
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 نام او به
 گوتن
 .نیریشوتلخ یام غرق شده در آن خاطرات کهنه: چشمان بستهمقدمه
 که جاودانه. ییها یکه قصه شدند و شاد ییهاغصه
 فشرد و شیش آوادوباره بودن بود، جهان را در آغـ*ـو یبرا یکه آواز یساز
 را. اتیح یام، حس خوب دوباره آغاز کرده ان،یپرن نازیپر من

 .ستین یرفتن نیاز ب قشیعم یهاکه اخم یمرد با
 چشمانم را. زندیچشمانش، م زمرد

 .دهدیام را قلقلک ملطافت روح زنانه شیخواهخود و
 ام (ام، پرواز کردهبا او ) پر باز کرده من
 انیپرن نازیپر

 حال
 نیا یکنم. تو هیگر تونمینم گهیکه د ختمی. اونقدر اشک رزنهیشب برق م یکیتار یرنگ و بلندم تو دیسف لباس

تن  تونهینم یزیچچیه گهیکه بتونه گرمم کنه. د ستین یزیچچیو ه لرزهیاز شدت سرما بدنم داره م ،یبهار یهوا
م رو به خودش و پرغصه کیدل کوچ تونهیبزرگ نم یایدن نیا یتو یزیچ چیه گهیرو گرم کنه. د جونمیو ب فینح
 .کنمیشده از دردم م نیسر سنگ گاههیفرمون، تک یو دستمو رو ذارمیهم م یسوزانم رو رو یکنه. چشما دواریام
و با  دغدغهیروز ب هیتونم  یچرا نم نم؟یبب یلعنت یزندگ نیا یرنگ آرامش رو تو ستیقرار ن گهیخدا! پس چرا د آخ

 گزارت باشم؟دل شکربکشم و از ته قیش نفس عمآرام
. نمیرو بب یزیدوست ندارم چ گهی. دنمی. دوست ندارم طلوع آفتاب رو ببکنهیتر مقلبم، اعصابم رو متشنج ادیز طپش

 !رمیاآلن بم نیکاش بشه هم
*** 

 گذشته
گوش  یحالاز شدت خوش ادمونودغیج یصدا م،یبود ابونیسر خ یبا دو دوست گرمابه و گلستانم کنار دکه همراه

بال  میقبول شده بودم. اگه بگم داشت رازیدانشگاه تهران و من ش دهیسپ ه،یدانشگاه اروم لوفریفلک رو کر کرده بود. ن
از  ینداشت که دور یازین گهیبود و د شتریحال خوبش از ما صد چندان ب دهیاغراق نکردم، هر چند سپ میاوردیدرم

 یو مهربونم رو تو گرتیحما شهیچه زودتر مادر همهر خواستمیپاهام بند نبودم، فقط م یرو خانواده رو تحمل کنه.
 دمیدوها جدا شدم و کنان از بچهبغـ*ـل و ماچ و بـ..وسـ..ـه، عجله یکنم. بعد از کل میاون حال قشنگ و خوب سه

بودم شده یابشه، مثل دختر بچه جادیتعلل ا دنمیدو یتو یا هیباعث نشد که ثان نیسمت خونه. نگاه متعجب عابر



 

 

3 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

حال  نیو من چقدر شکرگزار ا دهیرنگش رس دیو خواهش و تمنا به اون خرس پشمالو و نرم سف هیگر یکه بعد از کل
 و هوا بودم.

نواز روح یصدا دنیبه مشامم و شن یسبزقرمه زیانگدل یشدت در خونه رو باز کردم و وارد شدم. با هجوم بو با
 شد. لیتکم بیحال خوبم عج شد،یخونه پخش م یکه تو انیرشج ونیهما

 و با لـ*ـذت چشمام رو بستم. دمیکش یقیعم نفس
 شد؟ یکنکورت چ یجهینت ؟یجان، مادر؟ خوب نازیپر -

آراسته و مهربونش و در کل، همه  شهینگاهش کردم. آرامش و متانت صداش، ظاهر هم رهیرو باز کردم و خ چشمام
 بشه. ادتریقلبم ز یکه مهرش تو شدیباعث م هیهر ثان شیوجود ملکوت ی
 که از وصفش عاجزم. یلبم و آرامش یمونده بود رو قیلبخند عم کیپر سروصدا فقط  جانیاون همه ه از

 گوشش زمزمه کردم: ریز دم،یآغوشش خز یتو یسمتش و به آروم رفتم
 !یقبول شدم. معمار-
 نرمش گرفت و گفت: یدستا ونیم کرد، صورتم رو منگاه یحالو با خوش دیکش رونمیآغوشش ب از
 ؟یدخترم، چه دانشگاه گمیم کیتبر-

دستش  یهاش برام سخت بود. دستم رو گذاشتم روخونه و آدم نیکندن از ا. آخ که چقدر دلدیلبم ماس یرو لبخند
 لب زدم: یو با ناراحت

 !رازیش-
از  یموها یرو یاشد، دوباره بغلم کرد، بـ..وسـ..ـه ترهمقینشد؛ بلکه لبخندش عم نیانتظارم نه تنها غمگ برعکس
 م زد و گفت:زده رونیمقنعه ب

 حالم برات.. چقدر خوشیو چه شهر قشنگ یچه دانشگاه خوب -
 یمیگرم و صم طیمح نیخونه رو؛ ا نیترک کنم ا خوامیم یکه چجور شدیسرم تکرار م یگرفته بود، دائما تو بغضم
 نمونه رو. و زیمادر عز نیرو؛ ا

 نه! ایتحملش کنم  تونمیم دونمیازت سخته برام. نم یدور-
آرامش هم به درونم  شد؛یکه از دهانش خارج م یاو شروع کرد به حرف زدن و با هر کلمه دیکش یقیعم نفس
 .شدیم ریسراز

خودت  یبرا یردا گهی. تو درمیرو بگ تیاستقالل و خوشبخت یدوست نداشتم و دوست ندارم که جلو وقتچیه-
 یو دوستت دارم؛ ول کنمیم تتیحما شهیبدون که من هم نوی. ایطعم استقالل رو بچش دیکم باو کم یشیم یخانوم
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گوش عالم رو کر کنه. سربلندم کن  هاتتیوفقو م یستیخودت با یپا یرو یکه تو بتون خوامیم نویاز اون ا شتریب
 !شهیدختر! مثل هم

*** 
. دیوزیم یدیخونه بلند شد. اون شب باد شد یساز تو یهیگر یبه سمت سازم رفتم، صدا شهیاز هم ترافسرده

 یانگار غم و غصه زدمیکه به ساز م یاهر پنجه رفتم،یابراها راه م یکنده شدم و انگار رو ایدن نیچشمامو بستم، از ا
 .ختیریدلم م یرو تو ایکل دن
 در زد و وارد اتاقم شد. مامان

 سازت خونه رو پر کرده! نیغمگ یصدا ؟یناراحت نقدریچرا ا مادر یپر -
 زل زدم و گفتم: ینامعلوم یتختم نشستم، به نقطه یرو یبه ساز با ناراحت دست

 ...یول کنمیم یدارم ناشکر دیشدم، شا جیگ یلیمامان خ -
 نوازشم کرد. یو به آرومکمرم ینشست، دستشو گذاشت رو شمیرها کردم، مامان دروبست و اومد پ کارهمهین حرفمو

 دلته. یتو یکنه. راحت باش و بگو چ ینیدلت سنگ یخوشگل مادر؟ حرفتو کامل بزن و نذار تو یچ یول-
 :دمیپرس یاگرفته یپر از اشکم نگاهش کردم، با صدا یچشما با
 مامانم کجاست؟!-

صورتم.  یهام روون شد روشکبغلش، ا یاونم پر از اشک شد، سرمو گرفت تو یحرفم چشما نیبا گفتن ا همزمان
 گرفته زجه زدم: یش و با همون صدادادم به شونه هیسرمو تک

بزرگ نشدم؟ آخه چرا  میاصل یآدما کنار خونواده یهیشد مامان؟! چرا مثل بق یم یسرنوشت من چ دیاگه شما نبود-
 مامان؟

ممنون  اش،یممنون مهربون اش،یورممنونش بودم، ممنون صب شهی. همختیریو پا به پام اشک م گفتینم یچیه
 .کردیروح و روان رنجورم م میسخاوتمندانه تقد شهیکه هم یوجودش و ممنون آرامش

 مامان سوگند خواهرمه؟-
 لب زد: یآغوشش جدا شدم و نگاهش کردم، با ناراحت از
 .لرزهیتن و بدنم م یپرسیسوال رو ازم م نیهر بار ا ناز،یپر دونمیبخدا نم -

 زده، گفتم:هام کنار زدم و ماتمرو از گونه هاماشک
داستان  نیبه فکر ا کسچیدادن فرار کنه؟ چرا هاز جواب خوادیم پرسمیم یسوالو از هرکس نیآخه چرا هر وقت ا-
 م؟یهیهم شببه نقدریچرا منو سوگند ا ست؟ین

 گفتم: یکردم و با زار نگاهش
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 الیخی. بگو تا منم بتونم مثل همه بمیستیهم ن هی. بگو که شبکنمیممامان تو رو خدا بهم بگو! بگو دارم اشتباه -
 داستان بشم. تو رو خدا بهم بگو. نیا
 !گفتینم یچیو ه ختیریباز هم همچنان جوابم سکوت بود. اشک م و

 .ختمیبگم فقط اشک ر یزیچ گهید نکهیبار منم بدون ا نیبه آغوشش پناه بردم و ا دوباره
*** 

 شروع به خوندن کرد: یادهیشاعرانه و شوربا لحن  دهیسپ
 داشتن استآغاز دوست یآر

 داستیراه ناپ انیپا گرچه
 شمیندیدگر ن انیبه پا من
 باستیداشتن زدوست نیهم که
 چرا حذر کردن یاهیس از

 الماس است! یهاپر از قطره شب
شد.  ترقیعم شثانهینموند و لبخند خبدور  دهیسپ یکه از چشما میبا هم ردوبدل کرد یدارینگاه معن لوفریو ن من

 :،گفتیالسوفانهیبا لحن ف دیکشیرو سر م شیکه فنجون چا یدر حال دهیاز سپ دیبه تقل لوفرین
باشد!  آورجانیه ای زیانگباشکوه، شگفت شیهااتفاق یکه همه ستین یروز، روز نیترنیریو ش نیبه نظر من بهتر -

 نییبند پااز گردن دیمروار یهامثل دانه یگریپس از د یکیکوچک و ساده ... که  یهایپر از شاد استیبلکه روز
 !زندیریم

 اضافه کرد: یبا لحن مسخره و مزحک بعدشم
 !یآن شرل-

 کج کردم و گفتم: دهنمو
 د؟یشاعرمسلک شد نقدریخورده که ا ییسرتون به جا -

 توجه به حرف من، گفت: یو ب زیم یرو گذاشت رو شییفنجون چا نیخونسرد و مت شهیمثل هم دهیسپ
 امشب! یگرفتم واسه طیتا بلبچه ها من سه –
 :دینازکش رو انداخت باال و پرتعجب پرس یابرو یتا هی لوفرین

 !؟یچ طیبل-
 حالتش نقش بست و مرموزانه جواب داد:نازک و خوش یهالب یرو یاانهیموز لبخند

 !یکوروش تهران دیجد یهایسنفون -
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سرفه  نکهیا نی! در عدیگلوم پر یتو ییگفت چا دهیکه سپ یزیچ دنیبا شن دمینوشیرو م مییداشتم چا که همونجور
 گفتم: یبه سخت کردمیم
 !ارمیب ریته سالن گ یبرا طیبل هیم زدم نشد سر و کله ی! من هر چقدر تو؟یاریب ریگ طیبل یچطور تونست -
 چند بار زد پشتم و گفت: یآروم به
 ال تو آروم باش و خودتو به کشتن نده!. فعگمیبهت م-
 باز بود! صدریغارعل یکه بگم دهن منم اندازه ستیگر بود و اغراق نپرتعجب در سکوت فقط نظاره لوفرین

 گفت: ذاشت،یش مشونه یرو فشویحال که داشت کاز جاش بلند شد و در همون دهیسپ
 لطفا! دیدنبالتون، حاضر باش امیساعت هشت م-

که با بهت برگشتم سمت  ادمهیهر روز نبود! فقط  یدهیسپ ده،یسپ نیا م،یکرد یازش خداحافظ یجورچ دمینفهم
 که حالش از من بدتر بود. لوفرین

 چه مرگش بود امروز؟ دهیسپ نیا یدینفهم-
*** 

 !ه؟یجون! خبر دهیسپ یزد یپیاوه اوه چه ت -
 گفت: طنتیو با ش دیخند ثانهیخب
 ! قشنگ تابلوئه!دایترکیم یاز فضول دیدار -

 کج کردم و گفتم: دهنمو
شده و ما رو خالص  یچ یبد حیزودتر توض یکنیچه مرگت شده، لطف م میبدون میچقدر مشتاق یدونیحاال که م -
 !م؟ینفس راحت بکش هی میتا بتون یکن

 گفت و ادامه داد: یکشدار نوچ
 !یز قوره حلوا ساز یگر صبر کن-

 یبرا گفت؛ینم یزیچ خواستیشناختمش؛ تا دلش نم یشدم، م رهیخ رونیبه ب نیماش ی شهیکردم و از ش یپوف
 رو که افتاده! یکنه هر اتفاق فیتعر ادیتا خودش ب میذاشتی*ـگر مـیج یدندون رو دیبا نمیهم
 .میسکته رو زد لوفریجا من و نبود و رسما همون یپ یآ یو گاهیبود جا دهیخر طاشویخانوم بل دهیکه سپ یگاهیجا

ما سه تا  ی! جزو محاالت ممکن بود! حداقل برا؟یرو بخر یآ یو یطایبل یباشه و تو بتون یکنسرت کوروش تهران
 تازه کنکور داده! یجوجه

 گرفتم و گفتم: شگونیبازوشو محکم ن می. تا نشسترمیخودمو بگ ینتونستم جلو گهید
 !؟یدیگرونو خر یطایبل نیا ی! چجورگهید بنال د -
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بودن نگاه  یاشناخته شده یکه اکثرا آدما انومونیانداخت که با دهن باز داشت به دور و اطراف لوفرینگاه به ن هی
ما نشسته بودن معلوم بود چقدر پولدار  فیرد یکه تو ییآدما یو کال قدرت تکلم رو از دست داده بود. همه کردیم

 .میزدیچشم م یرنگ قرمز توو قشنگ مثل  میبود یمعمول یلیو باکالسن. فقط ما سه تا اونجا خ
 دستم: یدفعه با آرامش دستشو گذاشت رو نیا دهیسپ
نده و از  ریگ نقدریرو کنم پس خواهشا ا زمویسورپرا خوامیدارم براتون، نم زیصبر کن، سورپرا شتریب گهید خردههی-

 برنامه لـ*ـذت ببر!
 نیهم یبرا اره؛یحرفش ب یرو یحرف تونستینم کسچیمطمئنم ه زدیحرف م نهیبا طمان ینجوریا یوقت دهیسپ
ور اون ورو نگاه کرد رو به  نیدراورد و ا یباز دیبد دیند یکل نکهیبعد از ا لوفریتکون دادم و سکوت کردم، ن یسر
 گفت: یبا لحن خنده دار دهیسپ
که دل  دیحاجت روا بش شاهللی. اکنمیتون دعا مت و تمام مرده و زندهتو و خونواده یاز امشب تا آخر عمرم فقط برا-

 !یکنیشاد م نقدریمثل منو ا یدختر جوون
 ریز میبزن یبلند یبا صدا دهیبود و باعث شد منو سپ دیبع یلیخ لوفریمثل ن یدیقیحرفا از زبون دختر ب نیا دنیشن

 خنده.
ها نوازنده ی، همهاز صحنه ریسالن خاموش شدن، به غ یهااعالم شد، تمام نورافکن یبرنامه توسط مجر نیاول یوقت

 یهاقدم ینشستن، سکوت همه جا رو فرا گرفته بود، بعد از چند لحظه صدا هاشونیصندل یاومدن و رو بیبه ترت
 محکم و منظم کوروش سکوت رو شکست.

حرکتش  نیزد و ا یقیانداخت؛ تا چشمش به ما خورد، لبخند عم تیبه جمع یکرد و نگاه یکوتاه میتعظ نیناظر یبرا
کوبنده و پر قدرت  یرو شروع کرد، صدا ی. به سمت ارکستر برگشت و رهبرمیشد که به شدت تعجب کنباعث 
 .ختیدرهم آم یزه یسازها
 ای انداختینه بتهوون م یسنفون ادیبود. منو  یرینظیب یواقعا سنفون م،یمشتاق به صحنه چشم دوخته بود همه

 مجار.رقـ*ـص
 هنوز نشسته بود. دهیاما سپ کردنیهمه داشتن سالن رو ترک م د،یبه سه ساعت برنامه طول کش کینزد

 وگفتم: دمیکش یخورده بود، پوف ییجا هیدختر واقعا امروز سرش به  نیا
 !گهیدختر خانوم برنامه تموم شد، بلند شو د-
 !دینیخواد! فعال بش ینم-

 :میهمزمان با هم گفت لوفریو ن من
 چرا؟!-
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 راستش. یپا یچپش رو انداخت رو یابروش رو داد باال و پا یتا هی
 !دیفهمیخودتون م -

 یچه خواب دهیکه سپ کردمیفکر م نیشد، داشتم به ا یخال بایسالن تقر قهی. بعد از گذشت چند دقمیسکوت کرد ناچار
لحظه فکر کردم دارم اشتباه  هیسمتمون،  ادیو چه مرگش شده که چشمم به کوروش خورد که داره م دهیبرامون د

 رو به کوروش گفت: یاز جاش برخاست و با لحن گرم دهی! سپنمیبیم
 !یخسته نباش ر،ینظیو ب یعال شهیمثل هم-

 ش گفت:بم و مردونه یو با همون صدا دیپاش دهیصورت سپ یبه رو یلبخند جذاب کوروش
 شد! رینظیتو بود که امشب اجرامون ب یبخاطر حضور و دلگرم ،یکه اومد یحالم کردخوش یلیخ-

بود  نیاون قدر برام سنگ هیقض نینداشتم. ا یو کوروش تهران دهیسپ نینوع برخورد و مکالمه رو ب نیانتظار ا اصال
 دارینه! ب ای دارمیب نمیاز دستم گرفتم که بب زیر شگونین هی عیبودنش رو باور کنم! سر یواقع تونستمیکه اصال نم

 بودم!
. لوفرینه ن ومدیمن در م کی. نه جمیکردیبا بهت نگاهشون م میداشت سمت ما برگشت که همچنانبا لبخند به دهیسپ

 رو به کوروش گفت: نشیمت شهیبا همون لحن هم دهیاصال برامون آسون نبود. سپ یبرخورد نیهضم همچ
 کنم! شونیکردم! بذار معرف فیازشون تعر ادیچون ز ؛یشناسیقطعا دو تا قل منو م-

 ع کرد و گفت:رو قط دهیبا لبخند حرف سپ کوروش
 خودم حدس بزنم؟ یدیاجازه م -

به من  ینگاه هیو  لوفریبه ن ینگاه هیاعالم کرد. کوروش اول  ینجوریخودش رو ا تیسکوت کرد و رضا دهیسپ
بودن اما در غالب  نیمت نیبود ا دهیسپ هیمتانت مردونه و چقدر شب هیانداخت، نگاهش نافذ و استوار بود همراه با 

 مردونه!
 من گفت: به رو
 ! درسته؟!نازیپر-
 واقعا؟! هیخدا داستان چ یرو بشناسه! وا دهیسپ یدوستا ینجوریبودن که تونست ا یمیحد با هم صم نیا در
و پا جلوه بدم.  دستیرو ببرم و خودمو ب دهیسپ یکردم از حالت بهت خارج شم. چون اصال دوست نداشتم آبرو یسع

 یرو یمیکردم و لبخند مال یمصلحت یا. سرفهدادمینشون م یخود دی بابس بود هرچقدر سکوت کرده بودم و حاال
 لبام نقش بست.

 .زادیمربود. واقعا دست یعال تینهایب شهی. اجراتون مثل همنازمیبله جناب، من پر-
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نست مثل من نتو لوفریکرد، گرچه ن یمختصر یپرسهم احوال لوفریبرام تکون داد و با ن یتشکر سر یبه معنا مردونه
حق  نیو کوروش ا دهیخونسرد برخورد کنه و کامال مشخص بود که جاخورده. البته حق هم داشت، مطمئنا سپ یلیخ

 !رمترقبهیو غ داز ح شیب تیمیصم نیبخاطر ا میکه تعجب کن دادنیرو بهمون م
و  کردیهمون مکه فقط با همون لبخند آرومش داشت نگا دهیرومو کردم به سپ م،یکه کرد یکیاز سالم و عل بعد
 :دمیپرس

 جان؟ دهیسپ یرابـ ـطه بهمون بد نیدر ا یحیتوض یخواینم-
 یروسر یبود، هل دادم تو ختهیر رونیرنگم رو که از شالم ب یمشک یاز موها یاکردم و طره یاخجل زده یخنده

 و رو به کوروش گفتم:
 و اصال انتظارِ... میشد ریغافلگ یلیراستش ما خ-

 گفت: کرد،یکوروش حلقه م یجور که دستش رو دور بازوقطع کرد و همونحرفم رو  دهیسپ
خواستم  دیچقدر به کوروش عالقه دار دونستمیچون م یبذارم؛ ول انیزودتر شما رو در جر خواستیدلم م یلیخ-

 کنم... زتونیسورپرا
 شد! تریو خواستن ترقیکوروش، لبخند محجوبش، عم یکرد و زل زد به چشما یکوتاه مکث

 !میازدواج کن میخوایما م-
*** 
 حال
 کاشیبرگردن. ا تونستنیاون روزها م کاشی. اکنهیرو پر م نیکل اتاقک ماش نم،یو غمگ امانیهق بهق یصدا

 .شیآالیساده و ب یهای. کنار اون خوشلوفریو ن دهیکنار سپ م،یهجده سالگ شیپرواز کنم برم پ تونستمیم
 شم،یم رهی. اونقدر خشمیم رهیم خقرمز و پف کرده یبه چشما نیماش ینهیآ یو تو دارمیفرمون برم یاز رو سرمو

و رقصون خودشو به  خورهیپلکم سُر م یاشک درشت و شفاف از گوشه هیکه  شمیغم نگاهم غرق م یاونقدر تو
 .رسونهیلرزونم م یچونه نییپا

*** 
 گذشته

 یدستم بود، به سخت نیبزرگ و سنگ لونیکه چند تا نا یبودم. در حال دهیخرداشتم  ازیرو که ن یلیوسا یهمه بایتقر
. تازه خواستیحموم آب سرد م هیاز شدت گرما عرق کرده بود و چقدر دلم  میشونی. پرفتمیراهرو راه م یداشتم تو

 بود. ریگبه شدت سخت و نفس ماز کارها انجام دادنشون برا یلیمستقل شده بودم و خ
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موقع، از پشت سرم که همون کردمیم یهلک داشتم عرض راهرو رو طخودم غرق بودم و هلک یهواوحال یتو
خودمو کنترل کردم و دست  یشم. به سخت نیبود که پخش زم کیبهم برخورد کرد و نزد یادیبا شدت ز یفرد

اتفاق،  نی. همزمان با ادیکش ریقدر محکم بهم خورده بود که هنگام برخورد، کمرم تگرفتم. اون واریراستمو به د
و نفسم گرفت! نفسم گرفت و  دمیرنگش رو د یانسکافه یکونیلیافتاد و من فقط قاب س نیزم یهم رو شیگوش
رنگش، توانم رو ازم گرفت و نخواستم  یانسکافه یکونیلیفروکش کرد. قاب س بارهکیبه  تمیخشم و عصبان یهمه
 !نمشیبب گهیداعتراض کنم؛ که  گهیبرگردم؛ که د گهیکه د

 بزنه! یبخواد حرف ایبهم بندازه  ینگاه نکهیبرداره و فقط بره، بدون ا شویگوش شدیم کاشیا
 بود و عجله داشتم. خانوم؟ یگوش ی. سرم توخوامیخانوم! حالتون خوبه؟ من واقعا عذر م-

فشردم. باالخره اتفاق افتاد. هم  یچشمام رو که پر از اشک شده بود رو لحظههی یو برا دیکش ریبود! قبلم ت خودش
و  دمیکش یقیم شده بود، نتونستم فرار کنم. نفس عممدت کابوس شبونه نیکه ا یزیباالخره اتفاق افتاد و از اون چ

دراومد و  یم، نگاهش از حالت نگرانچهره دنی. با دشوندملبام ن یرو یسمتش برگشتم. لبخند کمرنگبه یبه آروم
 گفت: مانهیش به خنده باز شد و صمنازک مردونه ی. لبابه خودش گرفت ییرنگ آشنا

 استقبالت؟ امیب یچرا بهم خبر نداد راز؟یش یاومد یدختر؟ ک یی! تونازیپر-
 هاش...آخ! خنده هاش،خنده
وار قلبم از  وونهیحرکت د دمیترسیحال مجبور به حفظ اون لبخند احمقانه بودم. م نیگلوم رو فشرد و با ا یبد بغض

 گفتم: یآروم یانداختم و با صدا نییعالم بشم. با خجالت سرمو پا یو رسوا ادیانتو به چشمش بم یرو
 که اومدم و نخواستم مزاحمتون بشم. شهیم ی.راستش دو روزنایسالم آقا س-

 بودم. تیخاصیموش ترسو و ب هی شهیلعنت فرستادم. در برابرش هم یارادگیو ب یهمه سست نیو به ا دیلرزیم صدام
کل وجودم  یکه رو یاینینبودن. تنها سنگ نیسنگ گهینداشت. اصال د تیدستام برام اهم یبار تو ینیسنگ گهید

 مرد بود. نیا یرهینگاه ت کردم،یحس م
من کرده، منم بهش قول دادم حواسم بهت باشه و  شیسفارشتو پ ی! داداشت کل؟یزنیتو م هیچه حرف نیآخه ا-

حسابمو  ادیبفهمه نم انی! پو؟یبه من بگ یایو نم یینجایوره. اون وقت تو دو روزه ادلت تکون بخ ینذارم آب تو
 برسه؟

 یعذاب آورو تموم کنم. بو یبگم. فقط دوست داشتم هرچه زودتر اون مکالمه یدر جواب حرفاش چ دونستمینم
 .کردیو رو م ریدخترونه و حساسم رو ز یایفوردش، دنتام

 به چشماش زل بزنم، گفتم: نکهیباال اوردم و بدون ا سرمو
 .شمیمزاحمتون م شتریبه بعد ب نیچشم. از ا-
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 کردم و گفتم: لشیبه موبا یابالفاصله اشاره و
 ...تونیگوش-
 نیعبرداشتش، در همون نیزم یسمتش خم شد و از رو. بهیانسکافه یکونیلیحرفم، نگاهش رفت سمت اون س نیا با

 جواب داد:
 .یو تعارف ی. خجالتیبود طورنیهم شهیهم یاز بچگ-

 انداخت. شیبه گوش یو نگاه ستادیا صاف
 بهت خوردم! یچجور دمیماسک بودم نفهمماس نیا ریقدر درگ. اونخوامیبابت تصادف اآلنم معذرت م-

 و در جوابش گفتم: نییباز رفت پا نگاهم
 ...گهیاتفاق بود د هینداره.  یاشکال-

 مکث کردم و ادامه دادم: یکم
 کنه. یم تمیداره اذ نهیبارم سنگ یااجازه من برم. کمب-
 و گفت: دیپرم به وضوح لرزششون رو د یهانگاه کردن به دست با
 نبود. نایبه حرف گرفتمت. اصال حواسم به ا دیبرو برو. ببخش-
 مهربون نبود. قدرنیا کاشیا و

*** 
 دیبایم اریبه جانم  ییاز درد تنها دگر
 دیبایم داریبت دتلخ است کامم شر دگر

 یغرق شده بودم. درد تو رینظیآهنگ ب نیا یتو خوردم،یرو م میو سبز ریپرمالت پن یکه داشتم لقمه یدرحال
درشت  یتر اون لقمهرفته پرحرص. رفتهکردیم زیقلب جوون و پر از حسم رو از اندوه لبر ،یقیخواننده و موس یصدا

 .داصال دست خودم نبوواحوالم و حال گرفتمیرو به دندون م
 جام عشق او مستم دگر پندم مده ناصح ز

 دیبایم اریگوش کردن را دل هش حتینص
 قورت دادم. یترنیسنگ یو سبز ریمهاجم رو با نون و پن نیاون بغض سنگ د؛یمصرع آخر که رس به

 یخوش آن روز ،یآن روز خوشیست انمانده یبهبود دیام مرا
 دیبایم ماریدل ب نیعالج ا گفتمیم که
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شهر پررنگ و لعاب  نیو ا شکستیدستم م کاشی. اذاشتمینم یشهر شور و عشق لعنت نیا یپام رو تو کاشیا
 دهیشهر چسب یوارهایدر و د یشده، رو هیش اعالمبودم که چهرهشده یمثل قاتل مدت،نیا ی. توکردمیرو انتخاب نم

 و دائما در حال فراره.
 اما جنونش راعشق  دیمن بارها لرز دل
 دیبایبار م نیا یول یریزنج ستیباینم
سرم  یتو ی. صدا خفه شد. ولدمیکوب یگوش یپرت کردم و محکم رو زیم ینتونستم تحمل کنم. لقمه رو رو گهید

 بار... نیا ی. ولدیبایبار م نیا ی! ولدیبایبار م نیا ی: ولدیچرخیجمله م هیفقط 
به شدت  حیوق نازیپر نیو پر از شرارتم. حالم از ا فیستادم به کل وجود کثدستام گرفتم و لعنت فر ونیم سرمو

 !یرو نداشتم. خودم حت یکسچیه ینگاه کردن به چشما یو رو خوردیمهمبه
 ینگاه می. به ساعت مچستادیا دنیلحظه قلبم از تپ هی یزنگ در، از اون حال ناخوش جدا شدم و برا یصدا دنیشن با

 یزنگ در خونه دیساعت با نیا یبود که تو بیو عج زدیچشم م یصبح تو یقهیوپونزده دقتانداختم، ساعت هف
تلخم، پنجول  یاعصاب حساس اون روزها یرو زش،یت ی. دوباره و دوباره زنگ فشرده شد و صداادیمن به صدا در ب

رنگش رو  یانسکافه یکونیلیس باز اون مرد و خواستمیرو باز کنم. نم یاون در لعنت خواستمینم یول د؛یکش یزیت
 !داشتیکاش دست برم یو ا نمیبب
مکث  یدر گذاشتم و با کم یرهیدستگ یم رو روزده خیاز جام بلند شدم و سمت در رفتم. دست سرد و  یسختبه

 انیرنپ نازیشد و آخ که چقدر از پر ترشونیپر شونم،یواحوال پرفورد تندش به مشامم، حالبازش کردم. با هجوم تام
 متنفر بودم.

 دراورد. یشتریم رو به تالطم بجنبه یقلب ب ش،یشاد و پرانرژ شهیهم یصدا
 دانشگاه. میبا هم بر نییزود بپر پا یندار ی. اگه کاریاکه آماده نمیبیکوچک! م انیپرن ریروز بخ-

گلوم رو  انهی. ناشدیچسب نیگردشده از تعجبم به زم یو چشما دیچرخ بارنیسرم چند یبار توآخرش دوران یجمله
 مرد، گفتم: نیآرومم مقابل ا شهیهم یصاف کردم و با صدا

 کار... خردههیدانشگاه. من  دیبهتره شما خودتون بر ر،یصبحتون بخ-
 ش، حرفم رو قطع کرد و گفت:مردونه یصدا

 !؟یمگه تو امروز ساعت هشت صبح کالس ندار نم،یبب-
نگاهم رو  یسختبه دونه؟یکرده و م دایرو از کجا پ میکالس یکه برنامه دونستمیو نم شدیم ادتریتعجبم ز هرلحظه

 کندم و بهش دوختم. یکیسرام نیاز زم
 ...یشما از کجا برنامه-
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 داد،یرو انجام م کارنیمرتبا ا یاگهیاگه هرکس د دیباز هم حرفمو قطع کرد، چقدر در مقابلش منفعل بودم! شا و
 مرد! نیمرد... امان از ا نیا یول دمداینشون م یواکنش بد

 نمت،یبب تونمیو اگه به حال خودت ولت کنم سال تا سال نم ستیازت ن یخبر چیه دمیگرفتم. د انیتو از پوبرنامه-
 کار شدم و زنگ زدم به داداشت.بهخودم دست نیهمیبرا

 و گفتم: نییرو باز انداختم پا نگاهم
 انجام بدم. دیارم و باکار د خردههی. من دییشما بفرما-
 جایب تیمیصم نیا خواستمیو من نم شدیم ترکیبهم نزد رم،یازش فاصله بگ کردمیم یچرا هر چقدر سع دونمینم

 نبود. وجهچیدختر ناپاک به ه نیحقِ ا تیمیصم نیگناهکار نبود. ا نازِیحق پر تیمیصم نیرو. ا
 میتونیم بیشهر غر نیا ی. تویباش هیسال قراره همسا هیود نباش دختر! تو با من حد یخجالت نقدری! انازیپر-

که  یبا من ؟یابهیبا من غر نقدریچرا ا دونمیهم من تو رو. نم یشناسی. هم تو منو ممیهم باش یبرا یخوب یدوستا
 ؟یکنیم یریگکناره قدرنیچرا ا خهبودم. آ تیبازکه هم یباهات بزرگ شدم، با من یاز بچگ

دختر آروم و  نیا یدونستیو بدون افسارِ سرکش من؟ اگه م صاحبیدلِ ب نیواحوال ااز حال یدونستیتو چه م آخه
 یکردینم یسع وقتچیه ،یو رفاقت باهاش نبود یخواهان دوست وقتچیه ه،یدیپل طونیحرف، چه شکم رِیزسربه

 .یگرفتیازش فاصله م شتریو ب شتریو ب یبش کیبهش نزد
ها جواب حرف نکهیبدون ا نیهم ی. برادهینم جهیپا داره، نت هیمرغش  شهیکه هم یینایزدن با س دونستم سروکله یم

 و سواالتش رو بدم. با همون لحن آروم گفتم:
 .ارمیب فمویک دیپس حداقل صبر کن-
رفتارام  نیکه به ا دونستمیبردارم. م فمویمنتظر جوابش باشم، منتظر گذاشتمش دم در و رفتم که ک نکهیبدون ا و

کنم! حتما اون  یکه چرا نرمال رفتار نم کردیمن رو از حفظ بود و تعجب نم یعادت داره. قطعا واوبه واو مدل رفتار
و نظر خودش رو غالب  ارهیرو همراه خودش از خونه درب یلتخجا نازِیحال بود که تونسته پرخودش خوش شیزمان پ
 !دونستینماز من  یچی. برعکس خودش که هشناختمشیکنه. م

سمتم برگشت دنبال مادرش روونه، پشتش در حال حرکت بودم که با تعجب بهکه به یاردکمثل جوجه نگیپارک یتو
 و گفت:

 !؟یایدنبال من م یتو چرا دار-
دانشگاه.  میبا هم بر میخواستیخودش م یمنظورش نشدم. طبق گفته یچفت شد. متوجه نیزم یمحکم رو پاهام

 اشاره کرد. نمینم و جوابش رو بدم که نذاشت و به ماشاومدم لب باز ک
 کرد. شتریو ب شتریلبش، تپش قلبم رو ب یرو وارطنتیش لبخند
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 دمیها شنو بچه انیتره! از پو یالت یدست فرمون ک نمیبب خوامی! میایخودت ب نیبا ماش دیخانوم! شما با ینه پر-
خودت  نیبارته؟ بپر پشت ماش ییزایچ هیواقعا  ایبوده  یهمش قپ نمیبب خوامی. مشهینم فتیمورد حر نیا یتو یکس

 !یو نشونم بده که چند مرده حالج
 خواستمینشون بدم. اصال نم یجلوش خود خواستمیمورد رو نداشتم. نم هی نیا یخوندن برا یکه اصال حال کور آخ

 خوب بودنش بود که... نیهم دیود. شاباهام خوب نب قدرنیبودم و ا یموجود نامرئ هیجلوش  کاشی. انهیمنو بب
 ی. به اندازهکردمیذهنم به ممنوعه ها فکر م یتو دیزدم. نبا یبه افکارم تشر محکم یجورنیتکون دادم و ا سرمو

 روحم آلوده شده بود. یکاف
 گلوش دوختم و گفتم: بیبه س نگاهمو

 .تمسیماهر ن یرانندگ یاغراق کردن. من چندان تو یادیقطعا بچه ها ز-
 جوابم رو داد: نش،یسمت ماشبه رفتیکه داشت م یباال انداخت و درحال یاشونه

 . زود باش نشونم بده!نمیدست فرمونتو بب خوادیندارم. دلم م یبه حرف کس یمن کار-
 مخالفت کنم؟! تونستمیمگه م کردیامر م کهیالغرش انداختم. وقت یدهیبه قامت بلند و کش ینگاه

 .هیمردنم قطع م،یوروانیسخت روح طیرفتم. حتم داشتم که اون روز بخاطر شرا نمیسمت ماشبهو  دمیکش یآه
. از منفعل بودن شدیخارج م نگیانداختم. داشت از پارک نشیبه ماش یرنگم شدم و نگاه یاگوجه شیشستیدو سوار
روشن کردم.  نویبندم رو بستم و ماشدرونم راه افتاده بود. با حرص کمر یبودم و جنگ بد زاریدر مقابلش ب میشگیهم

 .رونیفوت کردم ب ینفسمو عصب
وا نده جلوش. نذار بفهمه و آبروت  نقدریامروز رو آدم باش. ا هیامروز رو خودت باش.  هی. حداقل گهی! بسه دنازیپر

 !ایبه خودت ب نازیهمه جا بره. پر
گفتم و  یاعلیلب  ریپخش شد. ز یبلند یدابتهوون با ص یهایاز سنفون یکیضبط و  یدکمه  یرو دمیکوب محکم

دسته  یزه ی. سازهاکردیگوشمو پاره م یهاداشت پرده یقیموس یسرم نبود. فقط صدا یتو یزیچچیروندم. ه
 نکهیسرم؛ از ا یتو فیاز افکار کث م؛اطراف یایاز دن دمیفهمینم یچیو ه شدنیم دهیسرم کوب یمحکم تو ،یجمع

 .نمکیم کاریکجام و دارم چ
 یکه انگار تو ینیماشچشمام. فقط من بودم و بتهوون و فرمون یجلو ومدنیها م. فقط نتروندمیو م روندمیم فقط

 .کردمیداشتم کنترلش م ایرو
بدونم.  خواستممینه! نم ای دهیرس دونستمیدانشگاه. نم دمیو زنده رس ومدیسرم ن ییبال چیروز، همعجزه بود که اون و

 یرو از رو فمیو ک ی. گوشرمیاز اون حالت احمقانه فاصله بگ یخودمو به خودم ثابت کنم و کم خواستمیفقط م
. ستادمی. منتظرش نازنهیسمتم و برام چراغ م ادیداره م ورکه از د دمیرو د نشیشدم. ماش ادهیبرداشتم و پ یصندل
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نبود.  ندیاز دهنش برام خوشا فیتعر ندیشن یوارد دانشگاه شدم. حت عیتکون دادم و سر یدستمو به عالمت خداحافظ
 هر چند که...

 بس کن! بس کن احمق! نازیبار باز و بسته کردم. پر هیمحکم  چشمامو
*** 

. نامتعادل راه کردنیم سیو صورتش رو خ دنیچک یم نییاشک تندتند پا یهادونه ش،یدرشت و مشک یچشما از
 هیگر یو صدا دیرسیبه افالک م ونشونینوزادش ش یوقلو. ددیلرزیم فشیجسم نح ،یمیو با وزش هر نس رفتیم

 ی. حتدیرسیبه گوشش نم ییصداچیه گهیقدر صداشون بلند بود که د. اوندادیکل جهان رو تکون م غشونیو ج
 غرش خدا! یصدا

دم  رو پرت کرد ولنیبراش نمونده بود. و یراه گهیچنگ. د یجعبه  یتو گهید یکیبود و  ولنیو فیک یتو شونیکی
 دهیکش ولنیو یبلند شد. آرشه تندتند رو ولنیچنگ و و یزمان صدا. همگهید یجا هیخونه و بعدش چنگ رو  هی
درخت پرواز  یاز باال یجمعها دسته. کالغن. صداها همشون فالش بوددیکشیچنگ رو م یهامیس یاو پنجه شدیم

اتفاق  نیزمان با اکرد و هم دیرو سف ایدفعه کل دن هی یبی. رعدوبرق مهرنگاهیس یکردن به طرف اون آسمون ابر
 ییبه جا جونشیب یپاها ی. هرازگاهدیدویم یشده بود؛ ول سی. سر تا پاش از عرق خدی. تا ناکجا آباد دودی. دودیدو
 .دادیو ادامه م شدی. اما باز بلند مافتادیکردن و میم ریگ

تر اها فالش بود. دستاشو محکم چسبوند به گوشاش. صداها فالش. صدومدییو چنگ م ولنیدوقلوها و و یصدا هنوز
 یآسمون با چشما یقلوها توپاهاشو لرزوند. دو ریز نیبلندش زم ادیزد. فر ادیشد. سرشو برد باال و از اعماق وجودش فر

 نیاشبوق م یسمتش هجوم اوردن. صدااز آسمون به یمعج. کالغ ها دستهکردنیخندون نگاهش م یو لبا یاشک
صداها  یلحظه همه هی یبهش برخورد کرد. برا یادیبا سرعت ز نیها ماشکالغ دنیاز رس. قبلومدییروش ماز روبه

تا اون موقع  ایبود که دن یلبخند نیباتریشده بود. لبخندش، ز دیسمت آسمون. آسمون سفبهقطع شد. پرواز کرد 
 .دهید ودشخبه
و  شدیم نییباال و پا ن،یسنگ منهیسـ*ـ ی. قفسهومدییسام به زور باال مو نشستم سرجام. نف دمیکش یبلند غیج

جور نشسته، به قلبم گذاشتم و همون ی. باز هم کابوس. باز هم همون کابوس! دستمو رودیکشیم ریت یقلبم بدجور
 یتموم وقتچیه اشکام زشیبود و اشکام... آخ که ر هعرق شد یهادادم. صورتم پر از دونه هیسرم تکپشت وارید

چرا  نازیو منِ پر کردنیم ییخودنما زیآسمون صاف و تم یها توبود و ستاره داینداشتن. ماه از پشت پنجره پ
داشت.  ریو ترسناک تعب یکابوس تکرار نیا کاشیبشم؟ ا الیخیخوش کنم و ب ایقشنگ نیدلمو به ا تونستمینم
 سمویو با دستم صورت خ دمیکش یپردرد قی. نفس عمشدمیم وجود داشت و از عذابش رها یدرمون شبرا کاشیا

 خشک کردم.
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 و دلواپس. گرتیحما شهینگرانِ اون مردِ هم یدر بلند شد و پشت بندش صدا یصدا
 ؟ییکجا نازیدرو باز کن! پر ایب ی...پریپر-

 داره؟ینمبر یچرا دست از سرِ منِ لعنت کنه؟ی. چرا ول نمرونیهم فشردم و نفسمو دادم ب یرو چشمامو
 !نازی! پرصاحابویب نید باز کن ا-
از جام بلند  ی. به سختشدیشکسته م نایس یهااز شدت ضربه دیبود شا یدر معمول هیو اگه  خوردیداشت تکون م در

 کراهت بازش کردم.سمت در رفتم. باشدم و به
ساکت شد و  آنهی دنم،یبود با باز شدن در و دهجا رو برداشتصداش همهوو سر کردیم یقراریکه تا اون موقع ب نایس

بهتر بود.  کردمیم یچقدر دوراز دستش خالص بشم. هر ترعیچه سرهر خواستمی. فقط مدیپام رو کاوتاسر یبا نگران
 گفتم: عیبگه سر یزیچ نکهیاازلقلبِ ناآروم و سرکش بهتر بود. قب نیا یبرا
 .ومدهین شیپ ی. مشکل خاصدمیبد دکردم. خواب  خوابتونیکه ب دیببخش-
و نازکم،  فیظر شهیهم یبودم که صدازده غیقدر جدارم تعجب کرد و تعجب کردم. اونگرفته و خش یصدا دنیشن با
 بود.شده دهینخراش یجورنیا

 یچشمااز  نوی. ادمیفهم شدیم نییتالطمش که به شدت باال و پاپر ینهیاز سـ*ـ نویحالش عوض شده بود. ا انگار
 نبود! شیپ یهیثانچندنیهم ینایو س شهیهم ینایس نا،یس نیو ا دمیفهم شدهیچسب نیبه زم

 تکون داد و گفت: یسر
 یداشت یافتاده. مشکل یاتفاق بد نکردهیخدا ایمزاحمت شده  یکردم کسفکر غتیج یصدا دنیخوبه... خوبه... با شن-

 .ریبخحتما بهم بگو. بهتره من برم. شبت
که جوابشو بدم.  ستادینا یچه زودتر فرار کنه. حتهر خواستیو انگار که م شدیگفته م یزدگکلماتش با هول تکتک
 ی. حتدمیجام پر یصداش تو دنیبا شن کهیخودش و در و با شدت بست. جور ییروبهواحد رو یرفت تو عیسر

 .یناگهان ریتغ نیرفت. متعجب شدم از ا ادمیکابوس مزخرفم رو هم 
و سرمو اوردم باال  ختمیصورتم ر یآب رو باز کردم و چند مشت آب تو ری. شییدستشو یم شدم و رفتم توخونه ردوا

 بر من! یو وا
 ییروشو یم، عاجزانه چشمامو بستم و محکم روبرهنه یهاو شونه رنگیو مواج مشک شونیپر یموها دنید با

بهم بکنه. نخواستم فکر کنم که ممکنه راجع ییر کنم به فکرهافرستادم و نخواستم فک میپرتبه حواس ی. لعنتدمیکوب
سوگند شدم و اون سوگندشو امشب  هیکه چقدر شب مفکر کن نی. نخواستم، نخواستم، نخواستم به ادمیجد ییبه رسوا

 !دیش درو در قالب سوگندِ فرشته طانیش نازِی. پردید
 کردم. و صورتمو محو نهیآ یرو دمیآب پاش یخشم مشتوحرص با
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*** 
 حال
کرده و  دنیشروع به وز یدی. باد شددهیبه سوزش افتاده و زبونم انگار به سقف دهنم چسب یاز شدت خشک گلوم
من  یزندگ ی. انگار اونا هم دارن به قصهشنیم تریرفته وحشو رفته کننیم یقراریب شهیتر از همآرومنا ایدرامواج
 دیقلب شکسته و ناام نی. مثل من. مثل اکشنیدارن درد م م. انگار اونا هنختیرهمبه یطورنیکه ا کننیفکر م

 من.
 .چکهیم نییپام بهقطره اشک از گونه هیزمان و هم ادیم رنگمیلب ب یرو یرنگلبخند کم ناخواسته

 فیو براتون تعرشو همه نمیکه بش یزمان حالبهی! وادیختیرهمبه یجورنیو ا دیدونیمن نم یاز زندگ یزیهنوز چ-
 کنم!

ولم  وقتچیکه ه ی. همراهاندازمیکرده مجاخوش میکنار یصندل یکه رو ولنمیبه و یو نگاه کشمیم یقیعم آه
 مرگ! یلحظه لحظه،نیباهام بود. از بدو تولد تا هم شهینکرد. هم

. انگار همراه باد دارن کنهیم ترنشویبلند و افشونم رو پر یموها د،ی. باد شدشمیخارج م نیو از ماش دارمیبرم سازمو
 .ستین نجایا یشکیو چقدر خوبه که ه خورهی. دامن لباسم به شدت تکون مرقصنیم

غرش  یو صدا زنهیچشممو م شیاهی. سکنمیو به آسمون نگاه م رمیگیم نیندارم. دست آزادمو به در ماش تعادل
 .کنهیترم مامواج، غمزده

آغوشش  یدارم توبشم. دوست ترکیبهش نزد دی. باناآرومیایدر نیبرم سمت ا شتریب دی. باشمیکَنده م نیماش از
 ! مطمئنم.میفهمیوجودش حل کنه. حال همو خوب م یشم و منو توفشرده
 ولنمی. فقط مواظبم وکنهیلمس م شونویم نرمبرهنه یو پاها شهیم دهیها کشوماسهشن یلباسم از پشت رو یدنباله
 .ادیوجودم ب یهمه ی. خم به ابروادیب میحام یاگه بخوام خم به ابرو هیمعرفتیته نشه و خش برنداره. بگرف نیبه زم

جلوتر. هرچقدر برم جلوتر بهتره. جلوتر  رمیم رم،ی. راه مزنهیتر ماسکله و قلبم تند یرو ذارمیم رو مشده فیکث یپا
که سهراب  ییجا. هموناهایبرم پشت در خوامینباشه. م ایدن نیا گهید دیتر باشه. جلوتر شاقشنگ یهمه چ دیشا
ها رو قهرمان تونهینم یعشق کس یشهیب یکه تو ییجا. اونبیغرخاک  نیدور بشم از ا خوامیشهره. م هی گـهیم

 .ایدن نیا یتر از آدمانه ترسناک یترسناکه ول یلیشب خ یتو ای. دررسمیاسکله ماعدام کنه. به آخر
رو بهبا ترسام رو خوامیم یول زا؛یچ یسر هیاز  ترسمی. هنوزم مکنمیرو لرز برداشته. هنوزم وحشت رو حس م مپاتاسر

 بسه... ؛یبسه بزدل ؛یبشم. بسه صبور
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. کشمیدل نفس مته. ازشهیبهش و چشمام بسته م چسبونمیم موینیتر. بباالوباال، باال ارمشی. مکنمیسازم نگاه م به
 ارمی. آرشه رو ممچونهریسرشونه و ز نیب ذارمشیو م زنمیش مبه گوشه یا. بـ..وسـ..ـهکنهیموجودمو پرعطرش کل

 .کنمیبسته شروع م یباال و با همون چشما
 رقصهیساز م یدسته یانگشتام رو فکریب زنم؟یم ویدارم چه آهنگ دونمی. نمشهیم بیها ترکموج یبا صدا صداش

وار . جنوندمیممن همچنان ادامه یول کنه؛ی. باد موهام رو پخش صورتم مشهیمدهیکش هامیس یز روسوو آرشه، پر
بردارم؛  دیراهم وجود داره بامانع، سر ی. هرچزمیجونمو به پاش بر یهمه دیآهنگه. با نیآخر باره،نی. آخردمیادامه م

 ...بارنیآخر نیهم یتا بتونم برا
که  یاو با هر آرشه سوزونهیخشکمو م یلبا شونیکنن. شور یها فوران مو اشک جوشهیاشکم م یچشمه دوباره

 .میکنیاجرا م یهم سنفونبا میکنن. دار ی. انگار امواج دارن کمکم مشهیم شتریشدتشون ب زنمیبه ساز م
 ...ایو در ولنیو و من

*** 
 گذشته

توان نداشتم. انگار  گهیانگار د ه؟یچبهیچ دمیفهمی. نمزیم یو جزوه رو محکم پرت کردم رو دمیمبل دراز کش یرو
 .شدمینم یاضیریوارد رشته وقتچیاگه اصرار خونواده نبود؛ ه دیبودم. شانشدهرشته ساخته نیا یبرا
دستم  یتو یمچبارم نبود. به ساعت یچیه بایشدم. امتحانم فردا بود و تقر رهیو مستاصل به سقف خ دمیکش یآه

 دهی. چقدر طول کشسرمیمبل نشستم و زدم تو یتعجب دوباره روشد. بانه شب چشمام گرد دنیدم و با دکر ینگاه
 !بودمدهینفهم یچیبود و چقدر ه

رشته بود. دستامو به صورتم  نیهم ییِباالترم ینایکنه سکمکم تونستیبُغرنج واقعا م تیاون موقع یکه تو یکس تنها
کنم که محال بود ازش خواهش شش؛یدم که بهش فکر نکنم. محال بود برم پز بیو به خودم نه دمیمحکم کش

 بود. ممکنریکنه؛ محال و غکمکم
بلد نبودم و  یچیگلومو فشرد. ه یها بغض بدبهش انداختم. مثل بچه یبرداشتم و نگاه زیم یجزوه رو از رو دوباره

 گهیبود که د ریقدر ذهنم درگو از جام بلند شدم. اون نیزم یتر پرتش کردم رومحکم بارنیکنم. ا کاریچ دونستمینم
و اصال  نییپا ومدیم یلیمعدلم خ فتادمیغر بزنه و اعتراض کنه. اگه امتحان فردا رو م یاز گرسنگ دیترسیشکمم م

شدت داشتم که اول باشم و به لیتما بیعج شهیهم یم؛ ول. عالقه نداشتم به رشتهخواستمیرو نم یزیچ نیهمچ
 از کنارش رد بشم. تفاوتیب تونستمی. واقعا نمفتادیاتفاق نم نیا یوقت خت؛یریهم مبم بهاعصا
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دانشگاه باهاش ارتباط برقرار کنم رو گرفتم.  یکه تونسته بودم تو یتنها کس م،یمر یرفتم و شماره میگوش سمتبه
و بهم درس بده. جواب نداد. دوباره  ادیخونشون دنبالش که بکمکم کنه. حاضر بودم برم دم تونستیاون م دیشا

 لعنت فرستادم. دوباره و دوباره و دوباره... جواب نداد! رفمموقع به بخت مزخگرفتمش و دوباره جواب نداد و چقدر اون
خب  یول انداختم؛یمراهبه ادیفروداد یو کل کردمیم نیبدبختمو مثل همون جزوه پخش زم یگوش شدیم کاشیا

 سرکوب کنم. تمویهمه عصبان نیمجبور بودم ا
کنم.  کاریچ دونستمیکرده بودم و نم ریگل گ ی. مثل خر تودمیکشیم قیعمو نفس رفتمیراه م ییرایپذ یتو مرتب

 شش؟یو برم پ نایو سرکشم نسبت به س منطقیحس ب الیخیب ایبشم  یاون امتحان لعنت الیخیب
 .دمیاپن کوب یشده رو محکم رو یخال وانیو ل دمیکشسر نفسهیخنک رو آب وانیل هی

 گرفتن بگذرم! کمیاز افتادن و نمره تونمیخور! نم سگ
زدم و چنگ ممیبرداشتمش. به گوش نیزم یسمت جزوه رفتم. از روبه عیو سر دمیهم کشسرپشت قیعمنفس تاچند

عوض  ممیتصم جایبا مکث ب خواستمیمبشم. ن مونیتعلل کنم و پش ،یاهیثان ،یاقهیدق خواستمیسمت در رفتم. نمبه
 شه.
گفتم. با دست لرزونم زنگ واحدشو  یلب بسم الله ریز ،یروسر ریسرکش و مواجم رو کامل دادم ز یموها یهمه

 کرد.بشاشش کل راهرو رو پر شهیهم ینگذشت که در باز شد و صدا یلیفشار دادم و خ
 ؟یخجالتدختر یاز ما کرد یادی شدهی. چیندگران ی! نابغهی. شوفر پرنجاستیا یک نیبه! بببه-

 ارن،یسمتم هجوم مبه دنشیهمه احساسات متناقض که با د نیو از شر ا کنمزیآوجا خودمو حلقهمون خواستیم دلم
و  رنگشینارنج شرتیت یقهیزدم به بزنم و باز به چشماش نگاه نکنم. زل یکردم لبخند کمرنگ یخالص بشم. سع

 گفتم:
 موقع مزاحم شدم. راستش...بد دی. ببخشریبخنشبتو-

 منهیو قلبم محکم به سـ*ـ رفتیمکمرم رژه یسرد روبگم. عرق خواستمیم یرفت چ ادمی لحظههیکردم.  مکث
 در مقابلش داشتم. یکه چقدر حال بد. آخدیکوبیم

 :گفت عیبگم چون سر یچ دونمیهول کردم و نم شهیکه مثل هم دیاونم فهم انگار
 ه؟یمشکلت چ نمیتو بب ایتو... ب ایب ان؟یخواهرِپو یمن دار یبرا یآخه تو چه مزاحمت-

 قورت دادم و گفتم: دهنموآب
 د؟یندار یخودتون کار ومدم؟یموقع نبد-
 گفت: نمیحهمون. دردیو باز گذاشت و خودشو عقب کش در
 تو! ای. بیاومد کردم. خوب موقع ینشستم آشپز یکاریکوچولو. از شدت ب انیپرن ریخ-
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خوش دمپختک  یزمان با وارد شدنم، بوداخل رفتم. همهامو از پام دراوردم و بهبغلم فشردم. صندل یتو شتریب موجزوه
 افتاد. تابوچیبه پ مچارهیشکم ب لحظههی یمشامم رو نوازش کرد و برا

 گفتم: جانیهرفتم و با ادی خجالتم
 !دیراه انداخت ییچه بو-

 قشنگش بلند شد و گفت: یخنده یصدا
 .ستمیکدبانو ن قدرنیا شهیبود. همبهم فشار اورده یکاریب-

 ادیش زخونه دنیبودن معروف بود و با د زومرتبیآشنا به تمودوست نیب شهیهم نای. سزدیبرق م یزیاز تم شخونه
 .شناختمشیم شتریجور که گفتم از خودش بتعجب نکردم. همون

 کرد و گفت: تمیمبل هدا سمتبه
 ؟ییچا ای خنکیدنینوش ؟یدارلیم یجون. چدختر نیبش-
 شرم سرمو باال اوردم و گفتم: با
 . من فقط اومدم چندتا...دیفتیزحمت ببه ستیالزم ن-

 گفت: نمیحهمونسمت آشپزخونه رفت. درو به دیکش یپوف
! دیریمخ من رژه م یه روش خودتون رو. هردوتونم بیو آروم یآخ که برعکس اون داداش پرروت تو چقدر خجالت-

 .یریبودن فاصله بگ یتعارف نیهم از ا یکم دیو شا ادیحال ب گرتیج ارمیزعفرون مشربت هیاآلن برات 
 رهیخ رنگشدیسف یانوینگفتم و به پ یچیکه وسط حرفام نپره؟ در جوابش ه رهیبگ ادی خوادیم یک دونستمیمن نم و

. دلم تنگ شده شدیتر مقشنگ نواختنشانویبا پ امونیمهمون شهیخوب بود و هم شیدرحدخودش نوازندگ نایشدم. س
 ...هتمردونه و باوقار پشت اون ساز پر اب لیبود. تنگ اون استا

 وجودتون شوماخر! ی. گوارادییبفرما-
 فتم:آرومم گ یبرداشتم و با همون صدا ینیبو رو از سرنگ و خوشخوش وانیاون ل عیاومدم و سر خودمبه
 .یمرس-
 گذاشت. همیبلندش رو هم رو یش. پاهالبه یروم نشست و دستاشو باز گذاشت روروبه ینفرهمبل تک یرو
 !شمیخودش اومده پ دفعهنیدر حال فرار ا شهیهم یِکه پر هیداستان چ نمیخب بگو بب-

 کرد. در جوابش گفتم: از آرامش پر یالحظه یو خنکاش تا عمق وجودم رو برا دمیاز شربتم نوش یاجرعه
 .ستمیبلد ن یچیکه ه نمیبیم کنمیم نیتمر شتریهرچقدر ب یخوندنشم؛ ول ریفردا امتحان دارم و از صبح تا حاال درگ-

 م رو برداشت و گفت:جزوه زیم یشد. از رو خم
 ؟یامتحان دار یبا ک-
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 .یدکتر صادق-
 گفت: کردیاه مم رو نگکه داشت جزوه یجوررفت و همونفرو همیتو اخماش

 پس کارت دراومده دختر!-
 ی. همهشدنینصف کالسش پاس نم شهیو هم اشیریکل دانشکده معروف بود به سخت گ یتو یصادق دکتر

 تر شد و گفتم:بودن. چهره و لحنم نگران یدانشجوها ازش فرار
 جزوه! نیاز ا فهممینم یچیمن واقعا ه د؟یکمکم کن دیتونینم یعنی-
رو گرفت. چقدر  ششیلحظه پچند یاخما یجا یقیپر از اضطرابم سرشو اورد باال و لبخند عم یاصد دنیشن با

 لبخنداش قشنگ بود!
قبلش  یول ؛یریبگ یاز صادق ستویب برگردبرویکه ب کنمیفولت م نیساعته همچ. دویاومد یخوب کس شینترس! پ-
 .میداشته باش یانرژ دیبا
 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با
 م؟یه االن ندارمگ-

 و با خنده گفت: دیبه شکمش کش یدست
 .زنهیمآشپزخونه پر یاون دمپختک تو یشکم من دلش داره برا نیا یول دونم؛یتو رو نم-

 از جام بلند شدم و گفتم: عیمزاحمش شده بودم. سر یموقع بد یلیخ یلی. خدمیخجالت کش واقعا
 .شمیره مزاحمتون مدوبا گهیساعت د هیمن  دیخب شما شامتونو بخور-

 هم رفت. یو اخماش تو دیاز لباش پر کش خنده
 غذا درست کردم. لیا هی. اندازه میبا هم شام بخور ایبود ب نینکن! منظورم ا یمنو عصب نقدری! ایپر یپر یپر یوا-
 گفتم: یشرمندگ با
 ...ینجوریآخه ا-
 دوباره حرفمو قطع کرد. و
 یبه شدت بداخالقم هستم. هرچ یمن استادتم و از اون استادا گهیساعت د حرف اضافه نباشه! از اآلن تا دو سه-
 چَشم بشنوم. دیبا گمیم

 بگم، ادامه داد: یاگهید زیبذاره باز چ نکهیحرف از جاش بلند شد و بدون ا نیبعد از زدن ا بآلفاصله
 .میارییاز عزا در  یآشپزخونه و دل یتو میبر دییحاال هم بفرما-
 داد. یعذابم م قدرنیبود که ا مرزشوحدیب یهاحبتم نیهم دیشا و
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زنگ خورد. با نگاه  میکه گوش میرنگ و لعابش بودخوش حالنیدر ع یساده؛ ول یسکوت مشغول خوردن غذا در
 رو خفه کردم. یگوش یو صدا دمیکش یپوف یکالساون پسرک مزاحمِ هم یکردن به شماره

 بدم. صیتشخ تونستمیش رو مباال رفته یهم ابروها دهیند
 ؟یچرا جواب نداد-

 خب... یمحکم بود ول ینداره یبه تو ربط هیقطعا جوابش  د؛یپرسیسوال رو ازم م نیا یاگهیشخص د اگر
 گفتم: نیحو در همون ختمیخودم ر یدوغ برا وانیل هیمسئله رو بزرگ نکنم.  ادیتفاوت باشم و ز یکردم ب یسع
 مزاحم بود.-

! رتشیغبود و رگ نای. سکردمیم ینیبشیحرفم پ نیزود جبهه گرفتنش رو از قبل از زدن ا نیا جبهه گرفت و زود
 دوستان و بستگانش. یهمه یاونم برا

 !؟یگیو به من نم یمزاحم بود؟ تو مزاحم دار یچ یعنی-
 نگاه کردم و گفتم: شرهیو ت یجد ی. به چشماادیکش ب شتریبحث مزخرف ب نینداشتم ا دوست

چون  دمیمن بهش راه نم یفقط باهام صحبت کنه؛ ول خوادیدانشگاهه. م یهااز بچه یکی. ستیحمِ مزاحمم نمزا-
 رو ندارم. زایچ نیا یفعال حوصله

 گفت: یبشقابش پرت کرد و جد یو چنگالش رو تو قاشق
 یبفهمم؟ پر دیمردک به تو نظر داره و من االن با نیا ؟یرو ندار یچ ی! حوصلهیگیم یچ فهممیمن نم-

سگم  یحرف نزن؛ که رو یعاد نقدریمن ا یما ناموس براشون مهمه؛ پس لطفا جلو یشما مثل خونواده یخونواده
 !ادیداره باال م

 آروم گفتم: یول یگذاشتم. جد زیرو م وانویاز خودش اخم کردم. ل تیبه تبع منم
 .دیشما نگران باش ستیحلش کنم. الزم ن تونمیخودم م-
 م و گفت:زدهبهت یبرداشت. گرفتش مقابل چشما زیم یاز رو مویبه حرفم گوش توجه یب

 بازش کن!-
 شدم. رهیبهش خ یشتریگرفتم و با تعجب ب لیاز موبا نگاهمو

 !یبهت گفتم بازش کن پر-
 لب آروم گفتم: ریرو وارد کردم. ز یدستمو باال بردم و رمز گوش ناخواسته

 ؟یبکن یخوایم کاریچ-
 نداشته باش. شامتو بخور! یه اونش کارب گهیتو د-
 .فتادین میگوش یصفحه یش رونشد و شماره یاون پسرک جلوم آفتاب گهیبعد از اون شب د و
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*** 
 چی. هنتشیزنگ زده و خواسته که بب شیو به سوگل رانیها اومده بود ا. بعد از سالنمشیبب خواستمیها ماز سال بعد
موضوع دلم  نی. با فکر کردن به ادهیاستاد ام ینورچشم انیپرن نازیپر دونستنیکه همه منبود  نیبرام باالتر از ا یلذت
انداختم و با لبخند از اتاقم خارج  میساده و سنت پیبه ت ی. نگاهدمیکش منازک یلبا یرنگم رو آروم روو رژ کم دیلرز

 شدم.
 گفتم: طنتید. با شبو شیگوش ینشسته بود و مطابق معمول سرش تو انیفقط پو ییرایپذ یتو
 م؟یباال بزن نیبراتون آست یجناب برادر پس ک-

 کرد و با خنده گفت: نگاهم
 قوت مخصوص به خودش رو داره! یماشاهلل هرکدوم نقطه ؟یآخه با کدومشون خواهر گرام-
 میستیو رگ فمن دمیخندینم یراحت نیوگرنه به هم ه؛یو حرفاش فقط شوخ ستین یبا کس یبه طور جد دونستمیم

 زدم و گفتم: ی. جلوش چرخکردیباد م
 چطورم؟-
 پام رو از نظر گذروند و گفت:تاسر یقیلبخند عم با
 وقار.و با پیتخوش شهیمثل هم-
 چشماش رو پر کرد. طنتیحرف، ش نیبعد از زدن ا و
 کنه؟یدعوت م وراونورنیهنرجوهاش رو به ا یتو همه زِیعز دِیاستاد ام نیا نمیبگو بب-
 اخم کردم. یش زدم و تصنعبه شونه یآروم شتم
 ه؟یمنظورت چ-
و دعوتش  یروز از اومدنت نگذشته باشه، به شاگردت زنگ بزن هیو  رانیا یایبعد از دو سه سال ب بهیعج یلیواال خ-
 !یکن
 زدم و گفتم: ی. لبخندکردیزده ممن و استاد همه رو متعجب قیعم یرابـ ـطه شهیهم
 دل استاد جا باز کردم. یزود تو یلیخ ادمینره که من بخاطر استعداد ز دتای وقتچیه نویا-
 یخداحافظ انیاز پو یهولکدم در. هول دهیکه استاد رس دمیبلند شد و فهم میزنگ گوش یصدا دیم به نقطه رسجمله تا

شد و من  ادهیپ عیمن سر دنی. با دزدیشب برق م یکیتار یرنگش تو یخاکستر نیکردم و از خونه خارج شدم. ماش
 یاشک تو یحالرو دوست دارم. از شدت خوش مهربوناستاد جنتلمن و  نیچقدر ا دمیتازه اون موقع بود که فهم
بزنه، با  یبذارم حرف نکهیسمتش رفتم و قبل از ابود. با لبخند به پیتمرتب و خوش شهیچشمام حلقه زد. مثل هم

 شوق گفتم:
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 .نمتونیبیحالم که بازم مخوش یلیخ یلیخ تنگتون بودم.چقدر دل دیدونینم-
 :دیبمش ازم پرس شهیهم یشد و با همون صدا ترقیلبش، عمجذاب کنج لبخند

 نه؟ ایحال دلت خوبه  نمیبب خوامیفقط م-
 مهرتر شد.و پر ترقی. لبخند منم عمکردیرو بهم القا م ایحس دن نیو سوزانش بهتر اهیس یچشما

 خوب نباشم؟ شهیبا وجود شما مگه م-
 اشاره کرد و گفت: نیدر ماش به
 .میباش یسروقت گالر دیزبون. باخانوم خوش نیبش-

 یکیو  دادیش رو مادکلن مردونه یبو نینشستم. اتاقک ماش نیماش یزمان با خودش توکردم و هم یکوتاه یخنده
 یبو نیبه ا انشیاطراف یو همه دشیادکلنش غالب م یبو رفتیجا مبود. هر نیهم شهیاستاد هم یهایژگیاز و

 خوب عادت داشتن.
قدر اون وقتایبود. بعض یخوب و پرنشاط یبا هم بودنمون افتادم. چقدر روزا یاون روزا ادیو  دمیکش یقیعم نفس
با خوب  وقتای. بعضشدیو بداخالق م یعصب یمهربون و آروم، حساب شهیهم دِیکه استاد ام اوردمیدرم یبازخنگ

 .کردیولم نم داد،یبهم نم یزیچ ییکادو هیکه تا  کردم؛یم رشیقدر غافلگاون نواختنم
پاهام قرار گرفت. با  یرو دیسفیکه پر بود از رزها کیگل متوسط و شدسته هیحال خودم غرق بودم که وحس یتو

 یگل انداختم و توتهنگاه به دس هیراه انداخت و حرکت کرد. دوباره  نویماش تفاوتیبهت بهش چشم دوختم؛ که ب
خوشش  یحهی. رادمشیگلو اوردم باالتر و با تموم وجودم بو کش. دستهزهاشیدستم گرفتمش. عادت داشتم به سورپرا

 گفتم: یآروم یلیگزارانه نگاهش کردم و با لحن خشد. سپاس شتریدلم بتا عمق وجودم فرو رفت. آرامشِ 
 گن. ممنونم ازتون.قشن یلیگال خ نیآخه؟ ا دیکنیچرا شرمنده م-
 حرفم، گفت:با ربطیبهم انداخت و ب یجذاب نگاهمین

 .رانیبرگشتم ا دونهی. نمزمهیعز یلیو خ یمیصم یاز دوستا یکیمال  میبر میخوایکه م انویپ یگالر نیا-
کالم  کیتشکر بشنوه نه بحثش رو ادامه بده. در  خواستیمنت بود. نه دلش م یب کرد،یم یمحبت یبه کس یوقت

 بود! یجنتلمن واقع
 همون لحن نرمم گفتم: با
 .نهیشما رو بب شهیحال مخوش یلیپس حتما خ-
 لبش نشست و گفت:باز هم لبخند کجش، کنج و
 ؟یهست یت راضدانشگاه خوبه؟ از رشته نمی... خب بگو ببطورهنیحتما هم-
 اومده، گفتم:کش یاافهیو ق یو شد. با ناراحتر اونبهرونیسوالش داغ دلم تازه شد و لحن آرومم از ا دنیشن با
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خودمو مجبور  شهیهم ینتونستم از درس خوندن لـ*ـذت ببرم؛ ول وقتچیکه خونه! من ه دیآخ دست رو دلم نذار-
م ندارم. به رشته یاعالقه چیتوان ندارم. واقعا ه کنمیحس م گهید یکنم؛ ول یخرخون یو حساب نمیکردم که بش

 نگه داشتن خونوادمه. یوندن فقط راضهدفم از درس خ
 گفت: یجد یلیحرفام تموم شد، خ کهیو وقت دادیدقت بهم گوش مبا زدم؛یکه داشتم حرف م یوقت
 شن؟یناراحت م یلیت خبه نظرت خونواده ،یانصراف بد یاگه بخوا-

 شدم و گفتم: رهیخ ابونیبه خ یفکر کنم. با ناراحت هیقض نیبه ا تونستمینم اصال
 .نمیبش کاریخونه ب یکه تو شهیکنم؟ نم کاریانصراف بدم چ-
 یاارکستر حرفه هی میخوایاستادمه م یاز دوستام که البته در اصل جا یکی! من و نیخونه بش یتو کاریمن نگفتم ب-
 گروه خودمون. یتو ارمتیب تونمی. ممیدرست کن رانیا یتو
 اد شده نگاهش کردم و گفتم:گش یتعجب کردم. با چشما یحرفش کل دنیشن با
 د؟یگردینمبر کایبه آمر گهید د؟یبمون رانیا دیخوایمگه شما م-
 نگاه گذرا بهم انداخت و فقط گفت: هی
 !مونمیم-

 شد. بیانگار حالتش غر هیثانهمون چند یتنم رو لرزوند. تو یچقدر هم که کوتاه بود؛ ولکوتاهش هر نگاه
من به  یول ره؛یگیو شخصا از همه تست م رهی. استاد سخت گرمیگیزت تست نممن ا یوارد گروه ش یاگه بخوا-

 .یش کنزدهشگفت یتونیم دونمیدارم. م مانینواختنت ا
خودش  دیکنم. استاد ام ینیبشیاون ارکستر رو پ ادیز تیموفق تونستمیجذاب بود. از همون موقع م یلیخ شنهادشیپ
 !هیآدم حساب یاستاد، معلوم بود که طرف حساب گفتیمهم  یبه کس یبود وقت یاحرفه یلیخ
 قتیم به حقساله نیچند یایرو رفتمیپذیرو م شنهادشیبودم. اگه پ یعاشق نوازندگ ینبودم؛ ول یم راضرشته از
 درس و دانشگاه من بود. دشونیام یکه همه یا. فقط مشکل بزرگم خونواده بود. خونوادهوستیپیم
 :گفتم یمیلحن مال با
 دیفعال با یول شدم؛یو بهتون ملحق م دادمیاآلن انصراف م نی. اگه به من بود همزهیانگوسوسه یلیخ شنهادتونیپ-

 .هینظرشون چ نمیباخونواده صحبت کنم بب
 تر.شد و صداش بم تریو جذابش، جد یجد یچهره

کردم و  نتیتحس هیقض نیبابت ا شهی. من همیذاریت برات مهمه و بهشون احترام مکه نظر خونواده خوبهیلیخ-
! باهاشون یتباه نکن رنیبگ میتو تصم یممکنه خونوادت به جا نکهیبخاطر ا ندتویآ نازیحواست باشه پر یول کنم؛یم



 

 

26 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

از  یقبول کن شنهادمویبهت بدم که اگه پ نانویاطم نیا تونمیم یحرف بزن و متقاعدشون کن. اگه بهم اعتماد دار
 .ادیب شیبرات پ یمشکل ذارمی. نمینیآخر عمرت تام تا یو مال یلحاظ شغل

 نقصش نگاه کردم. یب رخمیمهر به ن با
 مرد، مرد بود! نیچقدر ا و

بست و  خیپام تاموقع سربگم که همون ستیبلند شد. دروغ ن انوینواختن پ یصدا ،یبا ورودمون به گالر زمانهم
ضربان قلبم باال رفت و کل وجودم  نمیرو بب یلعنت انویاون پ یندهنواز نکهیچرا قبل از ا دونمیسرجام. نم ستادمیا

 .دیلرز
 :دیشد و پرس کیرفت. بهم نزدهم فرو یاخماش تو م،دهیپرصورت رنگ دنیسمتم برگشت و با دبه دیام
 !؟یخوب-
 آب دهنمو قورت دادم و سرمو تکون دادم. یسخت به
 خو... خوبم.-

 شد. ترقیعم اخماش
 !یرنگ به صورت ندار ؟یگیچرا دروغ م-

 تند گفتم:و تند دمیبه صورتم کش یدست
 رفت. جیسرم گ لحظههینه، خوبم. فقط نه-

استاد رو  یهانفس بکشم و جواب سوال تونستمیم یو به سخت شدیم دهیسرم کوب یاون ساز مثل چکش تو یصدا
 یآدما از گالر یهیبه استاد و بق توجهیموقع بونهم شدیم کاشی. انمیشو ببنوازنده خواستمینم خواستم،یبدم. نم

 فقط بدوم. ایبزنم و تا آخر دن رونیب
 گفت: داد،یلو م شویکم نگران هیکه  ی. بالحندیکاویتک اجزاء صورتم رو با دقت متک نگاهش

 م؟یبرگرد یخوایم ستیاگه حالت مساعد ن-
 صورتم نشست و گفتم: یرو یحالیم مسلط بشم. لبخند ببه خود یکردم کم ی. سعیچگند بزنم به همه خواستمینم
 بشه. زیدوستتون تا زودتر سورپرا شیپ مینه. گفتم که خوبم. بهتره بر-
داشت  شتریهر لحظه ب انویبهم انداخت و سرشو تکون داد. پ یلرزش صدام رو مهار کنم. مردد نگاه شدیم کاشیا

 عق بزنم. خواستیو من دلم م گرفتیاوج م
 یهمه آنکینشد.  خکوبیجا مزرق و برق اونپر یهاانویاز پ کدومچیکرد و کنارش راه افتادم. نگاهم به ه تحرک

 و اضطراب داد. شیو جاشو به تشو دیپر کش میحالشوق و خوش
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ا ابد بود که ت نیم ااون لحظه یش هنوز معلوم نبود و آرزوو بزرگ وسط سالن. نوازنده ییطال انویبه همون پ میدیرس
 نامعلوم باشه. یجورهمون

 ناآروم. نازِیاز پر ریغبه بود؛ جانیدورش حلقه زده بودن. همه نگاهشون مشتاق و پره هاکنندهدیبازد اکثر
عادت دوختم. استاد طبق نیبود به داخل هل دادم و نگاهمو به زمزده رونیب یروسر ریسرکشمو که از ز یموها

 پراحساسِ فردِ پشتِ ساز بود. یِگرِ نوازندگبود و نظارهکردهوشلوارش فر یهابیج یدستاشو تو
 نیحزدن و دررفت. همه براش دستفرو مقهی یتو شتریآهنگ تموم شد اون شخص از جاش بلند شد و من سرم ب تا

 گرفت.جا رو فراپچ پچ حضار بلند شد و کم کم سکوت همه یدست زدن، صدا
 دم. خودش بود!گاز گرفتم و سرمو باال اور لبمو
 .دیبوسیها مسوگندش زانو زده بود و دستشو مثل پرنسس یجلو

قدم جلوتر رفت و  هیقدم عقب رفتم. استاد که حواسش به من نبود،  هی. دیصورتم چک یقطره اشک رو هیزدم،  پلک
 .دیم لغزگونه یتر رفتم و اشک دوم روقدم عقب هی. دوباره دیچیفضا پ یبود که تو نایصداش زد و اسم س

 با شعف از جاش بلند شد و رفت سمتِ استاد... د،یاستاد رو شن یکه صدا نایس
 تر.و رفتم عقب دنیرو به آغـ*ـوش کش گهیتر، دو تا دوست همدرفتم عقب بازم

 یسمت در و از گالر دمیو دو دمیکش سمیبه صورت خ یدست خودم نبود. دست یچیه گهیدست خودم نبود، د اعمالم
 عشقِ ممنوعه. نیهمه سال هنوز عادت نکرده بودم به ا نیبعد ا تونستم،ینم خارج شدم.

دوسش داشت. از  شهیعاشق سوگند. هم نایمن بود و س هی. سوگند شبزمیاشک بر شتریشب آزادم گذاشت تا ب یکیتار
 سوگندش باشم، ی. دوست داشتم جانشونیکردم به مهر و محبت ب یحسادت م یاز همون بچگ ،یهمون بچگ

 باشم. نازشیدوست داشتم پر
 یفراموش خواستینفس آروم بکشم. دلم م هی خواستی. فقط دلم مرمینبود که دارم کجا م میو حال دمییدو یم

 دوسش نداشته باشم. گهیو د رمیبگ
 کردن. دنیزمان با من آسمون غرش کرد. ابرا شروع به باربلند شد و هم هقمهق
 ...ختیریخدا هم به حال من اشک م یحت

 اهویشدم و مردمِ در ه یاصل ابونیدرست قدم بردارم. وارد خ تونستمیکل وجودمو از دست داده بودم، نم تعادل
 نیهم رن؛یاآلن بم نیاآلن کور بشن؛ هم نیشون همهمه شدیم کاشی. اکردنیم نگاه مباتعجب به وضع آشفته

 اآلن نباشن!
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و کل لباسام بهم  شدیم تردیبارون هرلحظه شد زشیبارم، بدتر شد. ررقت طیبه سراغم اومد و شرا یبد یجهیسرگ
شده  سیاز اشکام خ شتریداشتن. صورتم ب یشتریانگار اشکام شدت ب یول کرد؛یروم آب چکه موبودن، از سر دهیچسب

 اون شب! یوقفهیبود تا بارون ب
رو نداشتم. کوچه خلوت و  یکسچیه زیآمترحم رها بشم. طاقت نگاه یاز اون شلوغ خواستمیکوچه شدم، م هی وارد
 نکرد. دایبه دلم راه پ یترسچیچرا ه دونمینم یبود؛ ول کیتار

 !نمینب ویکسچیه نتم،ینب کسچینَرَم خونه، ه خواستمیاون لحظه فقط م یتو انگار
 .خواستیم فرار م. دلخواستیم یواقعا کجام؟ فقط دلم زار دونستمیاز دست داده بودم. نم صمویتشخ قدرت
بارمو نکبت یزندگ یبود؟ که همه یبود؟ چ یک نایس نی. ادمیکش یقیعمها گرفتم و نفساز خونه یکی واریبه د دستمو

 .کردیو خاکستر م سوزوندیداشت م
زده ممات یایسرم، منو از اون دناز پشت قایدق ،ینیبوق ماش یغرق بودم؛ که صدا زونمیزده و نامغم یهواوحال یتو

 قرارمیقلب ب یوجودم رخنه کرد. اشکم بند اومد و سکسه جاشو گرفت. دستمو رو یترس تو یجدا کرد و ناگهان
سرمو نگاه کنم. راه برگردم و پشت دمیترسی. مرونیب فتهیرو بشکافه و ب منهیسـ*ـ خواست،یگذاشتم که انگار م
 نیتر از اون ماشخواستم زود یو فقط م دمیکشیدهن نفس منامتعادل. از شدت اضطراب با  یهاافتادم، باهمون قدم

 خودمو دور کنم.
 !نمیماهتو بب یشما خانوم خانوما. برگرد رو یریجان! چه ناز راه م یا_
 ینبود. تنها کار کیتار یاون کوچه یاز ما تو ریبه غ یکسچیحبس شد. ه منهیسـ*ـ یصداش، نفس تو دنیشن با

 یضربه هی لیلب خدا رو صدا کنم. روح و روان و جسمم، پتانس ریبود که تند تند راه برم و ز نیا ومدیکه از دستم برم
 خدا که اون شب نداشت.رو نداشت، به گهید

 کرد. خیباز مو رو به تنم س هشیکر یصدا
کن بذار هر دو امشب . ناز نهیاهیوضع معلومه دخترِ پاوسر نیموقع شب، اونم با ا نیدخترِ تنها ا هی. گهید اریادا درن_
 !میببر یحال هی

اون کوچه برام آشنا بود. از شدت استرس مغزم انگار قفل  یکجام؛ ول دونستمی. نمدمیشنیکوبش قلبمو م یصدا
 کرده بود.

 .لرزوندیم شیازپشیرو ب جونمیبدن بوتن کش،یرک یهاسرم راه افتاده بود و با حرفنبود. پشت کنول
 ...گذرمیشم! من ازت نم ادهیپ نیبگو از ماش یایاگه باهام راه نم_
 !یپر_
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هام رو و پلک دمیکش یقیعمنفس یحالرو قطع کرد، باخوش کهیفرهاد که حرف اون مرت یآشنا یصدا دنیشن با
 .دیم چکگونه یرو یهم فشردم. قطره اشک یرو

 شکرت! ایخدا
 اومده بود. رونیب نیبود و از ماش ستادهیزاحم ام اون نیپشت ماش قاینگاه کردم، دق میبرگشتمو به ناج عیسر

هم فرو رفت و به سمت در راننده  یتو شتریاون مردک. اخماش ب نینگاه به ماش هیکرد و  شونمینگاه به حال پر هی
 حرکت کرد.

 .کردمیبا تموم وجودم حس م تویامن گهیراحت شده بود. د المی. خدمیدیاسلوموشن و تار م زویچ همه
 .رونیب دیکش نین مرد رو از ماشاو فرهاد

 قدم رفتم عقب. هیاز دستم افتاد. بهش نگاه کردم و  فمیک
 فیصورت و جسم نح یفرهاد رو یدرپیو پ یقو یها. مشتواریکل کوچه رو پر کرد. خوردم به د ادشونیفر یصدا

 جونیو با زبونم تر کردم و بم رخشک شده ی. لبادیخوردم. آروم اسمشو صدا زدم. نشن زی. لومدیاون مزاحم فرود م
و در  دمیش رو پر کرد. بازم نالخون کل چهره وصورت اون مرد آوار شد  یتو گهیمشت د هیتر اسمشو صدا زدم. 

 فرو رفت. یآرامش محض یتو یچشام بسته شد. همه چ آنکی
 یدارد در شب دیوانه یادهغمگین، که چو دشت او هم دل افسر یدر شب دیوانه بارد؛یهاست مکه ساعت یباران زیر

 این ابر سیاه ساکت دلگیر... باردیچنان مهاست همغمگین، مانده دشت بیکران در زیر باران، آه، ساعت
 ثالث_اخوان_یمهد#

*** 
مقابلم  رنگیاجفت چشم سورمه هیچشمامو باز کردم و  شد،یم دهیصورتم پاش یکه رو یآب یهاقطره یحس خنک با

 .دیصورتم پخش شد و خودشو عقب کش یتو شیقیبازم نفس عم یچشما دنیدقرار گرفت. با 
 یاوردم تو یکرد و چجور کاریبا اون مردک چ دمینفهم گهیبودم. د نشیماش یو من تو دیباریداشت بارون م هنوزم

 موقع از حال رفتم.. هموننشیماش
 .دیلرزیش مفرمِ مردونهخوش دوخته بود و فک رونیانداختم. نگاهشو به ب شیعصب رخمیبه ن ینگاه
 !فتاد؟یبرام م یبود، چه اتفاق دهیسوپراستارم به موقع به دادم نرس یپسرخاله نیا اگه

 قطرات بارون شد. زشیر یرو پر کرد و همنوا با صدا نمونیم سکوت بگرفته یصدا
 ...یبود ومدهیازت تشکر کنم. اگه تو ن یچجور دونمیفرهاد... نم_
 واکنش رو نداشتم. نیهم فشردم. انتظار ا یترسناکش، چشمامو رو ینعره یصدا با
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! اد؟یسرت ب خواستیم ییبودم چه بال دهیاگه من نرس شد؟یم ی! هان؟ چ؟یپر شدیم یبودم چ دهیاگه من نرس_
 !کردم؟یم دیبا یبودم چه غلط دهیاگه من نرس

 دهیند نیخمشگ نقدریتا حاال ا یبود؛ ول یجد شهیهمبلندش، تن و بدنمو لرزوند. فرهاد  یآخرش بخاطر صدا یجمله
 بودمش.

 و گفتم: دمیچسب نیبه در ماش دهیترس
 من بود؟ ریمگه اون اتفاق تقص ؟یکنیم ینجوریچرا ا_

. از دادیش رو نشون ماندازه یچشماش، خشم ب یدیقرمز سف یهاچشمام کوبوند. رگه یهاش رو توشب یاسورمه
 :دیغر دستش،کی یدهیهم چسببه یدندونا یال
از  یهرچ زیچهمهیتا اون مردکِ ب یستادیداخل؟! چرا مثل احمقا ا یبر یما رو نزد یموقع زنگ خونهچرا همون_

 بارت کنه؟ رونیب ادیم فشیدهن کث
 شون رو بزنم؟!زنگِ درِ خونه تونستمیم ی. من چجوردیتعجب ابروهام باال پر با
 قایبودم. من دق ستادهیا نایم اخاله یکنار خونه قایخارج شد. من دق منهیاز سـ*ـ یقیعمکه بودم، آه  ییجا یادآوری با
و  یهمه منگ نیبدم کجام! بخاطر ا صیتشخ تونستمیقدر حالم افتضاح بود که نماون یشون بودم؛ ولکوچه یتو
گرفته بود. در  کیتسرم که به شدت  یقهیشق یرو مشدم. دستمو گذاشت یعصبان یاز دست خودم حساب یجیگ

 حال، گفتم:همون
 کنار خونتونم. دمیحالم مساعد نبود. نفهم ادیراستش ز_

 چندلحظه قبلش، متعجب شد. نیخشمگ یصدا
 سرت اومده؟ ییچه بال ؟ی! متوجه نشد؟یچ_

 بهش دوختم. نمویغمگ نگاه
 ...وقتهیلی. خستیبدون حالم خوش ن نویندارم بهت دروغ بگم. فقط انخواه فرهاد. دوست حیازم توض_

 گفت: ،یو آروم یجد یمکث کرد و با صدا یشد. کم مونیانگار پش یبگه ول یزیباز کرد که چ لبشو
 ای یکوه پشتتم. دوست ندارم کس هیمثل  شهیبدون که من نگرانتم و هم نویا یول شده؛یندارم بدونم چ یاصرار_
 رو به خودش بده! یجرئت نیهمچ دینبا کسچیکنه. ه تیمنو آزار بده و اذ یتنها دخترخاله یزیچ

لبم نقش بست  یرو یرنگلبخند کم یهنوزم ناراحت بودم؛ ول کهنیمحبتِ مردونه. با ا نیم گرم شد، گرمِ اشکسته دلِ
 گفتم: ،یو به شوخ

هوامو داره. منم  شهی. چون فرهاد جون من ملقب به آشاداد هخامنش، همامیدن یدخترخاله نیتربختمن خوش_
 ت باشه؟و معروف، پسرخاله یالمللنیمدل ب هیکه  نیبهتر از ا یدوستام بدم. واقعا چ یپزشو به همه تونمیم
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 فرمش نقش بست و گفت:مردونه و خوش یلبا یرو یرنگحرف من، لبخند کم نیا دنیبا شن اونم
 !یبد گرانیپزمو به د ستیمنو حرص نده الزم ن قدرنیتو ا_

 جب گفتم:گرد کرد و متع چشمامو
 حرصت دادم آشاداد خان؟ یمن ک م؛یریرو فاکتور بگ دفعهنیاگه ا_

 .تررهیت شیامحوش، محوتر شد و سورمه لبخند
 .م کردزدهالعملش واقعا بهتروشن کرد. عکس نوینگاهشو ازم گرفت و ماش حرف،یب
 خودم اومدم.صداش، به دنیشن با
داستان  نی. اگه انهیاوضاع احوالت رو نب یوقت کس هیه خارج شدم که از اون محل عیسر ن،یماش یاوردمت تو یوقت_

 .شدیم شونیپر یخدا حساببنده د،یرسیبه گوش مادرت م
 نگاهش کردم و گفتم: گزارانهسپاس

 !شدیم یچ دونستمینم یممنونم ازت. اگه امشب تو نبود_
داشت خودشو  یسختر دور فرمون قفل شد. بهتبزرگش محکم یحرفم، دستا نیا دنیدور نموند که با شن دمید از

 مزخرفم بـرده بود. یبه احواالت درون یکه دوباره بهم نتوپه. انگار از ظاهر رنجورم پ کردیکنترل م
 .یبود. لحن و تن صداش هم مثل اکثراوقات جد ابونیبه خ نگاهش

من خبر به یسرت اومد، پر یهرکوفت گهید یخونه، دفعه یبر ینخواست گهید یحالت بد شد، دفعه گهید یدفعه_
 باشه. شتیپ یکی. بذار ابونایتو خ فتیراه ن طیشرا نیبده! با ا

 یمنطق حال ،یاون اوضاع و جنون آن یمگه تو یبود؛ ول یبگم. حرفاش منطق یچ دونستمیانداختم. نم نییپا سرمو
 !شه؟یآدم م

 و بستم.کنار ناخن انگشت شصتمو کندم و از شدت سوزشش، چشمام پوست
*** 

 دادم. لمویتخت انداختم و همزمان جواب موبا یرو خودمو
 تو؟ یچطور_

 هم فرو برد. یش، اخمامو توگرفته یصدا
 !یپر_
 ه؟یختیرنیچرا صدات ا ؟یسرما خورد لو؟ین شدهیچ_
 شد. شتریش، بگرفته یو لرزش صدا دیکش یقیعم آه
 بهت بگم! یچجور دونمیکاش سرماخورده بودم! نم یا_



 

 

32 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

 دهنمو قورت دادم و گفتم:. آبختیرآخرش، قلبم فرو یجمله دنیشن با
 مگه؟ شدهیچ_

 رو پرد کرد. یهقش کل گوشهق یشکست. صدا بغضش
 !دهیسپ... سپ_

 گفتم: یتخت نشستم و عصب یرو باترس
 !ی! حرفتو کامل بزن جون به لبم کرد؟یچ دهیسپ_
 دل زجه زد و گفت:ته از
 رفته! رانیاز ا دهیسپ_
 .دمیفهمیش رو نمجمله یشدم. معن جیگ لحظههی
 لوفر؟ین هیمنظورت چ_
. نگرانش شدم رفتم دادیجواب نم دادم،یبهش م امی. هرچقدر تکست و پستیازش ن یخبرچیچندوقته ه دمید_

؟ چرا به ما نگفت یچیرفته فرانسه. گفتم چرا ه لیتحص یبرا ادامه دهیشون. سوگند فقط خونه بود. گفت سپخونه
بهم  یجوابچیحرفام فقط سکوت کرد. ه ابدر جو شه؟یم ینکرد؟ پس کوروش و ازدواجشون چ یخداحافظ هیاقال 

ش و خونواده دهیداستان سپ دمیاومد خونه ازش پرس نای. عصر که سکننیم یمخف ویزیچ هی. معلومه دارن ینداد پر
. زنهینم یبخاطر سوگند حرف یول ه؛یچ هیقض دونهیهم م انیخدا که سبه یکرد. پر یاطالعیاونم اظهار ب یول ه؛یچ
 دختر اومده؟! نیسر ا یی. آخه چه بالشمیشو داره. بخدا دارم خفه منامزد دردونه نیا یهوا شهیداداش من هم نیا

 نقدریا تونستی. نمرفتیکوروش در م ینبود. جونش برا مهریو ب معرفتیب قدرنیا دهیباور کنم. سپ تونستمینم نه
 بشه! المونیخیراحت ب نقدریا تونستی. نمبشه الشیخیراحت ب

 سرجام بلند شدم و گفتم: از
 دهیسپ شهیحرفا همش دروغه! مگه م نیا ه؟یکه داستان چ یبکش رونیزبون برادرت ب ریاز ز یتونینم جورهچیه_
 .کننیم مشین قاافتاده که دارن ازمو یاتفاق هیبذاره و بره؟ مطمئن باش  یجورنیا هوی

 پخش شد و گفت: یگوش یتو قشیعم آه
مردم  یزندگ یتو نقدریشد و گفت ا ی. دفعه آخرم از دستم عصبانهیچ انیجر دونمیمن نم گـهی. همش مگـهینم_

 من واقعا نگرانشم. م؟یکن کاریچ یکنکاش نکنم. پر
 سرش اومده بود؟ یی. چه بالتختم نشستم. هضمش برام سخت بود یو رو دیم چکگونه یرو یاشک قطره

 محجوب من! شهیهم یدهی... سپدهیسپ
*** 
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که چه  یاسترس داشتم. کم یشدم. کم ادهیپ ولنمیهمراه با و نیاز ماش عیکنار در سالن، منتظرم بود. سر دیام استاد
 زدم و گفتم: یرنگکه شدم، لبخند کم کشی. نزدومدیدهنم م یعرض کنم؟ قلبم داشت تو

 ه نکردم؟ک ریسالم، د_
 ش رو از هم گشود.مردونه یهالب ،یرنگمثل من لبخند کم اونم
استاد  ی. فقط اآلن جلویکنی. مطمئن باش ضرر نمیقبول کرد شنهادمویحالم پخوش ی. پریمیتاهم آن یلیخ_
 کن! تییقدرت جادو یمنو شگفت زده شهی. مثل همیخودتو نشون بد نِیبهتر دیبا دیبا دیبا

 یهمه د،یها اونم از زبان استاد امحرف نیا دنیاگه بگم بعد از شن ستیمثبت خالص بود. غلو ن یانرژ حرفاش،
 اضطرابم دود شد رفت هوا.

نه تنها اعتراض نکردن؛ بلکه استقبالم  دمیکه در کمال تعجب د گرفتم. اولش با خونواده صحبت کردم مویتصم باآلخره
 یسع شهیهم مثل هم انیمامان زود پشتم دراومد و قانعش کرد. پومشکل داشت؛ که  خردههیکردن! اولش پدرم 

شون کنم. حاال که بهم اعتماد خواستم سرشکسته یکرد. نم تیموفق ینکنه و در آخر فقط برام آرزو یدخالت کردیم
و  تر بشم که تالش کنم، که سربلند شممصمم شدیباعث م کردن،یم تمیحما نکهیتر اکرده بودن و از همه مهم

 سربلندشون کنم.
که کل  یفرار کردم از اون زندان ،یزندان هیهم نکردم. مثل  یخداحافظ نایاز س یانصرافم که تموم شد؛ حت یکارا

 .دادیشکنجه م هیثانبههیوجودمو، ثان
 انتظار ها، دهنم از تعجب باز شد. اصالنوازنده ادیتعداد ز دنی. با دمیشد یبا استاد وارد سالن بزرگ و مجلل همراه

 دم،یترسیسرتاپام رو فراگرفت. م ،یرو بشم. دوباره اون حس استرس لعنتبهرو تیاز جمع یموج نینداشتم با چن
 دهنمو قورت دادم و گفتم:استاد رو هم ببرم. آب یآبرو دمیترسیخراب کنم. م دمیترسیم
 ششون؟یپ میبر دیاآلن با نیهم ای نم؟یاجازه هست بش_

 به احوال درونم برد. یم انداخت و پشدهدبه صورت زر ینگاه
 رفت و گفت:هم فرو یتو اخماش

 نای. نود درصدشون رد شدن! تو خودتو با الشکرنیاهیهمه س ناینخور! ا تویجمع نیگول ا ؟یپر یترسیم یاز چ_
 نکن. سهیمقا

 ؟!شم. نوددرصدشون رد شدن دیناام شتریکرد ب یکار یبده؛ ول یدواریاومد بهم ام استاد
 نشستم. هایاز صندل یکی یگذاشتم و رو زونمیقلب نام یرو دستمو

 زودتر برم تست بدم؟ دیکن یباز یپارت شهیاستاد م_
 نگاه انداخت و سرشو تکون داد. هیلرزونم  یسرتاپا به
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 .گمیبهش م رمی. مجانیهم نیبش_
 ی. با صدارفتیم جیاستسمت بکشت بههم قفل کردم. دا یاستوارش نگاه کردم و دستامو تو یهاپشت به قدم از

زجه زد. فکر کنم رد شده بود؛ چون  یبلند یپرت کرد و با صدا نیزم یرومو برگردوندم، سازشو رو یدختر یهیگر
 کرد؟! کارونیمو انجام دادم، چرا ابهگفت رو مو ی: من که هرچگفتیم یه

سوار  عیالص کنم. زودتر برم تستمو بدم و بعدش سرزودتر خودمو خ خواستیبود. فقط دلم م یپرتنش یفضا فضا،
طرفم کل  هی. از دادمیم حیقبل بازم فرارو بر قرار ترج یمثل دفعه دینبود؛ شا دیبشم. اگه به احترام استاد ام نمیماش

 بشم. الشیخیراحت ب تونستمیبود. نم یگروه و نوازندگ نیبه هم گهید دمیام
بلندم لـ*ـذت ببرم و با  یاز ناخنا گهید ینتونستم مثل دخترا وقتچیم انداختم. هدهاز ته گرفته ش یبه ناخنا ینگاه

زدم؛ چون اصال  یمجبور بودم کوتاهِ کوتاهشون کنم. الکم نم یبخاطر نوازندگ شهیترشون کنم. همالک خوشگل
 هیبخاطر  یبه راحتساز گذاشتم، حقم نداشتم  نیا یپا موی. من زندگدادیبهم نم یکوتاه حس خوب یناخنا یرو

 استرس مزخرف، کل زحماتمو برباد بدم و خودمو برباد رفته کنم.
 !ایدنبالم ب ،یپر_

 انداختم. شینگاهمو به صورت جد ریانداختم و با تاخ زشیواکس خورده و تم یبه کفش ها ینگاه
 .میرفت جیاستسمت بکهب میخدا بود. از جا بلند شدم و با هم رفت. توکلم بهدمیکش یقیبستمو نفس عم چشمامو

 نیا دنیبا د یول شدن؛یها پشتش جمع مبود که بچه یاتاقکِ معمول هی دمیدیکه من م ییجایاستبک شهیهم
 رفت. ادمیکه توش قرار داشتم رو  یطیشرا لحظههی یبرا ،یبزرگ و سلطنت جیاستبک

 شسته بود.ن رنگییمبلِ طال هی یرفت که پشت بهمون رو یسمت مردبه دیام استاد
 خاص خودش، گفت: تیمرد با احترام و البته جد اونبهرو
 اومد._
بلکش، فضا رو پر کرده  تانیبرگِ کاپ ینگفت. بو یچیتکون داد و ه ی. مرد سرششونیبهم اشاره کرد که برم پ و

 .نمیببمرد مقتدرو  نیا یزودتر چهره خواستیدلم م یلیاستاد. خ شیبود. تندتند قدم برداشتم و رفتم پ
 زده گفت:من، بهت دنینفسم رفت! اونم تعجب کرد؛ چون با د میکه شد چشمتوچشم
 !نازیپر_

 بود. بیعج یلیسرنوشت، خ یباز نی. ادیم چکگونه یزدم و ناخواسته اشکم رو پلک
نبود.  یاز اون بهت خبر گهیبلکش زد. چشماشو که باز کرد د تانیبه کاپ یقیچشماشو بست و پک عم لحظههی یبرا

 خشونت جاشو گرفته بود!
 و رو بهش، گفت: ارهینگاهش پر از سوال شده بود. نتونست طاقت ب دیام استاد
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 !؟یشناسیم نازویپر یچطور_
 پرت کرد و گفت: نیزم یصورتش نقش بست. برگشو رو یرو یارحمانهیب شخندین
 !ستی. اصال مهم نستیمهم ن_
 گفت: یبا لحن تند کردم،ینگاهش م یحتبالفاصله رو به من که با ترس و نارا و
 ! زود باش سازتو آماده کن!؟یکنیمنو نگاه م یستادیچرا ا_

بخاطر  ن،یشدم. غمگ نیغمگ شتریرفتار تندش بهم برنخورد. ب نیفرو رفت و من بخاطر اهم یبدرقمه تو دیام یاخما
از همه  خبریکه ب یادهی. سپدهیم دهیسپ یکه کوروش جونشو برا دونستنیچشماش! همه م یاون عذاب و درد تو

 رفت!
 یخواستم بخاطر من رابـ ـطه ی. نمبه کوروش رو داره دنیتوپ یکه آمادگ دادیاستاد، نشون م یمشت شده یدستا

 م، گفتم:زدهبا همون لحن غم عیهم بخوره. سرخوبشون به
 چشم._
. تندتند سازو دیکش شیپر و جوگندم یموها یتو یالعملم، دستعکس دنیزود دستم رفت سمت سازم. استاد با د و

بود و من کوروش  یاگهید طی. اگه در هر شرامیبودکرده رییکوک کردم و آماده به کوروش نگاه کردم. چقدر هردو تغ
 یهاکل غم دمش،ید کهیبا اون اوضاع وقت یبند باشم؛ ول تونستمیپام نم یرو یحالقطعا از خوش دمیدیرو م یتهران

 .زشیدلم جمع شد. اونم عوض شده بود... همه چ یالم توع
 بود بهم. رهیخ قیکردم که عم نگاهش

 زدم: لب
 م!آماده_
 مبل گذاشت و خشک، گفت: یدسته یاز دستاشو رو یکی
 بتهوونو بزن! کییسوناتاولنیو_

فکر  یاستاد؛ ول حدازشیب یهایریگآهنگو از حفظ بلد بودم، بخاطر سخت نیگرد شد. بدون نت؟! من ا چشمام
از  یکی ینگفت. رفت رو یچیه یگرفته بشه. معلوم بود استاد هم تعجب کرد؛ ول یبدون نت، بخواد تست کردمینم

رو  دهیسپ دی. باکردمیتمرکز م ینوازندگ یرو طفق دیفکرمو جمع کردم. با یها نشست و به من نگاه کرد. همهمبل
 نبود. گهید دهیرفته بود. سپ گهید دهی. سپرونیب انداختمیاز ذهنم م
 . آهنگ شروع شد.دمیساز کش ی. آرشه رو روکردمرچونهیبستمو سازم رو قفل سرشونه و ز چشمامو

 *فلش بک
 جانب، گفتم:بهمن جلو نشستم. با مشت به بازوش ضربه زدم و حق دفعهنیو ا میشد نیماش سوار
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 یمثل کوروشو بزن یمخ کس یتونست یعنترخانوم واقعا چجور ترک؟!زهره ای یکن زیما رو سورپرا یخواستیتو م_
 آخه؟!
 گفت: غ،یشد و با ج زونیآو شیاز پشت به صندل لوفریکرد. ن ترمیاز ته دلش، حرص یخنده یصدا
تور  ویاونوقت رفته کوروش تهران کنهیم یغمبریخدا پ ی. اسم من بد در رفته فقط. خانوم ادعاشاهللیا یرو آب بخند_

 کرده!
 قشنگش، گفت: یراه انداخت و با همون خنده نویماش
 نیبه ا دی! بانمیمزحک و متعجبتون رو بب یهاافهیق خواستیدلم م یلیمن خ یول د؛یغر بزن دیحق دار ایتا آخر دن_

 .دمیرسیآرزوم م
 *برگشت

صورتمو  یردم. دستام جلوهق کگذاشتم و هق زیم یرو رو ولنمیشده بود. و سیاز دستم افتاد. صورتم از اشک خ آرشه
 جلوشون شرمنده نشم. نیاز ا شتریگرفته بود؛ تا ب

 ترم کرد.استاد، شرمنده یزدهبهت یصدا
 تو؟ یشد ینجوریدختر؟ چرا ا شدهی! چیپر_

 بهم دست بزنه. دیکه نبا دونستیاومد سمتم اما م دیکوروش، حالم رو بدتر کرد. ام دنیپوف کش یصدا
 بلند شد.کوروش،  رحمیب یصدا
 فیکه دائم ازش تعر ییبود هنرجو نیا دیندارم. ام هاتوییمظلوم نما دنید ی! حوصلهرونیب یبهتره زودتر بر_
 .شمیم دیکم دارم از تو هم ناام! کم؟یکردیم

 بلند شد. دیام یعصب یصدا
 دنتیبا د نازیه که پرگذشت یشما چ نیب ؟یکنیرفتار م یجورنیدختر ا نیمعلوم هست تو چه مرگته؟! چرا با ا_
 ؟یشد یعصب نقدریا دنش،یبوده که تو با د یشما چ نیب کنه؟یهل م ینجوریا

 کوروش زنگ دار شد. یصدا
 ! زودتر!رونیببرش ب_
 یقرمز و سوزانم رو بهش دوختم. با صدا یصورتم برداشتم و چشما یسکوت کنم. دستامو از رو تونستمینم گهید

 گفتم: ،یبلند
 ...دهیمن فقط دوست سپ ه؟یکردم؟ مگه گناهم چ کاریمگه من باهات چ ؟یکنیباهام برخورد م یجورنیچرا ا_

 گفت: ادیکنار سالن، حرفمو قطع کرد. با فر انوِیپ یشکستن گوش خراش گلدون پرت شده رو یصدا
 !اریمن ن یجلو ویاسم اون لعنت_
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 زدم. غیدل جز تهشد. ا داریسرکشم ب ینداشت. خو یترس برام معن گهی. ددمینترس
از خودش  یرد چیازش ندارم. خطشو عوض کرده و ه یخبر چی! مثل تو همدهی... من فقط دوست سپگمی! مگمیم_
 یکنیباهام رفتار م ی. نگرانشم! چرا جورمیم! منم مثل تو ناراحتم. حالم بده. عصب. منم مثل تو زخم خوردهجا نذاشتهبه

 ت منم؟!اتفاقا نیکه انگار مسبب تمام ا
 توجهیکوروش هم قرمز شده بود. ب یچشما یدیشد. حاال سف ترکیبهم نزد دیشدت از جاش بلند شد و استاد ام با

 شدم. سوزش گلوم برام یخال خردههیکه زدم  یغیو آرشه رو برداشتم. انگار بعد از اون همه ج ولنیبهش خم شدم و و
قدم  یفضا رو پر کرده بود. کوروش عصب ی. سکوت بدمبهش بزن بود که تونستم حرفامو نینداشت. مهم ا یتیاهم

. نییرو که بستم؛ رو کردم سمت استاد و سرمو انداختم پا ولنمیو فیک پیگر بود. زو استاد در سکوت فقط نظاره زدیم
 که پر از شرم بود، گفتم: یاگرفته یبا صدا

کنم. کارم خوب نبود و بهش اعتراف  هیتوج ای ارمیب یابهونه چیه خوامیکردم و آبروتونو بردم. نم دتونیناام دیببخش_
 زحماتتون رو به باد دادم. ی. همهدیمنو ببخش خوامی. فقط ازتون مکنمیم

 بلند شد. شیجد یصدا
نبود. نگران  اری. امروز شانس باهات یینایاز بهتر یکیمن  یبرا شهی. تو همننداز نییسرتو پا وقتچیدر مقابل من ه_

 .ینیخونه بش یتو کاریب ذارمی. نمنباش
 پر از آبم نگاهش کردم و گفتم: یکرده بودم. با چشما یزیآبرور یگاز گرفتم که باز بغضم نشکنه. به حد کاف لبمو
 .زیچممنونم... بابت همه_
ماش چش یهم به کوروش نگاه کنم. نفرت تو بارنیآخر ینخواستم برا یبالفاصله پشتمو بهش کردم تا برم. حت و
 .کردیم تمیاذ

 ش متوقفم کرد.و آمرانه یجد یاول رو که برداشتم؛ صدا قدم
 بمون!_

*** 
 حال
 ولن،یو یدسته یشب رو یکیتار ی. توستیبد ن نمیکوتاه. همچ یهاناخن یناخنام الک داره. الک قرمز رو اآلن

 قشنگ شده.
غرش ابرها همچنان به  یصدا یول شه؛یووصل مقطع ی. بارون هلرزهیضرب ساز زدم که دستام داره م هی قدراون

 .رسهیگوش م
 و با دقت... قی. عمکنمیورازش نگاه مو به صورت پر رمز کنمیرو از خودم جدا م ولنیو
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. شهی. چشمام بسته مدمیهم فشار م ی. دندونامو رواندازمیم ولنیبه و گهینگاه د هی. فارسجیبه خل دمیم نگاهمو
 ...ایدر یتو کنمیش م. پرتکنمیپرتش م

. صدا شمیو خم م رمیگیدستام م نی. سرمو بشهیم دهیکش ایدن یولنایو یهمه یبزرگ رو یآرشه هی هوی انگار
هرلحظه  شه،یبلندتر م ز،یت ی. اون صدادمیبزرگ تَه نداره. دستامو به گوشام فشار م ی. انگار اون آرشهشهیتموم نم

 .زنمیم ادیو فر کنمی. به آسمون نگاه مفتمیم وهامزان ی. روشمیم تردهی. هرلحظه خمشنیقدرتمندتر م
 بسه! تمومش کن. تمومش کن!_

 .کنهیم دنیشدت شروع به بار. بارون دوباره بهشهیتر مابرها ترسناک غرش
دار شده. کش . نفسامکوبونمیو سرمو به کف اسکله م کنمی. پاهامو بغـ*ـل مشمیخودم جمع م یو تو کشمیم دراز

 سردمه...
 ...یلیخ

*** 
 گذشته

انداختم و با  نیی. سرمو پازدیرو به چشمام دوخت. خواستن توشون موج م شیاانداختم. اونم سورمه یفرهاد نگاه به
 گفتم: یآروم یصدا
 بزرگان مجلس، بله! یبااجازه_

 ها بلند شد.خونواده قیعم یشاد یسکوت سالن شکسته و صدا ناگهان
به چشماش انداختم و لبخند  ی. با شرم نگاهختیدلم فرور یتو یزینشست و چ فمیدست ظر یش روردونهم دست

 با لبخند. دفعهنیانداختم، ا نییرنگش، وجودمو گرم کرد. سرمو باز پاکم
 ش.خونواده یحت گفت؛یدرموردش نم یچیه کسچیکه ه یادهیبود. سپ یخال دهیسپ یفقط جا میعروس یتو

. لبخندم دمیصورتم گرفت. سرمو بلند کردم و کوروش رو د یرو جلو کیکوچ یجعبه هیجلو اومد و  یانهمردو دست
 .میشد. جعبه رو از دستش گرفتم و همراه با فرهاد به احترامش بلند شد ترقیعم
 کرد و به فرهاد دست داد. یدوتامون نگاه به
 .گمیم کی. تبردیبخت باشخوش_

 رو به فرهاد با خنده، گفت: دفعهنیکه ا میرو دادبامحبت جوابش  هردومون
برخورد کنم؛ چون تا بهش  یخرده باهاش جد هیخانوم چقدر نازنازوئه. سرکار جرئت ندارم  نیکه ا یدونیقطعا م_

خدا به دادت  اره؟یهمه اشکو از کجا درم نیا دونمی. واقعا نمزهیریم نییپا یبگم باال چشمت ابروئه اشکاش مثل چ
 ه آشاداد!برس



 

 

39 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

 و فرهادم با لبخند در جوابش، گفت: دمیخند یبلند یحرفاش با صدا بخاطر
از  دن،یچرخیو خونواده مثل پروانه دورش م لیفام یهمه ینازک باشه! از بچگدل دمیمن با یدخترخالهتک نیا_
 به بعدم خودم در خدمتشم. نیا
شدت به مش،یحلقه کرد. آغـ*ـوش بزرگ و حج فمیظر یاز دستاشو دور شونه یکیش، جمله نیزدن آخر نیدر ح و

لباش نقش بست  یرو یاکارش، لبخند مردونه دنیحرف و د دنی. کوروش با شندادیبهم م یگرم بود و حس خوب
 و گفت:

 حالم!گروهم، خوش ینوازنده یدردونهتک ی. برایهست یقابل گاههیتو واقعا تک_
 مه داد:ادا ،یاهیدوثان یکیبعد از مکث  و
 نداره و واقعا مجبور شد برگرده واشنگتن. یروز مساعدوحال ادیکرد. پدرش ز یخواهمعذرت یلیخ دیام_
 نگران پدرش بود. یلیافتادم و ناراحت شدم. بنده خدا خ دیاستاد ام ادی

قلبم  لحظههی یابر د؛یرس نایگفتن. نوبت که به سوگند و س کیاومدن و تبر یکییکیها از رفتن کوروش، مهمان بعد
 یدستشو رو یکیحالم شد؛ چون اون  رییتغ بزرگ فرهاد حلقه کردم. انگار متوجه یتر دور بازو. دستمو محکمستادیا

 بازوش گذاشت. یم روشده حلقه یدستا
 بالبخند، گفت: نایس
زد خاص و تش، زبونکه اخالق و مرو یهم باآلخره ازدواج کرد، اونم با مرد انیپس دختر کوچولوئه خاندان پرن_

 حالم براتون.ها. واقعا خوشبچه گمیم کیبهتون تبر یلیعامه. خ
 م و گفت:گونه یدستشو گذاشت رو ،یسوگندم با لبخند مهربون د؛یش به نقطه رسجمله کهنیبآلفاصله بعد از ا و
 تا آخر عمر حالتون باهم خوب باشه. دوارمی. امدیایبهم م یلیخ زدلمیعز_

جور که مشغول حرف زدن بود ازمون کرد و همون یعذرخواه عیزنگ خورد. سر نایس یشونو بدم که گوشجواب اومدم
 و گفت: دیدور شد. سوگند خند

خودمون  نیب یست؛ ولبسته یانسکافه یکونیلیس نی. جونش به ایممنونم ازت پر یلیهم خ شیبابت قاب گوش_
 منه! یقهیسل کنهیباشه فکر م

 لبم نشوندم و صادقانه گفتم: یرو یزد. به زور لبخند یزیزمان چشمک رهم و
 !شدیبازم عاشقش م ،یگرفتیبراش م میمنده. اگه قاب عروسکبراش ارزش نقدریتوئه ا یهیچون هد_
 نیآفرجان به جان خواستیموقع دلم مهمون ،یچسبوندم. از شدت خستگ شیمبل ولو شدم و سرمو به پشت یرو

پاهام زانو زد. نگاهمون  یجلو نیزم ی. فرهاد روکردیم موونهیصورتم، داشت د یرو یشیاد آرامو ینیکنم. سنگ میتسل
 جذاب بشم؟! دمر نیاز ته دل عاشق ا یروز هی تونستمیهم گره خورد. م یتو
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 ؟یاخسته_
 زدم و گفتم: یجونیب لبخند
 !کنهیو خسته ماز همه عروس شتریو ب دهیاز همه به عروس لـ*ـذت م شتریب یمراسم عروس_

 بلندم، گفت:تنگ و پاشنه یهاجور که دستش رفت سمت کفششد و همون ترقیعم لبخندش
چون تا صبح  ؛یبش یپرانرژ یجورهی دیبا م،لحظهنیخانوم. چندساله منتظر هم یپر ستیکارم ن یمن رحم تو یول_
 !یداریب

 کردم و گفتم: یحالیب یو رغبتش، خنده لیم دنیحرفش و د دنیهام دراورد. باشنکفش یرو از تو پاهام
 ؟ینخ من یواقعا چند ساله تو یعنیچند سال؟ _

 ن،یح. درهمونشدیکم آروم مم. کارش برام قشنگ بود. درد پاهام کمقرمز شده یکرد به ماساژ دادن پاها شروع
 گفت:
جز من لمست  یکس دارمینم .ارهیدستت بجز خودم به یکس ذاشتمی! نمیپر یتو مال من بود یاز همون بچگ_

 فقط مال من. ،یکنه! تو مال من
دلم آب  یحرفا از زبون آشاداد هخامنش، قد تو نیا دنی. شنگفتیمخصوص به خودش م تیحرفا رو با جد نیا
مرد  نی. اذارهیشوهرش کم نم یبرا یزیزن متعهد که چ هیباشم.  یزن واقع هی. با خودم عهد بسته بودم که کردیم
 داشت. تشواقیل
 واقعا عاشقش بشم. تونستمیم کاشیا و
 !بارهیداره بارون م ؟یروادهیپ میبرو یایم_

 بلند کرد و باتعجب نگاهم کرد. سرشو
 سرووضع؟ نیبا ا_
 سرووضع! نیبا هم_

 لباش نه. یول دیخند چشماش
 زده به سرت؟_

مسخ  یچشما یم تو. زل زدهشدیصورت هم پخش م ی. نفسامون توختمیهم رپرپشتشو به یشد و موها خم
 ش.شده
 زده به سرم!_

و دست گرم شوهرم کمرمو دربرگرفته  دیبارینم ممون خلوتِ خلوت. بارون نمصبح بود و پارک کنار خونهسه ساعت
 قلب رنجورم بودن. نیا یگرمبودن، که دل یکه حام یمقتدر یبود. دستا
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 محکمش چسبوندم و گفتم: ینهیبه سـ*ـ سرمو
 !یروادهیاومدن پ شونیکه شب عروس میهست یعروس دوماد نیر کنم اولفک_

 تر کرد.دستشو محکم یو حلقه دیخند
! وگرنه از فردا صبح میهست ینفهمن ما ک اد،یو چشماشون از حدقه درم شنیکه از کنارمون رد م ییبرو دعا کن اونا_

 .میشیالکار مممنوع
 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با
 بده؟ قدرنیقدم زدن ساده ا هیالکارمون کنن؟! که بخوان ممنوع میکنیم کاریچ میمگه دار_

 گفت: ،یجد یلیدستش گرفت و خ یتو موچونه
 بده! کارنینه، ا_
 ش، شکار شد.تشنه یهاهام بود که توسط لببعد لب هیثانکی و

*** 
 حال
 ایدن یعروس و دامادها یرنگ متنفرم. از همه نیاز ا لباس متنفرم. نی. از ااندازمیلباس عروسم م یدیبه سف ینگاه

 متنفرم!
قدر . اوندمییضرب دو هیهاست که . انگار قرنزنمی. نفس نفس مدمیم هیو دستامو به اسکله تک شمیجام بلند م از

ودم گُر وج ی. همهستیبدنم ن یاون سرما تو گهیسر بکشم. د نفسهیرو  فارسجیخل یهمه خوادیتشنمه که دلم م
باورش کنم. اگه  تونمیوجودمه که نم یتو تیو عصبان نفرتقدر . اونتریو نگاهم طوفان شهیگرفته. دستام مشت م

 تمینباشه که اذ یکسچیه گهیکنم. تا د یزندگ ییتنها یتا خودم تو کردم؛یعام مرو قتل ایدن یقدرت داشتم همه
 کنه و آزارم بده.

 نشیغمگ ی. انگار خدا داره با چشمادوزمی. نگاهمو دوباره به آسمون مزهیریهم مرو به و تعادلم وزهیم یدیشد باد
 .یصبر داشته باش پر گـهیداره م ؛یپر یشیم مونیپش گـهیداره م ؛یبرگرد پر گـهیداره م کنه،ینگاهم م

 :زنمیم ادیو از ته دل فر کنمیتوانمو جمع م یهمه
 کارتیآخه؟ مگه من چ یبرام نمونده. تا اآلن کجا بود یجون گهید ؟یفهمی. متونمی. ولم کن! نمتونمینم گهید_

از نمازهام قضا شد؟  یکیکردم آخه؟ ها؟  کاریچ ؟یبود سر من بدبخت نازل کرد ایدن نیا یبال تو یکردم که هرچ
 شد سرنوشتم؟ نیشد جوابم؟ ا نیکردم که ا کاریچ یکردم؟ آخه منِ لعنت یکردم؟ دزد یبا خلق بدرفتار

 بزنم. طعم خون دهنمو پرکرده. ادیفر شتریب ذارهیگلوم، نم ازحدشیب سوزش
 .ویتمومش کنم. همه چ دی. بابندمیمحکم م چشمامو
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. کنمیو سقوط م کنمی. دستامو باز مدمیبه دلم راه نم دیهم ترد هیثانهی. کشمیباال م یسختاز حفاظ اسکله به خودمو
 .زنمید م. لبخنکنمیهبوط م

 .کنهیمحکم برخورد م یجا هیموقع سرم به . همونترقی. لبخند منم عمشهیشکافته م ایدر
 .شهیم اهیس جاهمه
 رفت و هنوز هاسال

 بپرسد از من ستین نفرکی
 یخواهیها متو از پنجره عشق چه که

 یشب منتظر مهیتا ن صبح
 ینگریم جاهمه
 ییگویبا ماه سخن م گاه
 گذرانبا ره گاه
 ییجویم یاگمشده خبر
 ست؟یات کگمشده یراست

 ...کجاست؟
 پورنیام صریق

*** 
 گذشته

 دیحال بودم که حتما باقدر خوشدفترخاطراتم شروع به نوشتن کردم. اون یصفحه نیآخر یبرداشتم و تو خودکارو
 :کردمیثبتش م

 میبرداشت ی. باآلخره همه دست از اون ترس لعنتمیدیمون به جواب رساومد. باآلخره همه هاشیباآلخره جواب آزما_
 از دونستن جواب. میکردیمون فرار مفرهاد نبود، بازم همه یهاتیاگه حما دی. شامیکرد دایدست پ قتیو به حق

داره.  قتیامر حق نیمطمئن بودم که ا ییجوراهیجواب متعجب نشدم؛ چون  دنیاز شن ادی! زمیو سوگند خواهر من
 بهم داده بود. نانویاطم نیا مونادیشباهت ز

بوده  ولنیو فیک یکه تو ی. نوزادادیبه صدا درم یاوشیو ک انیپرن یهاو سرد، زنگ در خونواده یشب بارون هی تو
 قای. دقشهیم یاوشیک یخونواده یچنگ بوده، فرزندخونده یجعبه یکه تو یو نوزدا انیپرن یبه خونواده رسهیم

بشه  کاشی! است؟مهیهام سراسخواب یکه تو یکرده؟ همون زن کارونیم. واقعا مادرمون اشبونه یهامثل کابوس
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کنم؛ البته  دایحالم و دوست دارم مادر و پدرم رو هم پخوش یلیخ ستم،یو کار ن کسیب دمیکنم. حاال که فهم داشیپ
 اگه زنده باشن!

رو  نایس یوقت گهی. دنهیمرد بهتر نیا شم،یمند مهکم دارم به فرهاد عالقکم کنمیهم دارم. حس م گهیخبر د هی
باهاش راحت حرف بزنم و ابراز  تونمیم یحت گهی. دزنهیقلبم تندتند نم شم؛یتوچشم مباهاش چشم یحت ای نمیبیم

 یچینجات داده. ممنونم ازش. ه مویکرده. فرهاد زندگ زه. فرهاد معجنمینسبت به سوگند بب غشویدریب یهامحبت
 .کنمیبهشت م شویرو پر از آرامش کرده، منم زندگ امیجور که دن. همونذارمیکم نم براش
 سمتش برگردم.بمش باعث شد به یصدا
 کنم؟ کاریچ ییرایپذ یتو ییمن تنها یگیتو اتاق، نم یخانوم خانوما؟ دو ساعته نشست یکنیم کاریچ یدار_
فرو کرده بود. با لبخند برگشتم  شلوارشبیج یاز دستاشو تو یکی یداده بود و با حالت جذاب هیچهارچوب در تک به

 گفتم: ن،یزدم. دفترو بستمو در همون ح خیو تار انیسمت دفتر خاطراتمو آخرش نوشتم پا
 .کردمیچندوقت رو ثبت م نیاتفاقات ا دیبا_
 جام بلند شدم و خرامان خرامان به سمتش قدم برداشتم. با لبخند، گفتم: از
 !یندار مویدور لحظههی. طاقت ایقم شدعاش یحساب_
 یکوتاه و عروسک رهنیاون پ یفرمش رو باال انداخت و سرتاپام رو از نظر گذروند. فکر کنم توخوش یاز ابروها یکی
چون نذاشت قدم آخرو بردارم و خودم برسم  کردم؛یم یدلبر یم، بدجوررها شده یبلند و مشک یبا موها ،ییمویل

 .دمیخند یبلند یشدم. با صدا هآغوشش فشرد یبرداشت و تو زیلند سمتم خبقدم هیبهش. با 
 له شدم. ؟یشیم یوحش هویفرهاد! چرا  ترواشی... یآ_

 موهام فرو برد. باحرص گفت: یتر کرد و سرشو تودستاشو تنگ حصار
 دربرابرت مقاومت کنم! تونمیدختر. نم خوامتیم یلی. حرف نزن. خسیه_

 یقیچسبوندم و از ته دل نفس عم شنهی. صورتمو به سـ*ـدمیبهش چسب شتریحلقه کردم و ب دور گردنش دستامو
 ادکلنش، حالمو بهتر کرد. آروم زمزمه کردم: زیانگدل ی. بودمیکش
 عطرت شدم! ی. معتادت بویدیبو رو م نیهم شهیهم_
استه پاهام دور کمرش حلقه شد. نفسشو بغلش بلندم کرد و ناخو یشد؛ چون تو ترتابیحرفم، انگار ب نیا دنیشن با
 مانند، گفت:سمت تخت، زمزمه بردمیکه داشت م یجورداد و همون رونیب
 !یفقط مال منه پر اتیزبوننیریش_

*** 
 ؟یاسترس که ندار_
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تر به گوشم محکم ویانداختم. گوش یتاالر نگاه میعظ تیپرده، به جمعلبام نشست و از پشت یرو یحیمل لبخند
 دمو گفتم:چسبون

 .کنهیم مزدهذوق م،یشیموفق م میدار شتریروز بروزبه کهنیدارم. ا جانیه شتریعادت کردم. ب گهیاسترس که نه. د_
تهران کار  یو فرهاد چون تو رازیش میترم کرد. دو روز بود که همراه گروه اومده بودش دلتنگمردونه یخنده یصدا

 .ادیداشت، نتونست همراهم ب
 ینیبشیرو پ یروز نیمن از همون اولم همچ دیخانومم! گرچه بخاطر حضور کوروش و ام یشده پر ین جهانشهرتتو_
 !کردمیم
 گفتم: به حرفش، آروم توجهیب
 دلم برات تنگ شده هخامنش! یلیخ_

 کرد. خودمیبمقتدرش، ازخود یصدا
 برام مهمه. یزیز هرچا شتریتو ب تی. فعال به فکر اجرات باش! موفقزدلمیعز طورنیمنم هم_

 ؟یسیتوش بنو یزیچ یخوای. نمایدفترخاطراتتو جا گذاشت ،یپر یراست
 خوندش،یو م کردیبرش دارم. اگه بازش م زیم یرفته بود از رو ادمی! ستادیا نهیسـ*ـ یحرفش، قلبم تو دنیشن با

که تازه بهم رو اورده  یایبختخوش خواستمیو نم شدی. اعتمادش بن کل منحل مرفتیکل دودمانم به باد م
 نابود بشه. یجورنیا

 دهنمو قورت دادم و آروم گفتم: آب
 ازت بخوام؟ یزیچ هی تونمیفرهاد... م-
 تو جون بخواه! زم؟یجانم عز-
 شک نکنه. ایبهش بگم که ناراحت نشه  یچجور دونستمینم
 ؟یخاطراتمو نخون یبهم قول بد شهیم-

 ش با خنده، گفت:سکوت برقرار شد و بعد یالحظه
 برم سر دفتر خاطراتت؟ یترسیکه م یکرد کاری! چطونیراستشو بگو دختر ش-

 زده گفتم:که من بهش گفتم، معلوم بود کنجکاوتر شده. هول یلحن نیفرستادم. با ا میبه خودم و خنگ یلعنت
 ییزایچ هیدفتر ثبت شده.  نیا یتو مینوجوون یهاخاطره شتریبهت بگم؟... ب یخب چجور ینکردم؛ ول یبه خدا کار-

 ...خوادیخودم و خودم. دلم نم نیهست ب
 گفت: ،یرگذاریبخش و تاثقطع کرد و با لحن آرامش حرفمو
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زنم. دفترخاطراتت  یهم بهش دست نم گهیکشو د یتو ذارمشی. االن مکنمیچشم. نگران نباش. درکت مچشم-
 خانومم. یمال خودت پر

دونستم چه  یوگرنه نم ست؛یفضول ن ی. شانس اوردم فرهاد از اون دسته از مردهارونیراحت فوت کردم ب نفسمو
 .زمیسرم بر یتو یخاک
 هوا. دمیکوروش بلند شد و من پر یصدا

 کارت دارم. ایآخه! بدو ب یر یور م تیخانوم! چقدر با گوش یوقت بهتون بد نگذره پر هی-
 نیی. با خجالت سرمو پاکردیروش که با اخم داشت نگاهم مکردم و رفتم سمت کو یاز فرهاد تشکر و خداحافظ عیسر

 انداختم و گفتم:
 .کردمی. داشتم با فرهاد صحبت مدیببخش-

 ترسوندم: شتریب ش،یشاک یصدا
من و  یو به حرفا یها باشبچه شیپ دیدونه اآلن تو با یخدا از کجا مخودته. اون بنده ریتقص ست،یآشاداد ن ریتقص-
 پشت تلفن! یباهاش الو بترکون نکهیا نه ؛یگوش بد دیام

 و سرمو باال اوردم. دمیورچ لبامو
. واقعا خسته دهیبهتون گوش نم کسمچی. هدیزنیم یتکرار یحرفا شهیشما دو تا قبل از اجرا هم ؟یآخه چه حرف-
 حرفا؟ نیا یاز تکرار صدباره دیشینم

 :دیمن گشاد شد و بهم توپ یحرفا دنیاز شن چشماش
 خواد؟یم هیتو؟ دلت تنب یون دراوردباز زب-
 من؟ یبه دردونه  یداد ریشده تو گ یباز چ-
 برگشتم و تندتند، گفتم: دیبه سمت استاد ام یحالخوش با
 بزرگ! یبوکس جناب تهران سهیمن شدم ک شهی. مثل همدیآخ که چقدر به موقع اومد-

 گفت: کردیچپ بهم نگاه مو رو به کوروش که چپ دیبه روم پاش یقیلبخند عم دیام استاد
 شه؟یازت کم م یتر باش! چبچه مهربون نیبا ا خردههی-

 نگه داره، رو بهش گفت: یجد شوافهیق کرد،یم یکه همچنان سع کوروش
 !گهید میاطاعت کن شونیاز ا دیرو بده. از پس فردا ما با ینازک نارنج نیکمتر به ا خردههیتوام -

 سمت بچه ها، گفتم: رفتمیداشتم م کهیلنازک کردم و در حا یچشمپشت
 بهتر؟ یاز پر یدلتون بخواد! ک میلیخ-
 داد. یجواب ما رو نم یجورنیا ،یدادینم دونیقدر بهش م نیاگه ا-
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 بکنه! یراحت باهات شوخ قدرنیا یذاریداره که م اقتشویرفتارم باهاش متفاوته! حتما ل قدرنیداره که ا اقتشویحتما ل-
 شیپ یینماگشادتر بشه. با لبخند دندون شمیشکن استاد به کوروش، غرق لذتم کرد و باعث شد که نندندو جواب

 بهم گفت: یجد یلیسمتم اومد و خبه ا،یاز دخترا به نام ثر یکیبرداشتم.  زیم یبچه ها رفتم و سازمو از رو
و  ایکم عشـ*ـوه ب خردههی ه؟یجورنیاکه رفتارشون باهات  یدار یباهات خوبن؟ آخه مگه تو چ قدرنیا یحالخوش-

بگو بخنداتو  ؟یکنیم یدلبر گهید یمردا یبرا قدرنیا دونهیبکشن! آشاداد م ینفس راحت هیها از دستت بذار بچه
 ده؟یباهاشون د

 یاز زبون کس ویزیچ نیمات شدم! اصال انتظار نداشتم همچ شد،یضرب از دهنش خارج م هیحرفاش که  دنیشن با
. بغض گلومو گرفت؛ ذاشتمیبهش احترام م شهیبود و هم دهیکه تا حاال ازم رفتار بد ند ییای؛ چه برسه به ثربشنوم

 یتن صدام رو. به چشما طورنینگه دارم، هم رومکردم ظاهرمو آ یبودن نبود. سع فیو ضع هیگر یجا جااون یول
 :دمیازش پرس ینگاه کردم و با لحن آروم شیعصب

ازم سر زده که باعث  یستیجان؟ کار ناشا ایثر یکرد تمیاز شخص یبرداشت نیازم سر زده که همچ یمگه چه رفتار-
 ؟یازم ناراحت بش یجورنیشده تو ا

 رو لبش نقش بست و پر از نفرت، گفت: یشخندین
 دیو اممثل آشاداد  ییمردا شهیباعث م هاتیینمامظلوم نیهم یول ؛یدار کلینه ه ،یدار پینه ت ،یدار افهینه ق-

 ! فکر نکن همه خرن!نمیبب فتویاون باطن کث تونمیمن م یول ؛یکن ینقش باز یو کوروش، باورت کنن! خوبه بلد
 یکس خواستمی. نمنمیرو به خودم بب ینفرت نی. طاقت نداشتم همچشدیم ترنیو سنگ نیهر لحظه داشت سنگ بغضم

 !ومدیازم بدش م قدرنیا ایچرا ثر دونمیباهام بد باشه. نم
 لبم نقش بست. آروم گفتم: یرو ینیغمگ لبخند

 ایزننده باشه که تو  نقدریرفتارم ا کردمیبشم، ناراحت شدم. اصال فکر نم یحرفات عصب دنیکه از شن نیاز ا شتریب-
 راجع بهم داشته باشن. یتفکرات نیهمچ گهید یایلیخ

 از تعجب گرد شد و گفت: چشماش
 نه؟ ،یاز رو بر یخواینم جورهچیه !یهست یچه مار هفت خط گهیتو د-

 سخت! یلیانداختم. خوددار بودن سخت بود. خ نییآزادم رو به شدت مشت کردم و سرمو پا دست
 ده؟یچرا رنگت پر ی! پرشده؟یچ-
 ایهم فرو رفته بود و مواخذه گرانه نگاهش به ثر یو من به استاد نگاه کردم. اخماش تو دیجاش با ترس پر یتو ایثر

 یهاپر از عرق شیشونیپ آنکیبازوش گذاشتم. صورتش زرد و در  یدستمو رو عیقدم عقب رفت و سر هی ایثربود. 
 شد. زیر
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 لبم نشوندم و رو به استاد گفتم: یرو یلبخند یسختبه
 .میکردی. دردودل دخترونه مستین یزیچ-
تکون داد و رو به  یگرمون بود. سرخارج کرد و استاد همچنان با اخم نظاره نهینامحسوس نفسشو از سـ*ـ ایثر

 گفت: ،یبلند یبا صدا تیجمع
 .رونیب دیبر بیبه ترت ی. بعد از استاد تهراندیکم آماده بشکم-
 یبعد یزنامفتحرف یبگم و جلو دیبه ام تونستمی. مهیحتم ایشدن ثر هیکه تنب دونستمیبگم و م دیبه ام تونستمیم

که بگم،  ومدینخواستم که بگم، دلم ن یدرونمو آروم کنم؛ ول یو خشم و ناراحتبگم  دیبه ام تونستمی. مرمیرو بگ
 آدمش نبودم که بگم!

ازش  یانتظار چیمعذب باشه، ه خواستمیانداخت و با دستمال صورتشو پاک کرد. نم نییبهش کردم، سرشو پا ینگاه
رفتار خودمو داشته باشم و از  شهیهم دادمیم حیکه منم بد رفتار کنم. ترج شدیباعث نم گرانینداشتم. رفتار بد د

 .رمینپذ ریتاث یکس
 .ستادمیدور شدم و پشت پرده ا ازش

 جدا بشم! شد،یشرور م یبدجور وقتایکه بعض ایدن نیبنوازم و از ا خواستمیم
*** 
جوم و ترسناک ه یاون افکار منف یمکث کردم. همه یدر گذاشتم. کم یرهیدستگ یرو جونمویلرزون و ب دست
 و درو باز کردم. دمیکش یقیعمسرمو پس زدم. نفس یتو یاورده
 کرد. شتریو ب شتریدلم رو ب یوحشت تو حدش،ازشیغرق شده بود. سکوت ب ،یکیتار یانگار تو خونه
 یتکرار یجمله بار،نیهزارم یش رو گرفتم. براشماره بار،نیهزارم یدستمو باال اوردم و برا یتو یعرق کرده لیموبا

 نفسم گرفت. بار،نیهزارم یو برا دمیاون زن رو شن
 خودم بود. قراریب یدور خونه چرخوندم و بلند اسمشو صدا زدم. جوابم، انعکاس صدا زد؛یکه دودو م چشمامو

 یچهمه دونستمیم دونستم،یسمت اتاق قدم برداشت. مبه فمیافتاد و تن نح نیزم یکایسرام یاز دستم رو یگوش
داره.  قتیسرمه، حق یکه اآلن تو یزیهرچ دونستمیجاش گذاشتم. م زیم یکه رو هیاتاق و دفتر اون رسریز
 که نابود شدم! دونستمیفرهاد خوندتش. م دونستمیم

 بهش خورد. نیزم یشدم. قدم دوم رو برنداشته بودم که پام رو وارد
 اختم و خودمو آزاد کردم.اند یبه اون دفتر لعنت یدادم. نگاه رونیب قیبستمو آهمو عم چشمامو

دردآورم، کل وجود خودم رو هم  ادیو زمانو لرزوند. فر نیپردردم زم ادیبه آسمون رفت. فر ادمیو آزاد کردم و فر خودم
 کرد. رووریز



 

 

48 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

 یزیکه باعث شد؛ هرچ یبهم دست داد. جنون یآنجنون هی. کردمیپرت م واریدم دستم بود رو به سمت در و د یهرچ
که  یخوددار باشم و خشممو سرکوب کنم. جنون شهینتونم مثل هم گهیکه باعث شد؛ د ی. جنونبشکنم تونمیرو که م

. دیچک نییچشمم پا یاز گوشه یانداختم. اشک ینگاه شونمیپر یبه چهره نهیآ ی. توومدیفقط از منِ مجنون برم
 مویو لبخنداش زندگ نایسرم نقش بست. س یتوو لبخنداش  نایانداختم. س نیی. سرمو پادمیو جنجال کش ادیدست از فر
 نابود کرد.

 و لبخنداش... نایس
 زدم: ادیزمان با پودر شدنش، با عجز فرپرت کردم و هم نهیسمت آمحکم به زویم یرو ادکلن
 و لبخنداش! نایلعنت به س_
 اقتمیفرهاد نبود. ل تماقیبود. ل نیمثل من فقط هم یکاردو زانو خم شدم و هق زدم. حقم بود. حق گـ ـناه یرو
 .شدمیو از نو متولد م سوختمیتوش م دیکه تا آخر با یجهنم بود. جهنم اقتمینبود. ل یخوب مردچیه

*** 
 حال

. تمام بدنم از درد درحال ادیجمله کش م هی یبه اندازه . انگار هر کلمهرسهیبه گوشم م یبیناواضح و عج یصداها
به جون مغز من افتاده.  یکن با تبرش اشتباهکار گذاشتن. انگار فرهاد کوه یساعتبسرم بم یمنفجر شدنه و انگار تو

آور خالص شم. با هر مطلق خفقان یکیتا از اون تار شه؛ینمباز  زنمیو هرچقدر زور م دهیهم چسبهام بهپلک
 .کنمیشده از عرقم رو حس م سیخ یشونی. پکشهیم ریبازدمم، قلبم تودم
بدم تا  رونیبزنم و آهمو ب ادیدارم فرکنه. دوست یرو وارد جونم م یم، درد بد نهیسـ*ـ نیرفتن سنگ نییو پا باال

 کاشیو ا شهیم شتریو ب شتریداره ب ینامفهوم ه ی. صداهافهممیها تموم بشه. دورم شلوغه، معذاب نیا یهمه
 .رنیاز ته دل سرشون داد بزنم؛ تا خفه خون بگ تونستمیم

*** 
 صبرم تموم شده دخترم... چشماتو باز کن و دلمو آروم. گهیخوشگلتو باز کن... د یمادر چشما نازمی. پر.یپر-

دارم  یسع یسخت. بهپهیساله که ک انیاما واضح تر. انگار گوشم سال شنوم؛یدوباره ذهنم فعال شده. صداها رو م انگار
 خوامی. مفتهیبه کل جونم م یسوزش بد کنهیحرکت مپلکم  ریچشمم ز یهیکه چشمامو باز کنم؛ اما سخته. تا قرن

 کنمیدهنمو باز م یبه دادم برسه. به سخت ادیب یکیکنه.  مکمک ادیب یکی. سوزهیبگم چشمام م خوامیحرف بزنم، م
 گم: یو م
 چشمام...-
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 جانیحن پره. فقط ل شهیدور و اطرافم خاموش م یصداها هوی. رسهیکه به گوش خودمم نم فهیصدام ضع اونقدر
 :رسهیو مشتاق مامان به گوشم م

 دل من به هوش اومد! زیشکرت... شکرت... باالخره به هوش اومد... عز ایخدا-
 :گـهیو م شهیم ترکیبه گوشم نزد صداش

 مادر؟ یگفت یچ نازم؟یجانم پر-
 خوامیشک شده. دوباره مبزاق دهنمم خ کنمیلب خشکمو با زبونم تر کنم؛ اما انگار ناموفقم. حس م کنمیم یسع

 صدام بلند باشه تا راحت به گوشش برسه. خوامیحرف بزنم. م
 چش... چشمام.-
 .هیمشکلت چ گمیباال سرت. اآلن بهشون م انیو ب یدلم؟ بذار برم خبر بدم به هوش اومد زیعز یچشمات چ-

 برگرده. گهی. انگار مامان رفته که هزاران سال دانیکش م قیدقا انگار
*** 

کمکم و پشتمو  ادیم عیو سر شهی. متوجه منمیتخت بش یکه رو کنمیم یو سع کنمینگاه م انیپو نیلبخند غمگ به
و  نهیشیتخت کنارم م ی. رودهیجوابمو م یجورنیو اونم هم زنمیتشکر م یبه معنا یفی. لبخند ضعکنهیمرتب م

انداخته و به دست قفل  نیی. سرشو پاکنهیش میدارش دلمو رخش ی. صدارهیگیش ممردونه یدستا یدستمو تو
 .کنهیمون نگاه مشده

 کرد؟ تتیاذ-
 یباال و با چشما ارهی. سرشو مدمیم یجواب منف یفیضع یو با صدا چکهیم نییچشمم پا یاز گوشه یاشک قطره
 .کشهیمن داره درد م انی. برادر من، پوکنهیو سرخش نگاهم م نیغمگ

 ؟یکارت کرد که اون کارو کرد یچ رون؟یب یز خونه زدپس چرا با اون وضع ا-
 :گمیفشار بدم و م یدستشو کم کنمیم یسع خوره،یبدنم وول م یکه تو یجونمهیهمون ن با
از  خواستمیگوشه افتاد، فقط م هیکه  یری. بعد از درگکنمیم کاریدارم چ دمینفهم گهید هیداستان چ دمیفهم یوقت-

 آور بود.برام خفقان اونجا فرار کنم. فضاش
 :گـهیو م اندازهیم نییپا سرشو

. من دادیرخ نم تیزندگ یاتفاقات تو نیهواتو داشتم ا شهیاگه هم دیوقت حواسم بهت نبود. شا چیمنو ببخش که ه-
 !یتم پرشرمنده

شون به بار اوردم برا یبرام کم نذاشتن و من هر چ یچیه انیپرن ی. خونوادهکنهیترم مخجالت زده نش،یسنگ یحرفا
 :دهی. ادامه مبتیبود و مص بتیفقط مص
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 نیکه ا میباور کن میتونستی. نممیکردیسکته م می. داشتکردنی. داشتن سکته منیرو نب نایاآلن مامان ا یهاخنده-
 .یپر شمی! دارم خفه میداشت یکه تو قصد خودکش میباور کن میتونستیبالها سرت اومده. نم

بغلش کنم و سر و صورتشو غرق بـ..وسـ..ـه کنم. عذابش، عذابمه.  خوادی. دلم مشهیتر مداش بمو ص کنهیم بغض
 دردش، دردمه.

 :گمیم یاخفه ی. با صدازنمیروش م یاباال و بـ..وسـ..ـه ارمیم دستشو
 .نمتیبب ینجوریا تونمینکن! نم ینجوریا-

 .کنهیو اشکامو پاک م کشهیصورتم م یوار رونوازش دستشو
 نجاتم داد؟ یک-

 .زنهیو به چشمام زل م شهیدستش متوقف م حرکت
 رئوف! دایآ-

 :پرسمیم دیو با ترد کنمیتنگ م چشمامو
 شناسمش؟یم-

 :گمی. دوباره مدهیتکون م یبه عالمت نف سرشو
 شد؟ دایخانوم رئوف اونم ساعت سه چهار صبح پ نیا یسر و کله هوی یاونجا نبود. چجور یشکیه-
سر بسته جواب  میدیاز خودش پرس ی. ما هر چکنهیخودش باهات صحبت م یمرخص بش مارستانیاز ب یوقت-
 !سهیبگم که پل دیبا نوی. فقط ادادیم
سر اون مرد  ییازش بپرسم چه بال ترسمی. مدوزمیرو به روم م دیسف واریو نگاهمو به د دمیتعجب سرمو تکون م با

 .شکنهیاتاق رو م یاهیسکوت چندثان دم،یپر از ترد یکنه؟ صدا یکار م یچاومده؟ اآلن کجاست و داره 
 اون کجاست؟-

 .فهمهیبعد م ی. منظورمو کمکنهینگاهم م پرسوال
 !مارستانیت-

 مارستانیباور کنم که کارش به ت تونمیبازم نم یبرام روشن شده؛ ول یهمه چ نکهی. با ارهیگیم نهیتو سـ*ـ نفسم
 .شهیو باز چشمام پر از آب م رهیگیم درد مشده! قلب دهیکش
 ...گهیتموم شده د ی! همه چیبخاطرش خودتو عذاب بد ستیقرار ن گهید یپر-
 :گمیسمتش و با خشم م گردونمیشدت گردنمو بر م به
 ...رمیمنِ احمق همون موقع بم ذاشتیم سیتازه شروع شده! اگه اون پل خانانیتموم شده؟ نه پو یهمه چ-
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 یلیس یجا یم رو نگم و مات شده بهش نگاه کنم. با بهت دستمو روجمله یادامه شهیباعث م ش،یلیبلند س یصدا
 :گـهیو با داد م شهی. از جاش بلند مدمیند یجور نیا انویکبود شده. تا حاال پو تی. صورتش از شدت عصبانذارمیم
 کنمیم ی! کاریپر بندمیم یچهمه یامو روازت بشنوم چشم یحرف نیهمچ گهیبار د کیفقط  گه،یبار د کی-

 !یکردیمرگ م یچرا آرزو کهنیاز ا یبش مونیپش
 :زنهیو بلندتر داد م رهیگیم مدهیسمت صورت ترسش رو بهاشاره انگشت

 یتو همچنان به فکر اون خودکش یول م؛یو زنده شد میدو هفته ما مرد نیا ی. تویاحمق هی! آره تو یاحمق هیتو -
 ؟یهست یلعنت
 ؟یخودخواه قدرنیچرا ا م؟یدار یتیاز خونواده؟ اصال ما برات اهم یدونیم یتو چ آخه

م گونه یمن همچنان دستمو رو یول رون؛یب برنشیداخل و به زور م زنیریپرستارا م ادش،یداد و فر یصدا دنیشن با
 .زنمینفس منگه داشتم و نفس

 بود... حقم
 نبود؟! حقم

*** 
بهم  یاز اون مرد زدم، نه کس یکه نه من حرف یاهفته هی. گذرهیمرخص شدن و بازگشتم به تهران مهفته از  هی
 کنم. با عشق... یم و خونوادم رو حس مخونه نشسته یگفته. فقط تو یزیچ
 یلیخ میتمعرفین. از خودمو بشده رتریازشون دور بشم. مامان و بابا انگار صدسال پ هیثان هی یبرا خوامینم یحت گهید

عصرا  انی. پوخورمی. منم با عشق مکنهیبرام درست م ذیخوشمزه و لذ یوغذاها رسهی. مامان مدام بهم مادیبدم م
کنم  یم ی. سعکنهیم فیتو اتاقم و قبل از خواب، خاطراتشو برام تعر ادیگردش. بابا هم شبا م برتمیتا آخر شب م

بهم نشون  شهیهم یول ستم؛یاز خونشون ن نکهیعذاب بکشن. با ا نیا از شیب خوامینم گهیحالمو خوب نشون بدم. د
 جرشونز دنم،یباشم. زجر کش دنشونیبه زجرکش یکه راض ستمیچشم و رو ن ی. اونقدر بزمیدادن که چقدر براشون عز

. شهیم سیکه هر شب تا صبح بالشم خ ادیقدر ز. هنوز غم دارم؛ اونکنمیوجودم درک م یاآلن با همه نوی. ادهیم
غم هامو پشت  دیبا شهیمثل هم یاز ته دل بخندم؛ ول تونمینم کنمیحس م گهیکه د ادیقدر زهنوز غم دارم؛ اون

فقط  کنمی. حس مرمیبگ یافسردگ ایفکر کنم  یبه خودکش امبخو گهیکه د ستمین یآرومم چال کنم. آدم یلبخندا
 شه...بهتر ب زایچ یلیبا گذشتش، خ دیزمان بگذره. شا دیبا

 .زنمیبه در م یاتقه
 بله؟-
 تو؟ امیب تونمیمنم... م انیپو-
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 ه؟یچ یاجازه گرفتنت برا زدلم،یعز ایب-
 کتاب دستشه. هی نمیبیم نشست،یتاپ مکه پشت لپ شهی. برعکس همشمیلبخند وارد م با

 باال. اندازمیم ابروهامو
 ؟یخونیم یچ-
 دا ... -
 .هیبکتاب جذا یلیخ گنیکه م دمیشن-
 هم آموزش داده! تیعالوه بر جذاب بودنش آداب انسان-

 .شمیم کنجکاوتر
 ؟یخونیشو برام مخورده هی -
 رو تخت تا برات بخونم. نیالبته... بش-

 تا برام بخونه. شمیم رهیو مشتاقانه بهش خ نمیشیم زود
هم چند تا برانکارد  نبی. من و ز کرد تیبه قبر ها هدا یمنته یخاک یجاده  یراننده را به سمت انتها نیحس -

 نجایخانم گرفتم . گفت : ا نبیسراغش را از ز ستین یخبر الیاز ل دمید ی. وقت میو به آن سمت راه افتاد میبرداشت
مسجد جامع سراغ تو .به  ادیتنگ شده. گفت: اونجا م لشد یلیمادرت. طفلک خ شیخانم رفتند پ مینبود با مر یکار

و کلنگ  لی. با پسرها بمیخودمان دست به کار بشو میبود. مجبور شد ی. فقط دو، سه تا قبر خالمیدیشهدا رس یقطعه 
 شارنبود. به کتف و کمرم ف یاز آنان شکسته بودند. شروع کردم به کلنگ زدن. کار آسان یلیخ ی. دسته هامیرا برداشت

 سوخت. یآمد و کف دستانم م یم
 یکردم و دور دسته  دایغسالخانه پ یکفن آورده بودند از گوشه  شیقبال تو را که یلونی. رفتم تکه نااوردمین طاقت

انگشتانم خشک و خشن شده و  نینداشت. پوست دستانم مخصوصا ب یا دهی. دوباره مشغول شدم. فادمیچیکلنگ پ
 آمد . یخون م وکرد  یزخم ها سر باز م نیترک برداشته بود. موقع کلنگ زدن ا

 را که کنده بودم، کنار زدم. یینار انداختم و با دستانم خاک هاو کلنگ را ک لیب ناچار
که سطح پوست  یشد. طور یم دهیسوختند. فقط پوستم کش ینم گریحداقل د یبد بود؛ ول میزخم ها یبرا هرچند

مده که به جنتآباد آ یغسال چند مرد یرمردهایساعدم انگار با بخر سوخته باشد، قرمز و متورم شده بود. با خواهش پ
 بودند به کمک مان آمدند .

راحت به خاک سپرده  یلی. آن دو زن الغر و جوان خمیو سراغ اجساد زن ها رفت میقبر کندن را رها کرد نبیو ز من
 یقبر رفت و سرشانه ها یتو نبی. زمیبود. باز با کمک مردها برانکارد را تا لب قبر آورد یبتیمص یکیآن  یشدند وا

 یقبر هم سطح شده بود. وقت یبا لبه می. شانه هادمیسر رگودال قب یرا گرفتم و تو شیپا جنازه را گرفت. من هم
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م حس  نهیسـ*ـ یقفسه  یآن را رو ینیدستان مان قرار گرفت. تمام سنگ یمردها برانکارد را خم کردند و جسد تو
 یبزند. صدا رونیست از حدقه بخوا یم میو چشم ها دیکشیرمیت میها قهیام فرو رفت. شق هیر یتو میکردم. دنده ها

 نیبدتر نیستون فقراتم درآمده بود. ا یها هرهم
 بود که تا آن روز تحمل کرده بودم... یفشار
 :گـهی. باتاسف مشهیم رهیبهم خ یاگرفته یو با چهره ذارهیم زیم یرو کتابو

 ؟یپر میکردیکار م ین بود چ. ما هفده سالموومدیازش برم ییکارا نیدختر فقط هفده سالش بود و همچ نیا-
 نییم کرد. سرمو پاانجام دادم؛ شرمنده شیچهار هفته پ-که سه یاز کار م،یرمستقیغ انی. پورمیفکر فرو م یتو
 ادیکه داره م فهممیو م رسهیبه گوشم م یصندل یبلند شدنش از رو ی. صداکشمیم یقیو نفس عم اندازمیم

 خوادیبزرگترشون م دن،یدارم که هرآن احتمال م ویگناهکار یها. حس بچهکنمیبازم سرمو بلند نم یسمتم؛ ول
نگاهش قفل  یو نگاهم تو ارمی. سرمو باال مدهیو برادرانه فشار م ذارهیم فمینح یشونه یدعواشون کنه. دستشو رو

کنه، لبخند رو  تمیاذ نکهیا یبه جا ششیته ر ی. زبرشهیو خم م بندهیلباش نقش م یرو ی. لبخند پر محبتشهیم
آروم  یزده. کنار گوشم باصدا یلیبهش س شیهفته پ هی..وسـ..ـه که بـیرو م ییجا. درست همونکنهیم ممهمون لبا
 :کنهیزمزمه م یو پر محبت

 وونهید کنمیبه نبودنت فکر م ی. حالم اصال خوب نبود؛ وقتیپر خوامیازت معذرت م مارستانیب یبابت اون روز تو-
 ببخش! تیبا مهربون شهیمثل هم وونتویبرادر د نیا شم. یم
. چشماش بسته بوسمیبلندشو م یشونیاحساسم پ ی. با همهکِشمشیم ترنییو به پا رمیگیدست راستم سرشو م با
 .شهیگم م ششیته ر یو ال چکهیش مگونه یهاش، سرتقانه رومژه یاز ال ،یو قطره اشک شهیم
 :گمیم یلرزون یو با صدا کنمیک ماشکش رو پا یانگشتم جا با
 !یلیدوستت دارم... خ-

بود که جونم سر  وقتیلیآدما نبودن؛ خ نی. اگر ارهیگیآغوشش قرار م یزمان سرم توو هم کشهیم یقیعم نفس
 .چسبونمیبهش م شتریو سرمو ب کشمیم یقیعماومده بود. نفس

*** 
 .رمیگیرو جلوش م ینیو س شمیم خم

 .دییبفرما-
 زیم یرو رو ینی. سکنهیتشکر م یلب ریو ز دارهیشربت زعفرونش رو بر م وانیل عیو سر اندازهیبهم م ینگاهمین
 یرو ندارم. از همه اهیس ینگاه کردن به اون دو گو ی. رونهییو سرم پا نهیی. سرش پانمیشیروش مو روبه ذارمیم
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 یجوگندم یو ناآرومم. موها قراریکه ب فهمهیو م ناستمشیم یمشخصه و خودش بهتر از هرکس یزدگاعمالم خجل
 :گـهیم مقدمهیو ب کنهیم تیو لختش رو با دست به سمت باال هدا

 واشنگتن! گردمیمن دارم برم-
زده . بهتخورهیسرم چرخ م یش مکررا تو. جملهشیمشک یچشما یتو رهیو فرو م شهیم خیم مگشاد شده یچشما

 :پرسمیم
 واشنگتن؟واش... -

 .شهیمحکم و بمش بلند م ی. صدادهیتکون م دییو سرشو به عالمت تا رهیهم فروم یتو شتریب اخماش
 گهیکار داشتم. حاال که د نیا یبرا یلیموندم؛ دل رانیده دوازده سال هم اگه ا نیا یبمونم. تو رانیا گهید خوامینم-

 م بخوام بمونم!که باز نمیبینم یلیبه سنگ خورده، دل رهامیت یهمه
. جمالتش رو با رهیفرو م مقهی یتو شتریو سرم ب فهممیتک کلمات و حرف هاش رو مبهفهمم. منظور تک یم

 گفت. تیحرص گفت؛ با غم گفت؛ با عصبان
 یآروم یبا صدا نه،ییجور که سرم پا. همونکنمینم یو به سوزشش توجه کنمیکنار ناخنم شصتم رو م پوست

 :پرسمیم
 د؟یو بر دیبذار دیخوای. حاال مدیگروهو منسجم نگه داشت نیا یده ساله که به سخت شه؟یم ی.. پس گروه چپس.-
 م؟یشیم تریقو میحاال که روز به روز دار د؟ینیو منحل شدنش رو بب دیو بر دیبذار دیخوایم

 .شهیتر مخشک صداش
 .دیندار یازیبه من ن گهی! دانیپرن یشیبعد از من رهبر گروه تو م-
که  یمن رم؟یبگ خوامیرو من م دیکوروش و ام ی. جاارمیتر سرمو باال ممتعجب زنه،یکه م یحرف دنیشن با

 شاگردشونم؟
 .پرهیدهنم م از
 امکان نداره!-

 :گـهیو م شهیم شتریچشماش ب خشم
 ! تو!یبه بعد تو رهبر گروه رندان هست نی. از انهیحرف اول و آخرم هم-

*** 
 یچادر و روسر ریز ش،یرنگ و عروسک ی. صورت مهتابکردمیکه فکرشو م هیزیاز اون چ ترفیظر س،یفِ پلرئو دایآ

 !یاز چشماش، سبزِ زُمرد ریبه غ هیصورتش معمول یاجزا ینازش کرده. همه بیعج رنگشیمشک
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 یفرانسه ی! قهوهنجاتم بده فیظر یجثه نیتونسته با ا یدختر، چجور نیمتعجبم که ا نیاز ا یزیاز هر چ شیب
 .شمیم رهیو متفکر بهش خ برمیتلخم رو سمت دهنم م

 !یده، نجات بدش سیخ نِیمنو با اون لباس سنگ یکه تونست یدار یایقو یهیبن یمعلومه حساب-
 .گـهیو باخنده م کنهیم یشکالت یرو پر از بستن کشیکوچ قاشق

 دراومد؛ تا تونست تو رو باال بکشه! صاحابیکمر ب نیکجا بود؟ پدر ا یقو یهیجون! بن یدلت خوشه پر-
روبه  طونیدختر محجبه و ش نیبه دلم نشست. من ا بیاول عج ی هیگرمش، از همون ثانو لحن خون تیمیصم نوع

 روم رو دوست دارم!
 :پرسمیو م کنمیم یاخنده

 ؟یکردیم کاریجا چموقع تو اوناون-
. با پعشق برهیدهنش فرو م یتو شویتوت فرنگ یقاشق پر از بستن دفعهنیو ا اندازهیباال م طنتیبا ش ابروهاشو

نگاهش با نگاه خندون و منتظرم  کنه،یلذتو ببره. چشماشو که باز م تیاز طعمش نها کنهیم یو سع بندهیچشماشو م
 .کنهیم یتالق

و از  دیتلخ لـ*ـذت ببر یزایزمیچ نیاز ا دیتون یم یست. موندم شما باکالسا چجورمزهخوش یلیجون تو خ-
 ! عمرتون حروم شده.دیبگذر یبه نام بستن یااعجوبه

 یقی. بالبخند عمشهیسرم م گاههیو دستم تک دمیم هیتک یصندل یدسته ی. آرنجمو روذارمیم زیم یرو فنجونمو
 :گمیو م کنمینگاهش م

 جا؟اون یکردیم کاری... چینگفت-
 :گـهیو م کنهیرد مگ یابا حالت بامزه چشماشو

. مثل میدوره داشت شیک یتو یاز دست جواب دادن به تو در رفت! ما از طرف دانشگاه افسر شهینم کهنیمثل ا-
لب ساحل تا صبح بدوئم.  دیو گفت با رونیشد. از اردوگاه انداختم ب یکفر یسوزوندم و مافوقم حساب شیآت شهیهم

عروس خانوم  هی دمیرفتم سمت اسکله که د من. اون نشسته بود و رمایخودشم همراهم بود. خالصه سرتو درد ن
 ماجرا! یآب و باق یتو دمیکنه! اون جا بود که پر یآب بخوابه و دلبر یخوشگل و لونـ*ـد هـ*ـوس کرده تو

م. ندار یته دلم حس خوب یباشه؛ ول یمنطق دی. داستانش شاکنمینگاهش م رهیو همچنان خ اندازمیباال م ابروهامو
 :گـهیو م شهیلبخندش جمع م

 جون؟ یپر یکنیکردن نگام م یخبط ناجور هیکه  ییکسا هیچرا بهم شب-
شک  یخودی. چرا بارمیآرامشمو به دست ب دیکه به جونم افتاده خودمو خالص کنم. با یاحس دلهره نیاز ا تونمینم

 دارم؟
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 .ارمیلبام ب یرو یلبخند مچهین کنمیم یسع
ت لب که فرمانده بهیبه دخترا! برام عج الخصوصیعل رن؛یسخت بگ یافسر یهادانشگاه یتو یلیخ کردمیفکر م-

 کرده! هتیآب تنب
 :گـهیو م خورهیم شیاز بستن گهیقاشق د هی الیخ یب

شن و ماشه با لباس  یتو دنیدو یدونیکه منو بـرده لب ساحل! م ادشونهیز یریاز سخت گ نمیجون ا یبابا پر یا-
 چند ساعت چقدر سخته؟ یاونم برا سیخ

 نشدم! من چه مرگمه؟ یکه قانع شدم؛ ول دمیو نشون م دمیتکون م یسر
 .دهی. بهم آرامش منوشمیم رو مجرعه از قهوه هیو آروم  شمیم خم

 کسچیه یجا صدا کرده؛ ولمثل بمب همه میخبر خودکش نمیبب رم،یگیدستم م یتو مویگوش یانتظار داشتم وقت-
 سه؟ی! کار پلدهینفهم یزیچ

 :گـهیو م دهیبه عالمت مثبت تکون م سرشو
 ؟یخواستیدار بشه، مخبر یکس یخواستیماست. تو که نم یروهایمعلومه که کار ن-

 :گمی. در جوابش مکنمیهم قفلشون م یو تو ذارمیم زیم یرو دستامو
 د،یرسیخبر به گوش مردم م نی. قطعا اگه اکنمیم یورازش د شهینبودم و هم هیاهل حاش وقتچینه! من هکهمعلومه-

 !بهیبرام عج یول شد؛یم جادیبرام ا یادیمشکالت ز
 :گـهیو م کنهیم یاخندهتک

 !بهیبرات عج زیتو چقدر همه چ به؟یعج یچ گهید-
بود تا  یگاز سر کالف شتریآخرش ب ی. خندهارهیخودش ن یبه رو کنهیم یسع یکالفه شده؛ ول یکم کنمیم حس

 :گمیو م کنمینگاهش م قی. عمیاگهید زیچ
 نیهمچ یهنرمندان شدن که از اشاعه ینگران و دلواپس جامعه قدرنیتا حاال ا یاز ک یانتظام یروهایو ن سیپل-

 !کنن؟یم یریبه شدت جلوگ یخبر
 :گـهیشده، م تریو با همون خنده که حاال واقع ذارهیظرف م یتو قاشقشو

 مسلمون؟ میکرد کارتی! مگه چیدرمقابلمون گارد دار قدرنیکه ا یکنیاصال حال نم ایبا ما نظام معلومه-
نه! بخاطر لحن و نوع حرف  دهیکه بهم م یبه اطالعات یدختر خوبه؛ ول نیکه گفتم حسم نسبت به ا جورهمون

 .رهیگیم مزدنش، باز خنده
 تو عرضشه! یرو به رو شم که هفتادتا یخانوم بداخالق هیانتظار داشتم با  دنتی! قبل از دیطونیش یلیخ-

 :گـهیدر جوابم م تندتند
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رو بشم، نه با روبه هیزدنمثال ایکل دن یتو ش،یو آروم یکه مهربون یانیپرن نازیقراره با پر کردمیباور کن منم فکر م-
 !هیبداخالق و جد یکه حساب ینازیپر یاون رو

 :دهیو ادامه م شهیم دهیکش نییلباش به پا یانحنا
 شدم؟ ی! جفا کردم نظامستمی! بخدا من لولو خورخوره نگهیباش د یبا منم اونجور-

 :گمیو م رمیگیپرمحبت م زه،یم یراستشو که رو دست
 سردرگمم. یلیسرمه. خ یسوال تو یلیبهم حق بده! خ یازت خوشم اومد؛ ول دمت،یکه د یااتفاقا از همون لحظه-

 :گـهیو با مهر م ذارهیدستم م یچپشو رو دست
 ؟یندار یباشم بخوام بگم تو حق یجون! من ک یها مال توئه پرحق یهمه-

 .شهیم ترقیعم لبخندم
 !یکنیممنون که درکم م-

 :گـهیو تندتند م کنهیدستمو ول م عیچون سر فته،یم یزیچ ادی انگار
 !هیخطرناک ماریب یلیخ گنی! موردیسرت ن ییاون شب بال خدا بهت رحم کرد یپر ؟یجدا شد وونهیباآلخره از اون د-

 وونه،یبهش گفت د نکهیداره. از ا رنظریو اعمالمو ز یزندگ یهمه سی. انگار پلشهیحبس م منهیسـ*ـ یتو نفس
محکم  زه،یم یکه رو ییشدم. دستم همونجا وونهیازش جدا شدم، د یابیغ شیدو روز پ دونهیم نکهیشدم. از ا وونهید
 :گمیو م کنمینگاهش م زی. تشهیشت مم
 خطرناکه؟ شیماریب یبدون دیطالق گرفتم؟ تو چرا با کهیدون یتو از کجا م-

 دینبا گهیلبخند بزنه، که د دینبا گهیکه د فهمهیو م کنهی. به چشمام نگاه مکنهیو به چشمام نگاه م شهیم ساکت
 بهش مشکوک شدم! شتریحرف اضافه بزنه، که ب

 .کشهیخط م فمیاعصاب ضع یرو شتریکردنش، ب منمن
 !میآدم کنجکاو یلیراستش... راستش خب من خ-

. وصل شدن کنهیتماسو وصل م عی. سرپرهیرنگش م فته،یم صفحه یکه رو یاسم دنیو با د خورهیزنگ م شیگوش
 شونیپر دایهرلحظه آفقط  گـه،یداره بهش م یچ فهممیمرد پشت خط هم همان! نم ادیفر یتماس همانا و صدا

 اون مرد بلندتر... یادهایو فر شهیتر متر و مضطرب
 !دهیاآلن به شدت ترس شیخندون چند لحظه پ یدای. آکنمینگاهش م ینگران با

*** 
 گذشته
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 دیشا زهیشانزه ل یهاو بهتر از اون شب سیپار یهابود. شب شهیپشت ش یاهویشلوغ و پره ابونیبه خ مرهیخ نگاه
بود به خودم  یکه پسر جوون شخدمتیپ ی. با صدانمیاون دوران بب یتو تونستمیبود که م ییهاصحنه نیترقشنگ

جوابش رو داد و رو به من گفت  شیفرانسو سیلس ی. کوروش بالهجهدمیگفت که نفهم یزیچ یاومدم. به فرانسو
 گفتم: عیانداخته باشم، سر یبه منو نگاه نکهی. بدون اخورمیم یکه چ
 فرانسه! یهقهو_

 تکون داد و گفت: سرشو
 !شهیمثل هم_

 نداشتم. یوقت بود که حال خوب یلیشدم. خ رهیخ رونینگاهمو گرفتم و به ب دوباره
 !یپرتو خودت نباش گل نقدریا_

 لبام نشست. یرو یترجونیچشماش دوختم. لبخند ب یبه خاکستر جونمویب نگاه
 !ستمیتو خودم ن_

و بدون  یو بدون لبخند. جد ی. جدی. جددیتا عمق وجودم رو کاو قشید. نگاه عمش قینگاهم عم یتو نگاهش
 !یخال یِ. جدیترحم. فقط جد

 !ینشد یپر گهیبعد از آشاداد تو د ؟یادامه بد تویروش زندگ نیبا ا یخوایم یتا ک_
و درمونده  چارهیو ب فیاز ضع گهی. دکردمیم هیخودمو تنب شدیکه چشمام پر از آب نشه. چون اگه م کندمیم جون

 !خوردیاز خودم حالم بهم م گهی. دخوردیبودن، حالم بهم م
 گفتم: ن،یح. در هموندمیکشیم یفرض یهاخط ز،یم یکوتاهم رو یناخنا با
 نازِ یدرحال نازل شدنن، خارج از توانمه. مگه پر کیبهکیکه  یاتفاقات رشیفقط فرهاد نبود که جونمو گرفت. پذ_

 چقدر زور و توان داره؟ ییلویک وپنجپنجاه
بهم  دینبا دونستی. مدیشد و عقب کش مونیاما وسط راه پش اره؛یسرمو باال ب خواستیجلو اومد؛ انگار م دستش

 .ذاشتیاحترام م شهیو هم دونستیدست بزنه. م
 ادامه دادم: یاخفه یبلند کردم و با صدا سرمو
قدر ! اونختیرهمبه مونویدفترچه خاطرات، کل زندگ هیبا خوندن  تونهیمن نم یعاشقمه و ب کردیکه ادعا م یمرد_

 طالقم داد کوروش! یابیدادگاه. غ ومدیطالق هم شخصا ن یبرا یبود که حتازم منزجر شده
 کردم؟یم هیگر یپس چرا داشتم مثل ابر بهار زم؟ی! مگه قرار نبود اشک نریلعنت

الزم بودم.  هی. تنبدیلرزیمحکم پاک کردم. دستام م سمویشتم و صورت خبردا یکاغذدستمال هی زیم یاز رو باحرص
 الزم بودم! هیالزم بودم. تنب هیتنب
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. دلم میرفت و ما همچنان ساکت موند یاحرف اضافه چیبدون ه ریزشد و گارسونِ سربه دهیچ زیم یرو هاقهوه
 اریاختیب یهاحرف بزنه و باز اشک خواستیلش نمکنم. انگار کوروشم د هیباز حرف بزنم و مثل احمقا گر خواستینم

 .نهیمنو بب یو عصب
 ییطال یهاکه روش طرح یدرنگیتونستم به خودم مسلط بشم. دستم به سمت فنجونِ سف شتریکه گذشت، ب یکم

 زمان سرمو بردم باال و به کوروش نگاه کردم.. همرفت کرد،یم ییخودنما گزاکیز
به  قای! نگاهش دقستادیآن قلبم از طپش ا هیرنگ و صورتش که زرد شده بود؛ ونچشماش که خ یدیسف دنید با

 سرم بود.پشت
 ترسناک! یلینبود. ترسناک بود، خ یش عاد. حالت چهرهوجودمو فرا گرفت یهمه بهت

 ساق دستش گذاشتمو آروم تکونش دادم. یدستمو رو ناخودآگاه
 کوروش؟ حالت خوبه؟ شدهیچ_

 مرد، وحشت داشتم! نیو من از ا دیلرزیم تیش از شدت عصبان. چونهشدنیفشرده م همیرو دندوناش
 بودن. دنیدستش در حال ترک یهادستشو مشت کرده بود که رگ نیهمچ

 تر تکونش دادم و گفتم:وحشت محکم با
 آخه؟ شدهینباش! چ ینجوریکوروش تو رو خدا ا_
 :دیغر شدهیبهم چسب یدندونا یال از
 !دهیسپ_
 رونیبجون رو از بدنم به دهیرفت. اسم سپقلبم فرو یشد و تو ریت دهی. اسم سپدیسرم چرخ یتو بارنیچند دهیسپ ماس

 .دیکش
 ش،دهیو ترس رهیثابت موند. نگاهِ خ شیمهتاب شهیصورتِ هم یدیسپ یعقب برگردوندم و چشمام روسرمو به یآرومبه

 .شدیامبود که انگار روح داشت از بدنش جد یمحو کوروش
 یسر بدم. نتونستم چشم رو یناراحت ای یشاد یهیگر دنشیو تحمل کنم. نتونستم بخاطر د نمیآروم بش نتونستم

 بودم! شیجیببندم؛ که خودم شاهد آب شدن تدر یکوروش یهایناراحت یهمه
 کاریچ دیبده که بامغزم درست بهم فرمان  نکهیازاسمتش هجوم بردم و قبلمشت شد و از جام بلند شدم. به دستام

زمان از هم دهیبود که دستم به سوزش افتاد و سپ ادیقدر زاون یلیبه صورتش نواختم! شدت س یمحکم یلیکنم، س
 سقوط کرد. نیزم یروپرت شد و به یصندل یرو
پر از اشک و معصومش، بهم  یش گذاشت و باچشماشدهصورت سرخ یگفت. فقط دستشو رو یزینه چ زد، غیج نه
 اه کرد. تمام کافه سکوت شده بود و تمامِ من، خشم.نگ
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 پر از انزجار بود. بیبلندم، عج تینهایب یدرحال لرزش بود و تن صدا وارانهکیستریه بدنم
 زدم: ادیلرزونم رو جلوش گرفتم و فر یاشاره انگشت

 نگام نکن! یجورنینگام نکن! ا یجورنیا_
 دار و پربغض ادامه دادم:گلوم شکسته. خش یتو یزیچ هیبلندتر که انگار  ی... جوربلندتر
 !ینیکارتر. تو گـ ـناهدهیسپ یستین یول ؛یگناهیب یعنی ،یکنینگاه م یجورنیا یوقت_
 و گفتم: کردیو باخشم نگاهمون م رهیهمچنان خ یکردم که از جاش بلند شده بود؛ ول یاکوروش اشاره به
مون رو نابود کرد توِ مظلوم همه نی! تو، همیمردو نابود کرد نیوجود ا! تو کل یکرد دیمردو سف نیا یتو موها_

 !یلعنت
 شده بودم؟ رحمیقدر بچرا اون دونمیو نم شدیم دتریلحظه شدبههاش، لحظهگونه یروون رو یهاو اشک هاهیگر

 برخورد کرد. شدهیجسم الغر و ترس هام بهترکش یو همه دمیمثل بمب ترک آنکی
رابـ  یاورده؟ خبر دار ایمرده به دن یبار بچهسوگند سه یما؟ خبر دار یهایاز بدبخت ینکن! خبر دار یینماممظلو_

کشور خراب شده برات ارزش  نیا قدرنیمطلقه شده؟ ا قتیرف یخبر دار ست؟یمثل گذشته ن گهید لویمنو ن یـطه
 ؟یحداقل حالمونو بپرس یزحمت نداد هیداره که به خودت 

سمت قلبم رفت سرش گذاشت و زجه زد. دستم به یپاهام بند بودم. دستشو رو یزحمت روگرفته بود و به کیت سرم
 و از شدت درد چشمام تار شد.

 نبود! دهیانگار سپ دهیانگار درست نبود! سپ یزیچهی
 یط صدا. سکوت کرده بودم و همه سکوت کرده بودن و فقتونستینم یازجاش بلند شه؛ ول خواستیم زوربه

 یصندل یهیپا یاز رو ی. دست لرزونش هدیکش ری. تقالهاش مبهوتم کرد و قلبم بدتر تومدیهاش مزدننفسنفس
 .فتادیو م خوردیم زیل

 نبود. دهیانگار سپ دهیسپ
بلند  ینداشتن. تالشش برا یهاش تمومو اشک دیکشینگاه کردم. تندتند نفس م شینیلبش قرمز شد و به ب یباال

 .زدیزجه م شتریو ب دادینم جهیتشدن ن
 نبود. دهیانگار سپ دهیسپ
 ش...فرورفته یهاهاش نگاه کردم. به گونهچشم ریز حدازشیب یو گود یرگیت به

 افتاد و کف از دهنش خارج شد. نیزم یشد. از پشت باشدت رو تریرعادیاز تالش برداشت و لرزشش غ دست
 نبود! دهیدختر سپ نیا نه،

*** 
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 حال
 لیتبد ها و گروه رندان که در اصل به گروه و ارکستر خودمبچه هندل کردن یو فکرم مشغول. هنوز برا نهییپا رمس

کله ووپنجه نرم کردنم، سرکه البته هنوزم باهاش در حال دست یروح یبحران طیمشکل دارم. بعد از اون شرا شده،
 ها برام سخته.زدن با نوازنده

 جذاب! بیآبانه و هوا هم عج لی. اوابرمیممانتوم فرو یهابیج یدستام رو تو عیو سر فتهیبه بدنم م یلرز
 یروادهیپ هیبعد از  دهیو سپ لوفریبود که من و ن یی. چه روزهاشمیم رهیخ اهویپره عصرِیو به ول ارمیباال م سرمو
بود و چقدر مُفت از  یی. چه روزهامیزدیقهقهه م دغدغهیو ب میشدیولو م جانیا یهااز کافه یکی یتو ،یطوالن

 چنگمون دررفت!
 ...یجون! پر یپر_

 و امضا بدم. ستمیبا دیتا آخر شب با گهینفر منو بشناسه، د هی هی. کافکنمیفوت م رونیبو نفسمو به بندمیم چشمامو
 .رمیو تندتر راه م کنمیفرو م مقهی یتو شتریب سرمو
 ت دارم!کار سایوا ؟یکنیدختر چرا فرار م_

 برگردم. ابونیسمت خکنم و آروم به ستیکه ا شهیباعث م حدشازشیب یآشنا یصدا
 :گمیو باتعجب م رمیم ابونیسمت خ. بهشهینشسته چشمام گرد م رنگاهیس نیماش هی یرئوف که تو دایآ دنید با
 !؟یکنیم کاریچ جانیتو ا_

 :گـهیو م شهیخندون م رنگشیصورت یهالب
 .دمتید یفاز خانوم مارپل بودن گرفتش! باور کن اتفاق نیاباز _

 .گردونمیمبر دایسمت آو دوباره نگاهمو به کنمیشلوغ م روِادهیبه پ ینگاه
 :گمیطعنه م با
 خودت! یبرا یهست یعقاب پاهی_
 :گـهیو م اندازهیم یکنارِ دستش نگاه ی. به رانندهارهیخودش نم یو به رو فهمهیم
 به من مشکوکه! قدرنیا شهیچرا هم دونمیجون نم یپر نیبرادرِ من؟ ا ینیبیم_

هم  ینگاهمیو ن کنهینگاه م ابونیبه خواهرش بده، همچنان به خ یجواب نکهیا. بدونتفاوتهیب بیعج دایآ برادرِ
 .اندازهیسمت من نمبه
 !متیبپر باال برسون_
 :گمیو م دارمیدر اخمالوش برمبرا لیتحلوهیدست از تجز دایآ یصدا دنیشن با
 قدم بزنم! خوامیم نه،_
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 :گـهیو م کنهیبه سرتاپام م یااشاره
 لج نکن و سوار شو! دای. جونِ آیخوریلباسا سرما م نیبا ا ،یخانوم هنرمندِ احساسات شهیهوا داره سرد م_

 یا. نگاهشو لحظهدارشیاون مردِ مرموزِ ر به کنمیو دوباره نگاه م اندازمیش مبامزه یگرد شده یبه چشما ینگاه
 .رهیگیروش نماز روبه

 .شمیم نیو سوار ماش دمیتکون م یسر
 :گـهیو م گردهیسمتم برمبه یحالقبول کنم و چونه نزنم، با خوش یراحتنیهمکه انتظار نداشت به دایآ
 .باشندیم جانبنیبرادرِ ا رئوف،یآقا سردار عل نیکنم. ا تونیهم معرفخانوم! بذار به یخوش اومد_

مشخصه  نهیآ یکه از تو شیسبزِ زمرد یدارم. بابهت به چشمانگه تفاوتینگاهمو ب تونمینم "سردار"لقب دنیباشن
 جوونه! یادیسردار بودن ز ی. براکنمینگاه م ابونهیخ خِیو م

 :دهیو ادامه م کنهیسردارِ مرموز رو م نیسمت ابه دایآ
 داداش!خان باشندیم جانبنیدوستِ ا انیپرننازیپر خانومکه  شونمیا_

 :گمیو آروم م کنمیبه چشماش نگاه م نهیآ یاز تو دوباره
 بختم.خوش_

 ...و نگاهش دهیتکون م یسر
 کنه؟ینگاهم نم چرا
 ؟یبذار یزیچ یآهنگ هی شهیسردارجون م_
 ندارم!_

 خشکه! یِنظام هیکه  دهیبم و محکمش، واقعا نشون م یصدا
 .ارهیخنده رو به لبام م دا،یآ یشده زونیآو یلوچهولب
 :گـهیرو به برادرِ بداخالقش م یحرص یکم
 الحمدهلل؟ یاونو که دار ؟ینوحه چ_
 :کنهیزمزمه م رلبیجور کنه. زخودشو جمع یکه کم شهیسردار، باعث م یجد نگاهمین
 کردم! یفقط شوخ_

و دلم به حال  زنهیذوق م یتو یکم ت،یحجم از جد نی. اشمیتر ملحظه متعجبو من هر مونهیم جوابیب حرفش
 کنه. یبا برادرش شوخ تونهیکه نم سوزهیم دایآ
 به ضبط؟ میآهنگ هست وصل کن تیگوش یتو ؟یهمراهت ندار یزیتو چ یپر_
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. با ذارهینم یریشم روش تاثبرادر یهاوتخماخم ی. حتدارهیدختر تا به هدفش نرسه؛ دست از تالش برنم نیا انگار
 :گمیو م دمیتکون م یخنده سر

 نه؟! ای ادیاز آهنگاش خوشت م دونمینم یفلش همراهم هست؛ ول هی_
 :گـهیو م شهیباز م ایدن یهاانوسیاق یهمه یاندازهبه ششین
 !ادیده بست رهبرِ گروه رِندان! اون فلشو خوشگلتو رد کن باثبات شده تییایقیموس یقهیتو سل_

. از دمی. نگاهمو نامحسوس به سردار مکنهی. باذوق و شوق وصلش مدمیو بهش م ارمیدرم فمیک یاز تو فلشمو
که وسط ابروهاش  یاز خط نویصورتشه. ا نفکیصورتش بود و هست؛ انگار جزء ال یرو یو جد زیاخم ر هیهمون اول 

 داد. صیتشخ شهیافتاده راحت م
 دارمن یاز تو راه برگشت من
 یگرفت امویاز من نبض دن تو

 ها رو دوره کردمجاده تمام
 یقبال رد پاهامو گرفت تو

 ندارم یاز تو راه برگشت من
 ...شهیهم رمیتو سراز سمتبه

 اندازهیم دایآ یپا ی. فلشو رومیکنیمات شده بهش نگاه م دای! من و آشهیو آهنگ قطع م ادیتوسط سردار درم فلش
 :گـهیو م
 ش!برگردون_

 :گـهیو آروم م رهیگیسمتم مبزنه فلش رو به یاحرف اضافه نکهیابدون بارنیاول یبرا دایکه آ نمیبیتعجب م درکمال
 .جونیممنونم پر_

 یبه سردار با لحن محکمو رو رمیگیم دای. فلشو از دست آستیمحترمانه ن عنوانچیمرد به ه نیبرخورده! رفتار ا بهم
 :گمیم
 داشت جناب؟! یمشکل منکرات_

 تر.نه کم کنه؛یم ترظی. حرف من نه اخمشو غلابونهیبه خ نگاهش
 !ه؟یمنکرات چ دوننیمگه مطربا هم م_

 جماعت متعصب داشت؟ نیاز ا شهیم یچه انتظار یول زنه؛یم شمیآت حرفش
 بحث نکنم. خوادی. باچشماش ازم مکنهیو نگاهم م گردهیمضطرب برم دایآ

 بود! یبزرگ نِیتوه نش،یآروم باشم. توه کنمیم یو سع ندازمایم نییپا سرمو
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 !دونهیم مویزندگ یهمه سیخونمونه و پل ریمس یازم بخواد تو یآدرس نکهیابدون
 تر.هرلحظه شرمنده دایو نگاه آ شهیآورتر مهرلحظه داره خفقان نیماش یفضا

 :گمیم یآروم یبا صدا نه،ییکه سرم پا جورهمون
 !دیدارلطفا نگه _

 :گـهیو م شهیگرد م دایآ یچشما
 خونه؟ یبر یخوایجون؟ مگه نم یپر یچ یعنی_
 :گمیو م بندهیلبام نقش م یرو یشخندین
 یسوال کهنی. بدون اگردمیخونه برمبه شهیهم میتا نیکه ا دیدونیپس م د؛یمن خبر دار یزندگ یشما که از همه_

 حی. ترجدیدارنگه نویلطفا ماش یبرم خونه؛ ول خوامیجان، م دای. بله آدیریم مهسمت خونبه دیدار میمستق د؛یازم بپرس
 خودم برم. دمیم

 !گمیدارم م یکه چ شنوهی! انگار نمنهیچنان درحال روندنِ ماشو برادرش هم شهیمستاصل م دایآ نگاه
 :گمیو رو بهش م دمیم رونیتند ب نفسمو

 !شمیم ادهیجناب رئوف، پ_
 .کنهیم ترمیجر تفاوتش،یحکم و لحن بم یصدا
 کنم! تادهیپ یکه ازم انتظار دار ستین ابونیت وسط خخونه_

 .دمیهم فشار م یرو دندونامو
 برم خونه... خوامیخونمه! بنده عرض کردم خودم م جانینگفتم ا_
 تیباعث سکوت و رضا یول کشه؛یطول نم شتریب هیثان هیکه  ی. نگاهرهیم ادمیو حرفم  کنهینگاهم م نهیآ یتو از

 !شهیم نیماش ینشستن تو یبرا میاجبار
 !هیوحش بیچشماش، عج یتو ابهت

و  یزمردیلهیاون دو تا ت رِیو فکرم درگ کنمینگاه م رونیب. بهدمیم هیتک میو به صندل کنمیفوت م رونیببه نفسمو
ش رو ترسناک کرده و به چهره یحساب ش،یمشک یهاشیر ینگاه و اخمِ ابروهاش به عالوه ی. سردرحمهیب
 مرد ندارم. نینسبت به ا یحس خوب عنوانچیه

 .اندازمیداره، م رنگشیمشک رهنیپ نیدر جر دادن آست یش که سعو برجسته میحج یبه بازو ینگاه
 .رمیگیو ازش چشم م لرزهیم تنم

 من نشسته! یجلو اریعتمام یِنظام هی
*** 
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 گذشته
 دیچرخیسرم م یدکتر مرتبا تو یها. حرففشردمیدستم م یتو فشویبودم و دست لطداده هیتخت تک یبه لبه سرمو

و من فقط منتظر بودم؛  ادیسرش ب یباالنتونست به ی. کوروش از شدت ناراحتشدیم ترشیو ب ترشیوجدانم بو عذاب
صبورمو باز  قیکنم دل رف یـ..ـه کنم؛ که سعبـ..وس غرقِکه سر و صورتشو  فتم؛یوپاش بو به دست ادیهوش بکه به

 !میکه بازم باهم دوست باش ارم؛یدست ببه
 از تخت کَندم. سمویو صورت خ دیلرز دستش

 لرزوند. شتریدلمو ب فشیضع یصدا
 لو داد؟ ویچدکتر همه_
 لبم نشوندم و گفتم: یرو یلبخند محو یسختبه
 دلم برات تنگ شده!_

 مینیها ببعد از سال دهیسپ یبغلش فرو رفتم. بو یهاش روون شد. دستاشو باز کرد و توگونه یهاش روو اشک دیخند
 بخشش...آرامش یرو نوازش کرد، بو

 ره؟یو م کنهینامرده که اگه بفهمه ولت م قدرنیکوروش ا یکردیفکر م ؟یو رفت یگذاشت یماریب نیفقط بخاطر ا_
 !نجایاومدم ا مونه،یبه پام م شهیمَرده و هم یلیخ دونستمیچون م_

 نوازش کردم. شونشویپر یجدا شدم و موها ازش
 !دهیسپ یاز نبودنت؟ خودخواهانه عمل کرد ترکهیدلمون م ینگفت_
 رو پاک کرد و گفت: دیچک نییپام بهرو که از گونه یاشک جونشیدست ب با
 !دینیبب مویجیارم آب شدن تدربذ تونستمی. نمرمیم لیدارم تحل ترشیروز ببهاس خطرناکه... روزام_

هم سکوت کرد و بهش  دهیرو نشونه گرفته بود. سپ دهید و متعاقبش کوروش وارد اتاق شد. نگاهش سپlدر او یصدا
. کنارتر رفتم گرفتینم دهینگاهشو از سپ یاهیو به عقب رفتم. کوروش اومد سمتمون و ثان ستادمیشد. صاف ا رهیخ

 .ستادیمقابل تخت ا قایو دق
 !یرفتیم دینبا_

 بودم. دهیند شونیپر قدرنیگرفت. تاحاال کوروشو ا شیش، دلم آتپربغض مردونه یصدا دنیباشن
 مهلت جواب نداد. خم شد و محکم بغلش کرد! دهیسپ به

باهم  دی. باشدنیباهم تنها م دی. بااشک از اتاق خارج شدم. باکردیهاشون دل سنگ رو آب مو زجه یقراریب یصدا
 هم تنگ شده بود. یهاچشم یقطعا دلشون برا کردن،یهم نگاه مبه دیفقط با دمی. شازدنیم حرف
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. زدمیچُرت م اوقاتینشسته بودم و گاه هایصندل یاتاقش. منم رو یبود و کوروش هم تو یبستر دهیصبح سپ تا
 یرو یاشدم. لبخند مردونه رهیبهش خ یاخسته یخندهکوروش از اتاق خارج و نگاهش بهم افتاد، با تک کهیوقت

 انداخت. نییپالباش نقش بست و سرشو به
 گفت: شدیخارج م نیکه از ماش یحالدر دهیسپ
 .دیشد تیاذ یلیخاطر من خبه دیممنونم... ببخش_

 با اخم دراورد و بهش نگاه کرد. شویآفتابنکیع کوروش
. ساعت یو کاراتو بکن یریدوش بگ یایگذاشتم ب حدتازشی! فقط بخاطر اصرار بدهیسپ جامنیمن ا گهیدو ساعت د_

 ده منتظرم باش.
 تونستیبود و نم دهیها دوباره به وصال رس. بعد از سالکردمیمردو درک م نیا تینهایب اقیاشت کردم،یم درک

 بکنه.از معشوقش دل یاهیثان
 روش.کو یبود برا ییحایقطعا دمِ مس ده،یپر از مهر سپ یول جونیب لبخند
 م!خونه نیچَشم. من راس ساعت ده آماده و منتظر، دم در ا_

 شد و گفت: ترمیکوروش مال یتهاجم لحن
 .زنمیبهت زنگ م دمیتو آپارتمانت. رس نی. بشیمنتظر بمون جانیا خوادیحاال نم_
 نگاهشو بهم دوخت و گفت: دهیسپ
 شم؟یپ یایتو نم_

 گفتم: اوردمیدرم فمیک یاز تو مویگوش کهیدرحالزنگ خورد.  میموقع گوشزدم و همون یلبخند
استفاده  تییتنها قیدقا نیس! از آخرتشنه یحساب نمیبیکه من م ییآقا نی. ایبه خودت برس یکل یبر دیتو اآلن با_

 کن!
 دختر برداره، محال بود! نیکوروش دست از سر ا گهی. محال بود ددیخند دهیاعترض کوروش بلند شد و سپ یصدا

 شد. تماسو وصل کردم. شتریب میحالنگاه کردم و خوش انیپو یمارهش به
 سالم عشقم!_
 !جانیسالم پر_

 ش متعجبم کرد.گرفته یصدا
 ست؟صدات گرفته قدرنیچرا ا ان؟یشده پو یزیچ_
 جوابش رو دادم. یجوربرام دست تکون داد و دوباره لبخند زدم و همون یخداحافظ یمعنابه دهیسپ
 ؟یبرگرد رانیپرواز به ا نیاول با یتونیم_
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 .دادیبد رو م یخبرها دینو یو نوع حرف زدنش، مزه لحن
 افتاده؟! یچه اتفاق یبهم بگ حیرک و صر یتونیم انیپو_
 شد. ترقیبرگشت و بهمون نگاه کرد. لبخندش عم گهیبار د دهیسپ
 در جوابش لبخند بزنم. تونستمینم یحت گهید
 شو سقط کرد و خودشم...وزم باز بچهخواهرت... سوگند... امر_
 رفت. ابونیسمت خبه دهیسپ

 گفتم: یعصب
 ؟یزنیحرف م یچرا تلگراف ان؟یپو یخودش چ_

 .دیکوبیم منهی*ـسـیبه قفسه واروونهید قلبم
 ! سوگند رفت...یپر ارهینتونست طاقت ب_

جوابشو بدم. دستشو  تونستمینم ی؛ ولسمتم برگشت. اسممو صدا زدخورد. کوروش باتعجب به زیاز دستم ل یگوش
 پام گذاشت. تکون داد. مات شده بهش نگاه کردم. یعقب اورد و روبه
 شد. ادهیپ نیاز ماش عیو کوروش سر دمیجام پر یتو رون،یاز ب یوحشتناک یصدا دنیشن با
 خونِ قرمزش در حال شنا کردن بود. یتو دهینگاه کردم. سپ ابونیخ به

تصادف کرده بود به سرعت  دهیکه با سپ ینیرو در آغـ*ـوش گرفت. ماش جونشیو جسم ب دیسمتش دوبه کوروش
 مهلکه رو ترک کرد.

 .شدیم بمینص یترکم یهوا کردم،ینفس بکشم. هرچقدر تقال م تونستمینم
م مخلوط شده با ه نایکوروش و س ادیفر یبودم. صدا دهیبود که تاحاال شن یادیفر نیکوروش بلند شد و بلندتر ادیفر

 ری. سرم تدیلرزیم نیهاشون زم. از شدت نعرهزدنیرو محکم بغـ*ـل کرده بودن و نعره م دهیبود. هردو سوگند و سپ
سمت  یشهیم محکم به ششده نیشد. سرِ سنگ فی. عق زدم و لباسم کثدیکش ریجام تهمه د،یکش ریقلبم ت د،یکش

 راستم برخورد کرد و صداها قطع شد.
*** 
 حال

 یپله، کفش ها نیآخر یو همزمان با گذاشتن پام به رو امیم نییو سرخ رنگ سن به پا زیت یاز پله ها یآروم به
کنه و کم کم  یجذب و روشنش گذر م نی. نگاهم از شلوار جرهیگ یروبه روم قرار م یرنگ مردونه ا دیاسپرت و سف

 یهر کس طونش،یش یزنم. چشم ها یلبخند م واستهکنم، ناخ یو درخشانش که نگاه م دی. به صورت سفادیبه باال م
 .ستمین یقاعده مستثن نیو منم از ا ارهیرو سر ذوق م
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 .رهیگ یرنگش، چشمام رو هدف م ییخرما یشه و موها یجلوم خم م یاحترام کم یمعنا به
درد و باالهات  یهمه  شاهللیا ی! اگه خسته ایجون مهربون. خسته نباش یجون، استاد پر یاستاد پر ،یاستاد پر-

 مالج من! نیا یبخوره تو میمستق
خنده م  یصدا دنیکنم. با شن یخنده م رو آزاد م یبلند یو چرا بخوام خودمو کنترل کنم؟ با صدا رهیگ یام م خنده

 .ستهیا یو صاف سرجاش م ارهیبه باال م طنتیسرشو با ش
 گم: یدارم و با همون لبخند گشاد م یدهنم بر م یاز رو دستمو

 ؟یو دوباره قراره خرم کن یکرد یکنه بازم خراب کارن-
 شه. یو چشماش گرد م رهیگ یمحکم گاز م لبشو

 یاز من تو ییزایسرم داشته باشم. چه چ یتو یدیپل یفکرا نیاستاد خانوم؟ من غلط بکنم همچ هیچه حرف نیا-
 سرته ها.
 گم: یم یا شک و دودلاندازم. ب یتا باال بهش م نیینگاه از پا هیکنم و  یجمع م چشمامو

 !یکارم دار یعنیسمت من  یایو م یش یمودب م نقدریا یوقت یول ؛یسوزوندن شیواال تو همش در حال آت-
 گـه: یزنه و م یبشکن محکم م هیو رو به صورتم  رهیگ یهوا م یحرفمو تو عیسر
استغفراهلل استغفراهلل  یکار دارم؛ ول. من شما رو گهیگم د یدارم م نوی. د منم همیتو خال استاد پر ی! زدکالیآ بار-

 استغفراهلل بخوام خرت کنم؟ جرئتشو دارم اصن؟
 گم: یم ،یزنم. با لحن آروم یروشنش، زل م یکنم و به چشما یبا همون لبخند نگاهش م نهیبه سـ*ـ دست

 !یکارم دار ی. بگو چیخب حاال بسه چرب زبون-
 گـه: یبره. در همون حالت، م یشلوارش فرو م بیج یدستشو تو هیکنه و  یم ستادنمیبه حالت ا ینگاه

 شه؟ یم تیلیکم کم داره حوصله ت ت یعنی ؛یکن یو به آدم نگاه م یستیا یم ینجوریا یوقت-
 گم: یکنم و م یخندم. چشمامو گرد م یم دوباره

 مدل حرف زدنت! نیا با یکن یریسر چهار راه خفت گ یبهتره بر ،یترومپت باش ینوازنده  نکهیا یبهزاد، تو به جا-
 گـه: یکنه و م یشه. به سمتم رو م یاندازه و چشم هاش براق تر م یبه سرتاسر سالن م یبخنده، نگاه نکهیا بدون

 کنم! یم یریاونجا خفت گ رمیهستن اگه تو چهار راهم باشن، پاره وقتم م نجایکه ا ییلعبتا نیخانوم، ا یمشت-
 .رهیچشم هاش فرو م یتو رواریت م،یمصنوع یبه جاش چشم غره  یلبازوش کنم؛ و یحواله  یدارم مشت دوست

 ؟یکارم دار یپررو نشو! بگو چ گهیحاال د-
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 شتریگرده و زهر نگاه روشنا ب ی. چند تا نگاه به سمتمون بر مچهیپ یسالن م یبلندش تو یخنده  یخنده و صدا یم
سرشو  یبا ناراحت یزنم؛ ول یم نشیخشمگ یچشم ها یبه رو یچرخونم و لبخند یاز همه ست. سرمو به سمتش م

 شه. یگردونه و مشغول جمع کردن سازش م یبر م
 روشنا شده. یشه. اونم متوجه ناراحت یتفاوت بهزاد بلند م یب یصدا

 شود؟ یاوه اوه، خشم اژدها دارد وارد م-
 گم: یدفعه با اخم م نیگردونم و ا یبر م سرمو

 ؟یعذابش بد ادیچه مرگته پسر؟ خوشت م قایتو دق-
 .رهیگ یرو جلوم م یاندازه و کارت یباال م یا شونه

 بچسب! جمعه تولدمه. نویاونو ولش ا-
 ادیز یفاصله  نیکامال از ا شیو ناراحت تیدوزم. عصبان یکنم و دوباره نگاهمو به روشنا م یفوت م رونیبه ب نفسمو

 که جلوم گرفته. هیبه کارتشم که نگاهش هنوز  یم رهیخ یگردم و به بهزاد یهم مشخصه. بر م
. اگه دیارکستر نیا ینوازنده ها نیاز بهتر یکیبشه. تو و روشنا  جادیگروه تشنج ا ینکن! نذار تو تشیاذ نقدریا-

 کنه. یوارد م بیما آس یبه همه  اد،یبه وجود ب یمشکل
. کارتو جلوم ستین یل خبرقب ی هیبه پاکت. از اون بهزاد شوخ و شنگ چند ثان رهیو نگاهش خ نهییهمچنان پا سرش

 گـه: یربط، م یده و ب یتکون م
 .یاریهمراهتم ب یتون یجمعه تولدمه! م-

 گم: یکشم و م یم رونیانگشتاش به ب یکشم و به ناچار کارت قرمز رنگ رو از ال یم یپوف
 .یکن یلج م یدار یدونم با ک یامان از دست تو بهزاد! نم-

 گـه: یکنه و م یمعقب گرد  نه،ییجور که سرش پا همون
 .ی! منتظرتم استاد پرارمتیخودم م یایچاکرتم و اگه ن یایاگه ب-
 کنه. یم شیشه و نگاه روشنا تا آخر همراه یسالن خارج م از

*** 
جلب توجه کنه. موهام رو  یزیاز هر چ شتریممکنه ب ه،یزرشک زیر یرنگم که روش پر از گل ها یتونیبلند ز دامن
 یدگیفقط رنگ پر مم،یمال شینشه. آرا داینخوره و پ زیساتنم ل یروسر ریتار مو از ز هی یجمع کردم که حت یجور

 .ستین یواقع شیآرا هیشب ادیبـرده و ز نیصورتمو از ب
 ها... یمهمون یتنها شهیهم نازی. پرنهییمبل نشسته و سرش پا یگوشه رو هیهستم که  ییتنها نازیحاال پر و
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 ینم نجایوقت پامو ا چیکنه و اگه اصرار بهزاد نبود، ه یم شتریگلوم رو ب یتوها، بغض  یخنده ها و شاد یصدا
 یدارم و بهش نگاه م یجالب روبه روم بر م یگرد و چوب زیم یو نسبتا بزرگ آب پرتقالمو از رو یبلور وانیذاشتم. ل

 ی. نارنجکننیکم م یکیتار نیبه کم تر شدن ا یدودمح تیال یو نورها کهیبهزاد تار یبزرگ خونه  یکنم. فضا
 یکنم آدما یتولد بهزاد، فکر م یده. آدما یکه اآلن بهم م هیفضا قشنگه و تنها حس خوب نیا یاهیس یتو وانمیل

 !یاسالم ییجورا هیو  دهیپوش یها به مد و به روزه؛ ول لیباشن. اکثر لباسا و استا یخونگرم
. دخترها ستین نطوریا یجمع من باشم؛ ول یتر محجبه کردم که تنها دخ یوارد خونه ش بشم فکر م نکهیاز ا قبل
 .یروسر ایتور نازک به عنوان شال  هی یسرشونه؛ حت یرو یزیچ هی یهمگ

زنم و  یم یشخندیبازم تنهام. ن یندارم؛ ول یفرق یکدومشون از لحاظ ظاهر چیبا ه گهید ایمهمون یهمه  برعکس
 کنم. یم کیبه لبم نزد وانویل

 جون! یشدم پر زیبازم سورپرا دنتیبا د یول ؛یینجایدونستم توام ا یم نکهیاگاد! با  یاوه ما-
. فتمیکنه و به سرفه م یم ریگلوم گ یکه خورده بودم تو یاون مقدار آب پرتقال دا،یشنگول آ شهیهم یصدا دنیشن با

سبزش به  یو چشما هستادیکنم. کنارم ا ینگاهش م ارمویسرمو باال م عی. سرذارمیم زیم یرو وانویشم و ل یخم م
 زنه. یشدت برق م

 بکنه؟ هیخواد توج یم یرو چجور ییهوی دارید نیا گهی. درمیگ یزبون م لکنت
 !؟یکن یکار م یچ نجایا گهیتو... تو د-

 گـه: یده و م یشده به هم فشار م یرنگ نیرو که به مدد رژلب ا شیصورت یزنه و لب ها یبه کمرش م دستاشو
 اد؟یاز من فلک زده بدت م نقدری! واقعا چرا ایدید لویانگار عزرائ ؛یکن یکار م یچ نجایتو ا یگ یم یجور هی-

 گم: یدم و م یبا حرص لبامو به هم فشار م منم
رو از من پنهون  زایچ یلیخ دیکه نفهم فرض بشم! تو و همکارات دار ادیبدم م نیاز ا یخانوم؛ ول دایآ ادیازت بدم نم-
به سواالم جواب  نیایکه درست درمون ب نمیکه من شک کردم و منتظر ا ستیمهم ن و اصال هم براتون دیکن یم

 !نیبد
 گـه: یو م نهیش یمبلم م یدسته  یرو
 بهزادم و بهزاد همکارته؟ یخب مگه من گـ ـناه کردم دخترخاله -

 گم: یمزنم و  یچشماش زل م یشم. تو یتر م کیو بهش نزد رمیگ یرنگش رو م یبلند کالباس رهنیپ نیآست
 جدهیه یدختربچه  هیحرفا رو به  نیاگه ا دی! شاسیتونم اعتماد داشته باشم خانوم پل ینم ییهوی یهمه تالق نیبه ا-

 نیتونم بفهمم ا یسال از تو بزرگ ترم و م ازدهیو سه سالمه! ده  یمن س یول رفت؛یپذ یم یبه راحت یزد یساله م
 !ستین یقیحق یحرفا، حرفا
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 یصورتم م یبه رو یلباسشه. لبخند یکه در حال مچاله کردن پارچه  نهیش یدستم م یور فشینرم و ظر دست
 لحن ممکن حرف بزنه. نیکنه با آروم تر یم یپاشه و سع

با من سخت نباش  نقدریلطفا ا یول ؛یا گهید زیاز هر چ ایاز همکارام و  ایاز من  یناراحت باش نقدریا یحق دار-
 به شرافتم قسم من با خودتم. یام، پردختر! من طرف توام، من با تو

 دونستم. یگفته بشه! از همون اولم م دیهست که با زایچ یلی... پس خپس
 ده: یهمون لحن، ادامه م با
 به بعدم نگو تا وقتش برسه! نیلطفا از ا ی. تا اآلن نگفتیبگ یزیشک و شبهاتت چ نیدر مورد ا یبه کس دیفقط نبا-
 گم: یآروم تر شده، م یکه کم یدم و با لحن ینگفتم. سرمو تکون م یزیچ یه کسدونن که من هنوز ب یم یحت و
باهاش  یرو ندارم. به هرکس دیتحمل مشکالت جد گهیافتاده د میزندگ یکه تو یمن صبرم کمه. بخاطر اتفاقات دایآ-

 کشه. ینم گهید . بگودینکن تشیتنش نمونده. بگو اذ یتو یجون گهید نازیده، بگو پر یو بهت خط م یدرارتباط
از اون حالت  عیباالست؛ چون سر یلیفهمم که قدرت کنترلش خ یشه و م یپر از اشک م یمهربونش، لحظه ا نگاه
 بنده. یلباش نقش م یرو یتر قیو به جاش لبخند عم ادیدر م

 کنه! تتیاذ یکس میذار ینم-
 بد! یها تیاذ یحرفش بو داره. بو نیا

 .نهیش یدستش م یزادم روزنم و دستم آ یم یجون یب لبخند
 کنم! یکنم، بهتون اعتماد م یبهت اعتماد م-
کشه و در همون  ی. دستشو عقب مستیآدم آروم موندن ن دا،ی. آادیکنه از اون حالت آروم درب یم یخنده و سع یم

 گـه: یحال، م
 ؟یبه سردار رئوفم اعتماد کن یتون یم یعنیاوه، -
 گم: یره و م یفرو م هم یاسم برادرش، اخمام تو دنیشن با
 امثال ما مطرب ها داره؟ یبرا یمگه سردار شما وقت-

 گـه: یشه و م یش بلندتر م خنده
به اعصابت مسلط  یخوشم اومد تونست یول د؛یبار یاون موقع! از چشمات خون م یدیخودتو ند ی افهیآخ آخ، ق-

گرداب  یداد و دوتامون تو یشو نشون مخود یوحشتناک عل یو کل کل اون رو یتو فاز لجباز یزد ی. اگه میبش
 !میشد یمخلوط م تزایپ هیخشمش، شب

بودن  رحمیازش وحشت دارن و به باهوش و ب ایلیساله که خ هشتویس ینظام. مرد یِرئوف، سردارِ افتخار یعل
 معروفه! ایدن یتو
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 گوگله. یاطالعات، حاصلِ سرچ کردن اسمش تو نیا
 :گمیو م نهیشیلبم م یرو یشخندین
از بازوش استفاده  دیجا باهمه کنهیکرده؛ که فکر م یبوده و زندگ رحمیخشن و ب یهاطیمح یقدر توداداش تو اون_

نوع طرز تفکرشو  نیا تونستیم کاشینابودشون کنه! ا دیدعوا داشته باشه، همه دشمنشن و باوکنه، با همه جنگ
 ت!سخودشه که بازنده نیآخر اوعوض کنه؛ چون اول

 :گـهیم ر،یو متح شهیگرد م چشماش
 .شیدیند شتریبار ب هیداداشمو؟ تو خان یکنیقضاوت م یزود دار یلیخ یکنیفکر نم جونیوا، پر_
 :گمیو با همون لحن، م اندازمیم مینیبه ب ینیچ
باشم و جوابِ  یرداشتنیآدم خو م،یجوون امیو ا مایمثل قد تونمینم گهیچون د نمش؛ینب وقتچیه دمیم حیترج_

 رونیکه از دهنش ب ویاجازه بدم هرچ تونمیباشه. نم خوادیم یرئوف، هرک یزشتشو ندم. برادر تو، سردار عل ینایتوه
 بکنه. تمیبارِ من و شخص اد،یم

 یتو ی. کمادیسرمون مخودِ سردار از پشت یبالفاصله صدا شه،یم تموم موقفهغُرا و بدون یرانسخن نکهیاز ا بعد
 .کنهیو مضطرب به برادرش نگاه م شهیاز جاش بلند م عی. سرستیاما مثل من ن دای. آترسمینم یول پرم؛یجام م
 !؟یدینم تویچرا جواب گوش_

بلند شم و  ایسرمو به جانبش برگردونم  دمی. به خودم زحمت نمادیسرم م یاندازش از بااللرزه یآروم؛ ول یصدا تُن
 ...وقتچی. هرهینم ادمی وقتچیاون روز، ه نیبکنم. توه یاحترام یادا

 :گـهیو با لکنت م رهیم دایآ یدهیترس یاز چهره رنگ
 داداش؟خان یسرم، مگه زنگ زدبرخا... خاک_

 بدم. صیابروهاش رو تشخ نیهم اخم ب دهیند تونمیم یتر؛ حتو نه کوتاه شهیبلندتر م یانه ذره صداش
 ستاد. یبرگرد دیمنتظره. با نییپا نیماش_
 .اندازهیم نییپاو سرشو به کشهیم یدرپیپ قی. چند نفس عمارهیدست ببه شویخونسرد کنهیم یسع دایآ
 د؟یندار یاگهی. امر درمیچشم م_
 :دهیجوابشو م ر،یناپذباز همون لحن خشک و انعطاف و
 برو! عی. حاال هم معطل نکن و سردمیم توییهواسربه نیزمانش که برسه جواب ا یول ست؛یوقتش ن نجایا_

داره که همچنان خودشو  یو سع کنهی. رو بهم مکنمی. باترحم بهش نگاه مسوزهیمظلوم شده م یدایبه حال آ دلم
 آب شده. نیزم یزبون، توبلبل یدایست. انگار اون آمعصومانه بیلبش، عج یرو ینرمال نشون بده. لبخند مصلحت

 که باهات زدم، لـ*ـذت بردم. یاز گپ یلیبرم سرکارم. خ دی. باذارمیم که تنهات دیببخش جونیپر_
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 !زدهخی رم،یگیدستم م یو دستشو تو شمیجام بلند م از
 شده. لیتبد خی کهیت هیدختر از ترس برادرش، بدنش به  نیا

 :گمی. با مهر مدوزمیبراقش م یبه چشما نگاهمو
 ...یستی. تو مسبب مشکالت من نامخویتند شد، ازت عذر م یبابت لحنم که کم_
 .یاون پرونده بش کینزد گهید ذارمیوگرنه نم ؛یاآلن بهتره که بر نیهم_
 .شهیذهنم منفور م یتو شتریرئوفه که هرلحظه ب یعل نیو ا کنهیرئوفه که حرفمو قطع م یعل نیا
 یزیکه چ کنهی. لب باز مشهیتر مو نگاهش نگران برهیم تمیبه عصبان یبا فشرده شدن دستش توسط دستم، پ دایآ

 گردم. یسمت اون مرد برمو به کنمیم یدستشیمن پ یبگه؛ ول
 .داستیطرف صحبتم آ یول ره؛یچشماش فرو م یتو خیمثل م نگاهم

 !ی. بهتره که زودتر بریجان، خان داداشتون خوش ندارن با مطربا مصاحبت کن دایآ_
وجود  ینازی. انگار پرشهیم رهیخ دایبه آ بیو دست به ج رهیگینگاه ازم م شه،یسردش وصل م یچشمام به زُمُردا تا

 .شنوهینداره و انگار حرفامو نم
 .کنهیم یخداحافظ عیو سر شهیتر مبرادرش، هول یبا نگاهِ دوباره دایآ
بخوام  موونهیمگه د ست،یقائل ن یتیبرام موجود یبهش بگم. وقت یزیچ یحت ای فتهینگاهم بهش ب خوامینم گهید

 یهانگاه نیطاقت ا ستیولنیو یِاحساسات نازِی. پرکنهیمردِ خشن سرد، حالمو بد م نیمرد، ا نیکالم بشم؟ اباهاش هم
باشه، بازم  دهید یمعرفت یو آدماش ب ایدن نیهر چقدرم از ا ست،یولنیو یِاحساسات نازِیرو نداره. پر روحیترسناک و ب

رو  هااحساسیاحساس باشه و ب یب تونهیکه نم دونهیم یاحمق باشه؛ ول هی دیشا نازیبهش عادت کنه. پر تونهینم
 و تحمل کنه! نهیبب

 .کنهیم خکوبمیبمش، سرجام م یاز کنارش رد بشم؛ که صدا خوامیم ریزبندازم، سربه یبهش نگاه نکهیابدون
 بگذرم.ساده ازشون  تونمینبود! نم یخوب یحرفا ،یزد دایکه به آ ییحرفا_

 .داستیازش پ قتیحق ی. مزهستین یتوخال دشی. تهدفتهیلرز به تنم م یبهشه؛ ول پشتم
چرا چشمامو بدوزم به  خواد،ینگاهمو نم ی. وقتدمیجوابشو م ریزجور سربهو همون گردمیسمتش برمبه یآروم به

 زده؟خی یهااون سنگِ
 د؟یبهم نزد یحرف جالب ن،یماش یروز تواون دیکنیواقعا فکر نم_

 سرم.به پشت کنه،یحس کنم. انگار داره به دور دورا نگاه م تونمینگاهشو نم ینی. سنگستیبهم ن نگاهش
ازش  شهیامشب تو جالب نبود، اصال جالب نبود و نم یکه حرفا نهی. مهم اکنهینم یناجالب، برام فرق ایجالب _

 گذشت!
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 کنه؟یخ مکوتاه منه که داره کف دستمو سورا یناخنا نیا
 .شمیم تریدارم عصب هیثانبههیثان ینگه داشتم؛ ول نییبه زور سرمو پا همچنان

 هنوز لحنم آرومه. یول کشم؛یم رونیبدندونام به یاز ال لبمو
 جناب؟ ستیعمل جرم ن نی! اکنهیم دیآدمو تهد هی میمامور دولت داره به طور مستق_
 یلهیابروها و دو ت نیب یمدل داره، قفل هیرئوف انگار فقط  یسردار عل. دهینشون م ینه واکنش خاص خندهیم نه
 !روحیب
خوشش  یقیموس یهااز گروه ادیبدت ز ایکنه و از شانس خوب  یهرکار تونهیمامور دولت، م نیحواست باشه که ا_
 !ی! به نفعته که بهونه دستش ندادینم

 بدون کرواتش. رهنیپ یقهیبه  ،کنمیش نگاه مبسته یقهیبه  ارمویباال مبه سرمو
 .لرزهیو صدام م شهیبه هم فشرده م دندونام

االرث گروه سهم نیگروه گذاشتن. ا نیا یبرا شونویمن زندگ ی. استاداکَنمیگروه جون م نیا یساله دارم برا نیچند_
وان مالک و رهبر گروه به عن کن،یکالس یقیموس یکه اسطوره یو کوروش دیبودم و بعد از ام قیکه ال یمنه! من

 یبکن یتونینم یکارچیانگولک کنه! ه امویاون دن باتقطه ضعفمو  یدست بذاره رو یاحد ذارمیانتخاب شدم. نم
 !یکارچیسردار رئوف، ه

ادکلن تند و  چیه یو بو شهیم ترکیقدم بهم نزد هی. ستمیایو محکم سرجام م شهیم ترکیقدم بهم نزد هی
 یشدهبسته یقهیو نگاهم همچنان به اون  شهیم ترکیقدم بهم نزد هی. ارهیهجوم نم مینیب سمتبه یامردونه

 .کرواتهیب
 .کنمی! بهت کمک مینداشته باش ینقطه ضعف چیه گهیتا د رم؛یگینقطه ضعفت گروهته؟ نقطه ضعفتو ازت م_

 .کنمیم یهم قاطبا ویسرم همه چ یو تو شهیم یبا حرفاش قاط اد،یکه داره م یآهنگ یصدا
نشدم، هنوز  یهنوز قو فم،یرئوف. هنوز ضع یجمله از حرفا هیو  خورهیم چیسرم پ یآهنگ تو یمصرع از ترانه هی

 نشدم! نازیپر
 شدن. دهیسرم کوب یکه تو ییآرزوها رِیپ ،یاون همه شکست و ناکام رِیشدم. پ ریپ دمیشا

. چشمام داره ستین نجایو چشمام انگار ا ادین کرواتش باالتر نمبدو یبسته شده یلعنت یقهی نیا ش،قهیاز  نگاهم
 رو. بلندشیمردِ ر نیاز ا ریبه غ نه،یبیجا رو م. چشمام همهرقصهیم چرخه،یم

. من اآلن فقط زنهیبهم زنگ م نایو س شمیاز رستوران خارج م هیبا گر کنهیم یازم خواستگار دیام نکهیاز ا بعد
 فهممیهمه رو فراموش کنم. نم شهیکه باعث م یینای. سمهیگوش یکه اسمش رو یینای. سنمیرو بب نایس تونمیم

. انگار کنمیچرا دارم سقوط م فهممی. نمنایس یخاطره ایه یواقع نجایا فهممی. نمهیک دیام فهممی. نمهیرئوف ک یعل
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 کرواتیب یشدهبسته یقهیدستم به اون شدنم.  ریدرحال سراز نیسمت زمبه یو برف یخیسرد و  یقله هی یاز باال
 ...دیام یبهم زنگ زده، بعد از خواستگار نای. سزنهیچنگ م

*** 
 گذشته

وجدانم کم از عذاب یکم تونستمیو نم ختیریصورتم م یهام رورستوران خارج شدم و تنهاش گذاشتم. اشک از
دادم. شوک زده  یجواب منف یرحمیازدواج داد و با ب نهادشیبهم پ گرمتیحما شهیهم دِیمن، استاد ام دِیکنم. استاد ام

دادم. اون  یممکن جواب منفشکل نیبه بدتر یلعنت منِدادم.  یکردم و جواب منف هیدادم. گر یشدم و جواب منف
 که... یاستاد هیاستادِ نمونه،  هیاستاد بود،  هیبرام فقط  شهیهم

 به من! لعنت
و قرمز رنگِ مانتوم  یپاکت کیکوچ بیدادم. از ج هیرِ رستوران گرفتم و بهش تکد یروبهرو یبه ستون چوب دستمو
همون موقع  دونستمیکه م یو دماغمو گرفتم، دماغ دمیکش رونیببه یبود، دستمال یکاغذپر از دستمال شهیکه هم

نگاه مردم و . اون موقع نگران چسبوندم و چشمامو بستم یسرخ شده. سرمو به همون ستون چوب هیاز شدت گر
هنوزم  یول گذشت؛یها ازش مکه سال یاکه ممکنه ازم گرفته بشه، نبودم. بعد از اون فاجعه، فاجعه ییهاعکس

که  یاشد. همون فاجعه دیناپد دهیکه کوروش بعد از مرگ سپ یانتونسته بود فراموشش کنه. همون فاجعه یکسچیه
رها کرد. بعد از همون فاجعه،  ابونیاز حال رفته رو کنار خ نازِید و پرکوروش جنازه رو با خودش بر ده،یبعد از مرگ سپ

 یکه انگار فقط تو یاون داستان رو فراموش کنه، داستان تونستینم کسچیو ه شدیما زوم م یرو شترینگاه مردم ب
 نداشت. قتیبود و حق اهایرو

 رونیببه لمویباز کردم و همزمانم که موباکرد. چشمامو  دنیپر از دستمالم شروع به رقص بیهمون ج یتو میگوش
 هبوط کردن. نیسمت زموار بهها هم کرشمهدستمال دم،یکش

. دیاشکم خشک ینرمال رفتار کنه، چشمه تونستیدو ماه بود که م یکی دیکه شا یینایس نا،یس یشماره دنید با
 . تماس وصل شد و طپش قلب من قطع.دمیکش یگوش یانگشت لرزونمو رو

 !نمتیبب خوامیم_
 ینیچو بدون مقدمه نتمیبب خواستیم ینیچ. بدون مقدمهستادمیو صاف سرجام ا دمیکش سمیبه صورت خ یدست

 آماده بودم!
 اآلن؟_
 اآلن!_

 اول قرار گرفت. یپله یسمت جلو برداشتم و پام روقدم به هیدهنمو قورت دادم.  آب
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 کجا؟_
 دنبالت. امیم ؟ییکجا_

 دوم نشست. یپله یدوم رو قدم
 ام؟یهمراهمه. کجا ب نی. ماشرونمیب_
 بام. منتظرتم._
 فراموشم شده بود. ایدن یو همه دیپرواز کردم. ام نمیسمت ماشبه عیرفتم و سر نییآخر پا یپله از

*** 
 حال
و  اندازمیم زیم یدستمو رو ارمیب رونیب رپتویسرمو از ز نکهیارفتنه. بدون یکنار تختم در حال بندر زیم یرو لمیموبا
 .ارمشیپتو م ریو به ز رمشیگیم عیسر خوره،یکنم. دستم که بهش م دایپ قرارمویب یگوش کنمیم یسع

 .کنهیم یخط داره خودکشپشتِ پاشا
 شدم. داریکه از خواب ب دهیم نشون مگرفته یصدا
 جانم پاشا جان؟_
 بدبخت! ناز،یپر میبدبخت شد_
 .نمیشیسرجام م خیو س فتهیجونم م مضطربش، ترس به یصدا دنیشن با
 مگه؟! شدهیچ_
هم  نیدر سالنِ تمر چ،یه رنیکه نتونستن مجوز بگ کدومشونجیه یول رم؛یامروز رفتم ارشاد مجوز کنسرتامونو بگ_

 شده. ختهیسرمون ر یتو یچه خاک مینیبب شمیپ ادیتماس گرفتم، داره م لمونیپلمپ شده! اآلن با وک
تر چشمام پررنگ یجلو یو صورت اون رئوفِ لعنت شهیدستم مچاله م یپاهام تو یرو یپتو ،شنونمیکه م حرفاشو

حرفاش حالمو  دی. دختیساعت از حرفاش بگذره و زهر خودشو ر چهاروستی. باالخره کار خودشو کرد. نذاشت بشهیم
 ازم گرفت. گروهموو  ومدیبازم کوتاه ن یول د؛یرس مارستانیبد کرد و پام به ب

 .شهیهم فشرده مبه ندونامد
. تا حاال هیامطرح و شناخته شده میما ت مِیرخ داده. ت یدنبال کارا. مطمئنا اشتباه دینگران نباش پاشا. شما بر_
لحظه منتظر بهکارامون طبق عرف و شرع بوده. لحظه یانجام ندادن و همه یهامون کار خالفاز بچه کدومچیه

 خبرتم.
 . مطمئنم!ادی. از پسش برمهیقابل یربرنامهیمد پاشا
 سست و لرزونه. یانکارقابلریسرم به طرز غ یتو "مطمئنم" نیچرا ا دونمینم اما
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 .رمیگیدستام م نیو سرمو ب کوبونمیتشک م یرو محکم رو یگوش کنم،یرو که قطع م تماس
 .ستیتنِ الجونم ن نیول کنِ ا ورهجچیو ه دهیرئوف به دورگردنم چسب یعل یندارم. دستا دنیکش یبرا ینفس انگار

 پوشمیم مویرونیب یو بدون فکر لباسا شمیاز جام بلند م عیخونه رو تحمل کنم. سر تونمیبسته متنفرم. نم یفضا از
موقع  دونمیوگرنه نم ست؛یخونه ن کسچی. خدا رو شکر هرونیب زنمیاز خونه م شورم،یفقط صورتمو م نکهیو بعد از ا

 .ودب یالعملم چعکس نا،یان به مامانداد جواب پس
 تونستمیو بدحال شدنم، حداقل امروز م یمهمون یده صبحه و هوا هم خنک. انتظار داشتم بعد از اون اتفاق تو ساعت

 .کنهیم یحرفاست و حرفاشو عمل نیتر از ا یانهیرئوف، ک یعل دونستمینم یبخوابم و استراحت کنم؛ ول
و قرمز داره،  ینارنج یکه طرح سنت میمشک یهاو چشمام به کفش شمیم ابونمونیسرخخلوت  شهیپارکِ هم وارد

. دهیرو م وونایح یکارش بو نیکارش ظلمه. ا نیرئوف رو درک کنم. ا یعل یحجم از نامرد نیا تونمیمتصله. نم
 :کنمیلب زمزمه م ریو ز زنمیبه خودم م یشخندین
 خودِ ما آدماست! یکارا هیشب قایارن؟ کار سردار خان، دقد یمگه اونا چه آزار وونا،یبدبخت ح_
 !انیپرن یزنیبا خودت حرف م یو دار یهم شد وونهید ،یکه از شدت ناراحت نمیبیم_

 فیکث ،یمانیسل نیمن، شاه یکار بیدارم. رق یقیصدا نفرتِ عم نی. از صاحب اارمیباال مو سرمو به بندمیم چشمامو
درِ گروه  دیباشه، با رانیا یتو یقیگروه موس هی. اگه قرار به تخته کردن در دمیعمرم د یال توکه تا به ح هیمرد نیتر
 .کننیم دییرو خاص و عام تا التشکه اص یمردک رو تخته کنن، نه گروه رندان نیا

 :گمیخشک م یلیو خ زنمیو پرشرارتش زل م زیر یچشما به
پارک  یتو دیبدشانسم که با نقدریواقعا چرا ا یول کنه؛یمتعجبم نم ،یارمن و گروهمو د یکارا زیربهزیآمار ر نکهیا_

 !نم؟یمون، تو رو ببمحله
 :گـهیم ش،یشگیهم یمهیو با همون لبخند نصف و ن اندازهیچندان مرتبم منه یافهیقوپیبه ت ینگاه
 یفَکَستَن مِیخودت و اون ت به یادی. زشونیخورده و پرشکست قدرنیهم نمت،یبب ینجوریدوست داشتم ا یلیخ_

 بسته نشو!بهشون دل ن،یواه یویامور دن ان،ی. پرنیمغرور شده بود
و در همون  رمیگ یقدم فاصله م هی. باانزجار کنهیکم پشت و چرب بلندش، حالمو بد م یتند ادکلن و موها یبو

 :گمیحال، م
! من واقعا نیشاه اریدرب ی. کم بچه بازهیویمور دنا نیهم شیزندگ یکه همه ی. کسزنهیحرفو م نیداره ا یک نیبب_

 ست؟یکار خودت ن یبچگانه رو ندارم. چرا سرت تو یهاکل نیا یحوصله
وار ش، اتهامو انگشت اشاره شهیم تنگ زشیر ی. چشماشهیم ترکیو دو قدم نزد کنهیم رو جبران معقب رفته قدم
 .رهیگیصورتم قرار م یجلو
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. بدبختت یمانیسل نیشاه یمن. برا یبرا یکرد یدرازواسم. زبون یکرد ی. قلدرانیپرن یومدیم راه نباها بخاطر تو،_
 وارثِ رندان! یببر دیاز گروه کوروش و ام یریخ چیه ذارمی. نمکنمیم

 هی. کنمیگرد مو عقب دمیگوش خر خوندنه. سرمو تکون م یتو نیاسی. ستدهیفایب حیمرد وق نیزدن با ا حرف
 .کنهیم خکوبمیم نیزم ینحسش رو یصدا دارم،یم که برمقد
اعتماد  نقدریمثل تو ا یامطلقه چیداره؟ ه یچه اشکال یکه دوبار شوهر کرد ییتو یمگه برا دنیشب با من خواب هی_

 به نفس کاذب نداره و ناز...
 .کنهینگام م و پربهت ذارهیخون کنار لبش م یمحکم من. دستشو رو یلیبخاطر س شه،یقطع م حرفش
 . از شدت خشم صدام دو رگه شده.رمیگیصورتش م یو جلو ارمیلرزونمو باال م انگشت

 نی! نبیمانیسل نیشاه دمیدودمانتو به باد م اد،یب رونیاز دهنت ب یحرف نیهمچ گهید بارکیفقط  گه،ید بارکی_
که فقط  شمیم یریبشه وسط، ش دهیکش قرمزامخط یپا یوقت کنم،یسکوت م زایچ یلیآرومم و در مقابل خ شهیهم

 شو بدره!منتظره طعمه
چه  خوادیم نمیو منتظرم که بب ستمیای. محکم سرجام مرهیگیو باال م دارهیصورتش برم یخشم دستشو از رو با

 بکنه. چشماش قرمزه، همرنگ خون کنار لبش. یغلط
 ؟یکنیم یچه غلط یآقا دار یخبره؟ هچه نجایا_
 نیو رو به شاه شهیم ترظیتنشه. اخمش غل یکه لباس نظام گردهیبرم یسمت مرد نسبتا مُسنبهدو سرمون  هر
 :گـهیم
 !نمیبب نییدِ چرا ماتت بـرده؟ دستتو بنداز پا_

نشستم. انگار مثل منه،  ینظام یمردِ جد نیا یروپاسگاه، روبه یتو یمانیسل نیصبحه و به مدد شاه میونده ساعت
 :گـهیم ن،یو در همون ع رهیگیو با اخم نگاهشو ازش م ادینمخوشش  نیاز شاه

حواسش به  یعمل معنا نداره؛ ول یکشور آزاد نیا یکه چرا تو رهیش به هوا معربده ،یبد ریاگه به موهاش گ_
 مردمه. سینوام یکه دائما در حال مزاحمت برا ست؛یخودش ن

روم، روبه یو مازن ینظام یمردِ جد نیه نتونم لبخند بزنم. اک شهیباعث نم طیشرا نیا یتو ظش،یغل یمازن یلهجه
 ست.بامزه بیعج
 دست راست من نشسته. یچهار صندل یبا فاصله قا،یدق نیشاه

 یو باصدا کوبهیم زیم یروبگه؛ اما قبلش سرگرد محکم به یزیتا در جواب چ کنه؛یو دهن باز م ارهیباال مبه سرشو
 :گـهیم یبلند
 پس تا اون موقع الل شو! ستم؛یمن ن یبهش جواب پس بد دیکه با ی. کسادیصدات درن_
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 .دهیهم فشار مو چشماشو به اندازهیم نییپاسرشو به تیبا عصبان نیشاه
 .یخودتم مقصر یکاف یما نده. به اندازه لیلبخند ژکوند تحو نقدریدخترجان، توام ا_

که دوباره محکم  "چرا؟"لب باز کنم و بگم  خوامی. مدوزمیم مو با تعجب به سرگرد چش رمیگیم نیاز شاه نگاهمو
 .پرمیباال مجام به یو تو کوبهیم زیم یبه رو
 نگو! یزیچ_

و غر زدناش،  تیجد نیسرگرد بامزه رو دوست دارم. پشت ا نیبازم ا یول تپه؛یعملش قلبم تندتند م نیا بخاطر
 شده. میقا یقشنگ یپدرانه

و  ستهیایسرجاش م عی. سرگرد سرشهیباز م یبد یسرمه با صداپشت قایدر که دق رسه،یکه به نقطه م حرفش
 .ذارهیم یاحترام نظام

 !شده؟یبفهمم چ دیمن اآلن با ،یمنظوم_
صدا  نی. امکان نداره ارهیسمت قلبم مو دستم به نمیشیم خیسرجام س شه،یکه وارد اتاق م یمرد یصدا دنیباشن

 باشه! رئوف یمتعلق به عل
و بااضطراب  کنهیمن مغر بزنه، اآلن من یکنه و کل یرانسخن یبه راحت تونستیم ش،یپ یکه تا چندلحظه یسرگرد

 بده. حیتوض سشیبه رئ ویهمه چ کنهیم یسع
 تیجوانب رعا ی. طبق دستور شما همهومدهین شیپ یمشکل چی. اآلنم همیبا شما تماس گرفت م،یما... ما تا مطلع شد_

 .شده
چشماشه. خودشه، همون  کنم،یکه نگاه م ییجا نیو به اول گردونمیسرمو برم یقلبمه. به آروم یهنوز رو دستم

 بسته شده. شهیهم یقهیبسته شده،  یقهیو با  اهی. سر تا پا سیاشهیسبز ش یزمردها
که تا قبل از اومدنش  یترس ه،اندازیرو به جونم م یترس بد ه،یثان هیو همون  ادیسمت چشمام مبه یاهیثان نگاهش
 نداشت. ییبرام معنا
استوارش،  یهاقدم یو صدا ادی. چند قدم به جلو مکنهیکه مثل من برگشته و نگاهش م ینیشاه نه،یبه شاه نگاهش

 قدم زدنش. یصدا یقدم زدنش؛ حت یوجودش وحشتناکه؛ حت یمرد همه نیمثل ناقوس مرگه. ا
 صحبتش با سرگرد. یو رو نهیهمچنان به شاه نگاهش

 کرده؟ یچه غلط یمانیسل نیشاه_
 یاونم بو ده،ی. انگار اونم مثل من ترسگردونهیو نگاهشو برم اندازهیم نییسرشو پا نیشاه زنهیحرفمو م نیا یوقت

 داده و الل شده. اما نگاه من هنوز بهش متصله. صیرئوف تشخ یرو از تن عل یرحمیب
 .شهیمهمچنان مضطرب سرگرد بلند  یصدا
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 نتونست بکنه؛ فقط ضرب دست خانوم خوب بود و... یکارچی. همیدیسروقت رس سیرئ_
 ؟یکرد یتو به من بگو! چه غلط ،یمانیسل نیشاه_

 .ستهیایم نیشاه یو پشت صندل کنهیرو قطع م نوایسرگرد ب حرف
 .لرزهیبه. صداش مشدت مضطرکه به کنه؛ینگاه م ینیو از باال به شاه شهیپشت کمرش قفل م دستاش

 من بلند... یخانوم کرد؛ که دستش رو نینکردم. غلط اضافه رو ا یمن کار_
هم فرو  یهاش از شدت درد، توو اخم شهیحرفش قطع م ن،یشاه یهاشونه یرو رئوفیعل یهانشستن دست با
 :پرسهیدوباره م ،ی. سردار، با همون لحن قبلرهیم
 ؟یمانیسل نیشاه یکرد یچه غلط_

 .زننیرو چنگ م یصندل یهاهاش، دستهو دست چهیپیاز درد به خودش م نیشاه
 کردم. یکردم. شما بگو چه غلط کاری! شما بگو چدونمیبخدا نم دونم،ینم_

قرار  ینیشاه یرو. روبهزنهیرو دور م یو صندل دارهیدستاشو برم نکهیو بعد از ا شهیسردار کم م یهادست فشار
 چپش گذاشته و در حالِ ماساژ دادنشه. یشونه یت راستشو روکه دس رهیگیم

 .برهیشلوارش فرو م بیج یدستشو تو کی رئوف
 چشمتوکه باهاش چشم نهی. غلط دومت اکنهیم یزندگ انیکه خانوم پرن یامحله یتو یکه رفت نهیغلط اولت ا_

 . غلط سومت، غلط سومت...!یو حرف زد یشد
 .چسبهیم شیمحکم به صندل نیو شاه رهیگیه خودش مرو ب یشتریخشونت ب لحنش

که از غلط اضافه کردن  کنمیم ی! کاریمانیسل نیغلطته! غلط سومت، بدبختت کرد شاه نیغلط سومت آخر_
باز نشه.  موقعیب گهیکه د ؛یبفرست چاکتیهزار بار لعنت به اون دهن ب یکه روز کنمیم ی. کاریبش مونیپش

 !ستمیمن ول کنت ن ه،ازت بگذر یهرک دفعهنیا یمانیسل نیشاه ،یمانیسل نیشاه ،یمانیسل نیشاه
بزنه. من  یحرف ایکنه  یجرئت نداره کار یغرش کرده و کس ریش هی. رئوف مثل شهیبلند نم یزدن کسنفس یصدا
 خبر داره؟ فتهیحوش من موکه حول یاتفاقات یفکر کنم که چرا از همه نیجرئت ندارم به ا یحت

 :گـهیم ن،ی. در همون حرهیسمت در مو به اندازهیبه صورت پر از بهتم م ینگاهمین
 !ایدنبالم ب_
 .دهیجواب دادن به خودمو نم یو صداش بهم اجازه "با منه؟"گذرهیوار مذهنم اسلوموشن یتو
 !ایگفتم دنبالم ب_
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که زودتر برم  کنهیو بهم اشاره م ستادهیا . همچنان سرجاشاندازمینگاه به سرگرد م هیو  شمیاز جام بلند م عیسر
 کنم،یسمت در حرکت مبه ریو سر به ز کنمیبلغور م یخداحافظ هیشب یزیچ هی یلب ریو سردارو منتظر نذارم. ز

 .رنگاهیسرتا پا س شهیمرد هم نیسمت ابه
 ...ترسمیازش م ایدن یهاو زال وهاید یهمه یاندازه. بهترسمیم ازش

 گم: یم نهیکنم. دست به سـ*ـ یو اخمالوش نگاه م یرخ جد میبه ن رهیخ نم،یش یکه م شنیماش یتو
 ؟یکارم دار یچ د،ییخب بفرما-

دم و دوباره  یم رونیجوابمو بده. نفسمو محکم به ب ایبهم بکنه  ینگاه نکهیبدون ا فته،یکنه و راه م یروشن م نویماش
 گم: یبا همون حالت م

 ؟یکارم دار یچ ؟یریم یجا دارسردار خان، با شمام! ک-
خونمونه. از شدت حرص،  رهیمس رش،یشم. مس یم رهیخ ابونیدم و به خ یتکون م یباز هم جوابم سکوته. سر و
 کنم: یلب زمزمه م ریز
 کَر شده!-
 مترم تکون یلیم کیباطل.  الیخ یزه ینشون بده؛ ول یشنوه. اتفاقا عمدا گفتم تا بشنوه و عکس العمل یدونم م یم

 برخورد کرد. واریو صاف به د میمستق رمینخورد و ت
جواب کار ناجوانمردانه شو  یکیزیکاش زورشو داشتم و حداقل ف یکار شدن اآلنمه. ا یو ب یمرد، مسبب بدبخت نیا
 دادم. یم

 یکوبم. صداش متوقفم م یو درو محکم به هم م شمیم ادهیپ نیرسه، بدون فوت وقت از ماش یدر خونه که م دم
 ه.کن
 دنبالت! امیامشب ساعت هشت آماده باش، م-

 نییپا ی شهیشمو از ش یگردم و خم م یشه. با تعجب به سمتش بر م یاگه بگم چشمام هشت تا م ستین دروغ
 کنم. یرخش نگاه م میبه ن نیماش یشده  دهیکش
 چرا؟-

 کنه و زمردهاش به روبه رو وصله. یمعمول بهم نگاه نم طبق
 گم چرا. یشب بهت م-
 گم: یبنده و م یلبم نقش م یرو یشخندین

از  نیکه امروز اون شاه نیهم ؟یاریسرم ب یخوا یم ییچه بال گهیو شغلم؛ د یوسط زندگ یانداخت شیتو که آت-
 کار تو بود! نیخبر جلوم سبز شد، همش بخاطر ا یخدا ب
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 .بیآرومِ مه هی آرومه،
 ساعت هشت آماده باش!-
 کنم. یجام و به رفتنش نگاه مسر ستمیا یده. صاف م یگاز م و
 رئوف؟ یسرته سردار عل یتو یچ

*** 
 با من ازدواج کن!-
. نگاهش ارمیشه و با بهت سرمو باال م یمتوقف م زیم یحرفش، حرکت ناخن کوتاه انگشت اشاره م به رو دنیشن با

 گم: یم نیهم یبرا دم،یکنم اشتباه شن یبه انگشتمه. حس م
 !؟یگفت ی... چیچ-

 لرزه. یخرده م هیانگشتم که حاال  یعنیاوله.  یچنان به نقطه هم نگاهش
 !یبکن نکارویا دیبا ،یدیدرست شن-

 لیتبد تیو به اخم و جد ادیشه. حالت چهره م از بهت و تعجب در م یمحکم مشت م زه،یم یدستم که رو همون
 شه. یم
 .شمیمتوجه منظورت نم_

 :گـهیم ن،یهمون ح و در رهیم ییرنگ چا یسمت فنجون مشکبه دستش
 باشه! بیعج یلیخ ،یکه دوبار ازدواج کرد ییتو یجمله برا نیا دونمیم دیبع_

که سرتاپام رو پر کرده، به  یحس خورد شدن نیکنه و موفقه. موفقه؛ چون ا رمیتحق خوادی. میلعنت ،یلعنت ،یلعنت
 .کنهیم تمیشدت داره اذ

 نازکش. یسمت لبا. بهبرهیبه سمت دهنش م فنجونشو
 ؟یکنیم رمیتحق ،یدرست جوابمو بد نکهیا یبه جا_

 کشهیفنجون م یلبه یشو رو. انگشت اشارهشهیاما دستش ازش جدا نم ز؛یم یرو ذارتشیو م نوشهیم یاجرعه
 :گـهیو م
 مشکل خودته! کنه،یم رتیتحق تیزندگ تیگفتم. اگه واقع تویفقط واقع_

 م، در حال جر خوردنن.دستِ مشت شده یهاگو ر شهیهم فشرده م یرو دندونام
 م؟یکل کنکل نجایا میما اومد_

 :گـهیو م اندازهیبه ساعتِ برمونتش م یو نگاه دارهیفنجون برم یاز رو انگشتشو
 توام. دیینه، منتظر تا_
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 :گمیدندونام، م ی. از الکوبمیم زیم یرو ارموینم طاقت
 ؟یحرف چرندت نیا دییباهات ازدواج کنم؟ منتظر تا دیبا_

 .شهیچشام قفل م یو باالخره تو ادیسبزش باال م نگاه
 ! حواست به لحنت باشه.انیپرن دمیدارم بهت آوانس م یلیخ_

 کنه،ی. بهم نگاه مشهیکه فقط خودمون و پرسنل حضور دارن، پخش م یاکافه یتو یبلند یبا صدا میعصب یخنده
 .تفاوتشیو ب یشگیبا همون ژست هم

 :گمیم ،یعصب یهمون خنده با
 کونیداشتم؛ که به همت تو کن ف مویمن فقط همون ت ؟یریازم بگ یخوایم ویچ گهیشروع شد؟ د داتیبازم تهد_

 شد.
 .دوزهیم زیو دوباره نگاهشو به م کشهیم شیبلند و مشک یهاشیبه ر یدست
 .یبه نفع خودته که با من ازدواج کن گم،یبهت م بارنیآخر یبرا_

 ه؟یحرفاش چ نیا یمعن فهممیچرا نم ه؟یمنظورش چ فهممیمن! چرا نم یخدا
 .ارمیدست بآرامشو به کنمیم یو سع کشمیم یقیعم نفس

 :گمیم ،یبا لحن آروم دفعهنیا
 ازدواج کنم؟ اد،یمن خوشت نم وامثالکه مطمئنم از من ییبا تو دیچرا من با_
 چون به نفعته!_

 . حرفاش بو داره.دوزمیاش مابروه یبه گره چشمامو
 چرا به نفعمه؟_
 .گمیبهت نم یزیچ نیاز ا شتریب_

 کنه. لیتبد یارهیقاتل زنج هیآن منو به  هیداره؛ که در  نویا لیمرد پتانس نی. ابندمیم تیبا عصبان چشمامو
 .لرزهی. صدام مکنمیباز م چشمامو

 بدونم؟ لشویحق ندارم دال یول ؛یدیازدواج م شنهادیبهم پ یدار_
 .هیمذهب یلیمرد خ نی. اکنهینگام نم میمستق یباال؛ ول ارهیم سرشو

 کرده. شیعصب یکلنجار رفتن باهام، کم کنمیصحبتش با من. حس م یرو یسرمه؛ ولخشنش به پشت نگاه
 . گفتم به نفعته!یدونیم ویاصل لیتو دل_

 .شمیزرد رنگم ولو م یچوب یصندل یو از پشت رو کشمیم یپوف
 ازت داشته باشم. یدرک تونمی. اصال نمفهممتینم_
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 :گـهیبراندازش، ملرزه تیو با همون جد رهیگیسمتم مشو بهاشاره انگشت
 یتونی. فقط خواستم کمکت کنم. حاال که نمادیسرت م ییچه بال ستینه من. برام مهم ن یامنو. نه تو بچه نیبب_

 نیندارم. ا وجهچیرو به ه یکیکمکت کنم. وقت سروکله زدن با تو  شتریب تونمینم گهیمنم د ،یازم داشته باش یدرک
 !میبدش نداره ادامه یلزوم گهیپس د رسه؛ینم ییبحث به جا

 .شهی. برعکس من، با آرامش تمام بلند مشمیو از جام بلند م دارمیبرم میاز کنار صندل فمویک تیعصبان با
 :گمیو م کنمیم نگاهش

 .دیمن در حال جولون دادن یزندگ یتو سایشما پل نقدریو چرا ا هیداستان چ فهممیم یروز هیباالخره _
زودتر از خودش از کافه  ،یاگهید یو بدون حرف اضافه رهیگیخودش مبه یتندتر تمیسکوته. حرکت پاهام ر جوابم

 .شمیخارج م
 قراریو ب یعصب ینجوریآرومو ا شهیهم ازنیکه پر یخودت دار یتو ینارئوف، چ یرئوف، سردار عل یعل سردار

 ؟یکنیم
دستشه، نگاه  یتو فمیو بهش که هنوزم ک گردمی. با بهت برمشمیم دهیخودمم به عقب کش فم،یشدن ک دهیکش با
 .کنمیم
 سوار شو!_
 :گمی. بلند مستمیبا کنمیم ی. سعکشهیم فمیبازم منو توسط ک ده،یمهلت حرف زدن بهم نم و
 .رمیده، خودم مالزم نکر_

 یکیتار ی. چشماش تودارمیقدم به عقب برم هی. از ترس گردهیسمتم برمو به ستهیایم عیسر شه،یکه بلند م صدام
 .زنهیشب، مثل گربه برق م

 آخرت بود! یدفعه_
 .رهیهم فروم یتو شتریخودمو نبازم. اخمام ب کنمیم یسع
 کردم مگه؟ کاریچ_

 .دهیهلم م نیو به سمت ماش رهیگیم فمویجلو. ک ادیم قدم هیو  دهینم جوابمو
 سوار شو!_
 :گمیو با حرص، م رمیگیشده. گُر م شیکل وجودم آت کنمیحرکتش، احساس م نیا با
 ه؟یچه رفتار نیا_

مو و ناخواسته دست پرمیدومتر به هوا م کهیجور کوبونه،یکنار گوشمه، م قایکه دق نیدر ماش یمحکم به باال دستشو
 .ذارمیقلبم م یرو
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 :گـهیم گهیبار د هیفقط  شه،ی. صداشم بلندتر نمکنهینم نگام
 سوار شو!_
 .کنمیو در و باز م دمیسرمو تکون م عیسر یحرف چیمنم بدون ه و

ه کاف یم رو که توهبشم، پول قهو ادهیپ نکهیو قبل از ا رسونتمیبه خونه م م،یحرف بزن گهید یکلمه هی نکهیا بدون
 :گمینگاهش کنم، م نکهیو بدون ا ذارمیم نیکاپوت ماش یازش نخورده بودم، رو یچیه یسفارش داده بودم؛ ول

 پول قهوه._
 .شنومیصداشو م دارم،یقدم اول رو که برم یجوابمو بده؛ ول تونهیکه نم شمیم ادهیپ نیاز ماش عیسر قدراون
 برش دار!_

که صبح هم  ست،رهیخ ییرو. چشماش باز به همون روبهکنمیهمش نگاه مدر یبه اخما یعاد یلیو خ گردمیبرم
 بود. رهیخ
 .دمیدُنگمو م شهیمن هم یباشه ول یپیحرکت چ دیشا_

 .رمیعقب مقدم به هیو  فتهیاز دستم م فمیکه ک زنه،ینعره م یو جور کوبهیفرمون م یرو یجور
 بهت گفتم برش دار!_

بهت  یاز تو کنمیم یسع عی. سرندهیصداشو شن هاهیو مطمئنم که همسا شهیکوچه اکو م یتو ادش،یفر یصدا
 .رمیمون مسمت خونهو با دو به زنمیچنگ م نیزم یاز رو فممی. کدارمیمو پولو بر شمی. خم مامیدرب
و  چرخونمیقفل م یتو دویلرزونم کل یهرچه زودتر ازش دور بشم. با دستا خوامی. فقط مکنمیبهش نگاه نم گهید

. به در رسهیرفتنش از پشت در به گوش م ی. صدابندمشیم عیو سر شمی. وارد مشهیباز م ،یکیت یدر با صدا
 .ذارمیم مدهیو ترس قراریقلب ب یو دستمو رو دمیم هیتک

 بزرگه!مامان یهاداستان یمرد، همون غولِ تو نیا
*** 

انسان،  یتونه به جا یفقط دو نقطه داره، اون قدر پر قدرته که مکه  یکلمه ا هی نیکلمه، هم هی نیهم خونواده،
خونوادم  یقیحق یبه معنا یول ستم؛یدارم که از خون و پوست و گوشتشون ن یبکنه. خونواده ا دیتول طانیش ایفرشته 

ردن توان، تالش ک یو سرما نجاتم دادن و با همه  یکس یاز ب ،یاون شب بارون یکه تو ییشن. آدما یحساب م
 .رنیشناختن به عهده بگ یرو که نم یکه بتونن کفالت نوزاد

 زیم هیهمه مونه. دور  یلبا یکنه و خنده رو یم فیتعر شویاز خاطرات سرباز یکیداره  انیو پو مینشست زیم هی دور
مون و سه ساله م. هنوز براش ه یزن س هیرفته که من  ادشیو مامان به شدت حواسش به غذا خوردنمه و  مینشست
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 قش،یکنه و لبخند عم ینگاهم م یو بابا هر از چند گاه مینشست زیم هیمواظبش باشه. دور  دیکوچولوام که با نازیپر
 فرجامم. یب یکنه. شرمنده از اون خودکش یشرمنده ترم م

 !ید یبه حرفام گوش م یکن که فکر کنم دار لیخانوم، حداقل اون لبخندتو به خنده تبد یپر-
 مونیانتخاب یریگرد و حص زیرو به روم، پشت م قایکنم که دق ینگاه م یانیاندازم و به پو یرو به باال مابروم  یتا هی

 نشسته.
 همه رو گوش دادم؟ یواو به واو حرفاتو تکرار کنم که بفهم یخوا یم-

 گـه: یدستش گرفته، م یتو تزاشویکه پ یداره و در همون حال یبر م کشویاست ریس یتزایاز پ یبرش
 .گهیفکر د هیتو  یحس کردم رفت ،یبا حسرت و اون لبخند مرموز بهمون زل زده بود نیخه همچآ-
 یاعتراض مامان بلند م یکنه. صدا یرو وارد دهنش م یبه اون بزرگ ی کهیبه محض تموم شدن جمله ش، اون ت و

 شه.
 ؟یخور یغذا م ینجوری. چرا ای! آبرومونو بردانیپو-
 یقلوپ اون حجم بزرگ رو به داخل م هیبا  نکهیداره و بعد از ا یرو برم شیمشک یبه نوشا وانیل الیخ یب انیپو

 کنه و گفت: یفرسته، لب باز م
 به غذا خوردن ما زل بزنن آخه؟ کارنیجون. ملت ب یبشم مام ژتیآخ من قربون اون پرست-
اندازم.  ینگاه به مامان م هیا و نگاه به باب هیکنم.  تشیاذ یکم ستیو سرحاله و بد ن طونیش بیپسر امشب عج نیا

 گم: یم طنتیبا ش
 مونه ها. یتا آخر لنگ در هوا م دیول کن ینجوریهم نویا د؟یپسرتونو مزدوج کن نیا دیخوا یشما نم-
 یبهش متصله، تو گویم هیشه. بابا چنگالشو که  یمامان و بابا گشاد م شیره و ن یتو هم م انیپو یآن اخما کی در

 گـه: ینه و رو بهم مک یبشقابش ول م
 که خانوم و خونواده دار باشه؟ یشناس یرو نم یگروهت کس نیا یکه از خدامه. تو یکیمن -
خوام بهش  ی. نمرمیگ یجلوشونو م عیسر یهم فرو بره؛ ول یخواد تو یلرزه و اخمام م یاسم گروه، تنم م دنیشن با

 شه، مطمئنم. یفکر کنم. باالخره درست م
 گـه: یکنه و م یشده، نگاه م رهیخ تزاشیکه پوکر وار به پ یانیجواب بدم، مامان چپ چپ به پومن  نکهیاز ا قبل

کس به  چیو ه هیآقا پسر ماست که وسواس نیدور و اطرافمون. ا یدختر خانوم و خونواده دار که فت و فراوونه تو-
 .نهیش یدلش نم

 تشیاذ یکه کم دمیکش شیبحثو پ نیا نیهم یبرا د،ایخونواده اصال خوشش نم لیاز ازدواج و تشک انیدونم پو یم
 .نمیبامزه شو بب ی افهیق نیکنم و ا
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 گم: یزنم و م یزل م بهش
 .میکن ی. خودم و مامان برات جور مادیخوشت م یجون بگو از چه مدل انیخب پو-

 کنه: ینگام م یو شاک ارهیباال م سرشو
 خوام. یمن فعال زن نم-

 گـه: یداره. با حرص م یبر م زیم ینوشابه شو از رو وانیه و لکن ینازک م یپشت چشم مامان
 انگار زن سرطانه! رمیگ یگـه من زن نم یم نیهمچ-

 شه. یتر م یشاک انیپو نگاه
 حروم کنم. مویزندگ یها یخوام خوش یبدتره. نم رقانیمادر من. زن از صدتا سرطان و -

خندون که در حال خوردن غذاشه، اشاره  یکرده، به بابا باد ستشیبهش برخورده و قطعا رگ فمن یکه حساب مامان
 گـه: یکنه و م یم
 نقدریبه خاطر وجود منه که ا د؟یرس یساله به نظر م یس یمردا هیبود، االن شب رقانی! اگه زن سرطان و نیباباتو بب-

 !میدار یپا نگه م یشاداب و سرزنده ست. ما زن ها شما مردا رو رو
شه و لپ  یگرده. به سمت راست خم م یره و خنده به لباش بر م یعمل مامان دلش ضعف معکس ال دنیبا د انیپو

 گـه: یکشه. با عشق م یم دشوینرم و سف
 مثل توئه؟ یجون جون. جذاب من. آخه ک-
 ده: یکنه و ادامه م یم یمن اشاره ا به
 هیسرم ثان یذارمش رو یم اد،یب مریمثل تو گ یکیدارن. من  ریتوف یشده ها با شما نچراال حساب یدست کار نیا-

 کنم. یحلوا حلواش م هیبه ثان
 کنم. یدارم و به سمتش پرت م یاز بشقابم بر م ییکنم. برگه کاهو یهم جمع م یاخمامو تو یشوخ به
 شده ست آخه؟ یمن کجام دست کار-

 بره. یدهنش فرو م یو تو رهیگ یهوا م یرو تو کاهو
 اره.پ شیتو حرف نزن که دارم برات آت-

ذاره با لـ*ـذت به غذا  یبدموقع، نم ییشم. دستشو یاز جام بلند م میخند یو م میزن یحرف م یکل نکهیاز ا بعد
لب  ریاندازم و ز یم کشیش یگرد شده به نما یزنم و با چشما یم یشم، سوت یکه م ییخوردنم برسم. وارد دستشو

 کنم: یزمزمه م
 چه با کالسه!-
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 یتو اس،یگل  یکرده. بو جادیرو ا یرنگش، تضاد قشنگ یمس ییو دستشو رآبیبا شش  رهیو ت یمشک یوارهاید
به صورت رنگ  ینگاه نهیآ یرستورانم. تو نیثابت ا هیپا یها یبه بعد جز مشتر نیدونم که از ا یفضا پخشه و م
 زنم. یاندازم و لبخند م یگرفته و شادم م

کنه.  ینفر از پشت صدام م هیکنم  یرو دستم م فمیتر ظرشم، همانطور که دارم انگش یکه خارج م ییدستشو از
 نم،یبتونم صورتشو بب نکهیگردم و قبل از ا یزن نسبتا جوونه با لبخند به سمتش بر م هیده که  یصداش نشون م

 کنم. یسقوط م نیزم یشه و از پشت رو یبهم زده م یمشت محکم
رو  ی دهیذارم و به زن الغر و کش یصورتم م یتمو رومتعجبم. با بهت دس شتریکنم، ب یرو احساس نم یدرد چیه

پخش شونه هاش شده.  ش،یا روزهیساتن و براق ف یروسر ریو لَختش از ز ییطال یکنم. موها یبه روم نگاه م
 گـه: یکنه و م یرنگشو از هم باز م یزرشک یلبا یلبخند

 اوردم گوتِن! رتیباالخره گ-
 گم: یم دهیبر دهیکشم و بر یبا ترس عقب م خودمو

 ؟یهست یتو..تو ک-
 .ارهیدرم بشیج یاز تو یشه و دستمال یسمتم خم م به
 نجاتت! یفرشته -
 !نازیپر-
 یبره. خودمو رو یکنه و سرشو باال م یشه. اون زن مکث م یانداز م نیمحوطه طن یکه تو انهیبلند پو یصدا نیا

 یکم انیپو یصدا دنیبا شن یول دنه؛یحال لرز کشم. بدنم از شدت ترس در یعقب م نیزم زِیو ل یمشک یکایسرام
 ریبه غ یکس چیه ،یبهداشت سیسرو یمحوطه  یدونم که حواسش بهم هست. تو یشم و حداقل م یخاطر جمع م
 بخت بد فرستاد؟ نیلعنت به ا دیو نبا ستیاز ما سه تا ن

 یشنوم. صدا یرو م انیپو دنیدو یاندازه. صدا یابروش رو به باال م یتا هیو  ستهیا یمو بلوند صاف سرجاش م زن
 یمنو هدف گرفته م انیکه پو یلبخند مرموز نیشه و من از ا یتر م کیو نزد کیقدم هاش هر لحظه داره نزد

 زنم: یم ادیفر یبلند یبرگردم و به برادرم نگاه کنم، با صدا نکهیترسم. بدون ا
 .ایجلو ن ان،ینه پو-

 پر از شرارته. ش،یآب ی. چشماادیهم نم انیپو یقدم ها یشه. صدا یوصل م شه و به من یگرفته م انیزن از پو نگاه
 شده؟ یچ ناز؟یپر یگ یم یمعلوم هست چ-

که با اومدن  ویکیکوچ یشه، اون خاطر جمع یتر م قیزن عم یلبا یکه رو یو لبخند انیپو یپر از نگران یصدا
 ارهیمانتوش درم نیآست یرو از تو زیر تینها یخنجر ب دو تا هیثان کیبره. در عرض  یم نیبه دست اوردم، از ب انیپو
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شه.  یآخش بلند م یکنه. صدا یپرتاب م انیطرف پو بهنشون بدم  یعکس العمل ایکنم  یبخوام کار نکهیو قبل از ا
چپش. دستمو  یبه شونه  گهید یکیراستش برخورد کرده و  یاز اون خنجرا به شونه  یکیکنم.  یبا ترس نگاهش م

 نمیب یرو م انیشه و پو یتا خودمو بلند کنم. برادرم درد داره. نگاه زن خونسرد به سمتم روونه م وارید یرو ذارم یم
ده. دستاش شل افتاده  ی. چشماش بسته شده و پاهاش کم کم داره جونشو از دست مواریخوره به د یحال م یکه ب

 گـه: یزنه و م یم نهیادرم. دستاشو به سـ*ـست به من و بر رهیدوزم. خ یکنارش. نگاه پر از ترسمو به زن م
 خودشه بدموقع مزاحم شد! ریکرد. تقص هوششینکشتمش گوتن. فقط خنجر زهرآلودم ب-

 یم هوشیخوره و به حالت نشسته کامال ب یم زیل وارید یاز رو انی. برعکس من پوستمیتونم سرپا با یم باالخره
 شم. یم رهیتش خکمرنگ و پر از شرار یآب یشه. با ترس به چشما

 !ستمی... من گوتن نیاشتباه گرفت-
 چسبم. یم واریبه د شتریگذرونه. ب یداره. سرتا پام رو از نظر م یقدم به سمتم بر م هیشه و  یتر م قیعم شخندشین

 شناسم. یم یمن تو رو بهتر از هر کس-
 زنه: یگشاده شده م، زل م یو به چشما ارهیبالفاصله دوباره دستمالش رو باال م و
 .یفهم یم ویبه وقتش همه چ یول م؛یاالن وقت ندار-

 زنم: یدوزم. لب م یپر از اشکم رو با التماس بهش م یچشما
 نکن! تو رو خدا نکن.-
شکافه  یم رو م نهی...قلبم داره سـ*ـ؟یبهداشت سیسمت سرو ادیب دینبا یچرا کس ،یشلوغ نیرستوران به ا نیا یتو

 .ادیتر مو هر لحظه دستمالش داره باال
صورتم  ی. دستمالش روانیگونه هام فرود م یچشمام، گوله گوله رو یتو یجمع شده  یبندم و اشکا یم چشمامو

 ی. چشام داره روفتهیره و به دوران م یم جیآن سرم گ هیکنه. در  یوجودمو پر م یهمه  یتند یو بو رهیگ یقرار م
شه و خودمم  یصورتم برداشته م یزن از رو ست. دنمیب یمو بزرگ رو پشت سر زن  اهیس یهاله  هیکه  فتهیهم م

 .رنیهم فرو م یرنگ تو اهیس میحج یکنم. زن و اون هاله  یسقوط م نیزم یبا زانو به رو
*** 

مقابل  قایکه من روش نشستم، دق یدو نفره ا ی رهیرنگش. مبل چرم ت اهیاتاقش نشستم. اتاق بزرگ و کامال س یتو
 شده. دهیرنگ منظم وار روش چ دیسف یاز برگه ها یو کوه یلپ تاپ مشک هیکه  هکرشیبراق و غول پ زیم
شده از دردم  نیپام، جک سر سنگ یدم. دست راستمو رو یتکونش م یاندازم و عصب یچپم م یپا یراستمو رو یپا
منتظرم هر آن وارد ساعته که  مین قاینشستم و دق نجایساعته که ا مین قایکنم. دق ینگاه م زشیکنم و منتظر به م یم

به عمارت  شتریکه ب یخونه ا بم،یغر بیعج یخونه  هیاتاق  ی. تومیاز قبل عصب شتریساعته که ب مین قایبشه و دق
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 ی هیروح حاش یخشک و ب یول ده؛یسربه فلک کش یسنگفرش شده ش گذاشتم، درختا اطیح یپامو تو ی. وقتهِیشب
بود.  شتریشدم که سرماش از اون درختا ب یتر وارد عمارت عیرچه سررو به درونم وارد کرد. ه یادیز یسرما اط،یح

اتاق بشم و منتظر سردار بمونم.  نیوارد ا دیمتوسط درو برام بازم کرد و فقط بهم گفت که با یبا قد ریسر به ز یمرد
داشت. بدون  یادیعمارت، تضاد ز ی لهیبدون وس بایو تقر رهیت یروشنش انداختم که کامال با فضا یبه لباسا ینگاه

 که گفت عمل کردم. یزیبزنم، به چ یحرف نکهیا
 یشم و سرمو بر م یشوت م رونی. از افکارم به بیناگهان یصدا نیا دنیپرم از شن یجام م یشه و تو یباز م در

گذشته ست.  یکوتاه و ساده ش مثل روزها یمشک یشوند. موها یپوش وارد م اهیس شهیجناب هم یگردونم. عال
 قهیو  یبلند مشک نیآست رهنیست. پ هگذشت یرسه هم مثل روزها یگلوش م نییتا پا بایبلندش که تقر یها شیر

به  میکنه و مستق یگذشته نگاهم نم یگذشته ست و همچنان مثل روزها یتا آخر بسته شده ش، مثل روزها ی
کنم. با  ینگاهش م نه،یش یم زیپشت م یصندل یمن از همون بدو ورودش تا االن که رو یره؛ ول یم زشیسمت م

ده و  یقرار م زیم یهم قفل شده ش رو رو یتو یکنم. دستا ینگاهش م تمیو عصبان یو نگران یناراحت یهمه 
 کنه. یبهشون نگاه م

 پرسم: یکنم و برنده تر م یسکوت کنم. بُرنده نگاهش م نیاز ا شیتونم ب ینم گهید
 !ه؟یگوتن ک-

بسته  یبندم. با همون چشما یکشم و چشمامو م یم یقیشه. نفس عم یم شتریب تمیسکوته. شدت عصبان جوابم
 گم: یم دیشده، کلمه به کلمه با تاک

 یداشتم توسط کس شبی! من دستیمعروفتون ن یسکوت ها یبرا یرئوف، االن اصال وقت مناسب یجناب سردار عل-
نداشتن و برادرم توسط  یتیامن چیه شبیمن د یشدم. خونواده  یم دهیبا من داره دزد یا یدونم چه دشمن یکه نم

 هیچ هی. لطفا، لطفا، لطفا به من بگو قضدمنبو نجایشد، من االن ا ینم داشیپ یاگه کس شبیشد. د هوشیاون زن ب
 سردار؟ هی! گوتن کادیدارم به سرم م یو چ

کنه  یقبل سکوت نم برخالف یداره؛ ول شنویکنم. هنوز همون پوز یکنم و نگاهش م یسوزانمو از هم باز م یچشما
 کنه. یروحش، صحبت م یبم و ب یو با همون صدا

و  یبه خونوادت نگفت یحت ؛ینحو با تو در ارتباطه. توام تا االن نم پس نداد نیبه ا سیبفهمه که پل دیکس نبا چیه-
که من بود  یگاردیکه نجاتت داد، در اصل باد یمرد شبیده که دهنت چفت و بست داره. د یبه ما نشون م نیا

که دنبالتن بفهمن  ییکسا میخوا یشده بود. ما نم یزیر هاومدنش از قبل برنام رید نیاومد، ا ریبرات گذاشتم. اگه د
 سیهم پل یصحنه ساز یکه کجاست. برا میدون یاون زن فرار کنه و م میبا خبره. عمدا گذاشت انیجر نیاز ا سیپل

 ن.که شک نکن میتو کرد شبید ی هیرو وارد قض یآگاه
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 شه و دستم مشت تر... یم شتریحرفاش، طپش قلبم ب دنیشن با
خواد بدزدتم؟  یکه م میکار داره؟ مگه من ک یداشته باشم؟ اون زن با من چ گاردیبدون اطالع خودم باد دیچرا من با-

 !ه؟یگوتن ک
که پرده  ینجره اره. پ یم زشیپشت م یشه و به سمت پنجره  یره. از جاش بلند م یهم فرو م یتو شتریب اخماش

 مچهیشه و نگاهش به اون ن یشن. دستاش پشت کمرش قالب م یرنگش، مانع ورود نور به درون م اهیس یها
 دارن. ییپرده ها قصد خودنما نیب یکه به زور از روزنه  یِنور
 !انیپرن نازیپر ییگوتنشون تو-
از حدم، از لحن صدام  شیدارم. استرس ب یمقدم به جلو بر  هیشم.  یاندازم و از جام بلند م یمبل م یرو فمویک

 کامال مشخصه.
 کردم؟ کاریگوتن اونا باشم؟ مگه من چ دیچرا من با ؟یچ یعنیگفت. گوتن  شبیاونم گفت. اونم د-
 یکنه. زمرد سنگ ینگاهم م میدفعه مستق نیگرده و ا یپشت کمرش، به سمتم بر م یقالب شده  یهمون دستا با

 زنه. یبرق م یا گهیاز هر زمان د شیق باتا یکیتار یچشماش، تو
 جا بدون. ما حواسمون بهت هست. نیفعال تا هم-
چکه و با انگشت اشاره م به همون گونه  یاز گونه م م یگلوم رو تحمل کنم. اشک یتو نیتونم بغض سنگ ینم گهید

 کنم. یتر شده اشاره م ی
ده که  یم نانیکبود شده و باد کرده بهم اطم یه گون نی. استیواقعا حواستون بهم هست؟ نه، حواستون بهم ن-

 !دیخودتون یپرونده  زیآم تیو شما فقط دنبال حل موفق ستیحواستون بهم ن
 گـه: یو در همون حال، م ادیبه سمت سمت گونه م م نگاهش

تحمل رو  ییمشت ها نیکه همچ یو حاال مجبور یتو قبول نکرد یدادم که به نفع خودت بود؛ ول یشنهادیبهت پ-
ول  ارن،یشن. اونا تا تو رو به دست ن یبازم تکرار م شبیبدون اتفاقات د نویا ی. ما حواسمون بهت هست؛ ولیکن

 .ستنیکنت ن
به سمت چشمام.  ادیدارم. نگاهش باز م یبه جلو بر م گهیقدم د هیکنم و دوباره  یگونه م پاک م یاشکمو از رو رد

 غرم: یدندونام م یاز ال
 ؟ید یازدواج م شنهادیپ یبهشون کمک کن یخوا یکه م ییکسا یتو به همه -

 یهم نرم نم ایدن یتو یها انوسیاق یلروزنه. لحن خشکش، با آب همه  یشه و تنمو م یم شتریچشماش، ب یسرد
 شه.
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 شنهادمیبه پ ،یخوا یم تیشده ست. دنبال علتش نباش! اگه امن نیتو صد در صد و تضم تیمن امن یخونه  یتو-
 .فکر کن

لحظه  هی یدم و برا یهام رو فشار م قهیکشه. با دستم شق یم ریت شتریمرموزه. سرم ب یادیمرد، ز نیفهممش. ا ینم
 کنم. یو باز نگاهش م ارمیبندم. سرمو باال م یچشام رو م

استخدام  ردگایکه برام افتاد، دو تا باد یاتفاق نیشهرتم و ا ی. من به بهانه ستین ینانیاطم چیشما ه یگاردایبه باد-
 کنم. یم

 گرده. یو دوباره به سمت اون پنجره بر م رهیگ یازم م نگاهشو
 دونه، فکر نکن. یم ویهمه چ سیپل نکهیسرتم به ا یتو یو حت ریدهنتو بگ یبکن فقط جلو یخوا یم یهر کار-
 باشم؟ ستونیدزد و پل یباز نیا ریدرگ دیبا یتا ک-

 کشه. یرو به رخ م تشیرخش هم جد مین یکنه و حت یم لیبه راست متما یکم سرشو
 گوتن؟ هیچ یمنظورت از باز ؟یباز-
 زنم: یشه، داد م یکه ناخواسته بلند م ییو با صدا رمیگ ی)گوتن( گر م دنیشن با
 ! به من نگو گوتن!ستمیمن گوتن ن-

. تن و بدنم ستمیا ی. محکم سر جام مادیبه سمتم م یبلند یگرده و با قدم ها یره، کامال بر م یکه باال م صدام
 یو من خودمو تنها حس م فتهیکه قراره برام ب هی. از ترس اتفاقاتستیرئوف لرزون ن یاز ترس عل گهید یلرزونه؛ ول

 آدم و آدماش، بجنگم! نیا یاون آدما و حت باتنها  دیکنم که با یو احساس م ستیکس پشتم ن چیکنم. ه
 ره. یچشمام فرو م یو خنجر اخماش انگار تو رهیگ یم قرار میقدم کی. در رهیگ یقرار م میقدم کی در
 من صداتو باال نبر! یجلو-

مرد و همکاراش دارم، در حال حاضر اون قدر  نیکه نسبت به ا یشه. نفرت یهم قفل م یتو شتریمنم ب یها اخم
 میشگیه و متانت همش یروا م یرو به دلم بندازه. نگاهم به پ یترس ایتونه آرومم کنه  ینم یدیتهد چیکه ه ادهیز
 .ستمیسابق ن نازیپر گهیوقته که د یلیروزا خ نیره. ا یم ادمی
 یکنم. تو مگه ک یدوست داشته باشم م یبرم باال. هر وقت اراده کنم و دلم بخواد تن صدامو که سهله هر کار یم-

 ؛یکن نیواده م رو تاممنو خون تیامن فتهی. تو وظستمیدستت ن ریکار کنم. من ز یچ ید یکه بهم دستور م یهست
 ...یبه جاش اصرار به اون ازدواج مسخره دار یول
کنه. حالت چشماش اونقدر هولناک  یشه و حرفمو کات م یشالم گرفته م یگلومه که توسط دست چپش، از رو نیا

دمو که داره وجو یفشار ست،یگلوم ن یرو یچندان یحرکتش اعتراض کنم. فشار نیخواد به ا یدام نم یشده که حت
 تر شدن زمردهاش از شدت خشمه. رهیکنه، ت یله م
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گشاده  ی. با چشمادمیکه تا حاال شن ییِصدا نیوحشتناک تر دیش، شا دهیبهم چسب یدندونا یآرومش از ال یصدا
 کنم. یشده نگاهش م

 گهیموقع دو اون  یبش مونیدم که پش یقول م اد،یب رونیاز دهنت ب ییحرفا نیچن گهیبار د کیفقط  گه،یبار د کی-
 نداره. یا دهیفا چیه یمونیپش

ذارم. همونجور که  یساق دست محکم و مردونه ش م یکنه و ناخواسته دو تا دستامو رو یبه گردنم وارد م یفشار
 کنه: ینگاه خشنش به چشمامه و دستش چفتِ گردنم، زمزمه م

 چشم؟-
دستام  یشه و ساقشو محکم تو یودم نازل مکل وج یچشمِ اربـاب مآبانه ش، دوباره حس سرکشم رو نیا دنیشن با

 کنم. یکه مطمئنم قرمز شده، فقط نگاهش م ییدم و با چشما یفشار م
هنوز حاضر  یشه؛ ول یم شتریمنم ب یتونم کمبود هوا رو حس کنم. فشار دستا یشه و حاال م یم شتریدستش ب فشار

 یتند و سوزانش، پخش صورتم م ینفس هاکه  یکنه، جور یخم م شتری. سرشو به سمتم بستمیبه چشم گفتن ن
 شه.

 چشم؟-
چشمم  یاز گوشه  یاشک ،یهمه ضعف و ناتوان نیدستاش درحال شکسته شدنه. به خاطر ا ریندارم و گردنم ز نفس
 یرییکنه. تغ یدستش که دور گلومه چکه م یرو میمستق یبعد یشه. قطره اشک یم ریسراز نییخوره و به پا یقل م

سرمو  یشکستمو قبول کنم. به سخت هش، منتظر ک انهیوحش یشه و با همون مدل و خو ینمحالتش حاصل  یتو
 زنم. یکنم و لب م یم نییباال و پا

 باشه...-
زنه و  یبار جون از بدنم پر م هیکنم  یکوتاه حس م یلحظه  نیهم یکنه و تو یبه گردنم وارد م یمحکم تر فشار

 یگردنم م ی. دستامو آروم روفتمیمبل م یکنه. رو ی، گردنمو ول مده یبه سمت مبل هولم م یره. همونجور یم
. همه ارنیبه سمتم هجوم م یدر پ یپ یاشکنه و سرفه ه یگلوم م یتو قمیکشم. نفس عم یم قیذارم و نفس عم

 یکنم و چشما یشه. پر از انزاجار نگاهش م یم ادتریمرد ز نیشده و هر لحظه شدت نفرتم به ا ریوجودم تحق ی
. انگشت اشاره ش ارهیشو باال م گهیبره و دست د یشلوارش فرو م بیج یدستشو تو هی. ممهیم نظاره گر حال وخاون

 لرزونه. یلحن ممکن، تنمو م نیرحم تر یبو با  رهیگ یرو جلوم م
 یده. کس یزبونِ دراز دودمانتو به باد م نیو ا یزبون دراز یمن حساب ی! جلوانیباشه پرن گاهتیحواست به جا-

حواست  ان،یو حواست به خودت باشه. پرن یدار یدور بر م یادیز یتو دار یرئوف )تو( بگه؛ ول یجرئت نداره به عل
 به خودت باشه!
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شه  یکه تموم م داشیکنم. تهد یاتصال نگاهمونو قطع نم یکنم؛ ول یزنه، سرفه م یکه داره حرف م ینجوریهم
ترس ساده  هیبهم دست نداد و فقط  یحس چیدروغه اگه بگم ه نگاهش بهم بود، یگرده. وقت یبر م زشیبه سمت م

 کنه و درجا بکشتش. کیآدم شل قلببه  میداره که مستق نویشد. چشماش و نوع نگاهش، توان ا رمیگ بانیگر
 نمونیب یا گهیدارم. حرف د یمبل بر م یاز رو فمویشم و ک یاز جام بلند م یرسه، به سخت یکه م زشیپشت م به

کنه و  یرو تحمل کنم. گردنم درد م یو وحش کیتار یفضا نیا هیثان هی یبرا یتونم حت ینم گهیصال دنمونده، ا
کنم و به سمت در اتاق حرکت  یپشتمو بهش م م،نگاهش کن نکهیلعنت بفرستم؟..بدون ا شیحق ندارم به باعث و بان

 شکونه. یزنه و م یاتاق رو بر هم م یصداش دوباره سکوت چند لحظه ا ن،یکنم. در همون ح یم
خودت  یده. از گوش یزنم که االن مرصاد بهت م یزنگ م یلی. اگه کارت داشتم به موبایگ ینم یزیچ یبه کس-

 کنن. یخودت استفاده کن. اونا چکت م یعاد یکارا یفقط برا
سه، دست ر یدارم، حرفش که به نقطه م یزنه منم دارم آروم به سمت در قدم بر م یکه داره حرف م یجور نیهم

به جونم  یشتریشه، ترس ب یخطم چک م نکهیا دنی. با فهمنهیش یدر م ی رهیدستگ یو رو ادیمشت شده م باال م
 و از شدت استرس فکم قصد داره دندونامو پودر کنه. زهیر یم

 شم. یکنم و خارج م یدر جوابش بدم، در و باز م یزیچ نکهیا بدون
 معناست! یآرامش توش ب و یخوش قهیدق هیکه  یزندگ نیبه ا لعنت
*** 

به سمت  یسست یو با قدم ها کنمیفوت م رونیشه. نفسمو محکم به ب یپشت سرم بسته م ،یرنگ آهن یمشک در

رو  222مدل  یاینوک ی. گوشدنهیاز قبل درحال ترک شتریسوزه و سرم ب یکنم. گلوم همچنان م یحرکت م نمیماش
 یکنم. دکمه  یپرت م فمیک یرو تو درئوف بهم دا یبه دستور عل ،زیکه دم رفتن، همون مرد قد متوسط و سربه ر

شن. به محض سوار شدنم، همونجور بعد از  یدم و درها باز م یفشار م فمهیک یکه تو یرو همونجور نیماش چیسوئ
رو به  نیماش یجلو ی نهییکنم. آ یعقب پرت م یها یصندل یرو فویک ارم،یدر م فمیک یرو از تو چیسوئ نکهیا

 شیپ ی قهیدم. به گردنم که چند دق یرنگم رو به کنار هل م یشال زرشک ی هکنم و پر یم میمت صورتم تنظس
شه و با  یرد قرمز انگشتاش، آهم بلند م دنیکنم. با د یدار شده بود، نگاه م شیرحم اون سردار ر یدست ب ریاس

 یآدم منفور ،شکستن دستشو داشته باشم یزوکنم. اگه آر یگردنمو نوازش م یدست راستم، به آروم یانگشت اشاره 
و مو بلونده.  یکنم که حاصل ضرب دست اون زن چشم آب یکبود شده م نگاه م یحقشه؟ به گونه  ای امیبه حساب م

افتادم.  نیزم یو هوا معلق شدم و بعدش محکم رو نیزم ونیانگار م هیثان هیبود که کمتر از  ادیقدرت مشتش اونقدر ز
که  ییداشته باشه. لباس ها یتونست با مردها هم برابر یم یحت نگاربود و ا ادیالغرش، قدرتش ز یبرخالف جثه 

کرد که اون  یثابت م نویخالف ا ش،یمجلس یپاشنه بلند و مانتو یخطرم هست. کفشا یبود، هنوز هم تو دهیپوش
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و  کیکوچ یاون خنجرها ی لهیتونست، به وس هیبود که در عرض چندثان یکیبود. زن چر یباشه؛ ول کیزن چر هی
 انیتونستن پو یبه سخت مارستان،یب یتو شبیکنه. د هوشیو ب ارهیقول خودش زهرآلود، برادر تنومند منو از پا در ب هب

 شهیبرادر هم دیکرد و شا یم یشرویپ شتریگذشت، زهر ب یزمان م شتریکنن و هر چقدر که ب اریمنو دوباره هوش
 شد. یش فلج مدستا شهیهم یگرم، برا تیحما

 نکهیو بعد از ا میبه خونه برگشت مارستانیکنم. ساعت چهار صبح ما از ب یپف کرده و خسته م نگاه م یچشما به
 یاز طرف عل یکیدو ساعت بعدش، پ یکیدردها و چراها رو از سرم دور کنم، خوابم برد که  یتونستم هجوم همه 

 روح. یسرد و ب عمارتح برم به اون رئوف اومد دم خونمون و خواست که راس ساعت نه صب
. رهیتاث یب یاز سوزششون کم بشه؛ ول یکنم؛ بلکه کم یسوزه. چندبار محکم باز و بسته شون م یبه شدت م چشمام

روز به روز  یتحمل ندارم؛ ول گههیگم د یوقته که م یلیتحمل ندارم. خ گهید یو نه از لحاظ روح ینه از لحاظ روان
 مکه. یشه و ذره ذره از جونم م یم ترشیهام داره ب یریدرگ

 ن،یکنم و بعد از روشن کردن ماش یرو درست م نهیدم. آ یکشم و سرمو تکون م یم یاز اعماق وجودم، آه دوباره
 نیبلند آهنگ کل اتاقک ماش یو صدا ادیفرود م نیضبط ماش یدکمه  یبندم. قبل از حرکتم دستم رو یکمربندمو م

 .کنم یصدا رو کم تر م عیکشه و سر یم ریت شتریکنه. سرم ب یرو پر م

With your big eyes 
 درشتت یچشم ها ای

And your big lies 
 بزرگت یدروغ ها و

I saw you creeping around the garden, what are you hiding 
 ؟یکن یم میقا ویبگو چ ،یدیچرخ یدور و بر باغ م یکه داشت دمتید

I beg your pardon don’t tell me nothing 
 یچیبخشمت، بهم نگو ه یم من

I used to think that I could trust you 
 تونم بهت اعتماد کنم یکردم که م یم فکر

I was your woman 
 خانوم تو بودم من

You were my knight and shining companion 
 یدیدرخش یمن م ینیو در هم نش یمن بود ی هیشوال تو
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 یوقت یشه؛ حت یکنه و باعث لذتم م یم رمیدرگ ،یو در هر حالت شهیخواننده هم نیونـ*ـد اجذاب و لحن ل یصدا
 جواب، مثل االن. یب یسوال ها یکل ایمشغله داشته باشم  یکل

کوچه پر دار و درختِ و پهن قرارگاهم  یتو نیکنم. ماش یم تیهدا نییرو به پا یکنم و ترمز دست یم کیرو  دنده
 یو هوا اغلب اوقات خنکه و گل و درخت ها کم کم در حال پژمرده شدنن؛ ول زهییپا لی. اواادیدرم با سردار، به حرکت

 .رنیآغـ*ـوش بگ یو زرد ها نتونستن کل شهر رو تو یجخودشون رو نگه داشتن. هنوز قرمز و نارن یهمچنان سبز
ساعت تهران برعکس  نیا یکنم. تو یم و دنده رو دو رهیگ یگاز قرار م یشم. پام رو یآروم، خارج م یاون کوچه  از

و دنده هم  رهیگ یگاز قرار م یرو شتریکرد. پام ب یشه راحت و بدون دغدغه رانندگ یم ابونایخ یخلوته و تو شهیهم
 سه بشه. دیبالطبع با

دارم و محکم  یدنده بر م یچشمامه، دستمو از رو تینها یخوره و علتش سوزشش ب یاز چشمم چپم سُر م یاشک
کننده  ریدرگ بیخونسردش، عج یصدا یکشم. خواننده همچنان لوندوار در حال خوندنه و غم تو یچشمم م یرو

 ست.

To my surprise 
 که بهیعج برام

My love is demise 
 رهیم یمن م عشق

Was his own greed 
 مرگش بخاطر طمع خودش بود و

And lullaby 
 ها ییالال
 نیبه بعد ا نیشه. از ا یعقب ولو شده، بلند م یها یصندل یکه رو فمیک یاز تو ایزنگ خور معروف نوک یصدا

 بلرزه. ،یگوش یها برهیهمراه با و دیبا یبدِ و تنم هر سر یخبرها یزنگ، نشون دهنده 
 بهم زنگ زده؟ یزود نیکارم داره که به ا یرئوف چ یعل

جلو دست راستمو به  یها یصندل یکشم و از ال یبه عقب م یجور که دست چپم فرمونوگرفته، خودمو کم همون
و خواننده  اینوک یذارمش. صدا یکنارم م یصندل یزنم و رو یبهش م یکنم، چنگ یبرم. تا لمسش م یم فمیسمت ک

 کنه. یشده و اعصابم رو متشنج م یقاط

I noticed you got hot in summer 
 شدم که در تابستون گرمت شد متوجه
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You had no comfort 
 ینداشت یآرامش چیه

Your shirt was cotton 
 بود یکه تنت بود جنسش نخ یرهنیپ

لرزه  یول کیکوچ لیدرحال جستجوِ اون موبا فمیک یخلوت روبه رومه، دستم تو ابونیجور که نگاهم به خ همون
ره تا ستا شیشماره، ش یاندازم که به جا یبه صفحه ش م ی. نگاهارمیکنم و درش م یم داشیبراندازه. باالخره پ

زنم  یاتصال تماس رو م یدکمه  دی. با تردهم رو بشکافه و دهنم خشک خشک شد نهیافتاده. قلبم قصد داره سـ*ـ
 لرزونه. یرو م نیرئوف، من و کل ماش یعل ادیفر یو صدا

 !؟ید یزنم، چرا جواب نم یسه ساعته دارم زنگ م-
کنم.  یو جمله ساز نمیلمات رو کنار هم بشسرم ک یتونم تو یکنم و نم یمکث م ینابهنگامش، کم ادیفر بخاطر

 یفلج مغز هیشه و دچار  یسرم هست قفل م یتو ی. انگار هر چنهیبود و هم نیواکنشم هم اد،یدر مقابل فر شهیهم
. ادیاون زودتر به حرف م یبگم؛ ول یزیکنم تا چ یکنم. دهن باز م یشم. لب خشکمو باز زبون تر م یم یا هیچند ثان

 ست. شهیتر از هم یجد ی؛ ولزنه ینم ادیفر
 بندازن... رتیدنبالته و احتماال قصد دارن گ نیماش هیگم.  یم یچ نیخوب گوش کن بب-
 یکنم. لرزش صدام به خوب یکشم و حرفشو قطع م یم ینیبلند ه ی. ناخواسته با صدارمیخودمو بگ یتونم جلو ینم

 ده. یدلم رو نشون م یترس افتاده تو
 کجاست پس؟ یکه برام گذاشت گاردهیکنم؟ اون باد کاریچ دیمن... من االن با-

 ده. یفرمونو فشار م شتریشه و دست چپم ب یصداش بلند م دوباره
. یبفهمن متوجهشون شد دیکن نه کمتر. نبا شتریوسط حرف من نپر! گوش کن، فقط گوش کن. نه سرعتتو ب-
. یکه هست یینجایونجا نسبتا شلوغه نسبت به اونک. االن ا دونیسمت راست و برو سمت م چیرو بپ یبعد ابونیخ
 میگاز و مستق یکنن پاتو بذار رو یمن بتیتعق گهید یمطمئن شد یاونقدر بچرخونشون تا گمت کنن؛ وقت دونیم یتو

 گم انجام بده! یکه م ویهست که حواسش به تو باشه. فقط کار یکس فته،یب یبرو خونتون. نترس، اگه اتفاق خاص
 .نمیب یرو پشت سرم م نیکنم و فقط دو تا ماش یهام نگاه م نهیشده به آگشاد  یچشما با
 پشت سرمن. نیاالن دو تا ماش ه؟یچ نشونیماش-
 داره. نیدو تا سرنش ،یمشک یایپرش-

 شه. یدر حال حرکته قفل م دیکه دور از پرا اه،یس یایاون پرش یکنه و رو یگذر م دیاز اون پرا نگاهم
 دست راست! جی! بپابونویخ یرد نکن-
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 عیکنم و سر یپرت م یرو صندل ویدم. گوش یپرم و حواسمو به جلو م یجام م یرئوف، تو یعصب یصدا دنیشن با
 .چمیپ یکه گفت م یبه سمت

 .یبفمن متوجه شد دینکن. نبا ادیگفتم سرعتتو ز-
Your face was sunburned 

 آفتاب سوخته شده بود صورتت

You paced around like you d been waiting 
 یکه انگار در انتظار یزد یقدم م یداشت

Waiting for something 
 یدیکش یرو م یزیچ انتظار

Your world was burning and I stood watching 
 تماشا کردم ستادمویسوخت و من ا یداشت م ایدن

 یار فرمون جدا کنم و صداانگار توان ندارم دستمو  یکنه؛ ول یرئوف حالمو بدتر م یعل تیآهنگ و عصبان یصدا
بندازه و اون  رمیو مخوف، گ اهیس یایترسم اگه دستم از دنده و فرمون رها بشه، اون پرش یآهنگ رو خفه کنم. م

 اد؟یسرم م ییموقع چه بال
 گم: یمضطرب که حاال ولومش باالتر رفته، م یاز تشرش، با همون صدا بعد
 ،یکن تمیهدا تیبا عصبان نکهیا یکنم. به جا یم و ممکنه خراب کاربترس شتریشه که ب یلحن تند تو داره باعث م-

 تا بتونم از جونم محافظت کنم. یکن باعث آرامشم بش یسع
برو  می. مستقیکن ادیسرعتتو ز یتون یاز اونجا م ،یها که دراورد یتا کس ستگاهیبرو. سر از ا میمستق ابونویخ نیهم-

 .یکن گمشون کن یو سع دونیسمت خود م
 یرو یصدا نکهیشم. با ا ینداره. خم م ییمرد جا نیوجود ا ینرمش نه، نرمش تو یتر اومده؛ ول نییپا اشصد
منه که فقط قصد داره صداشو ببلعه. صداش در حال حاضر  یگوشا دیواضحه و بلنده. شا بیعج یول ست؛ین کریاسپ

 ست. دهیتن لرزون و ترس نیا یتنها حام
شه و چرا به  یم ادتریکنم. فاصله شون کم تر از قبل شده. طپش قلبم ز یم نگاه مجلو به پشت سر ی نهیآ قیطر از

 رسم؟... ینم ایتاکس ستگاهیاون ا
 گم: یبلغزه. در همون حال م نییقطره اشک از چشمم به پا هیشه که  یچشمم دوباره باعث م سوزشش

 کجاست آخه؟! یکه گفت گاردهیپس اون... پس اون باد-
 که قفله؟ نتیماش یتمرکز کن. درها تیرانندگ یال فقط رواون هستش. تو فع-
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 گم. یکنم و آروم م یم نییتندتند باال و پا سرمو
 آره...آره...-

ها؟ با دست راستم  یباز نیرو چه به ا ستیولنیتوان نگه داشتن اشکامو نداره. منِ و گهیپرآب شده م د یچشما
 گذرم. یونک م ابونیرنگارنگ خ یزنم و از پاساژها یاشکامو پس م

As I looked down 
 نگاه کردم نوییکه پا نیهم

The flames grew high 
 شدند شتریها ب شعله

You watched me from 
 که اخم کرده بودم یدیمنو د تو

I said goodbye 
 خدانگهدار گفتم

بشه رو ترمز بزنم  تگاهسیکه قصد داره وارد ا یزرد رنگ نیرسم، مجبورم پشت ماش یها که م یتاکس ستگاهیاول ا به
 ...یلیخ که،یکنه. بهم نزد یم ستیهم پشت من ا ایاون پرش قایو دق

 شه. یلرزونم بلند م یکنم. صدا یپاک م سموینداره. با دستم دوباره صورت خ یاشکام تموم زشیر
 دورشون بزنم آخه؟ ی. چجورکنیبهم نزد یلیخ-
 !ریتوانتو به کار بگ یهت گفتم انجام بده. همه که ب ویشه. فقط کار یحل نم یزیو ناله چ هیبا گر-

 .رممکنهیمهار لرزش دست ها و پاهام غ یکنه؛ ول یآرومم م یبار کم نیاول یمحکمش، برا یصدا تن
دفعه نفس  نیاندازم. ا ینگاه بهشون م هیکنم و دوباره  یفوت م رونینفسمو به ب رم،یگ یکه فاصله م ستگاهیا از

من زبانزد خاص  یمن خوبه. رانندگ یداشته باشم. رانندگ یآرامش نسب هینم که حداقل ک یم یکشم و سع یم قیعم
تونه  یرئوف فقط م یبه خودم کمک کنم. عل دیمنم که با نی. در حال حاضر اامیتونم از پسشون برب یو عامه. م

کنه. پس  یکمکم م ادیم رم،یقرار بگ شیآت یکه تو یکجاست فقط وقت ستیکه معلوم ن یگاردیکنه. اون باد تمیهدا
 کنم: یلب زمزمه م ریکنم و ز یمن، خودمم. دوباره صورتمو با دستم پاک م یواقع یاالن ناج

 خودتو نجات بده! نازیپر-
اندازم  یم نویچرخم. ماش یم دونیکنم. دور م یحرکت م دونیذارم و طبق گفته سردار به سمت م یگاز م یرو پامو

رو  یکم کیکردن و تراف ستیا یمسافرکش یها نیماش ابونیره. اول خ یباال م عصریکه به سمت ول یابونیخ یتو
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کنم.  یشم و به پشت سرم نگاه م یکنن، از اونجا رد م رعبو ابونیبخوان از خ ادهیافراد پ نکهیبه وجود اوردن. قبل از ا
 همچنان هستن. یشده؛ ول شتریفاصله شون ب

به راست  چیحواست به من باشه. تا گفتم، بپ یدی. اونجا که رسردامادیم به یبرو باال تا برس میمستق ابونویخ نیهم-
 داره. ادیشو. اونجا راه در رو ز یو وارد فرع

کشم که  یم ییال نیچند تا ماش نیدم، از ب یگاز فشار م یرو شتریکنم و پامو ب یفوت م رونیمحکم به ب نفسمو
 ره. یبوقشون به هوا م یصدا

 !االیست. را چیاول بپ یفرع نیهم-
 شم. یم یوارد فرع عیکنم و سر یحرفش عمل م به
 دست چپ. چیبپ یدیکه رس یاصل ابونیبرو، به خ میمستق نویهم-

گـه انجام بدم.  یرو که بهم م ییکنم همچنان با آرامش و سرعت عمل کارا یم یو سع رمیگ یمحکم گاز م لبمو
دوزم که در  ینگاهمو به آپارتمان سمت چپم م عیدن. سرنش یاونا هنوز وارد فرع یکنم؛ ول یبه پشت سرم نگاه م

چرخونم و بدون فوت وقت  یبه چپ م رمونوگفته، ف یره که رئوف چ یم ادمیکنم و  یبازه. معطل نم نگشیپارک
 شم. یم نگیوارد پارک
 کنم. یپارک م نایاز ماش یکیکنار  نمویشه و من ماش یبلند م ادشیفر یصدا همزمان

 ؟یکن یم یچه غلط-
شده.  زیدونه ر یپر از عرق ها میمونیکنم. پش یکشم و لبمو از حصار دندونام آزاد م یم تیرو با عصبان یدست ترمز

 گم: ینفس نفس زنان م
 یمعلوم نبود تا ک ،یکه تو راه انداخته بود یا یموشک باز میکنم؟ جونمو نجات دادم! با اون قا یم یچه غلط-

 .ومدنیدنبالم م
 شیو پر از تشو یجوره قصد کوتاه اومدن ندارم. حق دارم عصب چیرو پر کرده و منم ه یدش گوشتن ینفس ها یصدا

 خوان خفتم کنن. یو چهار ساعت دو باره که م ستیباشم. در عرض کتر از ب
االنم بخاطر  ستم؛ی. منم نستیبه دو کردن ن یکیاهل  ادیدونم ز یبلندش. م ینفس ها یسکوته و صدا جوابم
 .ستیکارا با ذات من جور ن نیم و ا دهیترس یلیحرفو نزدم. خاون  یلجباز

 خارج شو. نگیصبر کن و بعد از اون پارک یخارج شدن. کم یگمت کردن، از فرع-
 یم میصندل یکشم و سرمو به پشت یم یقیکنه. نفس عم یدوباره زنده م م ییحایحرفش انگار دم مس دنیشن با

 کنم: یمه ملب زمز ریبندم و ز یچسبونم. چشمامو م
 شکرت... ایخدا-
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پرم  یجام م یشم و به شدت تو یآن از اون آرامش جدا م هیشه،  یسمت خودم زده م ی شهیکه به ش یتقه ا با
نگهبان  هیکه لباسش شب یرمردیکنم و به پ یچشمامو باز م عیکنه. سر یم دنیباال. قلبم باز شروع به محکم تپ

کنم که  یذارم و باز خدا رو شکر م یم قلبم یشده. دستمو رو رهیبه من خ یدرهم یکنم که با اخما یهاست نگاه م
 گم: یبلند م یبدم. با صدا نییرو به پا شهیکنه که ش ی. اشاره مستنین اهیس یایپرش یاون آدما

 سردار؟ یهست-
 ده: یشه و جوابمو م یبالفاصله بلند م صداش

 شده؟ یچ-
 دم: یبشو مبد عنقه، جوا رمردهیکه نگاهم به پ همنوجور

 بگم بهش؟ یکنه، چ ییخواد ازم بازجو یفکر کنم نگهبان ساختمون م-
 گـه: یمکث در جوابم با همون لحن آمرانه ش، م بدون

 بده بهش. ویگوش-
کنه تا محکومم که که  یاخمالو دهنشو باز م رمردیدم. پ یم نییرو پا شهیدارم و ش یبر م یصندل یاز رو ویگوش

 گم: یزودتر، م
 حیتا براتون توض دیصحبت کن شونیمجبور شدم. با ا یشدم؛ ول یوارد م دیدونم نبا ی. من مدیلطفا صبر کنلطفا -

 بدن.
 پرسه: یم یجد دش،یسف یها لیسب یره و از ال یهم فرو م یتو شتریب اخماش

 بود خانوم محترم! یرقانونیباهاش حرف بزنم؟ کار شما غ دیکه من با هیک شونیا-
 قهیرو به سمتش گرفته، دست راستم به طرف شق یو گوش رونهیکشه. همونجور که دست چپم ب یم ریت یبدجور سرم

 گم: یم یکنم. با لحن خسته ا یبندم و باز م یبار م هی. چشمامو ادیهام م
 .دیصحبت کن شونیجناب، لطفا با ا ستیحالم خوش ن ادیمن ز-

دست  دیگذرونه. با ترد یت داغونم رو از نظر مو طلب کارش، احواال زیر یکنه و با همون چشما یمکث م یکم
 یکنم و باز چشمامو م یولو م میصندل یکشه. خودمو رو یانگشتام م نیاز از ب یو گوش ارهیرو به جلو م شیاستخون
. ادیفهمم که چقدر خوابم م ی... تازه دارم مبکاروطل رمردیرئوف رو بشنوم نه اون پ یخوام صدا ینه نم گهیبندم. د
بار چندمه که  یدونم برا یرو بخوابم. اون آهنگ نم میزندگ یمونده  یباق یساعت ها یدارم که همه  نویتوان ا
 بازم صداش آرامش بخش شده... یشه؛ ول یم یداره پل

Is it me was I wrong to have trusted you? 
 اشتباه من بود که بهت اعتماد کرده بودم؟ نیا
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Did I see what I wanted, what wasn’t true? 
 خواستم؟ یم یکه چ دمیمن د ایآ

Was I wrong to go on like a little fool? 
 احمق کوچولو ادامه دادم؟ هیاشتباه بود که مثل  کارم

Its amazing what women in love will do 
 دن جالبه یکه زنان عاشق انجام م ییکارا

 یصندل یشده م رو باز به پشت نیکنم. سر سنگ یاموشش مبرم و خ یبسته دستمو به سمت ضبط م یهمون چشما با
 کنم: یلب زمزمه م ریچسبونم و ز یم
 دن، جالبه! یکه زنان عاشق انجام م ییکارا-
 یکنم. نگاه یبپرم و چشمامو باز م یجام م یخم شده دوباره تو نمیماش یمرد که به سمت پنجره  یصدا دنیشن با

 .رهیگ یرو به سمتم م لیاندازه و موبا یکبودم م یبه گونه 
 و درستش کنن. انیخراب شده و فعال بازه تا ب نگی. در پارکدیبر دیتون یم دی. هر وقت راحت بوددییبفرما-
)ممنونم(  هیشب یزیکنم. با همون بهت چ یاخم نداره نگاه م گهیو به صورتش که د رمیگ یرو ازش م یتعجب گوش با
ره. همون جور که نگاهم به  یده و م یکنم تکون م یخواهش م یمعنا کنم که اونم سرشو به یلب بلغور م ریز

 دارم. یکنار گوشت سمت راستم نگهش م ارمویرو باال م یرفتنشه گوش
 ؟یبهش گفت یچ-
 شه. یمحو م دمیره و از د یباال م نگیکنار پارک یاز پله ها رمردیپ
 نشو. ادهیپ نتیهم از ماش یا هیثان یبرو خونه و برا میمستق-

 ازشون باال رفت. رمردیکه پ هییگزم و نگاهم همچنان به پله ها یم لبمو
 تونم به کارام برسم. ینم ینطوریادامه داشته باشه؟ من ا تیوضع نیقراره ا یتا ک-
 . منطقه امنه.یخارج ش نگیاز پارک یتون یاالن م-
زمزمه  رلبیکنم. ز یکنارم پرت م یصندل یرو ویو گوش رهیگ یحرصم م شتریکنه. ب یباالفاصله تماس رو قطع م و
 کنم: یم
 به خدا. هیزیشعورم خوب چ-
کنم کنار  یو پرتش م کریاسپ یذارمش رو ی. مرمیگ یپاشا رو م یو شماره  ارمیخودمو در م یگوش فمیک یتو از

 .رمیگ یخوره، دنده عقب م ی. همون جور که داره بوق مایهمون نوک
 جان؟ یجانم پر-
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 گم: یکنم و در همون حال م یبه چپ قفل م فرمونو
 ؟یسالم پاشا جان، خوب-

 چرخونم. یکنم و فرمون رو م یم کی دنده
 ناله: یشه و م یپاشا، گرفته تر م یخسته  یصدا

داره! خانوما  یگن گروهتون مشکالت منکرات یو اون. م نیآخه. کارمون هر روز شده التماس به ا یبابا... چه خوب یا-
 شدن. یبا حجاب کامل سر اجراها حاضر م دیهمون اول با و از ستیحجابشون خوب ن

و  رمیگ یکنه. لپمو از داخل گاز م یترم م یپاشا جر یشم. حرف ها یخارج م نگیذارم و از پارک یگاز م یرو پامو
 کشم. یم نییبه پا نویماش ی شهیش
 کنن پاشا. حرفاشون کامال بچگانه ست. یخوان همکار ینم نایا-

 کنه: یزمزمه م رلبیده و ز یم رونیبه ب آهشو
 کنم. کاریدونم چ یده. نم یمغزم داره ارور م گهید-
خرده  هیخوره،  یبه صورتم م میکه مستق یزنم. باد یدارم و به چشمام م یداشبور بر م یاز رو مویآفتاب نکیع
 گم: یکشم و م یم یقیکنه. نفس عم یکمتر م مویشونیپر
 بهت زنگ زدم. گهیکار د هی یپاشا من برا ...دیبکن تونویشه. شما سع یدرست م-
 جان. یان شاءاهلل... در خدمتم پر-
 .یاصل ابونیخ یاندازم تو یشم و م یخارج م یفرع از
 ؟یکن یخوام، برام جورش م یم گاردی... من دو تا بادیبزگوار-

 شه. یم لیتبد ادیبه تعجب و بهت ز ادیدر م یو گرفتگ یحال یصداش از اون حالت ب لحن
 کار؟یچ یخوا یم گاردیتو باد گارد؟یباد-
زنم. صدام  یذارم و متصل بوق م یگاز م ی. پامو زود روچهیپ یو جلوم م ادیم رونیب نیماش هی هویکوچه  یتو از

 ره: یباال م
 احمق!-

 یدر حال روندنه و داره دور و دورتر م شیهمچنان با سرعت قبل اره،یخودش ب یبه رو نکهیمحترمه بدون ا نیماش
 شه: یده و نگران م یحالت م رییپاشا باز تغ ی. صداستیموندن ن رونیب یبرا یامروز، روز خوب نکهیشه. مثل ا

 ؟یجان؟ خوب یشد پر یچ-
 اندازم. یبه حرکت م نویکنم و ماش یفوت م رونیبه ب نفسمو

 دارم. ازیخبره ن گاردیازم نخواه پاشا. من به دو تا باد لی... دلستین یزیچ-
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حکمشو صادر  دیبا ییداره. مراجع قضا یگرفت. دوندگ گاردیباد شهینم یالک ینجوریکه هم رانیا یتو زمیآخه عز-
 .ستین ایراحت نیکنن و به هم

 غرم: یدندونام م یکنم. از ال یمحکم دور فرمون قفل م دستامو
 دارم. ازین گاردینه؟ گفتم من به باد ای یتون یپاشا م-

*** 

Relatos salvajes 
 یکننده  وونهیخشن و د یشه و همون جور که تک تک کارا یم یلپ تام پل یتو لزیتِ لدیوا لمیکالم ف یب آهنگ

و  یرم. شلوار راحت یم شمیآرا زیشم و به سمت م یتختم بلند م یره، از رو یسرم رژه م یتو لمیف یکاراکترها
 گهید یبه جراحت ها میشونیکنم. ورم پ یم ستیا زیم یکشم و جلو یاومده تا کمر به بال م نییپا یگشادمو که کم

 صورتم اضافه شده. ی
 یتو قایرنگ خالص بشم و به خونه برسم، دق اهیس یایکه باالخره تونستم از دست اون پرش یوقت شیروز پ سه

قبلش کمربندمو  هیچند ثان نکهیترمز فشار دادم و بخاطر ا ی. منم پامو محکم رودیپر نمیماش یگربه جلو هیکوچه مون 
 نور شد! یصورتم، نور عل عمحکم به فرمون برخورد کرد و اوضا میشونیباز کرده بودم، پ

 یشده. نگاهم از لبا شترمیب شیاهیانگار س چ،ی. خوب که نشده هنهیش یگونه م م یکبود یو رو ادیتر م نییپا نگاهم
دست کبود  یبلکه جا ستیرئوف ن یعل یدست قرمز شده  یجا گهیرسه، د یکنه و به گردنم م یخشکم گذر م

 .شهیخوب نم ایزود نیشده ش هست! بدنِ بد زخم من به ا
رنگم رو  یصورت یتور یرم و پرده  یاتاقم م ی. به سمت پنجره رمیگ یم نهیدم و نگاهمو از آ یم رونیبه ب آهمو

متعلق به  کنم که ینگاه م یدیرنگ پرا دیسف نیشب به ماش یکیتار یکشم و تو یبه کنار م یبا دست راستم کم
 کشه. یم دکیمنو  یواشکی گاردیکه عنوان باد هیپسر
 یسوار هماهنگ کرد که در ازا دیپسر پرا نیو به جاش با هم رهیکرد نتونست برام مجوز بگ یهرچقدر دوندگ پاشا
 مواظبم باشه و اسکورتم کنه. ره،یگ یکه ازم م یپول
پوشونه.  یگرده و دوباره پنجره رو م یبر م شیقبل یبه سرجاشه،  ی. دستم که از پرده جدا مرمیگ یپنجره فاصله م از
. ادیسرشون ب ییخوام بازم بخاطر من بال یرم. نم یم ییخونه خودمو حبس کردم و با خونواده جا یسه روز تو نیا

 ندارم! یزیخونواده جز دردسر چ نیا ینگاه کنم. برا انمیپو یچشما یکشم تو یهنوزم خجالت م
کشمش و  یخشکم م یلبا یدارم. رو یرنگمو که طعم پشک داره، برم یگردم و رژلب صورت یرمب زیبه سمت م باز
اومده و غرغرکنان باز تا کمرم  نییجا نمونده باشه. شلوارم باز پا یمالم تا مطمئن شم قسمت یبارم لبمو به هم م هی

 اومده. رت نییوزن من پا ایدونم کشش خراب شده  یکشمش. نم یباال م
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خوره و همونطور که خم شده م  یزنگ م میکنم. بالفاصله گوش یآهنگ رو خفه م یرم و صدا یتخت مسمت  به
 دم: یجواب مامانو م ستم،یا یکه صاف سرجام م یدارم. در حال یبرش م

 جونم عشقم؟-
 یمهمون یکردم. تو یشرکت م نایخاله ا یمهمون یخواست منم امشب تو یدلش م یلیهمچنان گله منده. خ صداش

که  ستمین یقعطا برام خفقان آوره. اونقدر قو یکه گرچه فرهاد حضور نداره؛ ول یا یمهمون یمادرشوهر سابقم. تو
برام مهم نباشه. خاله فروغ، مادر فرهاد همچنان دوسم  ای ارمیخودم ن یرو بشنوم و به رو لیفام یها هیگوشه و کنا

م،  بهیکنن من غر یندارن. فکر م دنمویچشم د لیفام ی هیبق یقربون صدقه م نره؛ ول نتمیداره و محاله هر وقت بب
اونقدر شجاع  نازیذاره. پر یتهران نم یپاشو تو گهیوقته د یلیکه خ یکه فرهاد رو بدبخت کرده. فرهاد یا بهیغر

 و دم نزنه. نهیرو بب نهیپربغض و ک ینگاه ها نیا که ستین
باشو  گاردتیاالن با اون باد نیآخه؟ هم یکن یم یرا لجبازفهمم. چ ینم یاز مهمون یچیمامان، بخدا من ه یپر-
 دخترم. یومدیناراحت شد که ن یلیدم. فروغم خ یبهت چپ نگاه کنه، همونجا خودم جوابشو م ی. بخدا کسنجایا ایب

 شونمیپر یموها یتو ی. دستشهیرم، مثل هم یدلم هزاران بار قربون صدقه ش م یو تو نهیش یلبم م یرو یلبخند
 کنم. یبرم و همونجور چندبار شونه شون م یم
 ه؟یواقع یِو پر یخاله که پر از حور یمهمون امیتونم تا دم خونه برم، بعد ب یناز نم ی افهیق نیبا ا ،یقندِ پر-

 ده: یمامان جوابمو م ن،یبرم سمت در اتاق و در همون ع فتمیم راه
خوشگل تر  ایلیو از خ ستین دایپ یچیبخدا ه یتت بزنکرم به صور هیوگرنه  ؛یستیو زرق و برق ن شیتو اهل آرا-
 .یش یم

دونم که چهره م چقدر  یم ،یشه. بعد از سه دهه زندگ یتر م قیذاره، عم یم ربغلمیکه ز یبخاطر هندونه ا لبخندم
 شم. یکنم و خارج م ی. در اتاق رو باز مهیمعمول

 هیخودم  یخوام برم برا یگذره. االنم م یه بهم خوش مفکرت بندِ من نباشه. نگران نباش. دار نقدریقربونت برم ا-
 درست کنم. ینازیو پر یمن درآورد یغذا

فرستم.  یبه درون م ه،یدونم اسمش چ یخوش غذام رو که نم یکشم و بو یم یقیشه، نفس عم یکه آماده م غذام
خوردن  یمقدار سبز هیم. کش یم یمقدار از خوراک خوش رنگم تو هیدارم و  یبر م نتیظرف از آب چکون کاب هی

 دم. یقرار م کیو کوچ یریسبد حص هی یشده هم تو کهیت یها یذارم و نون برر یکنارش م
 ده. یکشه که جواب م ینم هیزنم. به ثان یسوارم زنگ م دیپرا گاردیدارم و به باد یبرم مویگوش

 خانوم. دییبفرما-
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 یبار مث ماه نیصدم یثابتشه. شوارم برا یها یژگیوانگار جز  ییجورا هی اش،یمحفوظ به ح یول یجد یصدا لحن
که باز دارم  ینیدارم و در همون ع یسرشونه و گوشم نگه م نیب لوی. موباارهیخوره و نوچمو در م یم زیکمرم ل یرو

 گم: یکشم، کالفه م یشلوارمو تا کمرم باال م
 دم در؟ نیایب شهیم-
 .امیچشم االن م-

 یدارم و رو یبر م یغذاخور زیم یصندل یمامانو از رو یذارمش. چادر گل گل یم زیم یکنم و رو یرو قطع م یگوش
غذا رو بر  ینیدم. س یبغلم قرار م ریاز چادرو ز یکنم و قسمت یم تیموهام به داخل هدا یذارمش. همه  یسرم م

خودمو  یرم و کم ی. به سمتش مادیآهم درم فته،یمبسته  ی رهیرسم و نگاهم به دستگ یدارم. به در خونه که م یم
 یباز م یکنم. در با تق یم تیهدا نییدرو به پا ی رهیدستمه با آرنجم دستگ یتو ینیکه س یکنم، همونجور یخم م

پر از دار و درخته  یول که؛یکوچ اطمونیشم. ح یکنم و از خونه خارج م یباز م شتریمن باز تر... با پا درو ب شمیشه و ن
دم. هر  یاندازم و آب دهنمو قورت م یبه دور و واطرافم م یشد بهش گفت باغ. نگاه ینبود، م کیکوچ نقدریاگه ا و

 یخوان سر منِ گوتنِ لعنت یرو که م ییسوار، سر برسن و بال ایپرش یدم اون زن مو بلوند و آدما یآن احتمال م
 یداره بهم فحش مچقدر  امکیگذره که س یذهنم م یرم و همزمان تو یم اطی. سالنه سالنه به سمت در حارنیب

بغلم جمع شده،  ریچادرم که ناواردانه به ز یدو قدم مونده که به در برسم؛ ول دیو فس فس کردنم. شا ریده بابت تاخ
 یصدا نیو ا ادیپاهام فرود م یکنم، جلو ستیمغزم بهم فرمان بده و ا نکهیو قبل از ا ادیبغلم در م ریهمون موقع از ز

خوش رنگ و خوش بوم رقصان  یره و غذا یبه هوا م ینیکه س نمیب یسلوموشن وار مبلنده؟ ا نقدریمنه که ا غیج
 یو درد ادیفرود م نیزم یهم رو ینیس ن،یزم یکنه. همزمان با افتادم به رو یره و کم کم سقوط م یکنان به اوج م

 یکفش ها نیشه و ا یدر خونه باز م ادمیفر نیدوم اکشه. ب یم رونیروح رو از بدنم به ب چه،یپیجونم م یکه تو
االن  نیکاش هم یکنم ا یکنه که آرزو م یدوئه. مچ دست چپم اونقدر درد م یکه داره به سمتم م امکِیاسپرت س

 .ستیدرکار ن یانگاز غش کردن یدرد آزار دهنده رو تحمل نکنم؛ ول نیا ن،یاز ا شیغش کنم و ب
 شده؟ یمزاحمتون شد؟ چ یخانوم... کس-

 نالم: یلب با درد م ریبه صورتش نگاه کنم. ز ارمویه و جون ندارم سرمو باال بصورتم زانو زد یجلو
 کنه... ی... دستم... دستم درد منیخوردم زم-

 گـه: یم ن،یکنه که بلندم کنه. در همون ح یم یشه و سع یدست به کار م عیسر
 سرکوچه. کینیبرمتون کل یاالن م-
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تونم پسش بزنم.  یدارم و نم ازیزنه. به کمکش ن یرم داره بهم دست منامح هی ستیدرد دارم که برام مهم ن اونقدر
آروم و  یپخش شده. با همون صدا نیزم یکنه و دستش دور کمرمه. چادرم کال رو یحرکت آروم بلندم م هیبا 

 گم: یلرزون م
 سرم بنداز. ی... فقط لطفا چادرو روستمیتونم با یم-

ده. ته  یسرم قرارش م یتکونتش و وارونه رو یداره. محکم م یبر م شه، چادرمو رو یده و خم م یتکون م یسر
تونم به جونش غر بزنم و بگم که اشتباه سرم کرده. با دست راستم چادرو محکم  ینم یسرمه. حت یرو قایچادر دق

 گم: یدارم راه برم، م یو همون جور که سع رمیگ یمشت م نیب
 کن. نکنه. درم قفل ریگ رپامیمواظب باش چادر ز-
 گـه: یکنه و م ینگاه م نیزم یتعجب به غذا و ظروف ولو شده رو با
 آخه؟ هیچه کار نیمن کوفت بخورم خانوم، ا ن؟یاریبرام غذا ب نیخواست یم-
شه  یپشت سرم حاضر م عیکنم، اونم سر یحال به سمت در حرکت م یچرخونم و ب یکاسه م یچشمامو تو ظیغ با

 وارد تنم بشه. یشتریخوام درد ب یدم، چون نم یتکون نم یا. دست چپمو ذره ادیو دنبالم م
دست  یدوزم که داره برا یم یپف کرده از اشکم رو به خانوم دکتر یچلونم و چشما یرو م مینیدستمال محکم ب با

ده،  یکنم. درد مچم عذابم نم یم نیف نیبار ف هی هیتخت نشستم و هر دو ثان ی. روسهینو یشکسته م آرام بخش م
 ره. یقلبم فرو م یکه تو هیریساز بزنم، شمش گهیتونم د یگچ باشه و نم یتو دیچهار ماه دستم با نکهیر افک

 کنه. یو چپ چپ نگام م ارهیسرشو باال م ،ینکیقبراق و ع یدکتر مُسن سال ول خانوم
ونه شده از بس . دماغت قد هندیتحمل کن دی. چهار ماه باشهیدرست نم یزیکه چ ختنی... با اشک رگهیشکسته د-

 !یبا اون دستمال فشارش داد
شبق رنگم، دورمو در  شونیمواج و پر ی... موهاشتریشه و شدت اشکام ب یچهار ماه، دوباره داغ دلم تازه م دنیشن با

دستمال  یرو ال مینیاندازم و باز محکم ب یم نییتخت نشسته. سرمو پا یمثل خودم رو شییبرگرفته و قسمت انتها
 چلونم. یم
 از بلند شدنشه. یحاک ش،یشدن صندل دهیکش یکنه و صدا یفوت م رونینفسشو به ب کترد
 انتظار دا... شهینم نیاز ا شیدان ها ب یقینازنازو... از شما موس نازِیبلند شو پر-

 شیمردِ ر نیا نه؟یب یمن واقعا داره درست م یشه و چشما یبشه، در به شدت باز م لیحرف دکتر تکم نکهیاز ا قبل
 هست؟ ست،یرئوف که ن یپوش، عل اهیبلند و س

ست؟  شهیمثل هم یاز ظاهر و احواالتش بکنم وقت یفیشم و چه توص یشه باهاش چشم تو چشم م یکه باز م در
 اهیس میو اون حجم حج یبلند و خشن مشک یها شیو اون ر یزمرد یسنگ یابروها و اون چشما یاون گره ال



 

 

108 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

 یده. لباساش انگار با بو یرو نم یادکلن چیه یو مطمئنم بازم بو دمشیکه د یست. مثل هربار شهیپوش، مثل هم
رئوف به  یرو عل تشیشده و مالک یهست منشاء ش از بدن خودشه، قاط یکه هر چ یبیعج ییبو هی( و لی)پرس

 کشه. یدوش م
 یو ب یخال د،یفس یبرگه  هیو انگار مثل  ستین دایازشون پ یچیکه ه ییست به چشما رهیگشاد شده م خ یچشما

 نقش و نگاره.
داره که دکتر  یقدم به سمتم بر م هیشه.  یدست گچ گرفته م قفل م یخوره و رو یچشمام سّر م یاز رو نگاهش

لحن صداش  یابهتشو تو یو همه  ادیبه نظر ب یکنه جد یم یشه. سع یو از حالت بهت خارج م ادیبه خودش م
 گـه: یشه، رو به رئوف م یخارج م زشیاز پشت م کهی. در حالزهیر یم
 اتاق در نداره؟ نیورود داده؟ ا یبه شما اجازه  یجناب محترم ک-
قلبمه که  نیشه. ا یتر از قبل م کیکنه و هرلحظه داره بهم نزد یتعلل نم یرئوف با وجود حرف دکتر لحظه ا یعل

بکشم و ازش  قیده نفس عم یمجال نم قلبمه که بهم نیداره. ا ینوام رو به شدت به تکاپو وا م یب ی نهیداره سـ*ـ
طناز و دلبرانه جلوش با دست  ختیر نیبا ا ستی. اونقدر از اومدنش متعجبم که حواسم ننجایبپرسم که چرا اومده ا

کنن تا  یتونن بهم دهن کج یرنگم هم نم ییمویل یشلوار راحت یو تپل رو دیسف یشکسته نشستم و خرس ها
 خودم بندازم. یتخت ولو شده رو رو یرمو که کنارم روچاد عیمغزم فرمان صادر کنه سر

 .دهیشدمه و نگاه من مثل سقز به چشماش چسب یهمچنان به دست بسته بند نگاهش
بهم  یمونده عل گهیداره. قدم د یشه و تندتر به سمتمون قدم برم یتر م یجواب مونده، عصب یکه حرفش ب دکتر

 گـه: یو با همون لحن لرزه براندازش، خطاب به دکتر م بره یبرسه و در همون حالت دستشو به عقب م
 خودم جفت پاهاتو قلم کنم! ،یبردار ویدم قدم بعد یقول م-

هم توان  یگوش کرده. کس یشه و حتما به فرمان عل یپاشنه بلندش قطع م یکفش ها عیمقطع و سر یصدا
 رو داره؟ یزده و جد خیلحن  نیمخالفت با ا

که  یمتصله، به دست هیاول یو چشماش همچنان به نقطه  ستهیا یروبه روم م قایداره، دق یقدم آخرو که بر م یعل
همون  یسرکش و بلندم هم رو یهم از موها یشلوارمن. کم گوشیرنگ باز دیتپل و سف یبک گراندش خرس ها

 حجابمو درست کنم؟ دیفهمم که با یشده و چرا من نم ختهیدستم ر
زنه. نگاهش همچنان  یمامانو چنگ م یگل یو طرح گل دیده و چادر سف یت قرار متخ یکنار رو قایراستشو دق دست

 شتریب شیم گنجا نهیده. سـ*ـ یسرم قرارش م یرو یبه آروم یول هیثان هیکنه و در عرض  یبه دستمه. بازش م
زرگ و خشن ب یآغـ*ـوش دست ها یو تو بپره رونیترسم شکافته بشه و قلبم ازش به ب یقلبم رو نداره، م دنیتپ
چادر  یسرم قرار داده. وقت یرو یوارده و چادرو به درست ینابلد، رئوف حساب امکِیرئوف سقوط کنه. برخالف س یعل
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افسارم باالخره  یب یکه چشما نجاستیکنه و ا یغلبه م بمیباالخره شرم بر بهت و حس عج اد،یسرم فرود م یرو
کنم تا دار و  پیکه چادرو ک ارمیشه. دست راستمو باال م یم قفل نیزم دیسف یکایبه سرام ونشن و نگاهش یرام م

و باعث  ارهیترسناکش، بازم اتاق رو به لرزه در م یآروم ول یذاره و صدا ینذارم که نم شیدر معرض نما شتریندارمو ب
 کنه و مرتکب غلط اضافه نشه. ستیشه که دستم سرجاش ا یم
 شده؟ ی! گردنت چنمیبب سایوا-
. ستین یوجودم ذره ا یخب جرئتش تو یول ست؛ین ادتیبال رو سرم اورده و تو  یشکنه دستت که اخوام بگم ب یم

کنم.  ی. دوباره به چشماش نگاه مرمیگ یچادرمو محکم م یکنم و جلو یم یدست شل شده م رو دوباره راه انداز
صورتش  یرو دارید نیاول که از هیاخم ن. منتظر جوابشه و اخماش همچنان هموادینگاه اونم به سمت چشماش م

 .یلحنم پر از تند ی. صدام آرومه ولدمید
 سوالو از دست محترمت بپرس! نیا-
شه. بعد  یتر م یبو قو نیکشم، ا ینفس م شتریشده که هر چقدر ب مینیوارد ب یخاص، جور یو اون بو لیپرس یبو

 گـه: یره و م یستم مکنه و چشماش دوباره به سمت د ینم یرییجوابم، حالت صورتش تغ دنیاز شن
 .یندار نجایا یکار گهی. دنییپا ایب-
 رهیباال رفته بهمون خ یکه نسخه به دست با ابروها یره سمت خانوم دکتر یکنه و م یبالفاصله پشتشو بهم م و

 یتونم همشونو به درون بفرستم. با حرص پوف یو بخاطر دست چالقم نم رونهیشده. موهام تک و توک همچنان ب
 هیهر کدومشون  یرنگمو که رو یصورت یها ییدارم. دمپا یو با همون دست راست چادرمو محکم نگه م کشم یم

برم. از تخت  یکشم و پاهامو درونشون فرو م یراستم به سمت خودم م یشده، با پا دهیقلب بزرگ و برجسته چسب
زنه. دکتر که انتظارشو نداشت،  یشه و نسخه رو از دستش چنگ م یم کیهمزمان رئوف به دکتر نزد امیم نییکه پا

 گـه: یم تیو با عصبان ره یهم فرو م یباز اخماش تو
 ...یآقا دیکن یکار م یچ-
 دستشه. یتو یکنه و نگاهش به نسخه  یتوجه حرفشو قطع م یرئوفه که ب نیا و
 کاراش انجام شده؟ یهمه -

مرد رو نداره. انگار  نیکس توان مقابله با ا چیره. ه یقدم به عقب م هیکنه و  یفوت م رونینفسشو محکم به ب دکتر
 گـه: یم یآروم یکنه. با صدا یخودشو اعالم م ینیدکتر با هم عقب رفتنش، عقب نش

 تونه بره. یم-
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 یکاوه. از شدت شرم بخاطر لباس ها یبار سرتا پام رو م نیاول یکنه. نگاهش برا یگرده و نگاهم م یبرم رئوف
پوش و خوش  یسنت شهیهم ستِیولنیو نازیاندازم. پر یم نییگزم و سرمو به پا یمعجق وجق و مسخره م، لبمو 

 عهد قاجار شده. یها یکول هیپوش، االن شب
 شیشه. لحن دستور یبهت زده م روشون زوم م یو چشما ارمیصداش خطاب به دکتر، با بهت سرمو باال م دنیشن با

مطمئنم  یکنه، روش سمت دکتره ول ینگاهم نم گهیکنه. د یمخونه ش صحبت  یکه انگار داره با خدمتکار تو هیجور
 .ستیزل زدن ن میاهل مستق ی. رئوفِ مذهبستیبه چشماش ن رهیخ
 سرش! یبرو چادرشو مرتب کن رو-

دهن باز  نکهیکنه. قبل از ا یشه و فکس بخاطر فشردن دندوناش به هم شروع به لرزش م یدکتر مشت م یدستا
 گم: یدارم و خطاب به هردوشن م یجلو بر مقدم به  هیکنه، هول زده 

 . چادرم درسته.دیخواد زحمت بکش ینه نم-
 پرونه. یجا م یرئوف هر دومون رو تو ادیرسه، فر یم که به نقطه م جمله

 برو کمکش کن! االی خته؟یر رونیموهاش ب یهمه  ینیب ینم-
 یمرد هست، ترس و وحشت هم تو نیکجا ا تا آروم شم. هر ارمیلب اسم خدا رو م ریدم و ز یدهنمو قورت م آب

 اون فضا لونه کرده.
پاشنه  یکفش ها ی. بازم تق تق صداادیده و تند تند به سمتم م یم رونیبدبخت بازم نفسشو محکم به ب دکترِ

 رلبیکنم و ز ینگاه م شیو عصبان زیر یشه با شرم به چشما یم کی. بهم که نزدچهیپ یم طیمح یبلندش تو
 کنم: یخودش بشنوه، زمزمه م که فقط یجور

 تو رو خدا. دیببخش-
 گـه: یکنه و در جوابم آروم م یکنم. نگاهم م یچونه م رو آزاد م ریو منم مشت ز رهیگ یچادرمو م یلبه  دو
 مرد لنگ بندازه! نیا یوقفه  یب یغرشا یجلو ادیب دیجنگل با یتو ریباهات داره، خدا به دادت برسه. ش یهر نسبت-
 یلب غر م رینباشه. همونجورم ز رونیتار مو هم ب هیکه  یکنه، جور یم تیموهامو به داخل هدا یهمه دستش  با

 زنه:
 .ختتیر نیاوضاع و با ا نیا یتو ادیم یچهارتا تار به چشم کس نیانگار ا رونه،یزنه کل موهاش ب ینعره م نیهمچ-

خنده م  دنیترسم با د یکنم قورتش بدم. م یم یسع یول ره؛یگ یمدل حرف زدنش و خود حرفاش خنده م م بخاطر
 بشه. یو عصب رهیبگ شیآت شتریب

. فتمیرئوف راه م یو بعد از تشکر به سمت عل رمیگ یچونه م م ریبازم با دست راستم چادرو از ز شهیکه تموم م کارش
 ره. یفلک زده م م یها ییبه دمپا یبد یکنه و چشم غره  یاز سر تا پام رو اسکن م گهیخاطر بار د نانیاطم یبرا



 

 

111 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

 عیکنار در نشسته، سر یکیرنگ و پالست یآب یها یصندل یکی یکه رو امکیشم. س یسرش از اتاق خارج م پشت
 گـه: یم نی. در همون حادیپره و به سمتم م یاز جاش م

 تموم شد خانوم؟ گچ گرفت؟-
کنه من بخاطر  یکه نکرده. فکر م یکار یپسر شرمنده ست. شرمنده  نیچادر استتار شده. نگاه و لحن ا ریز دستم

 وضع دچار شدم. نیخودش به ا
 قفله. امکیس یکرده و نگاهش مثل من رو ستیا سردار

شه، سردار انگار بو  یکه باز م شمینکنم. ن یلبام بنشونم و به درد دستم توجه یرو یکنم لبخند پر محبت یم یسع
 یدهنم داره داغ م یرئوف رو یعل یچشما شیآت یول کِامیگرده. نگاه من به س یبه سمتم بر م عیکشه و سر یم

 گم: ینرم م ش،توجه به نگاه ی. بشهیتر از هم بی. عجبهیزنه. امشب احوالش عج
 ؟یعذاب وجدان نداشته باش لطفا. مگه تو ازم غذا خواست نقدریجان ا امکیس-

اندازه و دستاشو  یم نییه سرشو به پاشرمند امکینگاهش نلغزه. س یبا خودم در حال مبارزه م که چشمام رو همچنان
 کنه. یهم قفل م یتو
 بازم... یول-

صحبت  یاجازه  نکهی. قبل از ارهیگ یصورتش م یداروهامو جلو یکنه و نسخه  یاستفاده م امکیاز مکث س رئوف
 گـه: یم تیبده، با اخم و جد امکیاضافه به س

 .ریخانومو بگ یبرو دارها-
و آروم نسخه رو  ارهیدستشو باال م دیکنه. با ترد یروش نگاه م یجلو یو به نسخه  دایباال م عینگاهش سر امکیس
 پرسه: یو آروم م ارهیکنه و به جاش نگاهشو به سمت من م یرئوف نگاه نم ی. به چشمارهیگ یم
 برم خانوم؟-
کرد. نگاه  یفا م)چشم( اکت کیآدم به گفتن  یزد و مثل بچه  یحرف رو نم نیشد و ا یپسر الل م نیکاش ا یا و

کنم اما  یکه نگاهم به رئوفه، هول زده دهنمو باز م ی. در حالادیدرم شیدائم شهیو حالت رئوف داره از اون حالت هم
شناسه،  یکه قطعا سردارو م امکیشه. س یمتنومندش  یدست ها ریاس امکیس ی قهیقبل از حرف زدن من 

به هم  یدندونا یغرش آروم رئوف از ال یاندازه؛ ول یم نییارئوفه، سرشو باز پ یدستا یش تو قهیکه  یهمونجور
 عنوان قصد کوتاه اومدن نداره. چیش به ه دهیچسب

 به من نگاه کن. گوش به امر من باش. چشمات به من باشه. به مَن!-
 فهمه یکه هستن نگاهشون به ما قفله و قصد دخالت کردن ندارن. رئوف نم یچند نفر نیهم یخلوته ول کینیکل

 رم؟یخوام به سرم بگ یم یمنتشر بشه چه گل افهیق نیپس فردا عکس من با ا ست؟یجلب توجه ن یجا نجایکه ا
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 شنوه. یانگار نم یزنم ول یصداش م یآروم یاسترس و صدا با
 سردار لطفا...-
 ختنیمثل رزنه  یکه م یحرف یکنه. صداش آروم و پر از احترامه. ول یو به رئوف نگاه م ارهیسرشو باال م امکیس

 .شهیآت یرو نیبنز
 .شونهیمن حافظت از خانومه پس امر، امر ا ی فهیوظ-
 یچرخونتشو محکم به در بسته شده  یآن سردار م کیشه و در  یفشرده م شتریرئوف ب یمشت ها یش تو قهی

 یو روتونستم دستم یکاش م یپرم و ا یکوبش دو متر به هوا م یکوبونتش. از شدت صدا یاتاق خانوم دکتر م
ذاره.  یبه شدت به رئوف احترام م پسر، نیزنه. ا یدم نم یبنده؛ ول یچشماشو از درد م امکیقرارم بذارم. س یقلب ب

 گـه: یش، با تحکم م دهیبه هم چسب یدندونا یسردار از ال
 تو؟ ایتونه ازش محافظت کنه واقعا؟ من  یم یک-

 ینکنه حراست و پرستارا هم ازش م اد؟یجلو نم یکس چیسکوته و سکوت همه جا رو برداشته. چرا ه امکیس جواب
 وجود نداره؟ یکس چیکنه؟ چرا انگار ه یترسن؟ چرا خانوم دکتر در اتاقو باز نم

 گـه: یکوبونتش و با همون لحن م یدوباره محکم به در م سردار
 ؟یقالب گاردیتو باد ایحفاظت از جونشو برپه عهده داره؟ من  ی فهیوظ یک-
 چیعرق پر شده. ه زیر یبلندش از دونه ها یشونینکنه. پ یاحترام ینگه و ب یزیکنه که چ یه جون مدار امکیس
زنگ آور  یکنه صدا یپسر داره تحمل م نیو ا ستیو سه ساله مهم ن ستیپسر ب هی یاز غرور برا شتریب یزیچ

شم. با التماس  یتر م کیدشه و بهشون نز یکنه. دلم براش کباب م یاعتراض نم یشکستن غرور مردونه شو؛ ول
 کشه. یخط و نشون م امکیصورت س یرو یزیت هیکنم که چشماش مثل  ینگاه م یبه رئوف

 هیاز  رهیمن عکس بگ پیت نیاز ا ادیب یکیرسه. االن  یازون آدما سر م یکی. االن میبر نیایسردار تو رو خدا ب-
 کنم. یشه. خواهش م یهمه بد م ی. براننیهم بب ما رو با نیاز ا شتریب دیشم. نذار یبدبخت م گهید ی قهیدق
ول کنش  یکشه و نگاه خشن رئوف لحظه ا یم قیعم ینفس ها امکیزنم. س یحرفا رو تند تند و متصل م نیا
کنه و با انگشت  یجدا م امکیس ی قهیبهم بندازه دستاشو از  ینگاه نکهیشه رئوف بدون ا ی. حرفام که تموم مستین

 گـه: یم کمکنه. با تح یاشاره م امکیدست س یتو یمشت شده  یاشاره ش به نسخه 
 !رشونیبگ-
 گـه: یگرده و فقط م ینگاهم بکنه بر م نکهیده. بدون ا یواکنش بهش نم ایجواب  یاجازه  یلحظه ا و
 !ایدنبالم ب-
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 ریسر به ز امکیبه س یکنم. با شرمندگ یدلم هزاران بار خدا رو شکر م یکنم و تو یفوت م رونیمحکم به ب نفسمو
 کنم: یلب زمزمه م ریکنم و ز ینگاه م

 .امکیس دیببخش-
 کنم. یم یو اون معذرت خواه نیجناب سردار از ا ی انهیوحش یبار دومه که بخاطر کارا امشب

برام مونده  یینگاه نکنم. مگه رو یکنم به کس یم یشم و سع یبه دنبالش روون م عیسر ادیدادش درب نکهیاز ا قبل
 گه؟ید
 یم شکسته و کم چارهیکه تازه دست ب ستیکنه. انگار حواسش ن یساقطم م دنیبلند و تندش از نفس کش یها دمق
توجه به من،  یکشه. ب یانتظار ما م کینیدر کل یروبه رو قایرنگش، دق اهیو س کریغول پ نیمراعات کنه. ماش دیبا

تونم درو باز کنم. اگه  یره. نم یهم فرو م یتوو اخمام  ادیشه. لبم کش م یره و سوار م یبه سمت در راننده م
شه  ی. سوار منهیزم یو در حال فرود رو نییشم. شلوارمم باز اومده پا یم تیثیح یدستمو از چادر جدا کنم کامال ب

 یکنم و لبمو محکم گاز م یفوت م رونیکنم. آهمو با حرص به ب ینگاهش م یو من همچنان با اخم و سردرگم
 .ادیمحوطه هستن، ن یکه تو یکم یکه ظاهر نامناسبم به چشم آدما شهینم لیدل ب،ش یکی. تاررمیگ

کنه. ناخواسته قفل اخمام از  یشه و در سمت منو از داخل باز م یخم م نه،یش یم شیصندل یهمونجور که رو رئوف
فرار از نگاه ها،  یبرا و منم بالفاصله و نهیش یکنم. صاف سرجاش م یشه و لبمو از حصار دندونام آزاد م یهم باز م

چادرم  هیثان هی نیبندم. در عرض هم یکنم و درو م یم درازدستمو  عیتوجه به چادرم سر یدفعه ب نیشم و ا یسوار م
 یکنم و م یم ینوچ یو کالفگ تیپوشونه. از شدت عصبان یسرکشم دور صورتمو م یخوره و موها یم زیاز سرم ل

 چیبدون ه کهیذاره. در حال یسرم م یو چادرو رو ادیمردونه ش جلو م یاکه دست زمیسرم بر یتو یخاک هیخوام 
 توپه: یصورتم م یده، با حرص تو یموهامو به داخل هل م یمتیانعطاف و مال

 المصبو بچسب! نینزن و فقط سفت ا یزینکن! دست به چ یکار چیتو ه-
برق گربه وار  نیکم و ا یفاصله  نی. اشدم نیاتاقک ماش یکیتار یبرق زمردهاش تو ریگشاد شده درگ یچشما با

 کنه. یحبس م نهیسـ*ـ ینفسمو تو ،یلمس اجبار نیچشماش و ا
مشت  یدم و چادر فلک زده تو یکنه. به حرفش گوش م یروشن م نویو ماش رهیگ یتوجه به نگاهم ازم فاصله م یب

 یکنه. پلکم م یفوت م رونیفسشو به باندازه و با حرص ن ینگاه بهم م هیشه. قبل از حرکت  یم ریم اس رچونهیو ز
 ی. دوباره خم منمشیب یکالفه م نقدریباره ا نی. اولمکن یو بهش نگاه م رمیگ یپره و با ترس نگاهمو از رو به رو م

دستش  یتپه و وقت یدر حال بلوغ تند تند م یدختر پونزده ساله  هیکنه. قلبم مثل  یرو پر م نمونیب یشه و فاصله 
 یرئوف، رو یحرکت ساده از جانب عل هیمنم که بخاطر  نیشه. ا یکشه، چشمامم بسته م یتنم م یکمربندو رو

 عرق نقش زده. زیر یدونه ها میشونیپ
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کنم و  یفوت م رونی. نفسمو آروم و نامحسوس به بادیبه حرکت در م نیکنه و ماش یرو پر م نمونیفاصله، ب دوباره
 یکشم. طعم پشمک تو یلبام م یفرستم و زبونمو رو یخشک شده م م یشه. آب دهنمو به گلو یچشمام هم باز م

 شه. یم نیریاحوالم، ش یو تلخ چهیپ یدهنم م
 یم یشب هولناک تره. سع یکیتار یبلندش تو یها شیکنم. ر یو خشنش نگاه م یرخ جد میگردم و به ن یم بر

 دست و پا جلوه کنم. یجلوش ب ادیکنم آروم و نرمال صحبت کنم. قصد دعوا ندارم و خوشمم نم
 پرسم: یم ،ینرم و آروم یتن صدا با
 افتاده؟ یاتفاق ؟یچرا اومد-

 ده: یتفاوت شده، جوابمو م یب شهیکه مثل هم یبا لحن ره،یبگ ابونینگاهشو از خ نکهیا بدون
 ؟یخودت کرد زونیاون پسر بچه رو آو یبهت مجوز داده که اومد یمگه قاض-
بهش سوء  یکه به تازگ هیآدم معروف هی انیپرن نازی. پررمیبگ گاردیدن باد یمجوز نم دونستم کار خودشه که بهم یم

 خواد! یرئوف نم یداشته باشه؟ معلومه چون عل گاردیباد دیقصد شده، چرا نبا
 پرسم: یم م،یشه. با همون مدل قبل ینم جادیلحن آرومم ا یتو یدونستم، خدشه ا یرو م هیقض نیاز قبل ا چون

 دار؟ید نیا ارهینقشه ت به وجود نم یتو ی. خللدنیما رو با هم د ایلیرئوف؟ خ یعل یچرا اومد-
 ره. یدل آدم فرو م یزنه و تو یبرق م ریشمش هیبازم مثل  ت،ینها یب یکیتار نیا یتو یاخماش حت قفل
 کنه. ینم رییاونم مثل من تغ لحن

 ؟یگرفت گاردیادب یرفت یسرخود پاشد ی! به چه حقیبه من جواب پس بد دیتو با-
دندونام  یاز ال نمی. در همون حرمیگ یچرخونم و نگاهمو ازش م یکاسه م ینداره. چشمامو تو یا دهیفا یخونسرد

 غرم: یم
 چون جونمو دوست دارم!-

 !ادیحرفم فرود م یو رو شهیجوابش مشت م بالفاصله
 .ینپسر بچه رو مچل خودت ک هی ستیبتمرگ سرجات! الزم ن یجونتو دوست دار_
از حرص، از ترس،  تپه،ی. قلبم تندتند مدمیو لبامو به هم فشار م گردونمیخودم برم یاخم رومو به سمت پنجره با

 از درد...
 .کنهیم خیو مو رو به تنم س شهیخشنش باز بلند م یصدا
 ...یاری! حرف رو حرفم بکنمیامشب خودم مرخصش م_

گرد شده از  ی. چشماپرمیو وسط حرفش م کنمیم چسبونده بودم، باز مه. لبامو که به زور بهشهیتموم م طاقتم
 وحشتناکشو نشونه گرفته. رخمیحرصم دوباره ن
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 یدای. تهدیکنیفقط از زورت استفاده م یفیمنو از خودت منزجر نکن! از بس ضع نقدرینکن رئوف! ا دیمنو تهد نقدریا_
 .کنهینم عتیناتمومت منو مط

باال  نیسنگ منهیسـ*ـ یو قفسه ادیباال م یهام به سخت. نفسکنهیم ستیهم ا نیماش رسه،یمکه به نقطه  مجمله
شم که دستش  ادهیپ خوامی. مکنمیباز م نویو بالفاصله با دست سالمم در ماش شمیچادر م الیخی. بشهیم نییو پا
 .شهیو مانعم م ادیم فرود مسرشونه یرو

هم رئوفم و رئوف ی. انگار من طعمههیمسموم یرو. فضا، فضابه روبه قایخونمونه، دق رنگیمشک یبه در بسته نگاهم
 هی یقبل از حمله یهابلندش، کمتر از غرش یهانفس ی. صداهیکه اآلن به شدت گرسنه و عصب هیریهمون ش

 !ستین یشکارچ
 !. انتخاب با خودتهارمیسرش م یاگهید یبال ای یخوایامشب خودت عذرشو م ای_

 .کنهیهم به قلبم وارد م یفیمردونه و تندش، عالوه بر تنم لرزش خف یهانفس نیآرومش از ب یپرتحکم ول یصدا
. رهیم روادهیواربه سمت درخت کنار پو کرشمه پرهیم نییخونمون به پا وارید یاز باال یرنگ و پشمالوئ دیسف یگربه
 .دهیرو م یزمستون یسرما دینو هاشیه و نارنجنموند یسبزش باق یهااز برگ یچیه گهیکه د یدرخت
 .درنگیپشمالو و سف یآرومه و نگاهم به گربه لحنم
 !ترسمیمن م_

. هجوم قطرات شهیم یزیآمذهنم زنده و رنگ یشد تو هوشیب انمیرستوران پو یکه تو یاو لحظه بندمیم چشمامو
 .کنهیهامو گرم ماشک پشت پلک

 :دمیه مزده ادامو زنگ داربغض
ست! من خونواده هی نیفقط هم ایدن نیمن از ا یی. تنها داراترسمیم ادیسر خونوادم ب ییبخاطر من بال نکهیاز ا_
 ...ترسمیم

 .اندازهیبه تنم م یفیلرز خف رون،یباز مونده و سوز کم ب نیماش در
 .نمونهیسکوت ب یهاش شکنندهنفس یفقط صدا یدر جوابم بزنه ول یحرف منتظرم

 .کنهیم شیو نگاهم همراه رهیپا از درخت به باال موچهار دست گربه
 امشب مرخصش کن!_
به سمت  رمویگینگاهمو از اون گربه م شیتکرار یجمله دنی. با شنادیکه باالخره به حرف م گذرهیچقدر م دونمینم

 شتریو ب شتریتنم ب یو سرما زهیریدلم م شیو جد رهیمنه. از نگاه خ یرهیبراقش خ ی. زمردهادوزمیخودش م
 و لرزه براندازه... بیبلند، مه یهاشیو ر یاز سرد یحجم نیو مردونه ب قینگاه عم نی. اشهیم

 .چهیپیدهنم م یو دوباره طعم پشمک تو کنمیبا زبونم تر م لبمو
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 اد؟یسرم ب ییبال یذارینم_
 .رهیو نفوذناپذ ی. همچنان جدگردهیچشمام بر م و دوباره بر به سمت ادیبه سمت لبم م یاهیثان یبرا نگاهش

 ؟یشک دار_
 .زنمیبه زمردهاش زل م قرارتریو ب شهیوارد نگاهم م ترس
 .ارمی. من... من بدون اونا دووم نمادیسر من و خونوادم ب ییبال یذاریقول بده. قول بده که نم_

تار مو  هی نکهی. فکر کردن به اخورهیسردم سر م یگونه یو رو کنهیم دایباالخره راه خودشو پ یاشک سمج قطره
 به نبودنشون فکر کنم. تونمی. نمکننیقلبم فرو م یرو تو یداغ خیس هیکه  مونهیم نیاز سرشون کم بشه، مثل ا

 .رهیگیم رو نشونه مگونه یرو یاشک آواره یرحم چیخشنش، بدون ه نگاه
 .فتهینم یسکچیه یبرا یاتفاق جیه یمن گوش بد یبه حرفا_
 یچیو به دست باند پ رمیگیو نگاهمو ازش م کشمیباال م موینیب عیسر نیهم یشروع بشه برا خوادیم مینیب زشیآبر

 .دوزمیم مشده
 ست.که پر ناز زنانه یایمند. گلهشهیپر از گله م لحنم
 ؟یبا من حرف بزن ینیبشو دستور دادن و امر کردن  یری. تا حاال شده بدون درگیکن دیتهد یتو فقط بلد_

 که به باال بپرم. شهیو باعث م کنهیبهم شوک وارد م نهیشیم مسرشونه یو داغش که رو نیسنگ دست
 سرم بکشه! یو رو ارهیاز چادرو باال ب یداره که مقدار یتوجه بهم سع یب نمیبیکه م ارمیسرمو باال م عیبهت سر با
 ی. وقترمیگیگر م یو به جاش از شدت شرم حساب کنهیپرواز م رونیباز بدنم به  یآن اون حجم از سرد هی یتو
 م نبود!باز کنم حواسم به چادر ولو شده نویدر ماش خواستمیم

لب با  ریهمون حالت ز ی. توکنهیچادر فرو م یهوا و مواجمو توسربه یموها شگهیو با دست د شهیخم م یکم
 :گـهیخشنش، م شهیلحن هم

 !یکنیول م صاحابویب نیا دفعه آخرته که_
 .اندازمیم نییو سرمو به پا رمیگیمحکم گاز م لبمو

 .شهیعابد و زاهد گرون تموم م شهیهم نازیپر یبرا نیکردم و ا ادیز یزیناپره امشب
 ی. بودهیم هیتک شیو باز به صندل کشهیو اونم خودشو عقب م کنمیمشتم قفل م یچادرو محکم تو بالفاصله

 !ه؟یبوش قو نقدریکه ا شهیم سوندهیپودر خ یچند ساعت لباساش تو ی. روزدهیچیپ مینیب یز توبا لیپرس
 روشو نشون گرفته.و روبه ستینگاهش بهم ن گهیمنتها د اد،یخودش به حرف م دوباره
 .شهیاون پسر امشب مرخص م کنم،یدفعه آخر تکرار م یبرا_
 نداره؟ یانیپا دونمیکه م یبحث ایکه درونم جوونه زده  یشرم نرم شدن از جانب من باشه؟ نیعلت ا تونهیم یچ
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دار هم از اون بغض زنگ یچادر مادرم. صدامم...صدامم آرومه و حت رنگیاسیو  زیر یهابه گل سترهیخ چشمام
 شده. یته
 امشب بمونه پشت در خونه... من تنهام. هیبذار فقط _

 .نهیشیم شیمشک یاهشیر ونیباال و م ادیراست و تنومندش م دست
 .ستین یرفتن نیصداش از ب تحکم

 !یستیتنها ن_
 تره،نیریهام شلب یداشته باشه؟ از طعم پشمک رو تونهیم یامرد چه مزه هیاز زبون  زیآم( تحکمیِستی)تنها ن دنیشن

 !ست؟ین
 .شهیم ختهی. افسارم داره گسزنمیبه خودم م یبینه ینجوریو ا کنمیفوت م رونینامحسوس به ب آهمو

 .دمیمکث جوابشو م یاز کم بعد
 امشبو بمونه! هیبذار  یمن باختو قبول کردم؛ ول_

 گـه: یره و در همون حال م یم رهیبزنه دستش به سمت دستگ یدر جوابم حرف نکهیا بدون
 شو! ادهیپ_

ببندم. دوست  نویکنم که چادرو ول کنمو در ماش ینم یسع گهید یول شمیخارج م نیبا خودش منم از ماش همراه
 دار و ندارم جلوش پخش بشه. یهمه  گهیندارم بار د

پشت  قایدق ادیکه م یو نگاه من تا زمان شهیو خلوتمون م کیتار یوارد کوچه امکیرنگ س دیسف دیپرا نیع نیهم در
 .شهیبهش وصل م ستهیا یسردار م نیماش

 هی نشیپسر و ماش نی. اکنهیمهمون لبام م ویگلبخند کمرن ادیم رونیب شینقل دیکه از پرا امکیدرشت س کلیه
. به سمتم قدم بر دهیو با لبخند محجوبش جوابمو م شهیلبخند من زوم م یهم رو امکیپارادوکس خالصن! نگاه س

 یاهیو س شهیصورتم محو م یاز جلو امکیس ی ره. چهرهیگیو تنومند سردار جلوم قرار م رنگاهیکه حجم س دارهیم
 .رهیگیجاشو م

و  اهیس وارید نیکنم خودمو از ا یم یبه سمت چپ سع یبا قدم کنمینگاه م یعکس العمل ناگهان نیزده به ا بهت
 جلوم سبز شد دور کنم. ییهویگنده که 

 ش گرفته.رئوف نشونه رحمیب یزمردها یقفله ول نینگاهش به زم امکیس
 :گـهیم زیباال و تحکم آم ادیراستش م دست
 داروها!_
 .رهیگیدست سردار قرار م یروو روبه ادیباال ن امکهیدست س یکه تو یاسهیک
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 .دییبفرما_
آقا و مظلومه  نقدریکه ا یامکیس یرئوفه. به شدت دلم برا یجو بد تنها عاملش عل نیبرقراره و ا نمونیب یبد جو

 هوا رو کم کنم. یپخش شده تو یمنف یانرژ نیا یکم دیتا شا کنمی. لب باز مسوزهیم
 ...یدیزحمت کش یلیتت درد نکنه. خدس_

 .کنهیبگه که حرف رئوف متوقفش م یزیو در جوابم چ ادیباال ب خوادیم سرش
 !یمرخص_
 :گمیو با اعتراض م کنمیگرد شد بهش نگاه م یچشما با
 م؟یمورد با هم حرف نزد نیمگه در ا_
 :گـهی. رو بهش منهییکه سرش پا هیامکیبه من نگاهش همچنان به س توجهیب
 !یگفتم؟ مرخص یچ یدینشن_
 شیکنه و از شدت مظلومت یچشم اکتفا م کیبه گفتن  فقط یآروم یبا صدا ارهیسرشو باال ب نکهیبدون ا امکیس

 شه. یقلبم فشرده م
 گم: یکه سراغ دارم، رو بهش م یلحن نیکنم و با محکم تر یخواد عقب گرد کنه و بره که دهنمو باز م یم
 !یبر ای یخوام بمون یو من ازت م یحافظ منلطفا بمون. تو م_

 باشه! نیزم خیم دی. انگار رئوف بهش فهمونده که چشماش باادیباال نم سرش
حرفو زدم نگاهش روم  نیا یزنم. وقت یمانندش زل م خیو  یوحش یچشما یکنم و تو یرو به رئوف م بالفاصله
 زوم شد.

 گم: یو محکم م یهموح لحن جد با
 رینگ دهیبار درخواستمو ناد هی نیم باشه. امحافظ، در خونه دیشب بذار هی نین خواستم فقط همازتو نیماش یتو_

 سردار!
. اما شهیلحنم کم و کمتر م ی هیو ناخودآگاه استحکام اول فتهیم یزنم دستم به سوزش بد یکه دارم حرف م یحال در

 یرسن و من تنها م یبه دادم م ریسردار د یاگاردیبره و من امشب تنها بمونم. باد امکیخواد س یوجه نم چیب ه
 ترسم.
 :گـهیو در همون حال م کنهیچادره سقوط م رینگاهش به سمت دستم که ز شهیکه تموم م مجمله
 برو تو خونه._
 :گـهیم امکیرو به س و
 امشب بمون!_
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 .زنهیجوونه م یروزیپ نیلبم بخاطر ا یرو یوجود اون حجم از درد لبخند کمرنگ با
 .پرونتمیجا م یمحکمش تو بی. نهشهیسمتم و نگاهش قفل لبخندم م گردهیم بر
 که! یینجایهنوز ا_

 :غرمیدندونام م ی. از الزنهیقلبم داره تند تند م شیناگهان بی. بخاطر نهدمیهم فشار م یرو دندونامو
 داروهام دست شماست!_

 بکنم؟ یچه غلط فتهی. از پام بنییپا ادیداره م شلوارمم
 .دمیبهت م امیتو برو تو خونه خودم م_

 کنم. یم امکیو با پوف رومو به سمت س رمیگ یم شیاز نگاه وحش نگاهمو
 مملکت! یمثل آدم حرف بزنه سردار افتخار رهیمیم
و به دهنم مهر  شهیسردار بلند م یکنم که باز صدا یخداحافظ امکیآبرو نشدم از س یو ب فتادهیخوام تا شلوارم ن یم

 .شهیزده مو موم 
 خونه! یبدون حرف اضافه فقط برو تو_

 !رمیچرخم و سمت خونه م یبهشون بندازم م ینگاه گهید نکهیو بدون ا رمیگ یگاز م لبمو
 !ی. روانهیروان مردک

 رفته. ادشیخانومم  هیبا اراذل گشته اداب معاشرت با  نقدریا
 پشمک لبام تلخ شده! طعم
*** 
رنگ و نرمم  یگلبه یبا دست سالمم پتو حوصلهی. بفتهیسرد اتاقم م یهاکیسرام یو رو خورهیم زیاز سرم ل چادر

و نگاهم به  ادی. آهم درمندازمیبه دست شکسته و الجونم م ی. نگاهنمیشیتخت م یو رو زنمیکنارم م یرو کم
 نهیسـ*ـ یتو و قلبم شهیچشمام جمع م یتو شک. اادیزده، باال م هیکنار تخت تک قایکه دق ولنمیو فیسمت ک
 .شهیفشرده م

 نیاول رسهی. سرم به بالشت که مخورمیم زیتخت ل یو رو کشمیخودمو عقب م دنهیکه در حال لرز یبغض و فک با
با پا و دست  دهی. همونجور دراز کشادیبالشت فرود م یو همزمان با فرود سرم رو زهیریم نییاشک هم از چشمم پا

عده  هیساز بزنم...  تونمی... نمکنهی... دستم درد مسرده. هوا ندازمشیخودم م یو رو کنمیپتو رو باز م یسالمم تا
 خالفکار دنبالمن... گروهم نسبتا نابود شده...

 خوب بشه؟ یهمه چ خوادیم ی. ککنمیبالش فرو م یمحکم تو صورتمو
*** 
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رئوف که از  یعل ییاهدا یای. نوکیاتختپ یرو اندازمیو با دست سالمم چنگ م کنمیسوزانمو به زور باز م یچشما

 .میداریرو م هیشدت لرزش در حال خودکش
 .ستهیایو قلبم من از کار کردن م زنهیبالفاصله حرف م کنمیکه وصل م تماسو

 !عیحاال در اتاقتو قفل کن. سر نیهم_
 :گمیگرفته م یسرجام. با صدا نمیشیم خیس
 چ...چرا؟..._

 :کنهیع مصداش حرفمو قط بالفاصله
 ؟یدیاتاقت. فهم یتو ینیشیاومد م رونیهم از ب یی... هر صدااالیبکن!  گمویکه بهت م یبلند حرف نزن. کار_
محکم  منهیسـ*ـ ی. انگار لمس شدم. قفسهپرهیو پلک چپم م چکهیم نییاز چشم راستم به پا یشدت ترس اشک از

 .شهیم نییباال و پا
 :کنهیکر م گوشمو ادشیفر یصدا دفعهنیا
 سرجات؟! ینشست ایدرو؟  یقفل کرد_

 .شمیاز جام بلند م عیبه دست سر یگوش فرستمویم ی. به بخت بدم لعنتارهیبهت درم م یبلندش از تو یصدا
 .شهیبدنم م شتریباعث لرزش ب کنهیم دایسرد اتاق تماس پ کیم که با سرامبرهنه یپا
. محکم با باسـ ـن خورهیم زیمامان که کف اتاق افتاده، ل یگلچادرِ گل یکه پام رو دارمیهول قدم دوم رو برم با
 .رمیگیزدن، از شدت درد لبمو محکم گاز م غیج یو به جا فتمیم نیزم یرو

 :شهیکه بلند م یِعل یدرحال فشرده شدنه و باز صدا جونمیمشتِ ب یتو اینوک
 بود؟ یچ یتو؟! صدا یکنیم کاریچ_

آروم  یبه جا یول کنمی. جوابش فقط سکوته. دارم از ترس سکته مشمیو بلند م کنمیبدنم م گاههیدستمو تک همون
 تر کنه!کلفتشو، کلفت یکردنم فقط بلند صدا

و از شدت  شهیدستم به قفل در برسه، در باز م نکهیاما قبل از ا ارمیو دستمو باال م رسونمیخودمو به در م عیسر
 یحجم گنده هیو  شهیولو م نیزم یاز دستم رو ی. گوشرمیچند قدم به عقب مو  کشمیم یبلند غیترس ج

 .هیبزرگ، آره، مردنم حتم یاهین سیو ا یی. با وجود تنهاهی. مردنم حتمشهیوارد اتاق م پوشاهیس
وجودمو داره  یانگار اون ذره ذره یول ستیمحض مشخص ن یکیتار نیا یتو یچی. هستیمشخص ن صورتش

 .دارهیبه سمتم برم قدم هی یو به آروم رهیوجودم رژه م ینگاهش داره رو. نهیبیم
 .خورمیو از پشت به تختم م رمیتر مبا چند قدم عقب پرهیپلک چپم م باز
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 :گمیم یلرزون یو با صدا کنمیبرسه. دهنمو باز م که به دادم ستین کسچیه چرا
 ؟یدار کاریبا من چ_

 نیی. اونقدر درشته که قدم به پارهیگیروم قرار مو روبه رسونهیچند قدم ببند خودشو بهم م سکوته و به جاش با جوابم
 .دهیرس شنهیسـ*ـ
 .هی. من مردنم حتمهیحتم مردنم

 یروشنش. آب یآب ی. صورتشو بسته. فقط چشماش معلومه. چشماستیازش معلوم ن یچیاومده جلو بازم ه نکهیا با
. با شهیم ریهام سراز. برعکس انگار محبت داره. مسخ چشماشم و اشکستیشون نتو یکه شرارت...شرارت یروشن

 :نالمیبغض م
 !؟یخوایاز جونم م یچ_

 شونمویپر یاز موها یا. طرهکشمیو از ترس سرمو به عقب م ارهیپر از اشکمه. دستشو باال م یقفل چشما شیآب نگاه
 :کنهیزمزمه م رلبیو ز رهیگیدستش م یتو
 گوتن!_

هام . نفسبرمیو سرمو عقب م بندمی. محکم چشمامو مخونمیو من اشهدمو م شهیتر مبا گفتن گوتن براق چشماش
. کشنیسرد زمستون طول م یهابرام مثل شب هاهی. ثانامیتراتفاق هولناک هیبه شماره افتاده و هر آن منتظر 

 ...یکسچیکه به دادم برسه، ه ستین یکسچیه
دستشه. تنم مور  یاز موهامه که تو یاطره دنی. در حال بو کشکنمیچشمامو باز م عیسر قشیعم نفس دنیشن با

 فمیو من چقدر بدبخت و ضع شهیم شتریوجودم هر لحظه داره ب ی. حالت انزجار تولرزمیم و به خودم شهیمور م
 که قدرت پس زدنشو ندارم.

پوش  اهیمرد س نی. با نگاه اشهیوارد قلبم م یفیخف یشادو  ادیاز پشت در اتاق م یشخص عیسر یقدم ها یصدا
 پوش در حال محو شدن. اهیاتاقم در حال باز شدنه و مرد س ی. درِ بسته شدهشهینگاه مشتاق منم به سمت در زوم م

 .شهیم عیتند و سر یو همه چ رنیم نیآن از ب کیاسلوموشن به  یهااون حالت یهمه
 رو تختم ولو شم نه؟ دیشه و با یبه درون اتاق اون مرد کامال محو م یشخص یوارد شدن تهاجم با
و با عجله به سمت بالکن اتاقم که  اندازهینگاه بهم م هی می. حامکنمیو نفسمو فوت م فتمیتختم م یپشت رو از

 .رهیم وزهیبه داخل م یحاال درش باز شده و ازش سوز سرد
رو از  شیگوش عیسر کنهیکل بالکن رو چک م نکهیو اوت بعد از ا کنمیسرم نگاهش م یولو شده از باال جورهمون

 :گـهیفقط به شخص پشت تلفن م هیو بعد از چند ثان ارهیدرم شیاپارچه اهیشلوار س بیج
 انجام شد! تیطبق نقشه، با موفق_
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 .رهیگیدامنو م یو حالت تهوع بد خورهیسرم چرخ م یچند بار تو شجمله
 شد، طبق نقشه؟ انجام تیموفق با

 بود؟ نیخوابم برسن؟ نقشه واقعا همتخت یقدم کیتا  بیعج یآدما نیبود که ا نیا نقشه
توان  یو حت دارهی. مرد چند قدم به سمتم برمارمیهام رو باال بترس یهمه خوادیو دلم م شهیم شتریب دستم درد

 وارد اتاق خوابم بشه. تونهیم یر کسشون، هخودم بکشم. طبق نقشه یرو ییپتو ایملحفه  هیندارم که 
 .شهیو چشام بسته تر م ترکینزد ادیم

 از هوش برم... دینقشه، من با طبق
*** 

 دی. طپش شدکنمیفوت م رونیزمان نفسمو با شدت به بو هم دمیخشک و دردناکم رو محکم به هم فشار م یهالب
مصرف  یهابخش. آرامدنهیکشتوقف در حالِ سوت یاونِ لحظهو مغزم بد دهیامون نم جونمیبه بدن ب یاهیقلبم ثان

. سلول به سلولِ وجودم، ستشهیتر از هم اریهُش وتر ذهنم سرگردون یبدنم شدن؛ ول یشده، فقط باعث کِرختگ
 قلبم... دِیو طپشِ شد کوبوننیقلبم م ی)گوتِن( رو تو یهواژ ادواریفر
رئوفِ  یآوار شدم و باز هم عل اهیس یِهمون مبلِ چرم ی. باز هم روروحمیو بعمارتِ سرد و ترسناک  نیا یهم تو باز

نشستن،  وارینظام کرشیپغول زیم یکه رو یانبوه یهابرگه نینشسته... و چرا ا زشیروم، پشت مروبه قایدق م،ینامال
 مرتبن؟ یبیبه طرز عج

که منتظِر  کنمیو بهش نگاه م ارمیجلومه، باال م زیم یم که روسرد شده یچا یاشهیسرگردونمو از فنجون ش نگاهِ
 جوابمه.

 :پرسمیو نامطمئن، م کنمیبا زبونم تَر م لبمو
 فته؟ینم شبید یاز اتفاقا کدومچیه گهید یعنی_

 .کنهیم دییرو تا قینگاه عم نیو برعکس من، کامال مطمئن. لحنِ محکمش هم ا قهیعم نگاهش
 !فتهینم_

 ک،یتارمهین یفضا نیا یروز رو مغلوب کردن و تو ییقبل، نور و روشنا یقش مثل دفعهاتا رنگِاهیس یهاپرده
 .نهیرو بب کیحجمِ تار نیزورش رو بزنه که بتونه درست ا یهمه دیسوزانم با یچشما

 :پرسمیو دوباره م کنمیجمع م چشمامو
 ابق برگرده؟به روال س تونهیم باز مادامه بدم؟ گروهِ منحل شده تونمیبه کارم م_
 .دهیکلمه، جوابمو م هیباز هم مثل قبل در حد  و
 آره!_
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که  دونمیبپرسم. م شهیروم نم یهم ازش دارم ول یاگهی. سوال دنهیشیدستم م دیباند سف یو رو نییپا ادیم نگاهم
 کار... نیااال  ادیبرم یمردِ سرد هر کار نیکه از ا دونمی. مهیکار تیمامور هیفقط  نی. افتهینم یاتفاق
 !؟یریبا خودت کلنجار م یمونده که دار یاگهیسوال د_
 هم گره خورده. یتو ترقی. اخماش عمکنمیو بهش نگاه م ارمیشرم سرمو باال م با

سوالم  دنیاز پرس ینجوری. اگمیکه ذهنم رو مشغول کرده م یاگهید زیچ ،یمضطرب یو با لحن کنمیباز م لب
 .کنمینظر مصرف
ندارم اصال. اونا که  یخوب ی... سابقهرهیمن م یتموم بشه آبرو انیجر نیا نکهیران حرف مردمم... بعد از امن نگ_
 ...زنهیبهم لطمه م یلیخ نیو ا هیماجرا چ دوننینم

 .مونمیو من از ادامه حرفم باز م شنیهم قفل م یتر توهاش ترسناک... اخمهاشاخم
پشت بهش و  قایو دق زنهیرو دور م زی. مکنهیم دتریطپش قلبمو شد ازحدششیو ابهت ب شهیسرجاش بلند م از

نگاهش به منه و نگاه من به سمت بازوهاش که  نهیو دست به سـ*ـ زنهیم هیتک زی. به مستهیایمن م یروروبه
 .لغزهیشدن، م ترمیحج ینجوریا
 !؟یزنیحرف م یانیچه جر انِیاز پا_

و با دست سالمم مانتومو  ادیفرود م زیم یفنجونِ رو ی. نگاهم روکشمیه کردن بهش مو دست از نگا پرهیم پلکم
 :گمیم نی. در همون حکنمیپام مرتب م یرو
 طالق!_

 :دهیخشنش باالفاصله جوابمو م یصدا
 !؟یبه من بزن ویحرف نیهمچ یکنی! چطور جرئت مستیدر کار ن یطالق چیه_

 یبه چشما رهیو خ رونیب دمیم رتیگردنم رگ به رگ شده. نفسمو با ح نمکیکه حس م ارمیسرمو باال م نیهمچ
 :گمیم مشیو نامال یجد
 ؟یازدواج صور هی ی! مگه نگفتشمیمتوجه منظورت نم_

 ی. مثلِ قلب و ذهن آشفتهنی. زمردهاش طوفانستهیایمن م زیم یرو. روبهادیبه جلو م و چند قدم ستهیایم صاف
 من.

 :گـهیو م برهیشلوارش فرو م یهابیج یتو دستاشو بارنیا
 وجود نداره. یکه در هر دو صورت طالق نهیباشه! مهم ا یواقع ای یصور کنهیم یچه فرق_

پشت  یسمت پنجره رهیاون م یکنه. مات شده نگاهم بهش وصله ول لیو تحل هیتجز تونهیرو مغزم نم حرفش
 :گـهیم نیو در همون ح زشیم
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 یول شن؛یباز هم تکرار م شبید یو در صورت قبول نکردنت ماجراها یقبول نکن یتونیگفتم. مرو  طیبهت شرا_
 رد بشه! تیاز دو فرسخ کنهیجرئت نم یکس یقبول کن شنهادمویاگه پ
خودشو بندازه داخل که رئوف پرده رو ول  خوادیم یی. روشناشهیباز م یکیکوچ یو روزنه زنهیکنار م یرو کم پرده

 .فرستهیم رونیو به ب ییروشنا یو پرده با مشت محکم کنهیم
 حرفمو بزنم: یبا خونسرد کنمیم یو سع کشمیرو جلوتر م میمشک ینخ یدست سالمم روسر با
 ...یانیپا هی دیقرارداد با نیسردار من درست متوجه منظورت نشدم. به هر حال ا_

و چشمام گشاد  چسبمیمبل م یکه محکم به پشت یر. جوکنهیحرفمو قطع م یبلند یو با صدا گردهیبرم عیسر
 :شهیم
 وجود نداره. وقتچیهم ه یطالق ست،یرو نزن! ازدواج با من قرارداد ن هیقض نیبهت گفتم حرف ا_

 :گـهیو بلندتر م رهیگیش رو به سمتم ماشاره انگشت
 مفهموم شد؟!_

هاش من کرده. باتوجه به گفته یاگهیاز هر زمان د ترجیمن رو گ معناش،یب یبه جونم افتاده و حرفا یو دو دل ترس
هم  بارنیازدواج کنم و ا دیبار سوم با یمن رسما برا ه؟یبشم که نظام یعبوس بلندِشیمردِ ر نیرسما قرار همسر ا

ازدواج کنه؟  ستمین آلشدهیا دونمیکه خوب م یبراش مهمه که حاضر شده با مَن تیمامور نیا نقدریا ؟یاشتباه
 آلتِ لهو و لعب؟... گـهیبهش م یبشنوه وقت خوادیم یساز منو چجور یصدا

. دمیم هیمبل تک ی. سرمو به پشتشهیو از شدت درد چشمام بسته م کننیم یسوال همزمان مغزمو متالش هزاران
 .شکنهیبلندش، م یبا صالبتش، سکوت اتاق رو بعد از صدا یهاقدم یصدا
 یم. بوشبانه یهاباشن، مثل کابوس یکابوسِ تکرار هیفقط  پوشاهیمردِ س نیو ا زدهخیعمارت  نیا کنمیم دعا
 .ترهیواقع ،یتیکابوس از هر واقع نیکه ا فهممیو م دمیم رونیآهمو ب خورهیکه به مشامم م لیپرس

 شیره. نگاه سبز و جدقرار دا میقدم کیرو دور زده و حاال در  زی. منمشیبیروم مروبه قایو دق کنمیباز م چشمامو
 :پرسمیمبل ولوئه، م یپشت یبهمه. همونجور که سر دردناکم هنوز رو

 سوال بپرسم؟ هیازت  تونمیم_
 :دهیآروم جوابمو م یبا لحن یتو هم ول رهیم شتریب اخماش

 در مورد طالق نه!_
 .ستینه در مورد اون ن_
 .ادیش به وجود نمچهره یتو یرییتغ
 بپرس!_
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 دیشرم دارم. اما با زایچ نیسال سن و دو ازدواج هنوز هم سر ا ی. با سکنمیو گلومو صاف م دمیرت مدهنمو قو آب
 .هیازدواج دائم هیمرد قصدش  نیمطمئن شم. ا

 .خورهیمنه، گره م یدوبرابر پاها زشونیش که معلومه ساو واکس خورده یمشک یهاو به کفش لغزهیم نگاهم
 ؟یاز من دار نی... شما انتظار تمکجبورم بپرسمم یول گم؛یم نویا دیببخش_
چشماش  یو من جرئت ندارم بازم تو رهیگی. سکوت اتاقو فرا مرمیگیرو گاز م نمیریتموم شدن حرفم محکم لب ز با

 زل بزنم.
 نه!_

 شهیهمچنان روم نم یول کنم؛یفوت م رونیراحت به ب الینفسمو با خ شی. با جواب منفهیهمچنان جد صداش
. من هنوز گرفتیوگرنه دلم آروم نم دمیپرسیم دیبا یصورتمم رنگ گرفته و مثل لبو شدم ول دونمیگاهش کنم. من

نشدن و هنوز دارم درد  دهیهم چسبوجودم به یهاکهیرو ندارم. من هنوز ت یو جسم ینوع ارتباط روح چیه یآمادگ
 نافرجام... ی. دردِ شکست! دردِ عشقکشمیم

 !شه؟یم رهیو خ دزدهینگاهشو نم گهی. چند وقته که دخورهینگاهم گره م یسبزش تو یرهی و نگاه خباال ارمیم سرمو
 که از شکست دومم گذشته. ستین وقتیلیفکر کنم... خ شتریب دیمن با_
 :گـهیم نیدر همون ح زش،یسمت م گردهیو برم رهیگی. ازم فاصله مکنهینم رییتغ چیهم حالتش ه باز
 !رسوننتیها مبچه_

*** 
و همزمان اشکام  کنمیم یقبرش خال یگالب رو رو یشهی. شلرزهیو از شدت سرما دست و بدنم م ادیم یبد سوز

. کنهیبـ..وسـ..ـه بارونش م و گالب کشمیقبر م یش رواسم حک شده ی. دست لرزونم رو روشنیم ریهم سراز
 یدید شد؟یکه چ یدیاول و آخرش مال تو بود. د نایکرد. س انـتیسوگند... سوگندم! ببخش که خواهرت بهت خــ ـ

 کردم. انـتیسرم اومد؟ حقمه خواهرم. حقمه. من بهت خــ ـ ییکه چه بال
ش نگاه زدهباال و به صورت سرخ و غم ارمیسنگه. نگاهمو م یهمون دستم که رو یرو نهیشیم لوفریسردِ ن دستِ

 . نگاه اون هنوز به قبره...کنمیم
 خودتو... یبرد نینکن. از ب هیگر قدرنیا_

 :گمیو با بغض م کنمی. صورتمو خشک مارمیدر م فمیاز ک یو دستمال کشمیم رونیدستش به ب ریاز ز دستمو
 .ستین یکردم. اون از من راض یبهش بد یلیمن خ_

 .رهیگیو چشماش رنگ محبت و صداقت م ارهیباال م سرشو
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مهربون بود که به دشمن خودشم رحم  نقدری! در ضمن، سوگند ایپر ینکرد یع. تو کار خالفِ شریکنیاشتباه م_
 .یش بوددردونه زیچه برسه به تو که خواهر عز کردیم

 :دهیو ادامه م چهیپیتر به دور خودش مرو محکم شیخز مشک یپالتو
 کدومتونچیه رِیاومد، تقص نایس . اگه اون بال سرِ تو ویدیخودتو عذاب م یدار ینجوریکار ممکنه که ا نیتراشتباه_

 نبود.
 رو؟ میو نوجوون یدوران کودک یمیصم قیرف نیا نمشیبیاز چند ساله که دارم م بعد
 لوفر،ی. نکنمیدرد احساس م یمن کل ش،یآرا ظیحجم غل نی. پشت امرهیخ ششدهشیآرا یپر از غم ول یهاچشم به
 با ما چه کرده؟ یدرست مثل من. زندگ ست،یشاد گذشته ن لوفرِین
 :دمیجوابشو م ،یو بعد از مکث کوتاه دمیرو محکم فشار م مینیدستمال ب با
با شوهر  دیعقل و منطقمو گرفته بود. من نبا یاحساسم جلو یبود. همه یمعرفتیکار من ب یول هیحرفات منطق_

 !دی. نباکردمیخواهرم ازدواج م
 یشهیو ر دهیبه داخل هُل م رون،یب لغزهیکرم رنگش م یشال پشم ریبلند و لَختش رو که از ز یاز موها یاطره

 !دنیموهاش که رنگ ندارن، سف
 سوگند... میشد ریمون پ. همهشمیم رهیو دوباره به سوگند خ کنمیفوت م رونیبه ب آهمو
 ...کنهیرو درمون نم یعذاب دادن خودت درد ی... ولیگیم یچ فهممیم_

دوست داشتن، درست  نیرو دوست داشتم و ا نایس شهیهاست... من همحرف نیاز ا ترقیم... درد من عکنمیم سکوت
 ...شهیمالِ سوگند بود، هم ناینبود. س

 یرژلب قرمزش رو از تو نیقبل از روشن کردنِ ماش لوفری. نندمیبیو کمربندم رو م شمیبلندش م یشاس نِیماش سوار
نا  یبهم بزنه ول یلبخند گشاد کنهیم ی. بعد از اتمام کارش سعهکشیلبش م یو محکم رو ارهیبرندش در م فیک

. زنمیم ینیرنگ و غمگ! منم در جوابش لبخند کمشمشبا دهیها ندهر چند اگه سال شناسم،یم قمویموفقه. من رف
 :گـهیم نیو در همون ح کنهیحرکت م

 خوبه؟ یچخبر از کار و بار؟ همهچه_
به  یگروه درست نشده چون من هنوز جواب یدوزم. هنوز کارا ینگاهمو به جاده م کنم و یفوت م رونیبه ب آهمو

 رئوف ندادم. یعل
 .یبه زود میگرد یبرم یگروه کنسل شده ول تیفعال هیچند وقت-

 شه: یمتعجبش بلند م یصدا
 هاش کنسل شده باشه؟ تیفعال دیبا یوا چرا؟ چرا گروه به اون بزرگ-



 

 

127 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

کنه. خبر منحل شدن  ینم یریگیاخبار رو هم پ یحت لوفریکنم. ن یبه گچ دستم نگاه ماندازم و  یم نییبه پا سرمو
 ارکستر من مثل بمب همه جا پخش شده.

 ؟یاز من کرد یادیشد که  ی. تو بگو... چستیمهم ن ادیز شه،یدرست م-
 زنه. یم یاندازه و لبخند خجل زده ا یبهم م ینگاه مین

 . دلم تنگ برات تنگ شده بود.رانیکه برگشتم ا شهیم یهفته ا هی-
 دیبا اون الک سف لوفرین یشده  کوریمان یاندازم. ناخن ها یرنگ م یب یشده  دهیاز ته چ یبه ناخن ها ینگاه

 قشنگ و جذابه. یلیمات، خ
 کنم. یپنهون م دمیزشتم رو از د یکنم و ناخن ها یسالمم رو مشت م دست

 ؟یتنها برگشت-
 گـه: یم لوفریو ن هچیپ یم نیماش یآهنگ تو یصدا

 نه، فرانکم با خودم اوردم.-

I was five and he was six 
We rode on horses made of sticks 

He wore black and I wore white 
He would always win the fight 

Bang, bang 
 پنج سالم بود و اون شش سالش من

 میشد یم یچوب یاسب ها سوار
 دیمن سف کرد و یبه تن م اهیس اون
 برد یرو م یباز شهیهم اون

 بنگ بنگ
 زنونه ست. بیآهنگ عج نی. اارهیخواننده، قلبمو به درد م نیغمگ یصدا

وقت از  چیکه ه ی... دخترکلوفری. دخترک ننهیش یلبام م یکمرنگ رو یول یلبخند واقع هیاسم فرانک،  دنیشن با
 .دمشیند کینزد
 چند سالشه؟-
 فی. لحنش هم لطهیدونم که مادر خوب یو م ادی. مادر بودن بهش منهیش یم لوفرین یالب یهم رو یقیلبخند حق هی

 شه: یتر م
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 چهار سال. یرفت تو شیدو ماه پ-

He shot me down 
Bang bang 

I hit the ground 
Bang bang 

That awful sound 
Bang bang 

My baby shot me down 
 منو هدف گرفت و زد اون

 بنگ بنگ
 وحشتناک یصدا اون

 بنگ بنگ
 کرد کیمن، بهم شل عشق

 کنم. ینگاه م میگذر یکه با سرعت ازشون م یجون یخشک و ب یدرختا به
 ه؟ینجوریزن ها ا یهمه  یبرا یسالگ یس ره؟یدلگ نقدریچرا ا نمونیب یفضا

 باهاتون؟ ومدیاون ن ؟یرهام چ-
سرخ نگه  شییکه فقط کارا هیمعروف یِلیکنه. جنسش مثل همون س یجنسش فرق م یلبشه ول یلبخند رو هنوزم

 داشتنه صورته!
 دن. ینم یو استراحت حیتفر چیشرکت بهش امون ه یمشغوله. کارا یلینه، رهام خ-

 Seasonsشن.  یمات جذاب، محکم دور فرمون قفل م دیسف یش، با همون الک ها دهیقشنگ و کش یها انگشت

came and changed the time 
When I grew up, I called him mine 

He would always laugh and say 
Remember when we used to play Bang bang فصل ها اومدن و رفتن و زمانه عوض شد 

 دونستم یکه بزرگ شدم اونو مال خودم م یوقت
 گفت یو م دیخند یم شهیهم اونم

 میکن یباز میعادت داشت ادتهی
 بنگ بنگ
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 کنه. یبه دستم اشاره م شینگاه لحظه اکنه و با  یبحث رو عوض م انهیناش
 ؟یو افسرده ا یساز بزن یتون یشده؟ تا چند وقت نم یدستت چ-

 گذره. یبدون ساز زدن سخت م نازیکه روزگار پر ادشهی ادشه،ی نیا حداقل
 گم: یاندازم و م یشده م م ینگاهمو به دست بسته بند دوباره

 گذره. یم ست،ی. مهم ننیافتادم زم-
 یکوبونه. زبونمو رو یم م نهیافتاده و داره محکم خودشو به سـ*ـ جانیخوام ازش بپرسم به ه یکه م یزیاز چ قلبم
 .چهیپ یدهنم م یکشم و طعم پشمک تو یلبم م

 ؟ینیرو بب نایس یرفت-
 ...سکوت

I shot you down 
Bang bang 

You hit the ground 
Bang bang 

That awful sound 
Bang bang 

I used to shoot you down 
 تو رو هدف گرفتم و زدم من

 بنگ بنگ
 یافتاد نیبه زم تو

 بنگ بنگ
 وحشتناک یصدا اون

 بنگ بنگ
 کنم کیبود که بهت شل نیهم کارم

با من حرف  نایکس در مورد س جیاندازه. ه ینگرانم م یبه چهره  ینگاه میکنه و ن یفوت م رونیمحکم به ب نفسشو
 ده. یعذابم م نیزنه و ا ینم
 یبا اصرار یول نمشیذاشت بب ی. دکترش اول نمیفکرشو بکن یکه بتون یزی. بدتر از اون چیبده پر یلیاوضاعش خ-

نبود که همه  یینایمن نبود. س ینایو هراسون، س دهی. اون پسرک ژولدمشید یکاش نم یمن باالخره رام شد. اما ا
 کرده... گم. انگار مادرشو گم کرده بود. اون سوگندشو مشیشناس یما م ی



 

 

130 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

 یم سیشکنه و اشک هام کل صورتمو خ یآخرش م یجمله  دنیاشکام با شن زشیاز ر یریجلوگ یبرا مقاومتم
 کنن.

Music played and people sang 
Just for me the church bells rang 
Now he’s gone I don’t know why 
And till this day sometimes I cry 

He didn’t even say goodbye 
He didn’t take the time to lie 

Bang bang 
 پخش شده و مردم آواز خوندن یقیموس
 دونم چرا رفت یمن بود حاال او رفته و نم یبرا نایبه صدا دراومد، همه ا ساهایکل زنگ

 کنم یم هیگر یتا امروز گاه و
 ام نکرد یحداحفظ یحت
 نکرد که بهم دروغ بگه نیصرف ا یزمان یحت

 بنگ بنگ
 یکنم همه  یگـه. حس م ینم یزی... ازش ممنونم که چنیده. هم یو فشارش م نهیش یسرشونه م م یرو ستشد

 وجودم شکسته. قلبم، حسم، غرورم...
 ...رهیگ یاوج م نیدوزم و سرعت ماش یسمت راستم م ی شهیسوزانمو به ش یچشما

He shot me down 
Bang bang 

I hit the dround 
Bang bang 

That awful sound 
Bang bang 

My baby shot me down 
 کرد کیبه من شل او

 بنگ بنگ
 افتادم نیزم یرو من
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 بنگ بنگ
 وحشتناک یصدا اون

 بنگ بنگ
 کرد. کیمن، بهم شل عشق
*** 

 دخترم؟ یمطمئن-
تک افتاده دور چشماش،  نیدختر هجده ساله. چ هیکنم، با شرم  یپر محبتش نگاه م یو به چشما ارمیباال م سرمو

 د؟یمرد رو بوس نیا یخاک پا دیو نبا ارهیم ادمیهاش رو به  تیتک حما
 ذارم. یرنگ و پهن مبل م یقهوه ا یدسته  یسالمم رو رو دست

 گم: یم یلحن آروم با
 درست کردم. یزیدردسر و آبرور یلیغلطم براتون خ یدونم بخاطر انتخاب ها یم-

 رن. یهم فرو م یحرفم تو نیا دنیپر و مردونه ش با شن یابروها
از  یادیدونم زمان ز یم-دم:  یکنم و ادامه م یمبل نشسته نگاه م یزنم. به مامان که کنارش رو یم یحیمل لبخند

 نگذشته. یقبل بتیمص
 قشنگش پر از اشک شده. یبرعکس بابا اخم نکرده، چشما مامان
سردار رئوف رو  ادی. من زستیدر کار ن یعشق و محبت چیدفعه ه نیا-دم:  یندازم و بازم ادامه م یم نییپا سرمو

در خطره. ازدواج  دیزتریبرام عز ایدن یدونم در خطرم، عالوه بر من جون شما هم که از همه  یم یشناسم. ول ینم
 ...طوریشما رو هم هم تیکنه. امن یم نیمنو تام تیمثل سردار امن یبا کس

 نهیکنه و دست به سـ*ـ یحرفمو قطع م ینشستن، با تند که مامان و بابا روش ستادهیا یپشت مبل قایکه دق انیپو
 گـه: یم
 ریهم که اون فردو دستگ سیرستوران افتاد، االنم تموم شده و رفته. پل یبود تو یاتفاق هی! ستیجون تو در خظر ن-

رو جنازه  از دیبا ،یقصد ازدواج با اون مردک غول تشن رو دار لیدل نیاگه به ا ؟یکن یرو بزرگ م هیکرده. چرا قض
 !یمن رد بش ی

 .نهیش یلبم م یرو یتلخ لبخند
که من ناخواسته، گوتن  یدونست یکاش م ی. اومدهیبه سمتم ن یکه هنوز خطر اصل یدونست یکاش م یمن، ا انیپو
 ...یکرد یو بغلم م یدونست یکاش م یدارن. ا کاریو با من چ نیدونم ک یشدم که نم یجماعت هی
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 یشه و با آرامش جواب چشم ها یتر م قیره ش مردونه تر و جا افتاده تر شده. لبخندم عمچه ،یمشک وریپل نیا یتو
 دم: یرو م نشیخشمگ

بکنم. در ضمن، سردار  یسکیر چیخوام ه یمن شده خطرناکه و من نم ریکه دامنگ ی. شهرتانیپو ادنیآدما ز نیا-
گذشته و بعد از  یدارم. از من سن شهیهم شویبانیتو پش تیشوهر حما هی. مطمئنا به عنوان هیو مقتدر تیمرد با موقع

 .نیآرامشم. هم یدنبال کم قط. فستین یدونم که ازدواج بچه باز یم گهیاون دو شکستم د
 نشن. ریکنه که اشک هاش سراز یم یسع یلرزه ول یمامان م یصدا

کارت محرومت  یقطعا از ادامه  اون ؟یفکر کرد نیبه ا چیتا آسمونه. ه نیتو و اون مرد زم نیمادر، تفاوت ب یپر-
 یم یچ ی. متوجهیستیاون مرد ن هیشب یول یدیدونم توام نمازخون و مق یمادر. من م هیکنه. به شدت مذهب یم

 گم؟
 دی. دست سفنمیش یزنم و م یمامان و بابا زانو م یپا ی. جلوششونیپ رمیشم و م یحرفاش از جام بلند م دنیشن با

 یشه. همونجور یبه جونم وارد م یذارم. آرامش خاص یبوسم و سرمو روش م یانوشه مز یمامان رو که رو فیو ظر
کنه  یخواد کار ینداره و اتفاقا م یکارم مشکل بامورد باهاش حرف زدم.  نیمن در ا-گم:  یکه چشمام بسته ست، م

کنه.  مید به زور چادرخوا یکه اونم نم ستمین یارکستر صادر بشه. حجاب منم که خوبه فقط چادر تیکه مجوز فعال
 من تابع شمام. ومدی. اگه خوشتون ننیو حرف بزنن. محکشون بزن انیب نی. بذارنیشما بگ یبازم هر چ تیدر نها یول

 زن جمع شده. نیوجود ا یجهان، تو یکنه. انگار کل آرام بخش ها یو سرمو نوازش م نهیش یموهام م یرو دستش
 گم: ی. دوباره مدهینگاهش هنوز پر از ترد ینم. اخماش محو شده ولک یو به بابا نگاه م ارمیباال م سرمو

برو و برگرد  یمن ب یشما بگ یبا شما. هر چ یدفعه همه چ نی. سابقه م خرابه. اینگرانم باش یپدر جان، حق دار-
 کنم. یقبول م
 گـه: یو در جوابم م نهیش یسرشونه م م یرو دستش

 یبرا دمیو ترد یبه گذشته فکر نکردم دخترم. دو دل یره نکن. من لحظه ابه فکر گذشته نباش و بهش اشا نقدریا-
 ذارم دسته گلم پژمرده شه. یدفعه نم نیخودش و خونواده شو بشناسم. ا دیبا ما متفاوته. با یلیکه سردار خ نهیا

 یتفکر نگاه م غرق در انیو به پو ارمیبوسم. سرمو باال م یسرشونمه با عشق م یکنم و دستشو که رو یکج م سرمو
 کنم.

 خان داداش؟ یگ یم یتو چ-
 ده: یگره خورده جوابمو م ینرم نشده. با اخما یو ذره ا هیهنوز جد انیپو
 نظر من! نمی. اادیرئوف و دار و دسته ش خوشم نم نیمن از ا-
 ره. یزنه و از راه پله باال م یتعلل مبل رو دور م یحرف، بدون لحظه ا نیبعد از زدن ا و
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دوست داره.  ادیز یلیخ انیپو-گـه:  یرسه که م یمامان به گوشم م یکنم. صدا یرفتنش نگاه م ریبه مس یاحتنار با
آدم و خونواده ش  نیکه با ا میدار ازیخودت ن یما حت ینداشته باشه. همه  یحیبهش حق بده که عکس العمل صح

 .میو تعامل داشته باش میآشنا بش
 گم: یو آروم مدم  یحرفش سرمو تکون م دییتا در
 درسته، حق با شماست.-

 گـه: یم نیو در همون ح نهیش یو مواجم م شونیپر یموها یمادر رو دست
خواد مثل  یرسن. دلم م یم گهیساعت د کیرئوف کمتر از  ی. به خودت برس مادر. خونواده یآماده بش یبهتره بر-

 .یبدرخش شهیهم
 یازدواج ها نیرم. من از ا یفکر فرو م یکنم و تو ینگاه م شده دهیچیکه دور مچ دستم پ فمیظر یساعت مچ به

فکر  یساله مجبورم به منطق یزن س کیتونم عاشقانه انتخاب کنم و به عنوان  ینم گهید نکهیترسم. از ا یم یمتوال
 ترسم. یاز رئوف م نروم و من از گوتن، من از خودم، م شیپ ی ندهیکردن، من از آ

*** 
تنها  می. رژ پشمکهیو شک و دودل دیپوش دست شکسته، پر از ترد یدختر زرشک نیخودم و ا به نهیآ یاز تو نگاهم

 یب نقدریو چشمام... چرا ا ومدهیطرح دارم در ن یروسر ریاز موهام از ز ی. تارشمهیبخش صورت بدون آرا نتیز
 روحن؟

 .دنی. مهمونا رسنییپا ایمادر، ب یپر-
 زیشوم یقلبم از رو دیدوزم. طپش شد یاتاقم م یو به در بسته  رمیگ یم نهیمادر، نگاهمو از آ یصدا دنیشن با

دلم مرتبا اسم  یکشم و تو یم م ختهیآروم شدن درون به هم ر یبرا یقیرنگم کامال مشخصه. نفس عم یزرشک
جور که دارم شم. همون یبندازم از اتاق خارج م ضعمسر و و ای نهیبه آ یاگهینگاه د نکهیزنم. بدون ا یم ادیخدا رو فر

 یرو م یمحجبه ا اریبس یخانوم چادر هیاول  یکنه و من در وهله  یپدر در خونه رو باز م ام،یم نییاز راه پله پا
شه و نگاهم  یتعارفات بلند م یکنم. صدا یلحظه مکث م هیو من  هیجد بیکه عج یمحجبه ا ی. خانوم چادرنمیب

 المثال خود رئوفه. یاخم ها هیشب بیکه عج یون زنه. اخما یابروها یال یاون اخم گره خورده  ههمچنان ب
رغم همه  یکنم و عل یصورتم بپاشم. به اون زن نگاه م یرو یکنم لبخند گرم یم یو سع وندمیپ یپدر و مادرم م به
 ده. یکنم و تنها در جوابم سرشو تکون م یم یجونم جوونه زده، سالم مودب یکه تو یحس بد ی
با اون زن داره. نگاه  یادیگرم و موقرش تضاد ز یشه و چهره  یوارد م یلند و چهارشونه ااز اون مرد قد ب بعد

شه و طپش قلبم با آرامش  یم یپرسه. لبخند منم واقع یاندازه و مهربون تر حال و احوالم رو م یبهم م یمهربون
 ه ست.پدران شیسبز زمرد یا. چشم هستیسبزش خوف انداز ن یره. چشم ها یم نیوجودش از ب
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گـه و زن داداش زن داداش از  یم کیکنه. در گوشم تند تند تبر یبغلم م یبیکه با شوق عج داستیآ یبعد نفر
و  فیظر یبوسم. گونه  یزنم و گونه ش رو م یبهش م یقیلبخند عم طنت،یهمه ش نی. در مقابل افتهیدهنش نم
 نرمش رو.

و البته  یجد یلیبلکه به پدر و مادرمه. خ ست،یبه من ن شه، برعکس خونوادش نگاهش یدر آخر خود رئوف وارد م و
 دیکنم که پر از رز هفت رنگه، شا یدستش نگاه م یبزرگ تو یکنه. به جعبه  یدر کمال احترام بهشون سالم م

تر  قیس، عم قهیانتخاب گل خوش سل یتو صهپوش که مشخ اهیمرد س نیلبخندم به ا یتا. ناخواسته پهنا ستیدو
 یتشکر یده و معلومه که مادر هم شگفت زده ست. با مهربون ی. جعبه رو به مادرم مستیگاهش به من نشه اما ن یم
ندازه و کم کم لبخندم  یبه من نم یکنه. همچنان رئوف نگاه یم تیهدا ییرایکنه و پدر همه رو به سمت پذ یم

 در حال محو شدنه.
قصه ها.  یرز هفت رنگِ تو یقشنگمه. گل ها یاکنم و نگاهم به گل ه یسرشون در کنار مامان حرکت م پشت

 گـه: یو با لبخند در گوشم م نهیب یمامان نگاهمو به گل ها م
 محشر باشه. نقدریش ا قهیکردم سل ی. اصال فکر نمادیخوشم م یسردار جد نیکم کم داره از ا-

 گم: یم یاندازم و در جوابش با لحن آروم یبه غبغب م یباد یتصنع
 ثابت شده ست! شونیا ی قهینو انتخاب کرده، سلمامان جان، م-
 پرسم: یربط م یو ب ادیبالفاصله لحنم از حالت شوخ در م و
 ست؟یکجاست؟ چرا ن انیپو-

 اندازه: یم نمیغمگ یبه چشم ها ینگاه میشه و ن یکمرنگ تر م لبخندش
که... بهش  شیشناس ی. ممجلس یتو ادیشه که ب ینم میمستق یصراط چیکردم به ه یهر کار یاتاقشه ول یتو-

 .رشیپذ یبه زمان داره برا ازیحق بده. ن
 اندازم. یم نییکنم و سرمو به پا یفوت م رونیبه ب آهمو

 چیه یوقت بو چیبلند که ه شیمرد ر نیمرد ندارم. به ا نیبه ا یشباهت چیدونه من ه یمن، حق داره. م انیپو
کنه.  ینگاهمم نم یحت یمرد که روز خواستگار نیبه ا گـه مطرب و یمرد که به من م نیده. به ا ینم یعطر

 .تههم گذش تهیرفتارش از فرمال یست ول تهیکه هرچند فرمال یا یخواستگار
 اهیس رهنیو پ اهیکنم. به کت شلوار س ینگاه م اهشیس یو من به لباسا ننیش یمبل ها م یتعارف مامان، همه رو با

 کیرو پاره کنه. به ساعت کالس رهنیپ یداره دکمه ها یکه سع مشیحج کلیش تا آخر بسته شده. به ه قهیکه 
هاش در تضاده  یاهیکه با س یزی. تنها چستین یوقت باز شدن چیکه ه ییمچ چپش و به اخما یرو یبسته شده 

 سردش. یسنگ یزمرد هاشه. زمردها
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کنم  یشونزده ساله هل م یچه هادرهم. مثل دختر ب یکنه، با همون اخم ها یم ریباال و نگاهمو غافلگ ارهیم سرشو
 دم. یدلم به خودم چند فحش آبدار م یو تو رمیگ یاندازم. لبمو گاز م یم نییو سرمو به پا

جات  قهیذاره، کنار عت یخونه م یگوشه  زیم یگل رو رو یمامان جعبه  ه؟یچه عکس العمل نیساله، ا یس نازیپر
کنه. همون مرد خندان و مهربون که پدر خونواده ست،  یتشکر مرئوف باز هم  یمحبوبش و بابت گل ها از خونواده 

 !انیندارن خانوم پرن یارزش چیگل ها در مقابل دختر خانوم هنرمند شما، ه نیا-. دهیجوابش رو م ییبا خوشرو
پدر  میکدوم انتظار نداشت چیشن. ه یخون گرم متعجب م تینها یلحن ب نیبر من، پدر و مادر هم بخاطر ا عالوه

پدر دوست  نیا یو به رو ادیبه وجود م یداشته باشه. ته دلم آرامش خاص یرفتار گرم نقدریا نقدریا نقدریخونواده ا نیا
 لبخند مردونه و پدرانه ست. هی. جواب منم کنم یازش تشکر م ینجوریزنم و ا یم یحیلبخند مل یداشتن

 یگلبه یمانتو هیورده و تا کرده کنارش گذاشته. . چادرشو درانمیبش ششیکنه که برم پ یبا شوق بهم اشاره م دایآ
بسته و صورت معصومش درخشش  یرو به شکل لبان رشیحر یرو در بر گرفته. روسر فشیبلند و خوش دوخت تن ظر

 گم: یرم و بهش م یم دایبه سردار بکنم، به سمت آ ینگاه گهید نکهیگرفته. بدون ا یخاص
 کنم. زونیبده چادرتو آو-

 گـه: یکه کامال در تضاد با صورت معصومشه، م یطونیو با لبخند ش رهیگ یم دستمو
 .یمن بکن یبرا یدست چالغت کار نیخواد با ا یعروس خانوم. نم نیبش ایب-
 .نمیش یمبل م یو کنارش رو خندمیم

 یکنم. چشماش قفله رو یگردونم و نگاهش م یکنم. سرمو بر م یخودم حس م یخانم رئوف رو رو نیسنگ نگاه
 شده. دایکش اومده م، پ یتوسط جوراب شلوار یزانوم که کم یدیسف

که  مویدامن زرشک عیسر چه،یپ یدهم م یکه طعم پشمک تو یکشم و همونجور یدهنم م یعادت لبمو تو طبق
شه. با  یباال و به صورت سرخ شده م وصل م ادیکشم روش. نگاهش م یزانومه، م نییتا پا بایکنار رفته و تقر یکم

 شه. یکنار گوشم بلند م دایآ یخنده  یاندازم و صدا یم نییسرمو پاخجالت 
 نقدریباش و ا یقو یکم ؟یباز یبارته؟ چرا زود خودت رو م نیکه انگار اول یکن یرفتار م یچرا امشب طور ناز،یپر

 خیدست  یکنم. دست گرمش رو ینگاه م دایبه آ م،یاز درون در حال خودخور کهیجلوه نده. درحال فیخودت رو ضع
شه. دم گوشم  یصورتم پخش م یعطر گرمش تو یشه و بو یم کی. نزدادیزانومه، فرود م یسالمم که رو یزده 

 گـه: یم
 بهت بکنم. یا هیتوص هیتونم  یم یول ادهیقبول دارم. ابهت مامانم ز-

خشکش زود  ژیبخاطر پرست-گـه:  یده و م یهالل مانندش رو باال م یاز ابروها یکیکنم.  ینگاهش م یسوال
 شه. ینظرت عوض م ،یباهاش آشنا بش شتریقضاوتش نکن. ب
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 یمیباهاش صم دیبهم نگفته. پس کال نبا یچینه. رئوف هم ه ای هیچ یخواستگار نیدونه علت ا یم دایدونم آ ینم
تفا لبخند گرم اک کیساده م رو. در جواب حرفش، تنها به زدن  یاحساسات درون یبهش بگم. حت ویزیباشم و هر چ

 گـه. ینم یچیده و ه یکنم. اونم دستمو پرمحبت تر فشار م یم
کنن. خانوم رئوف  یبحث شرکت م نیا یشه و پدر و مادرم در کنار هم تو یازدواج توسط رئوف بزرگ شروع م بحث

 وی. همه چرهیکنم. دوست ندارم باز مچمو بگ ینم یعنوان نگاه چیگـه. به سردار به ه ینم یچیصم بکم نشسته و ه
کنم و رو حرفشون حرف  سکیتونم ر یدفعه نم نی! اهباش میبه خونوادم سپردم. نظر اونا نظر منه، گرچه به ضرر جان

 دلشونو بشکنم. خوامینم گهیبرنم. د
. از تفاوت ها هم ارهیکرد پسر ارشدش اسم ازدواجم ب یوقت فکر نم چیه نکهیگـه. از ا یبزرگ از پسرش م رئوفِ

با  نکهی. اگـهیچقدر با هم متفاوتن. منتها از عشق هم م یدو خانواده از نظر فرهنگ میدون یهمه م نکهی. از اگـهیم
 گذاشت. متفاوت ها احترا نیبه ا شهیو مهر م یو بردبار یصبور
مرد  نیمن احترام خواهد گذشت؟ ا دیو عقا قیسردار متعصب، به عال نیخوره. ا یسرم زنگ م یاحترام تو ی واژه

 ره؟یگ یهامو م یآزاد یجلو ،یخود را
کنه.  یم دیکه داره خودمو خونوادمو تهد یخطر ایتفاوت ها و عدم درک ها  نیفکر کنم؟ به ا یبه چ دیمن با االن
سکوت  ه،یزیو احترامش واجب تر از هر چ هیخانم رئوف، شما به عنوان مادر که نام مقدس-به نام گوتن.  یخطر
شم چند  ی. بنده به شخصه به شدت خرسند متهیهمجمع مهم و حائز ا نیا یبرا اری. نظر شما و حرف شما بسدیکرد

 از شما بشنوم. یکالم
کنه و سرش  ی. به پدرم نگاه نمرهیبحث قرار بگ یشه که خانم رئوف تو یپدر باعث م یمودبانه و محترمانه  لحن

 ی. برعکس، پر از اقتداره. روسرستینخجل بودن  ایاعتماد به نفس کم  ینشون دهنده  نییسر پا نی. اما انهییپا
تر کرده. لحن محکمش  یچهره ش رو جد ش،محکم بسته شده و صورت گرد و نسبتا تپل رچادرشیز ش،یقهوه ا

 :چهیپ یسالن م یتو
حاج آقا  یپسرم و حرف ها میکه با تصم نهیکنم بخاطر ا یعرض نم یزی. من اگر چانیجناب پرن دیشما لطف دار-

شن. هدف ما، خوشبخت شدن  یبابت تفاوت هاست که انشاهلل اون ها هم حل م شتریمن ب یگرانکامال موافقم. ن
 شه. یامر محقق م نیآقا امام زمان ا ی هیسا ریبچه هامونه که قطعا ز

*** 
بزرگم که  ینفره  هیبه تخت  یکنه. نگاه یو اتاقمو اسکن م ستادهیبندم. پشت به من ا یشه، درو م یکه م وارد

 بیمتنوع و عج یها یها ولنیرنگم نشسته. به و یصورت یروتخت یکه رو یبزرگ دیاندازه. به خرس سف یوسطه م



 

 

137 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

دخترونه ست. راستش از  یادیبه سنم ز سبتدونم، اتاقم ن یسمت راست تخت. م قایدق دم،یسف یبوفه  یتو بمیغر
 زنم. یبهش نم یبود. دوسش دارم و دست ینجوریهم ونیدکوراس میهجده سالگ

کنم. گرچه من پشتشم و  یرنگ اون ور تختم، اشاره م دیسف یکنم و با دستم به مبل تک نفره  یرو صاف م مگلو
 .دینیبنش دییبفرما-! نهیب یمن رو نم

 شده. رمیکه دامن گ هیادیعلتم فقط و فقط بخاطر اضطراب ز یب یکارها نیا
تر از خرسم  نییپا یکم قای. دقنهیش یاون م یکنه و رو یبهم بندازه، به سمت تختم حرکت م ینگاه نکهیا بدون

 شده. ترکینداره و انگار ابعادش کوچ یابهت گهیکه در مقابل سردار د
کفش  یداده. نگاهش رو هیتخت ستون کرده و بهشون تک یروبه رومه. دستاش رو پشت کمرش، رو گهید حاال

 ره نگاهم کنه.عنوان قصد ندا چیدونم امشب چرا به ه ی. نممهیپاشنه بلند مشک یها
ذارم.  یرو به روبه سردار م قایدارم و دق یبر م شمویآرا زیم کیکوچ یخورم. صندل یمکث از جام تکون م یاز کم بعد

 کنم. یو نگاهش م نمیش یروش م
 ازتون دارم. یسوال-

دام خشک کنه که سوالمو بپرسم. گلوم رو که م ی. سکوتش اجازه رو صادر منهیزم خیانعطافش همچنان م یب نگاه
 کنم. یشه، صاف م یم
من به قولم عمل  فته؟یاتفاق م نیا ی. کدیدوباره سرپا کن یخواستگار انیگروهمو بعد از جر دیشما به من قول داد-

 کردم!
 ده. یجوابمو م یکلمه ا کیصورتش بده،  کیمیم یحت ایبه حالت نشستن و  یرییتغ نکهیا بدون

 !یبه زود-
 شهیتند شده م یکه کم دنمیاز نوع نفس کش نویکالفه م. ا یخواد و بس! حساب یم بویمرد صبر ا نیکردن با ا سر

 .دیفهم
 از حدش نکنم. شیب یتفاوت یسکوت و ب نیبه ا ییخودمو بپرسم و اعتنا یدم سوال ها یم حیترج

 ست؟ین مهم نمن دوبار ازدواج کردم براشو نکهیا انن؟یاصال خونوادت در جر ه؟یدونه ازدواجمون بخاطر چ یم دایآ-
 هیتک یترسم و از پشت به صندل یم یکم ینگاه ناگهان نی. از انهیش یچشمام م یو نگاه خشنش تو ادیباال م سرش

 دم. یم
 اندازه. ینگاه کردنش، خوف به جونت م یکه حت یکس ؟یمرد سر کن نیبا ا یخوا یم یچجور ناز،یپر

 .هیجد شهیو لحنش مثل هم صدا
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فراموش  لشویداشته به خودمون ربط داره. از االنم تو دل یلیکن! ازدواج من و تو هر دل جفت گوشات فرو یتو نویا-
ازدواج  نیکه چرا ا هیدونه داستان چ یاز خودمون نم ریکس به غ چیازدواج نرمال بهش نگاه کن. ه هی. مثل یکن یم

منو نقل دهن هرکس و  یام و آبرو. احترلشویدل یکن فراموش دیکنم. توام با یم دییبار دوم تاک یشکل گرفته. برا
 دونم و تو! یمن م یبکن یناکس
 یم م نهیخودشو به سـ*ـ نیبهتر از حرف زدنشه. قلبم همچ یلیرسم که سکوتش خ یم جهینت نیبه ا قایدق االن

 ده: یذاره و ادامه م یخوام حرف بزنم که نم یترسم صداش به گوش رئوف برسه. م یکوبه که م
 یحق ندار گهیذارن. د یاحترام م یطیمن به انتخاب من تحت هر شرا یدور! خونواده  زیبر تمیکوفت یاون گذشته -

 نازیتموم شدن پر شهیهم ی. اونا تموم شدن. برایذهن به گذشته ت فکر کن یتو یحت ایمن  یجلو ای یکس یجلو
 !انیپرن

 یذشته مو فراموش کنم؟ گذشته کنه. ازم انتظار داره گ یخشک خشک شده. حرفاش مثل مته سرمو سوراخ م دهنم
 همراه باهاش چال بشم. دیچال بشه، منم با نیزم ری. اگه قرار گذشته زانهیپرن نازیمن کل وجودمه. کل پر

در حال حرکت  دیبا شهی. همنهیجا بش هیمرد عادت نداره  نیره. ا یاتاقم م یشه و به سمت پنجره  یجاش بلند م از
 باشه انگار.

 شکنه. یاتاق رو مصداش سکوت  دوباره
چرا ازدواج  نکهی. ایشیاز اون تو همه جوره زن من محسوب م ریبه غ یخوام ول ینم ییزناشو یمن از تو رابـ ـطه -

 یتو به من ربط داره حت زیبه خودمون ربط داره. همه چ میکن کاریچ میخوا یم نکهیبه خودمون ربط داره. ا میکرد
 ذهن و فکرت!

 رم. یم لیبه تحل شتریب هیرو که هر ثان یکنه. من یه دستاش پشت کمرش قفله، نگاهم مک یگرده. همونجور یم بر
! به زورم میمن عل د،ینه ام نای. من نه آشاداد هخامنشم نه سرونیب یزیر یاز من رو از ذهنت م ریغ یفکر هر آدم-

 داخلش باشه! یا گهیاز من کس د ریکه به غ ویشکنم اون سر ی. میبه من فکر کن دیکه شده، از سر اجبار تو فقط با
رئوف  یرو ازش نداشتم. من انگار حواسم نبود که قراره با سردار عل ییحرفا نیهمچ دنیشده م. انتظار شن رهیخ بهش

 یزیو خون ر تیجنگ و مامور یتو شویکه جوون ی. کسستین انمیکدوم از اطراف چیه هیکه شب یازدواج کنم. کس
 پر از خشونته. ست،یش نرمال نحرف زدن یکه حت یگذرونده. کس

 یکنم کم یم یساله رفتار کنم. سع یزن س کیکنم که مثل  یم یبه وجود آشفته م بده. سع یکنم سامان یم یسع
دم.  یکشم و به زحمت آب دهنمو قورت م یم یقیکه توش فرو رفتم، خودمو باال بکشم. نفس عم یسردرگم نیاز ا
 . نگاهم آرومه، درست مثل لحنم.مشینامال یزمردها یتو زنم یشه. زل م یاز اضطرابم کم م یکم
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که حواسم به تک  دمیباشه. سوال پرس زیخشونت آم نقدریو انتظار نداشتم که جوابم ا دمیمن فقط ازتون سوال پرس-
 کنم. لحن یاندازم و به گچ دستم نگاه م یم نییتک اعمالم بشه و ناخواسته نقشه هاتون رو خراب نکنم. سرمو به پا

 دم: یم امهبازم اد ینرم بشه ول یآرومم باعث نشد که نگاهش ذره ا
سال  هی. هنوز طیشرا نیا یگذشته م بشم. حداقل تو الیخ یکه ب دیدار ییدرضمن، به نظرم شما از من انتظار نابجا-

 رو... نایس ینشده که اون اتفاقات برام افتاد. من... من از بچگ
چون فشار  کنمیاحساس نم یگردنمو گرفته. درد یروسر یدست رئوفه که از رو نیحرفمو بزنم. ا یتونم ادامه  ینم
اون  یرو. همه  یناگهان یکینزد نیمتوجه نشدم ا یاومد سمتم که من حت عیده اما چشماش قرمزه. اوقدر سر ینم

 .ههوا. صداش آروم و لرزه برانداز رهیشه م یدود م میآرامش ظاهر
! ستیباهات برخورد کنم که حقت ن ی. نذار جوریاریاسمشو به زبونت نم گهیوقت د چیکنم، ه یوقت. تکرار م چیه-

 وقت! چینکن. ه یمنو عصب
قرمز شناورن. برق خشم نگاهش، صاعقه وار نگاه لرزونم رو خشک کرده. خشک  یایدر هی یچشم هاش تو یسبز

 در حال زدنه.که تند تند  یا یشونیکه باد کرده و نبض پ یو رگ گردن بیاون دو زمرد عج
*** 

 زیم ی نهیو از تو آ ارمیخونم. با دهن باز سرمو باال م یکه پاشا برام فرستاده رو م یامیپ گهیبار د یادیتعجب ز با
. بهش نگاه دهیکنم. خرس مهربونم خندون کنار دراز کش یتختم نشستم، نگاه م یبه خودم که با تعجب رو شمیآرا
 پرسم: یکنم و با تعجب م یم
 ؟یزود نیبه هم-

 خوره... یسرم چرخ م یلحن مقتدر رئوف تو نیطن
 !یبه زود-

باره. ساعت هفت صبح  یم یپف کرده و خواب الودم خوش حال یکنم، از چشما یبه خودم نگاه م نهیآ یاز تو دوباره
پرت  یکشم. پتو رو با شاد یاز شدت شعف م یبلند غیکنترل کنم و ج جاناتمویتونم ه ینم ؟یهمه خوش بخت نیو ا
کنم.  یدو تا م یکیشم و پله ها رو  یخارج م تاقبه دست از ا یپرم. گوش یم نییطرف و از تخت به پا هیکنم  یم

که  نمیب یکنم. سر راه پله مامان رو م مشونیو خبر خوب سه یخوشحال نیا یتو دینرفتن سرکار با انیتا بابا و پو
 پرسه: یم یشونیبا پر نهیب ی. من و که مادیقصد داره باال ب

 ؟یزد غیچرا ج ؟یمادر خوب یپر-
به قولش عمل کرد... -گم:  یکنم و تند تند م ی. غرق در بـ..وسـ..ـه ش مرمشیگ یبغلم م یرسم و تو یم نییپا به

 پرسه: یداره آرومم کنه و با تعجب م یتعجب کرده، سع یبه قولش عمل کرد... مامان که حساب
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 شده؟ یمادر؟ چ هیداستان چ-
شوهرجونم، مَردِ عمل مامان -گم:  یکارم و با خنده م یم رمانندشیحر یگونه  یبـ..وسـ..ـه رو محکم رو نیآخر

 گروه دوباره صادر شده! تیخانوم. هنوز دوازده ساعت نشده به قولش وفا کرده و مجوز فعال
کوتاهم که  یاسی ینخ رهنیبه پ یاندازه. منم نگاه یبه سر تا پام م یشه و نگاه یمامان ناگهان سرخ م ی چهره
 ینجوریباره که ا نیاول یمامان برا یتنمه ول یلباس کوتاه نیهمچ ستیبارم ن نیاندازم. اول یباسنمه م نییتا پا

گردم که برم سمت آشپزخونه، با همون لحن شاد  یبر م ماندازم و همونجور که دار یباال م یکنه! شونه ا ینگاهم م
 گم: یم یو پرانرژ

 ...یزود نیکجان؟ به هم انیبابا و پو-
 کاریما چ یرئوف ساعت هفت صبح دم در خونه  ی... علی. علفتمیکنه و به سرفه م یم ریگلوم گ یحرفم تو ی ادامه

و  افهیو ق ختیهم فرو رفته. سر تا پام از شدت خجالت به خاطر ر یتو یو اخماش حساب نهییکنه؟ سرش پا یم
آن  هیکنه که برم باال.  یشرم زده ش اشاره م یماکنم که با چش یان نگاه مبنده. با دهن باز به مام یم خیحرفام، 

 گم: یزنم و م ی. محکم به صورتم مامیبه خودم م
 خاک بر سرم!-
زنم  یبندم. همونجور که دارم نفس نفس م یرم. در اتاقم رو محکم پشت سرم م یتوان از پله ها باال م یبا همه  و

 شیآزما میدنبالم و بر ادیکه قرار شد ب فتمیم شبید یحرفا ادیدم.  یم هیبهش تک چسبم و سرمو یاز پشت به در م
 .میبد

 نکردم. آروم باش لطفا. یدونستم دم دره. کار بد یآروم باش. من که نم-گم:  یذارم. بهش م یقلبم م یرو دستمو
. رمیگ یکنم. از در فاصله م یت مفو رونینفسمو به ب ادیمامان که م یپرم. صدا یجام م ی. توزنهیبه در تقه م یکس

 داخل. نگاهش پر از سرزنشه. لحنش هم... ادیو مامان م شهیدر باز م
من مناسب  یبرا یاندازم. حق داره گله کنه. اون بچه باز یم نیی. سرمو پانهییچه وضع اومدن به پا نیآخه دخترم، ا-

 گم: یم یو با لحن آروم رمیگ یم وجه مناسب نبود. لبمو به دندون چیلباس ها به ه نینبود. با ا
 و خبرو به گوشتون برسونم. امیب عیخواستم سر ی. اونقدر خوشحال بودم که فقط منهییدونستم پا یبخدا نم-

 گـه: یم نی. در همون حرونیکنه که از بره ب یده و قصد م یتکون م سرشو
 شده. یعصب یکار تو معلومه حساب نیآماده شو. با ا عیسر-
شده و  ختهیمواج و بلندم دورم ر یکنم. موها یرم و به خودم نگاه م یم نهیبه سمت آ عیشه. سر یم که بسته در

کس  چیه یو خواب! جلو یو خونگ ی. با لباس مهموندهید یمرد منو همه جور نیرنگه. ا یصورتم پف کرده و ب
کنم و  یفوت م رونیم. آهمو به بو ناراحت هنکرده بودم. واقعا از دست خودم شرمند یخراب کار نقدریعمرم ا یتو
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خوام.  ینم نویشه و من اصال ا یم یشیآت شتریمنتظرش بذارم ب شتریآماده شم. هر چقدر ب عیکه سر کنمیم یسع
 رفتم و برگشتم. ایبهم نشون داد و من از شدت ترس تا اون دن کشویکوچ یچشمه  هی شبید

دارم و از اتاق خارج  یبزرگمو از رو تخت بر م یمشک فیدازم، کبن ینگاه نهیدوباره به آ نکهیشم بدون ا یکه م آماده
مبل  ی. روامیم نییافتاده. از پله ها آروم پا یچه اتفاق ارمیخودم ن یبه رو دیکشم. با یم قیشم. مرتب نفس عم یم

 ییاده. حرف ه یمامان گوش م یو در سکوت به حرف ها نهییانشسته و مامان هم روبه روش. سرش پ ییرایپذ یتو
 یرسا و محکم یاندازم و با صدا یپوش م اهیس شهیحجم هم نیبه ا یسرگرم کردن دارن. نگاه یکه فقط جنبه 

 گم: یم
 من آماده م.-

 ینگاه نکهیسمتم. رئوف بدون ا ادیشه و م یشه. مامان هم همراه با اون بلند م ی. به جاش، بلند مادیباال نم سرش
 گـه: یبه مامان م نیره سمت در خونه. در همون ح یشه و م یبهم بندازه از کنارم رد م

 .انیخدانگهدارتون خانم پرن-
 یمنو م یداد. بازو صیشه تشخ یزرد شده م یاز چهره ش که کم نویترسه، ا یمرد م نیهم مثل من از ا مامان

 گـه: یآروم م یلیو دم گوشم خ رهیگ
 .هیعصبان یلیمرد االن خ نیدونم ا ی. من میامروز حواست به خودت و رفتارات باشه پر-

داره خارج  یمامان رو بهش که سع نیدم. در همون ح یتکون م دنیفهم یدم و سرمو به معنا یدهنمو قورت م آب
 پسرم. خدانگهدارت. یخوش اومد-گم:  یبشه م
دم و بن یکمربندمو م عیده. سر یذاره که حس پرواز بهم دست م یگاز م یپاشو رو نیهمچ م،یکه ماش نیماش سوار

 یوقت مثل رئوف رانندگ چیه یهستم ول یخودم شوماخر یخونم. منم به اصطالح برا یم یالکرس تیلب آ ریز
 یپخش شده. بو لیپرس یگرمش، بو نیشما یواقعا ترسناکه. تو یمالحظگ یب نیسرعت و ا نیکنم. ا ینکردم و نم

 یهام بشه و کم هیخوش وارد ر یبو نیم اذار یکشم و م یم یقیکه از لباساش نشئت گرفته شده. نفس عم یلیپرس
 رو کم کنه. میاز اضطراب درون

 ن؟ییپا یچرا با اون سر و وضع اومد-
بهش بدم؟  یکنم. انتظار داره چه جواب یمکث م یدوزم بهش و کم ینگاه متعجبمو م ش،یسوال ناگهان نیا دنیشن با
مرد امروز به  نیکه بهم گفت درست رفتار کنم، ا فتمیحرف مامان م ادیخودم حق ندارم آزاد بگردم؟  یخونه  یتو

از صبحونه نخوردنه، جوابشو  یکه ناش یا گرفته یدم و با صدا یهست. آب دهنمو قورت م یعصب یکاف یاندازه 
 دم: یم
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 نیدی. فکر کنم فهمومدمیخونمون وگرنه به اون شکل از اتاقم در نم نیایم یزود نیدونستم شما امروز به ا یمن نم-
 منم حجاب برام مه...که 

 کنه. یتر بره، حرفمو قطع م نییپا ایصداش باالتر  ایبهم بندازه.  ینگاه نکهیا بدون
خشنش  مرخیشه. به ن ی! چشمام گرد تر م؟یریو پدرت با اون سر و وضع تو خونه راه م انینکنه تو جلو پو نمیبب-

 پرسم: یکنم و با بهت م ینگه م
برجسته ش  یاز رگ ها نیفرمون قفل شده. ا یمن هستن! دستش محکم رو یده داره؟ اونا خونوا یچه اشکال-

 کامال مشخصه.
حجاب برات مهمه با اون  یکه ادعا دار ییو تو ستی! اون پسر جوون محرم تو نستنیتو ن یواقع یاونا خونواده -
 ؟یش یجلوش ظاهر م ختیر
و تا  ارهیمسئله رو به روم ب نیت نداشتم که اوقت دوس چیشه. ه یم حبس م نهیسـ*ـ یحرفش، نفس تو دنیشن با

. دندونامو رهیگ یسراسر وجودمو فرا م تیحرفمو نزده بودن. خشم و عصبان نیا میزندگ یکدوم از آدما چیاالن ه نیهم
 دم: یم وباالتر رفته جوابش یکه کم ییدم و با صدا یهم فشار م یرو
 یلیبهم چشم داشت تا االن خ ستیکه به قول تو برادرم ن نایبزرگ شدم. اگه پو یطیشرا نیساله من با همچ یس-

که اون و پدرم از من کردم  ییها تیتره! حما یتن ،یتن یاز برادرها یلیمن از خ یبرا انیتونست بکنه. پو یکارا م
 . اونا ازستنیمن ن یاصل یکه اونا خونواده  یبگ یکنن! پس حق ندار یخودشون نم یواقع یخونواده  یبرا ایلیخ

 تر و محرم ترن! یشناسم اصل یکه من م یهر کس
شه  یعوض نم شیچی. با حرفام هشهیکمرنگ تر نم ایاخمش پر رنگ تر  ی. حتادیلبش نم یهم رو یشخندین یحت

 پرسه: یو تنها در جوابم م
 بارت بود نه؟ نیآخر-
کشم و  یم یقینفس عمفهمم.  یمرد مرموز نم نیاز ا یزیچ چیشم. من ه یتر م یسوالش، عصب نیا دنیشن با

کنم. هنوزم با سرعت در حال حرکته  ینگاه م ابونیو به خ رمیگ یکنم خودمو کنترل کنم. رومو ازش م یم یسع
 حوصله: یآروم تره اما ب نمبار لح نیحرفاست. ا نیتر از ا ختهی. اعصابم به هم رترسمینم گهید یول
 شم! یمتوجه منظورت نم-

 .ستهیا یچراغ قرمز مو پشت  ادیتر م نییپا سرعتش
 یبارت بود که با لحن تند و صدا نی! آخریر یبا اون لباسا راه م یهرکس ایخونوادت  یبارت بود که جلو نیآخر-

 بارت بود، نه؟ نی. آخریزن یباال رفته با من حرف م



 

 

143 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

دم. لبمو  یهم فشار م یممکنه! چشمامو محکم رو یکلمه  نیمعناتر یمن ب یزندگ یمرد، آرامش تو نیوجود ا با
کنه. من تازه گروهم تونسته  یباهاش کارو بدتر م یخوام حساب نشده جوابشو بدم. لجباز ی. نمرمیگ یمحکم گاز م

کنم و نگاهمو بهش  یذاللت! چشمامو باز م همه نیخراب کنم. لعنت به ا ویتونم همه چ ی. نمرهیسر و سامون بگ
خودشو خشن نشون داده؟ با  نقدریشه ا یخسته نم ده؟یتا حاال خندکنه. اصال  یدوزم. اونم با اخم داره نگاهم م یم

رئوف. گذشته و حالمو از نظرت با دقت بگذرون. به  یخوب منو نگاه کن سردار عل-دم:  یجوابشو م یلحن آروم
 میبده. من سال هاست سبک زندگ رمییبتونه تغ ایبخواد  یکه کس تمییدختر بچه ن گهیسنمم دقت بکن. من د

 زایچ نیوقته ا یلیمن و تو زشته. از ما خ یبرا نکارایاالن بخوام باهات لج کنم و کل بندازم. نه! ا نکهی. نه اهینجوریا
 نیا دیبا می. اگه قراره با هم ازدواج کنیبکن نکارویا یتون یبدم توام نم رییتونم تو رو تغ یگذشته. همونجور که من نم

 .میریتفاوت ها رو پذ
گـه و  ینم یزی. در جوابم چارهیرو به حرکت در م نیو ماش رهیگ یزدم نگاهشو ازم م یف مکه داشتم حر ینیح در

 یکنم. من منطق ینگاه م ابونای. متعجب بازم به خستیکنه. عکس العمل هاش اصال قابل حدس زدن ن یسکوت م
 فته؟یب یا گهیقراره اتفاق د ایحرف زدم 

 یلم م متشیگرون ق نینرم ماش یصندل یاندازمو رو یکه بگم باال مندارم  یزیواقعا چ نکهیا یهامو به معنا شونه
 مرد مبهمه! نیبهتر از تحمل کردن ا دنیدم. خواب

کشم و به  یبه چشمام م یبخوام و موفق بودم. دست اریکردم هوش یکنم. سع یچشمامو باز م نیحس توقف ماش با
 گـه: یم نیکنه. در همون ح یکنه و کمربندشو باز م یم نوخاموشیکنم. ماش یرئوف نگاه م

خونوادش!  ی. حتنهیباز بب یاونو با لباسا یذارم کس یزن من ناموس منه. نم یول یبزرگ شد یندارم چجور یکار-
 به بعد حواست به نوع پوششت باشه. نیدوستاش! پس از ا یحت
مرد متعصب  نیکنم. ا ینگاه م شیخال یو منگ به جا جی. گشهیخارج م نیبزنم از ماش یاجازه بده حرف نکهیبدون ا و

 .ستیبشه! واقعا قابل درک ن ستیولنیزن و هیقرار شوهر 
خارج  نیو از ماش امیبه خودم م عیپرم. سر یجام باال م یزنه که تو یم یضربه ا چییسمت من با سو ی شهیش به
 یبه پالتو ی. نگاهفتهیراه م شگاهیاندازه و جلوتر به سمت آزما یبه سر تا پام م یدرهم نگاه یشم. با همون اخما یم

 اندازم. یرنگم م دیسف یبلند و ساده 
 شگاهیو به سمت آزما امیبه خودم م عیسر ستاده،یا شگاهیصداش که دم در آزما دنیسرجات؟! با شن یستادیچرا ا-

 شم. یروون م
 جانم پاشا؟-کنم.  یدم، تماس رو وصل م یکه با لبخند جواب ذوق و شوق چند از پرستارا رو م همونجور



 

 

144 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

پرسم:  یداره. با چشمام ازش م ییدونم چه معنا یکه نم یبا اخم شه،یکنه. مثل هم یگرده و نگاهم م یبر م رئوف
 کیتبر-کنم.  یو از پشت نگاهش م ستمیا یره. من سرجام م یم رشیگردونه و به سمت پذ یروشو بر م ه؟یچ
 .میعبور کرد یجان. باالخره از اون همه سخت یپر گمیم
ها  یلیکه نگاه خ ستیکنم. از چشمامم پنهون ن ینم یو به سوزش دستم توجه نهیش یلبم م یرو یقیعم بخندل

ها، نگاه نیبه ا توجهیداره! اما ب یادیز یطرفدارا کل،یه نینظام با ا ینخبه  نیدونم که ا یرئوف قفل شده. م یرو
 .دمیجواب پاشا رو م جانیبا ه

کنسرتامونو  یخوام به زود ی. ممیبه بچه ها خبر بده که از فردا دوباره کارامونو شروع کن عیخوش حالم پاشا. سر یلیخ-
 .میبرگزار کن

با  نیو در همون ح ادیبه سمتم داره م یساله با خوش حال ستیدخترک نوزده ب هیشنوم چون  یپاشا رو نم جواب
 پرسه: یم یشگفت

 د؟یخانوم نازیپر شما واقعا نم؟یب ی. دارم درست مانیخانوم پرن یوا-
 خودمم. زم،یسالم عز-دم:  یدختر نسبتا تپل و بامزه رو م نیکنم و با لبخند جواب ا یم یلب تند تند خداحافظ ریز
 گـه: یم جانیزنه و با ه یشدت ذوق دستاشو به هم م از
 ی. تودیهست زن اسطوره هیمعاصر کشور شما به عنوان  یقیموس یمن عاشق شما و ساز زدنتونم. به نظر من تو-
 رو دستتون باشه. یکس دمیند رانیا

 یقیسن عاشق موس نیا یدختر تو هیکه  شمیشم. خوش حال م یخوشحال م یلیخ جانش،یپر ه یها فیتعر از
 ده: ینشونم م لشویموبا عیذاره جوابشو بدم و سر ی. نمهیقیسالم موس یده که شنونده  ینشون م نیو ا کهیکالس

 رم؟یگتونم باهاتون عکس ب یم-
 گم: یو خنده بهش م یمهربون با
 شویو گوش ستهیا یکنه. با شوق کنارم م یمن عکستو خراب م یدست شکسته  نیقطعا ا یندارم ول یمن که مشک-

 گـه: یم نیبره. در همون ح یباال م
 .دیکرد یشاهکار یدست با سازتون کارا نیخانم. شما با ا نازیپر دیپرست دیدست شکسته رو با نیا-

شه. دختر بدبخت  یرئوف جلومون ظاهر م یشه و عل یم دهیاز دستش کش یگوش ره،یخواد عکس بگ یکه م نیهم
 .رهیگ یرو سمت دخترک م یگوش یکنم. نگاه سردش به منه ول ینگاهش م یکشه و من شاک یم ینیاز ترس ه

 .میبر-
 گـه: یو بهم م رهیگ یرو م یگوش عیسر ده،یپوش ترس اهیس یکه معلومه از وجنات آقا دخترک

 گرفتم.خدانگهدارتون. یلیوقتتون رو خ دیببخش-
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 پرسم: یدم و با حرص م یدستم محکم فشار م یتو لموی. موبارهیگ یبه سرعت ازمون فاصله م و
 ره؟یبنده خدا عکسشو بگ یبود؟ چرا نذاشت یچه رفتار نیا-
 گـه: یم نیشه، در همون ح یکنه و از کنارم رد م یبهم م ینگاه مین

 دم! یم ادی. من بهت یریبگ ادیمونده که  زایچ یلیخ-
قالب  نهیب یمرد رو م نیا یدم. هر کس یم رونیبه ب تینفسمو با عصبان ده،یچیپ مینیب ریز لیپرس یکه بو یحال در
 غرم: یشم و م یکنه. خدا به داد من برسه. دنبالش روون م یم یته
 شه. یزنه و سوارش م یرو دور م نیبهم ماش توجه یبفهم! ب نویشم سردار. لطفا ا یمن عوض نم-
 یخودش قرار م نیمنو تحت الشعاع قوان یدخالت کنه. داره کل زندگ ینجوریکارام ا نیتر یشخص یبذارم تو دینبا
 ده.

 میبه ن یذاره. نگاه یپام م یرو یو پاکت ارهیبه حرکت در م نویتوجه ماش یبندم. ب یشم و درو محکم م یم سوار
 پرسم: یزم و با تعجب ماندا یرخش م

 ه؟یچ گهید نیا-
 نداره. یمشکل شامونیآزما-

 پرسم: یتر م متعجب
 جوابش اومد؟ یزود نیبه هم-

 سوال من سکوتشه. جواب
 یقدرت له بشم. چون سردار نخبه  نیا نیحجم سنگ ریدونم که قرار ز یمرد تا کجاست؟ من م نیاقتدار ا وسعت

 و نخواهد بود. ستین وجه اهل مالطفت چیکنار دستم، به ه
 یکنم. چه رفتار کاریچ دیدونم با یشده که اصال نم یدم. اوضاع جور یم هیتک شتریب میکشم و به صندل یم یآه

 تیو در نها یمرد و زندگ نیدرک ا یخسته م. خسته  نقدریشروع نشده و من ا یزیغلط. هنوز چ یدرسته چه رفتار
 گوتن!

 گم: یم یآروم که چشمام بسته ست، با لحن یحال در
 انیفردا که بچه ها م یبرا ویخوام همه چ یلباس عوض کنم و برم سالن. م دی. بامیخواد زودتر برس یدلم م یلیخ-

 آماده کنم.
 ده. یکشه که جوابمو م ینم هیثان به
 من. یخونه  میر ی. میبکن نکارویامروز ا ستیقرار ن-
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 چیرخش که ه می. به ننمیش یصاف م یصندل یتر از اون رو عیشه و سر یحرفش، چشمام به سرعت باز م دنیشن با
 کنم. ینگاه م ست،ین دایازش پ یحالت

 چرا؟!-
 .ادیژستش به وجود نم یتو یرییتغ
 .یرو بدون زایچ یسر هیهست که  ازین-

که جون من و خونواده  یبد یخبرها دنیشه. ترس از شن یم ریکنه و به جاش ترس به دلم سراز یفروکش م تعجبم
سوال  ایکنم  یشلوغ کار نکهیا یخوام بفهممشون. به جا یکه من نم ییزهایکنه. ترس از دونستن چ یم دیو تهدم

 ی. چهره نهیب یرو نم ییاما چشمام جا زمدو یرم. نگاهمو به سمت راستم م یفکر فرو م یبپرسم، تو یاضافه ا
 وش نوشته شده.چشمام افتاده که اسم گوتن بزرگ و خوانا ر یپرده رو هیخودم مثل 

. ستین یمعمول یها و خونه ها نیاز ماش یکه توش خبر یابونیشه. خ یشهر م یها ابونیخ نیاز مدرن تر یکی وارد
حدس زدن  نش،یتفاوته. با توجه به ماش یتو اون ندارن. نگاهم ب یرفت و آمد چیجامعه، ه یکه مردم عاد یابونیخ
 هستش، سخت نبود. نینش انیمرد اع نیکه ا نیا

شه. وارد  یرنگ و بزرگ باز م یدر مشک موت،یر یداره و با فشردن دکمه  یعمارت نگه م هی نگیپارک یجلو
بنده. من بقل  یلبم نقش م یرو یشخندین گه،ید یمدل باال نیدو ماش دنیبا د میش یکه م ینیرزمیز نگیپارک

 یم کاریبشم؟ حواسم هست دارم چ یک زن . قرارادیلحظه از خودم و کارام بدم م هی یآقازاده نشستم. برا کیدست 
 کنم؟

گرون  ینایماش نیاستفاده از ا-گرده.  یکنه و به سمتم بر م یشه، حرفم متوقفش م ادهیپ نکهیشو! قبل از ا ادهیپ-
 سردار مملکت؟ ستیگـ ـناه ن مت،یق

که  ینجوریمه شه،یزنم. خونسردتر از هم یشه. با جسارت بهش زل م یچشمام قفل م یسردش، تو یزمردها
 گـه: ینگاهش بهم قفله، م

 شو! ادهیپ-
ده.گرچه  یبهم نم یجواب چیدونم تا خودش نخواد ه یم یکنه ول یترم م یتفاوتش، از درون جر یالعمل ب عکس

 صورتش بکوبونم. یخواستم حرف دلمو تو یمن فقط م ست،یجواب دادنش برام مهم ن
 یده و به باال م یرو فشار م کی یطبقه  ی. سردار دکمه میش یم نگیپارک یشده  یکار نهیآسانسور تمام آ سوار

 اهشیس یها شیتوجهه. به نظرم ر یاون بهم کامال ب یو نگاهم بهشه. ول ستادمیروبه روش ا قای. با فاصله دقمیر
 بلنده. یادیز
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 یسرمو تکون م ست،یاصال آداب معاشرت بلد ن نکهیره. از ا یم رونینفر رئوف به ب نیشه و اول یآسانسور باز م در
 .امیم رونیدم و ب

 شه. یم شتریم بره و انزجار یهم فرو م یتو شتریعمارت، اخمام ب یبه شدت سلطنت ونیعظمت و دکوراس دنید با
بزرگ و  یلیکه مطمئنم خ اتشیکه از باغ و ح ستین یازین گهیو د میوارد خود عمارت شد میمستق نگ،یپارک از

 پرابهته، گذشت.
 ییبا حفاظ طال یشده ا یشده. راه پله بزرگ و فرش کار ختهیبلند عمارت آو اریاز سقف بس یمیت عظبه شد لوستر

ها، به شدت نظر  وارید یرو یو کار شده ا ییطال یبا قاب ها یخاص یوسط عمارت قرار داره. تابلوها قایرنگ، دق
من  یمتضاد با عالقه  قایکه دق یی. رنگ هاییست با طال رهیبه کار رفته همه ت یکنن. رنگ ها یآدمو جلب م

 هستن.
 ی. نگاهش مادیبه سمتمون م ینییبا سر پا ده،یو کامال پوش یدختر جوون، با لباس فرم خاکستر کیورودمون،  با

 سرده. یلیخ ش،یو صورت استخون ستین رونیتار از موهاشم ب کی یکنم، حت
 اندازه. یم نییاندازه. باز هم سرشو پا یمن مبه  یبه سردار و نگاه یو نگاه ستهیا یروبه رومون م قایدق
 خانوم. دیآقا، خوش آمد دیخسته نباش-

 روحه. یآرومش، ب یصدا
 آماده ست؟ زیم-گـه:  یم نیشه و در همون ح یتشکر کنم. سردار از کنارمون رد م یکنم با لحن خوب یم یسع
 شه: یبالفاصله جوابش داده م و
 بله آقا.-
 یکنم. نم یشه، م یبه قامتش که دور و دور تر م یره. مستاصل نگاه یه از راه پله باال مکنم ک یسردار نگاه م به

که  یمن یبرا ینابلد نیو ا ستیزن رو بلد ن کیرفتار با  یمرد ذره ا نیکنم و کجا برم. ا کاریچ دیبا قایدونم دق
 ست.هستم، فاجعه یخجالت

 .ارنیب فیتا آقا هم تشر زیسر م دییشما بفرما-
 یبه تابلوها نیح نی. در هممیر یم ی. به طرف ضلع غربفتمیعمارت راه م نیحرف دنبال مستخدم الغر اندام ا یب

 ییها یشدن. نقاش دهیکش سمیونیکه انگار به سبک پست امپرس یها یکنم. نقاش ینگاه م وارید یرو ینصب شده 
. اما هیجذاب بیترک یارت، از نظر حرفه اعم کیتار یتابلوها با فضا نیا بیونسان ونگوگ. ترک یها ینقاش هیشب
. میش یم یکینسبتا بار ی. وارد راهرورهیگ ینفسمو م ییجا نیهمچ یتو یزندگ ره،یگ یکه دلم زود م یمن یبرا
شده.  یگذار یجا قهیبوفه ها انواع و اقسام ظروف عت ینصب شده و تو یا شهیکامال ش یها بوفه ها وارید یرو

 .یشمیو  یا روزهیف یکنم. ظروف سفال یره و به سمت راستم با دقت نگاه م یال مابروهام از شدت تعجب با
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 یلیطو یغذا خور زیست. م رهیها باز هم ت واری. دمیش یم یانگار وارد تاالر غذاخور ب،یعج یاز گذر از اون راهرو بعد
لوستر نسبتا بزرگ که در  هیداره.  یو خاص فیظر یها یو منبت کار یکه لمسه دوز یزیوسط سالن قرار داره. م

 خانوم؟-نصب شده.  زیم یباال قایدق ست،یاصال بزرگ ن یساختمون اصل یمقابل لوستر تو
 یکنم. جلو یکنم. به سمتش نگاه م یو نگاه سرکشمو کنترل م امیبه خودم م یخدمتکار، ناگهان یصدا دنیشن با
 رم. یلو مج ی. به آرومدهیها رو به عقب کش یاز صندل یکیو  ستادهیا زیم
 .دیبد لیرو به من تحو فتونیپالتو و ک دیلیاگر ما-
رو  فمی. اما کستیجذبم، مناسب حضور در مقابل سردار ن رهنیچون پ ارمیمطبوع داخل، پالتومو در نم یوجود گرما با

 .زمیممنونم عز-کنم لحنم خوب باشه.  یم یدم. سع یبهش م یبا لبخند کمرنگ
 یجوابمو م میده، همونجور یبه داخل هل م یرو کم یو اون پشت سرم صندل نمیش یم یصندل یرو نیهمون ح در

 ده. لحنش نه گرم تر شده، نه نرم تر.
 یتو قهیسل تیچند مدل غذا با نها ز،یم ینشستم. رو زبانیم یاز صندل یصندل نیسوم یست خانوم. رو فهیوظ-

 ادیره. به احتمال ز یها دلم به شدت ضعف مغذا دنیبا د یشدن. ساعت حدود ده صبحه ول دهیظروف طالکوب، چ
محکمش از پشت سر به  یقدم ها یساعت غذا سرو بشه. صدا نیا یسردار دستور داده که تو م،یچون خون داد

شه.  یپخش م لشیپرس یشه بازم بو ینوع قدم برداشتنش حفظم شده. از پشت سرم که رد م گهیرسه. د یگوش م
 لباساش برعکس خودش آرامش بخشه. یکشم. بو یم یقیبندم و نفس عم یچشمامو م

 گهید یمشک رهنیپ هیرو عوض کرده و  شیکنم. کت مشک یچشمامو باز م ره،یگ یکه قرار م زبانیم یصندل یرو
وجود نداره. از نگاه نکردن  ینازی. انگار پرزهیکنه. نگاهش به م یم ییمچ دستش خودنما یتنشه. ساعتشم هنوز رو

 گم: یم یرومدارم. برخالف درون پر تالطمم با لحن آ یبینفرت عج شیتوجه یو ب
 شدم! یم ریس سمیو ساند کیک هیهمه تدارکات نبود سردار، من با  نیبه ا ازین-

رو صدا  ینام میباالست مر یکه کم ییشه، با صدا یحرفم تموم م نکهیبهم بکنه، بعد از ا یبازم توجه نکهیا بدون
لباس فرم ظاهر  یتو گهیدختر جوون د هی هیثان هیر حال خارج شدنه. در عرض از سرم د ینامرئ یکنه. دودها یم
 .دییسالم آقا، جانم؟ امر بفرما-گـه:  یو تند تند م رهیگ یسمت چپ من قرار م قایپر تره. دق یشه اما نسبت به قبل یم

 ،یاره. برعکس قبلد ییمشخصه که اضطراب باال دنشیاندازم. از تند تند نفس کش یسرخش م یبه لپ ها ینگاه
 شه: یسرد رئوف بلند م ی. صدانهیش یلبم م یرو ی. لبخندطنتهینگاهش پر از ش

 خانومو کمک کن غذاشونو بخورن.-
کنه. انگار  یبه من م ینگاه میبکنم. مر یاعتراض نکهیشه. قبل از ا یگرد م عیشنوم، چشمام سر یکه م یزیچ از

 شه. یم دایهو یادیز جانیچهره ش ه یو تو ادیزبونش بند م دنمی. با ددهیتاره منو د
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همه جا  ولنیو یعمارت انگار داره صدا ی. با حضورتون تودیخانوم سالم نکردم. قدم رنجه فرمود دیبب... ببخش-
 شه. یم دهیچیپ
 دم: یره و با خنده جوابشو م یم ادمیمدل حرف زدنش اعتراضم به رئوف  از
 ؟یشناس یمگه تو منو م-

 .رهیگ یکل صورتشو م یره. لبخند بزرگ یم ادشیاز  دنیتند نفس کش تند
 قشنگتون بشم... یخنده ها یشه من شما رو نشناسم آخه فدا یمگه م-

 یم یکنه و اضطراب از وجناتش جار یدختر محو م نیرو از صورت ا یرئوف بلندتر از حد معمول، دوباره شاد یصدا
 شه.

 ؟یگ یچرت و پرت م نجایا یسادیبهت گفتم کمکشون کن غذاشونو بخورن. وا-
بکنن. دندونامو از حرص  نکارویدوست دارن ا نقدریدونم چرا امثال رئوف ا ینداره، نم یلذت چیکردن آدما ه ریتحق
داره  یاون دختر طفلک یکننده ش رو خیو توب یکنم. نگاه جد یگردم بهش نگاه م یدم و بر م یهم فشار م یرو

 هم نداره. ینرمش چیه اما ستیکشه. لحنم بلند ن یسوهان م
 ریز چارهی. دختر بمهی. نگاهش هنوز به مرستین یبه کمک کس یازی. نامیتونم از پس اموراتم برب یمن خودم م-

 گـه: یم یکشه، با لحن آروم و مهربون یداره برام سوپ م کهیداره و در حال یبر م یرئوف، کاسه ا نینگاه سنگ
نوش جان  دیسوپ مرغو با نی. استیتون شکسته. االنم رنگ به روتون ندرسته. شما دست ششونیخانوم، آقا فرما-
 خوره. یدستتون بهتر جوش م د،یمصرف کن میکلس شتری. هر چقدر بدیتا زودتر خوب بش دیکن

 ی هیچند ثان نیکه انگار نه انگار هم کنهیم یسخنران ستادایا ینداره. جور ییدختر جا نیذات ا یمطلق تو سکوت
آبم  وانیل کی. رئوف میمر رینظ یدر طول غذا خوردنم با کمک ب نجاستیکرد. جالب ا خشیرو  رئوف سنگ شیپ

به خوردم بده. بعد از اون سوپ  یشتریب یکه غذا ددا یخط م میبه مر ینجورینخورد. نگاهش به بشقابم بود و انگار ا
 هیمجبورم کرد که  میرمستقی، غخودش یعلم لیدال نیقربون صدقه و همچن یبا کل میو واقعا خوشمزه، مر ظیغل

 بشقاب پر زرشک پلو با بوقلمون بخورم.
 گـه: یم نیشه و در همون ح یکنم. رئوف از جاش بلند م یم زیرفته و من با دستمال مرطوب دارم دهنمو تم میمر
 .ایدنبالم ب-

رد بشه که با حرف من رو به که انجام داد، زشته که تشکر نکنم. قصد داره از کنارم  ینقض یب ییرایبابت پذ راستش
 که... دینخورد یزیخودتون چ-اندازم.  یم نییکنه. اما من سرمو پا یو نگاهم م ستهیا یروم م

 گـه: یخوره و م یمکث از کنارم جم م یا هیاز ثان بعد
 .یداشت ازین شتریندارم. تو ب لیم-
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 م:گ یپهنشه، م یکه نگاهم به سرشونه ها یو همونجور فتمیراه م دنبالش
 بود. یعال زیبه هر حال دستتون درد نکنه. همه چ-

کرد که حتما  یادب حکم م ینداشتم ول یاکشن یر چیده و راستش با توجه به اخالقش منم انتظار ه ینم جوابمو
 تشکر بکنم.

امت بزنم، ص یحرف اضافه ا نکهی. بدون امیر یعمارت باال م یو از پله ها میش یخارج م یهم از تاالر غذاخور با
 نیو سنگ رهیت نیزایو د ونیزنه. برعکس دکوراس یدوم، چشمام برق م یطبقه  دنیو ساکت به دنبالش روونم. با د

سمت راست،  یمشک یو توس یراحت یو راحته. مبل ها نست اما به شدت مدر رهیباز هم ت نکهیطبقه با ا نی. انییپا
 یخوره. قفسه ها یبه چشم م ،ییرسما طال یکتابخونه  هیقرار دارن. سمت چپ هم  یخانگ نمایس یروبه رو قایدق

بخواد کتاب بخونه،  یاگه کس یعنیمختلفن. قسمت راست و چپ نسبتا از هم دورن.  یپر از کتاب ها شیچیمارپ
وسط به  کیبار یتوسط راهرو یشن ول یتوسط راه پله از هم جدا م ییجورا هیکنه.  ینم تشیاذ ونیزیتلو یصدا

که  یو همونجور ستهیا یاز درها م یکی یراهرو چند تا در وجود داره. رئوف روبه رو نیا یوشن. ت یهم وصل م
 گـه: ینگاهش به دره، م

 کنم. نیتا باهات تمر نجایا یایب دیکه دستت خوب شد، چندبار با نیبعد از ا-
شم. قبل  یروبرو م کیکوچ یزراندایباشگاه ت هیکنه و من با  یدرو باز م ،یکن نیباهام تمر ویبپرسم چ نکهیاز ا قبل

 ختهیآو شهیکنم که سمت راست، پشت ش ینگاه م یبیغر بیعج یشم و به تفنگ ها یداخل م یاز رئوف با شگفت
 دنیاز د یو نگاه سردش به منه. از طرف ردهشلوارش فرو ک یها بیج یگردم. دستاشو تو یشده. به سمتش بر م

 به دلم نفوذ کرده. یترس بد گهیطرف دزده م و از  جانیخاص، ه یهمه اسلحه ها نیا
اما هنوز فاصله  ادیتر م کیقدم نزد هیکنه. چون  یترسمو احساس م ؟یبد ادی یراندازیهست که بهم ت ازیچرا ن-

 قرار من فرو رفته. یب یچشم ها یخونسردش تو ی. زمردهامیدار
. یریبگ ادیرو  زایچ یسر هی دی. اما بافتهیق باتفا نیذارم ا یکنه. من نم ینم دیتو رو تهد یخطر چیبه بعد ه نیاز ا-

 بتونه از خودش دفاع کنه! دیتو با طیتو شرا یکس
 نیا ی. نگاهم تونهیش یلبم م یرو یشخندیرفتن. ن شیتا اتاق خوابم پ سیپل هیدزد و  هیکه  فتمیم یزمان ادی

 .رهیگ یزمردها، رنگ جسارت به خودش م
 عمارت؟ نیا یتو امیب دیبعد از ازدواج با-

 دم: ی. با همون حالت و لحن ادامه مارهیم نییبه عالمت مثبت به پا سرشو
 یتوقع دار ،یتر و جمع و جور تره ازم محافظت کن کیکوچ نجایاز ا یلیپدر و مادرم که خ یخونه  یتو یتو نتونست-

 نه؟یتضم تمیعمارت درندشت، امن نیا یباور کنم که تو
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بره.  یم نیقدم بلند از ب کیرو با  نمونیب یاز خشم. فاصله  یزنه. برق یرق مب ز،یسالح سرد و ت هیمثل  چشماش
من مردم و زنده شدم.  ییدوزم. اون شب کذا یبهش م ییپروا ینگاهمو با همون ب نییشه. از پا نهیسـ*ـ نییسرم پا

 اندازه. یجون آدم م یرو تو زلحن محکمش، لر نیهم یره ول یصداش باال نم ادیمرد ز نیا
تو خونه  یایم یوقت یمن نبود. ول ی فهیاز توام وظ می. حفاظت مستقیمن نبود. تو زن من نبود یون خونه، خونه ا-
رئوف.  یناموس عل یش یم یعنیشه.  یسرش باشه نابود م یفقط فکر تو تو یهر ک یعنی. یزن من یعنیمن  ی

رو که  یا بهیزنم غر یم شیکنه و من آت یمدوست داشته باشه  یهرکار تیامن نیناموس من تو خونه ش با باالتر
 ؟یدیبشه. فهم کیخونه م نزد میبخواد به حر

خوشم  نهیزم نیا یشه. از تعصبش تو یم نشیگزیبازه و شرم جا یزدم، کم کم رنگ م یکه ازش دم م یجسارت
وقت  چیه یول هیه دوستکنه. پدر من مرد خونواد دیمورد تاک نیا یشدت رو نیتا حاال کنارم نبوده که به ا ی. مردادیم

 نمیب یرو م یزیچ نیباره که من دارم همچ نیلاو دیشا یسال زندگ یس نیا یمثل رئوف ناموس ناموس نکرده. تو
کشم و  یم یکه دوسش داره. آه یمرد شیپ تیکم امن هیخواد، نه؟  یم نویزن هم هی نده؟یخوشا نقدریو چرا برام ا

همو دوست داشته  میتونست یکاش م یکاش جوون تر بودم و ا یدارم. ا یچند قدم به عقب بر م نییبا همون سرپا
داره اشاره  یجالب ی افهیکه ق شونیکیکنم. به  ینگاه م نشیتریو یتو یکنم و به اسلحه ها یم ش. پشتمو بهمیباش

 پرسم: یکنم و همونجور که پشتم بهشه، م یم
 ؟ید یم ادیبهم  نیبا ا-
و به همون اسلحه نگاه  ستهیا یکنارم م ادیاونم آشکاره. چون بالفاصله م یطعا براخوام بحثو عوض کنم، ق یم نکهیا
 شه: یبلند م شیجد یکنه. صدا یم

 کنه! هیتخل قهیدق کیگلوله رو در  850و قادره که  هیکیخطرناک جهانه! بلژ یاسلحه  نیاسلحه هفتم نیا-
. به هیو حرفه ا ادیز یلیمثل من خ یکس یسلحه براا نیکه ا نهیا یحرفش نشون دهنده  نیره. ا یباال م ابروهام
 گم: یکنم و م یاشاره م یا گهید یاسلحه 

 ؟یبد حیشه درموردش توض ی. مادیخوش م نمیاز مدل ا-
 گـه: یکنه و م یبه اون اسلحه نگاه م نهی. دست به سـ*ـارهیهاش درم بیج یاز تو دستاشو

سالح بخاطر ارزون و در دسترس بودن و استفاده  نی. اکفهیناسلحه رو نشناسه. اسمش کالش نیکه ا ستین یکس-

 شتریب ینسل هنوز مورد استفاده  6پس از گذشت  کهیجهانه. به طور یسالح ها نیاز محبوب تر یکیآسون  ی
 جهانه. یجنگ ها

 یم فیداره از اسلحه هاش تعر یزنه، چجور یبه زور چهارتا کلمه حرف م شهیکه هم یرئوف یهست که عل حواسم
 گم: یزنم و م یم یقیمدل حرف زدنش. لبخند عم نیا یذوق زده م برا یکنه. راستش کم
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 تونم استفاده کنم؟ یم نیپس از ا-
ره که  یم یرنگ یمشک زیاندازه و به سمت م یبهم م ینگاه میتر نشون داده، ن میکه بازوهاشو حج ژیهمون پرست با

. به سمتم ارهیرو ازش درم یکنه و تفنگ یاز کشوهاشو باز م یکیقرار گرفته. در  یا شهیش نیتریو نیسمت راست ا
 .رتشیگ یو جلوم م ادیم
 !رشیبگ-

 .رمشیگ یدستم م یو تو ارمیباال م دستمو
 گم: یم نیکنم. در همون ح یو نگاهش م ارمی. تفنگ و باال مشهیتفنگ مال تو م نیآموزشت تموم شد، ا یوقت-
 ؟یبگ نمیا ی خچهیتار شهیم-

داشته  یخواستن تفنگ یشه. مردم م یهم شناخته م ییکایآمر وزپلنگیالبته به اسم  8000گن برتا  یبهش م-
 یمناسبه که م ییکسا یمدل برا نیباشه. ا کیباشه. دقت و قدرتش باال و اندازشم کوچ ایتفنگ دن نیباشن که بهتر

 خوان اسلحه شونو پنهون کنن.
 پرسم: یو نگران م ارمیم نییرو پا اسلحه

 !ادینم شیپ یمشکل یگ یهمراهم باشه؟ تو که م دیبا شهیهم یعنی-
 گـه: یم نیره. در همون ح یم زیو به سمت همون م رهیگ یرو از دستم م اسلحه

 دائم همراهت باشه. ستین یازیتوئه. ن یاسلحه  نینه. من فقط گفتم ا-
فرد دشمنم باشه و قصد جونمو بکنه. اگه اون  ی. حترمیگ ینم یکس یبه رو یوقت اسلحه ا چیدونم که ه یم من
 .ادیکه اصال به اسم و رسمم نم یزی. چرمیبگ ادیرو  یراندازیخواد مهارت ت یدلم م یول

*** 
 .ایکن یخراب م یفرانک مامان جان، خرس خاله رو دار-
ر همون خرسم فرو کرده. د یرنگ، مشخصه و سرشو کامال تو اهیفر درشت و س ی. فقط موهادهیتختم دراز کش یرو
 ده: یجواب مادرشو م ینیریبا لحن ش نیح
 نکنم. تشیدم اذ ی. قول مدمیمن فقط تو بغـ*ـل آقا خرسه خواب-

داره،  یهماهنگ میرنگم که با رو تخت یمبل صورت یرو قایدق لوفری. ننهیش یهر دومون م یلبا یرو یپر مهر لبخند
به  یبود. دست یاونم موهاش فر و مشک یزمان نوجوون اندازم. یبلوندش م یشده  نیکرات یبه موها ینشسته. نگاه

 گم: یکشم و م یم میمشک یمواج رنگ نشده  یموها
 .یهم مشک ادیهم بلوند بهت م-

 کنه. یو به موهام نگاه م رهیگ یکه عاشق عروسکم شده م یاز فرانک نگاهشو
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 !ادیبه توام م-
 نم.ک یروبخ رومون دراز م کید و کوچگر زیم یاز رو ییبرداشتن فنجون چا یخندم و دستمو برا یم
 شم. یدو سر م یاژدها هیمن بلوند کنم، شب-

 .هیدفعه زرشک نیذاره. رنگ الک ناخن هاش عوض شده. ا یدهنش م یپر پرتقال تو یا تکه
 کردم. یفکرو م نیبه جون بخرم هم سکشویر نکهی. منم تا قبل از ایکن یفکر م-

 ده. یبهم م یخوب یشه، حس یکه وارد بدنم م رشیدلپذ ینشم. گرما یمازش  یو جرعه ا ارمیباال م فنجونمو
 سردار رئوفن؟ یخونواده  ان،یقراره امشب ب یکه گفت ییمهمونا-

شده. با آرامش  یرسانه ا دنمون،ید شگاهیآزما یکه تو روزیکنه. ارتباط من و سردار از د یمتعجبم نم شیناگهان سوال
 دم: یو منوشم و جوابش یم یا گهید یجرعه 

 زده بشه. یینها یبابا دعوتشون کرد. قراره حرفا شبیآره، د-
 شه. یتر م قیرژ زده ش، عم یلب ها لبخندش

 .یبش یمرد نظام هیزن  یبخوا یروز هیکردم  یاصال فکر نم-
 کنم. یدم. با چشمم به فرانک نگاه اشاره م یم هیذارم و به مبلم تک یم زیم یرو فنجونو

 دخترت بشه. یماه نیهمچ هیکردم  یوقت تصور نم چیخبر نداره، منم ه ندهیکس از آ چیه-
 لبش هست. یشن. اما لبخندش هنوز رو یم شهیتر از هم نیغمگ چشماش

 .ستین ینیب شیاصال قابل پ ندهی. آیگ یآره درست م-
 بگه: یکنه با لحن نسبتا گرم یم یبخواد فضا رو عوض کنه، سع نکهیا یمکث، انگار برا یبعد از کم و
 .ادیامشب به کارت م یمهمون یموهاتو امروز رنگ کنم. برا ایب-

 گم: یم یحوصلگ ی. با بستین زیاصال وسوسه انگ شنهادشیکنم. پ یگرد م چشمامو
 ندارم. نکاریا یبرا یخسته شدم. واقعا رغبت یلیمن امروز لت و پاره م. از صبح سرکار بودم بعد از مدت ها. خ-
 گـه: یم نیشه و در همون ح یتوجه به حرف من از جاش بلند م یگرفته. چون ب مشویانگار تصم لوفرین یول
 نکنه. تمونیاذ یو فرانکم اونجا بذارم که وسط کار ه ارمیرم برات ب یدارم. م لشویرنگ و وسا نایخونه مامان ا-
 شم. یاز جام بلند م یاسم مادرش با ناراحت دنیشن با
 خوام ازدواج کنم؟ ی... خونوادت خبر دارن که ملوین-

 .نهیش یگونه م م ی. دستش نوازش وار رونهیش یلبش م یرو یپر مهر لبخند
 .یپر هیتو خوشبخت اقتیچقدر برات خوشحالن. ل یدون یدونن و نم یم-
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پر اشکمو  یاندازم و چشما یم نییکه طعم تلخ گذشته ها رو داره. سرمو پا ی. بغضنهیش یگلوم م یتو یبزرگ بغض
 گـه: یم نیره و در همون ح یکنم. به سمت فرانک م ینهون مپ دشیاز د

 .نازیالاقل تو خوشبخت شو پر ق،یما سه تا رف نیب-
باالخره زبون باز کرد و گفت. گفت که  نکهینقصش. به ا یزنونه و ب کلیکنم. به ه یو بهش نگاه م ارمیباال م سرمو

. گفت ستین یمثل فرانک راض یبا وجود دخترک شیگفت که از زندگ ست،یگفت که حالش خوب ن ست،یخوشبخت ن
. نمیش یم نیزم یشکنه و رو یشه، مقاومتم م یشه. در که بسته م یتر م نیو لحظه به لحظه بغض من داره سنگ

واقعا طلسم  نکهیا ایرسونده  نجایاشتباه ما رو به ا یزم. انتخاب ها یتخت و از ته دل زار م یلبه  یذارم رو یسرمو م
 م؟یشد

*** 
 .نمی. بدو بباریدرب تویخب روسر-
 یها یصندل یساعته، رفتن رو میکنم که حدود ن یو رئوف نگاه م انیرم و به پو یبهش م یخنده چشم غره ا با
 .نهییزنه، رئوفم سرش پا یبند داره حرف م هی انینشستن و پو مونینقل یغذا خور زیم
 .گهید اریبدر تویخان داداش منو. روسر یبا توام خانوم. خورد یه-

که توسط پدرشون  تونیمبل کنارم نشسته. از زمان محرم یدوزم که اومده رو یم دایو به آ رمیگ یازشون م نگاهمو
 گم: ی. با لبخند بهش مطنتهیبردارم. صورتش پر از ش مویداره که من روسر نیاصرار به ا دایخونده شده تا االن آ

 باشم. یدم بدون روسر یقول م یدب یجان. دفعه  دایآ ستین یخوب تیاالن موقع-
 گـه: یده و تند تند م یم شینیبه ب ینیچ
 یموها دیقربونت برم. چرا االن ما نبا ی. تو که بدترمیریسخت گ زایچ نیا یکردم ما تو یواه واه واه... من فکر م-

 گم: ی. در جوابش مرهیگ یخنده م م م؟ینیعروسمونو بب
 !ستیراپونزل ن یتحفه تون، موها یعروس دست شکسته  نیا یبخدا موها-

جوابمو م  نیو در همون ح ارهیرنگمو از سرم در م دیسف یروسر رم،یمن جلوشو بگ نکهیو قبل از ا ادیجلو م دستش
 :دهی
 راپونزله. هیتحفه مون، اتفاقا موهاش شب یعروس دست شکسته  نیا-

 یدم اسب یبه موها یبا شگفت دایاندازم. آ یم نییشم. از شدت خجالت سرمو پا یسرخ م اد،یکه از سرم در م یروسر
 گـه: یم جانیکنه و پر ه یشده م نگاه م

 دختر. ادی. چقدر بهت ممایبود قد یمشک ادیم ادمیموهاتو؟  یرنگ کرد ،یپر یوا-
 م:زن یلب غر م ری. زنمیرئوفو بب ی. دوست ندارم عکس العمل خونواده نهیی. هنوز سرم پارمیگ یگاز م ردندونمیز لبمو
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 ؟یبود دختر حساب یچه کار نی. ادایآ یآبرومو برد-
راحت سرشو برگردوند و االنم داره با مامانت ادامه  یلیخ د،یاالن مامان موهاتو د نیهم ؟یکن یبابا چرا بزرگش م-
تن مبل نشس یگـه. مامان و خانوم رئوف رو یکنم. راست م یو به روبه رو نگاه م ارمیزنه. سرمو باال م یحرفشو م ی

که مامانم تونسته به حرف  بهیفوق العاده کم حرفه. عج زن نی. انهیش یلبم م یرو یزنن. لبخند یو دارن حرف م
 نه؟یچ یاز ته م ساتویگ ادیم نتیمامانم تا بب یکن ینکنه فکر م ه؟یچ-. ارتشیب

. انتظار عکس العمل خنده. اما دروغ چرا یم یبلند یکنم. با صدا یدوزم و چپ چپ نگاهش م یم دایبه آ نگاهمو
 یصفحه  یدوزم که به شدت تمرکز کردن رو یرئوف م یاز خانوم رئوف داشتم. نگاهمو به پدر و آقا یا گهید

 شطرنجشون. جرئت ندارم بازم به سردار نگاه کنم.
 اتاقت کارت دارم. یتو میپاشو بر-
 یم نییشه. سرمو پا یهم بلند م دایآ زیر یخنده  یپرم و صدا یجام م یسرم. تو یاز باال قایصداش دق دنیشن با

 گم: یم یآروم یشده. با صدا دیاندازم. طپش قلبم بازم شد
 مونه. یجان تنها م دایآ-
 گـه: یذاره پشت کمرم و آروم م یدستشو م دایآ
 جان. مخالفت نکن باهاش. یبرو پر-
کنم. اونم در سکوت  یقم حرکت مبهش بندازم به سمت اتا ینگاه نکهیشم و بدون ا یاضطراب از جام بلند م با

شم. در که پشت  یکنم و وارد م یخجالت زده م. در و باز م شتریرنگم ب یبلوط یکنم. بخاطر موها یم میهمراه
 شهیشه. موهام داره از ر یم یجار شممسرم، اشک از چ یشه، ناگهان از شدت درد تو یسرم توسط رئوف بسته م

 بزنم. غیتونم ج یدهنمه، نم یکه رو یو بخاطر دست بزرگ ادیدر م
 ؟یکرد یتو چه غلط-

دونم بخاطر کدوم گـ ـناه نکرده  یبره. نم یکنه، نفسمو م یکه به سرم وارد م یشتریخشنش، همراه با فشار ب لحن
. تا از ستیده. اما اون ول کن موهام ن یدستش نشسته و فشارش م یکنه. دستم رو یرفتار م ینجوریم داره باهام ا

 بشه. الشونیخ یخواد ب یانگار نم ارهیون ندرش شهیر
 ؟یچرا رنگشون کرد ؟یبال رو سر موهات اورد نیا یبه چه حق-
عذاب بکشم؟  نقدریا دی. بخاطر رنگ کردن مو من باشهیم ریاز چشمام سراز یشتریب یحرفش، اشک ها نیا دنیشن با

 اد؟یاز خجالتم در ب ینجوریا دیبا تمونیشب محرم
 ی. دستمو به سرم دردناک و سوزانم مفتمیم نیزم یبا زانو رو یحال یه و من از شدت درد و بکن یو ول م موهام

 بکنه. کاریقراره با من چ گهیمرد د نیشده. ا شتریم هم ب ندهیشه. ترس از آ یکشم. هق هقم بلند م
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و بازومو  شه یشه. خم م یتار شده از اشکم ظاهر م یچشم ها یجلو یجفت جوراب مشک کیچرخه و  یم دورم
کنه. سرم داره از درد منفجر  یذاره و بلندم م یبکشم اما نم رونیکنم بازومو ب یخوام سع یم یحال ی. با برهیگ یم
 یافتاده فقط اشک م یگم و با سر یبهش نم یچینکرده بود. ه رمیتحق ینجوریکس ا چیه میزندگ یشه. تو یم
الک  یبه ناخن ها مرهیو خ نهییمن هنوز سرم پا یول ستهیا ی. رو به روم منمیتخت بش یکنه رو ی. مجبورم مزمیر

برام الک زد و من چقدر خوشحالم شدم که ناخنام از اون حالت زشت  یامروز با چه ذوق لوفریقرمز رنگم. ن یزده 
 دراومده.

 کرده؟ یموهاتو دستکار یسرکار، ک یتو امروز فقط رفت-
سبز و رنگ و وحشتناکش  یدوست ندارم به اون چشما گهید یتخوره. ح یاگه بگم حالم ازش بهم م ستین دروغ

عکس العملو نشون  نیا تیکاش قبل از محرم یباهاش حرف بزنم. ا یدوست ندارم کلمه ا گهید ینگاه کنم. حت
من  یسردار نارئوف رسما رو نیزدم. ا یم یهمه چ ریکردم و ز ینم ویچیفکر ه گهیداد، اون وقت بود که د یم

 ده.دست بلند کر
 یکشم. دستمالو رو یم رونیب یدستمال کاغذ یبرگه ا ،یشم و از کنار پاتخت یتخت خم م یتوجه بهش رو یب

خوام از کنارش رد  ی. مستین یجوون چیلرزونم ه یپاها یشم. تو یکشم و از جام بلند م یصورت غرق در اشکم م
هم فرو  یتو انهیکنم. اخماش وحش یهش مدونستم قرمز شده نگا یکه م یی. با چشمارهیگ یبشم که مچ دستمو م

زنه که هنوزم قلدره و خوب کرده که موهامو از جا  ی. داره داد مستین مونیزنه که از کارش پش یرفته و داره داد م
 سردار رئوف آب هم نخورم. یبدون اجازه  گهیغلطا نکنم. تا من د نیاز ا گهیدراورده. خوب کرده تا من د

 ذاره. ینم یباق یحرف چیه یجا کهینش سرد و محکمه، جورچشمام. لح یزده تو زل
 .نمیب ینم ینجوریبعد من تو رو ا ی. دفعه یگردون یبه رنگ سابق برشون م-

 غرم: یکه به شدت خش دار شده، م ییدندونام با صدا یکنه. از ال یول نم یدم ول یتکون م دستمو
 ازت متنفرم!-

شه، بازم  یره. در که به ضرب بسته م یم رونیبه سرعت از اتاق ب کنه و یشه. مچم و ول م یسرد تر م نگاهش
به  یکنم. دست یگچ شده نگاه م هیرم و به صورتم که شب یم شمیآرا زیچکن. به سمت م یگونه م م یاشک هام رو

پرم به هم  یکوتاه ول یشن. مژه ها یهم جمع م یکشم و از شدت درد چشمام تو یشل شده و درهمم م یدم اسب
 و شکست خورده! نیغمگ است،یدن یزن ها یو نگاهم مثل همه  دنیچسب

*** 
توجه به  یگذرم. ب یم یشه، به راحت یکه از شدت سرما به جونم وارد م یچسبونم و به لرزه ا یبهش م مویشونیپ
گرفته گچ  گهیزده و صدام لرزونه. دستمو که د خیچسبم. بدنم  یبهش م شتریشده ب فیرنگم،کث یریش یپالتو نکهیا
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شه  یبرام ظاهر م غشیبه در شهیهم یها لبخندشه و  یکشم. چشمام بسته م یاسمش م یو رو ارمیباال م ست،ین
 یم یقیو وجودم از تابشش در حال گرم شدنه. دستاش انگار دور کمرم حلقه شدن و مادرانه بغلم کردن. نفس عم

 یخوش نم یهمه بو نیمانع ا یزیچ چی. ههیبهار یمثل طراوت گل ها زشیخوش بو و تم شهیتن هم یکشم و بو
 که ما رو از هم جدا کردن. یخاک و سنگ یشه. حت

. همه در حال جنبش و جوشن و من مات ستمیعالم ن نیا یگذره. انگار تو یداره م یروزا چجور نیدونم ا ینم-
 یخودم فرو م یدارم تو ترشیکنم. روزها مثل برق و باد در حال گذره و من روز به روز ب یشده فقط بهشون نگاه م

. ادیسنگ فرود م یبارون رو یشه. همزمان با اشکم قطره ا یم شتریشم و لرزش بدنم ب یخودم جمع م یرم. تو
 دم: یبسته ادامه م یو با همون چشما نهیش یلبم م یرو یلبخند

 .ومدیخود صبح بارون مو تا  میمثبت بود تا خود صبح تو بغـ*ـل هم بود شمونیجواب آزما یوقت ؟یخواهر ادتهی-
 شه. یم شتریقطرات بارون ب زشیهمراه با ر اشکام

 .ومدیکه من خودمو سازمو کشتم، اون شبم بارون م یاون شب ترسناک... شب ازدواج من و شوهرت... شب یحت-
کوبم و زجه  یسنگ م یرو یکنه. مشت محکم یوحشتناکم رهام نم ییشده. اما حس تنها یو گل سیتا پام خ سر

 زنم: یم ادیار فرو
 منو ببخش!-

نداره چون دوباره  یتیبرام اهم یذره ا چه،یپیدستم م یکه تو یکنه. درد یشه و آسمون غرش م یم دهیچیپ صدام
 جون تر. یاما ب اد،یسنگ فرود م یشه و رو یمشت م

 منو ببخش!-
 یم یسمون، اُپِرا وار باهاش همراهآ یسرم در حال سوت زدنه. غرش ها ینه بتهوون تو یبلندتره. سنفون ادمیفر اما

قبر  یخشکم همراه با مشت نه چندان محکمم رو یلبا یبه زور از ال ادمی. فرزهیت بیزن خواننده عج یکنن و صدا
 .ادیفرود م

 منو ببخش...-
کنه  یم هیلرزم. سوگند گر یآغوشش م یشم. تو یفشرده م شتریآغوشش ب یشه و من تو یجمع تر م فش،یظر تن

 شتریکنم و از شدت سرما، جوونم ب یآغوشش پنهون م ی. سرمو توانیمن فرود م یات اشکش شالق وار روو قطر
 یگم. دستمو باال م یم یکه چ هکاش سوگند بفهم یشه و ا یاز دهنم خارج م ی. اصوات نامفهومرهیگ یم شیآت

 رو نوازش کنم. شیشمیابر یخوام موها یبرم، م
کنه برق  یکه نگاهمو جذب م یزیو تنها چ ادیشه. سرم باال م یم ریاس نیداغ و آهن دستبند هیدستم انگار توسط  مچ

 .شهیهم یکه به انگشتم داغ زده شده برا یپر از الماس انگشتمه. انگشتر یحلقه 
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شم.  یتر م کینزد ایکنه و من به دن یدست هاش بلندم م یشه. رو یسبز م ایدن یشه و همه  یسمتم خم م به
شه. نم بارون، اون  یم دهیش چسب نهیبندم، صورتم به سـ*ـ یپر از خون شناوره. چشمامو م انوسیاق هی یتو ایدن
 ریشرت نازکش ز ی. تستهیا یش م نهیسـ*ـ یو رو ادیپخش کرده. دست داغ زده شده م باال م شتریآشنا رو ب یبو

 نالم: یشه. م یدستم مشت م
 منو ببخش...-
بنده. نگاهم بهش قفله. سرتا پاش  یشه کمربندمو م یکنه. خم م یم میتم تنظصور یرو رو یشه بخار یسوار م تا

 .سهیخواهرم خ یمثل من از اشک ها
 یزنه. صدا یم رونیداره ب شیشه. انگار از چشمام آت یو بدن لرزونم کم کم داره خمـار م ادیبه حرکت درم نیماش

چسبونم  یم یصندل یشده از دردم رو به پشت نینگ. سر سنهیماش یدر حال پخش، تو یتند بارون تنها ملود زشیر
 پرسم: یممکن م یصدا نیو با گرفته تر

 دنبالم؟ یچرا اومد-
و  ادیم نییبندم و از شدت سوزش، چند قطره اشک ازشون پا یشه. چشمامو م یتر م ادیکه ز هینیسرعت ماش جوابم

 شه. یم ریگونه هام سراز یرو
 اونجاست. نمیماش-

 گـه: یم تنها
 برنش خونه. یم-

 یکاش همه  یکنه. ا ینم تمیاذ یدم. درد گلوم ذره ا یکشم و آب دهنمو قورت م یخشکم م یلبا یرو زبونمو
 یدستاش بلندم کرده. م یو دوباره رو دهیش چسب نهیکنم سرم به سـ*ـ یبودن. چشمامو که باز م ینجوریدردها ا

 صیرو تشخ لشیپرس یشده م باز هم بو پیک ینیشه. ب یور مبندم. سوار آسانس یفهمم جام امنه و دوباره چشمامو م
 ده. یم
 شم. یمنگ م شتریشه و من هر لحظه ب یخارج م رونیآسانسور ب از

تخت  هی یکنم. داره منو رو یشم. چشمامو باز م یدور م بیعج یکه از اون منبع بو امیبه خودم م یوقت دوباره
ممکن چشم تو چشم  یفاصله  نیتر کیبا نزد ره،یگ یرمش قرار مبالشت ن یذاره. سرم که رو یبزرگ دو نفره م

شه. لرز افتاده  یهوا سرد تر م رهیگ یکنن. فاصله که م یچشم هام حمله م یقرمزش، به خمار ی. زمردهامیش یم
. لرزونه یعمارت رو م یستون ها ادشیشه، فر یداره از اتاق خارج م کهی. در حالستیبه بدنم از چشم هاش پنهوون ن

 !میمر-
 شه. یدوباره بسته م چشمام
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*** 
 . براتون سوپ اوردم.دیش داریمن قربونتون برم. ب یخانوم اله-

 شه. یکنم. صورت گرد و مهربونش جلوم ظاهر م یرو به زور از هم باز م نمیسوازن و سنگ یچشما
 .میو زنده شد میقربون چشماتون برم. ما که مرد-

 یبه سمت چپم و دست چپم م یذارم. نگاه یکوره مانندم م یشونیپ یو رو ارمیم رونیپتو ب ریراستمو از ز دست
 که بهم وصل شده. یاندازم، به سرم

چرخونم و باز نگاهش  ی. سرمو مدیکن لیتا داغه م ستیبدنتون ن یسوپتونو بهتون بدم. جون تو دیفداتون بشم بذار-
 نیا یشه. با کمکش به پشت یمه. چون به سمتم خم مفه یتونم حرف بزنم. انگار م یکنم. از شدت گلودرد، نم یم

ده. با هر  یبه قاشق سوپ به خوردم م قاشقو  نهیش یکنارم م یصندل یدم. رو یم هیرنگ تک یتخت خاکستر
زنم و به ست  یدستشو پس م اره،یرو که به سمت دهنم م یبندم. قاشق بعد یقاشق از شدت درد گلو چشمام رو م

 کنم. یکه بدنمو قاب گرفته اشاره م یرنگ یش صورتو شلوار کرپ ک شرتیسو
 پرسم: یگرفته ست، م یکه حساب ییو با صدا یسخت به
 تنم کرده؟ یرو ک نایا-

 گـه: یم ییو با خوشرو ذارهیکنار تخت م زیم یسوپ رو رو ی کاسه
نذاشتن  ارم،یاس گرم بدستور دادن براتون لب عیبودن. آقا هم سر یو گل سیخ یلباساتونو دادم بشورن خانم. حساب-

 بهتون دست بزنه. خودشون لباساتون رو عوض کردن. یکس
 گهیقاشق د هی عیسر یکنه بخاطر حال ناخوشمه و با نگران ی. فکر مفتمیشه و به سرفه م یخشک م شتریب گلوم

 گم: یبهش م یزنم و به سخت یدستشو پس م تی. با عصبانارهیسوپ به جلو م
 االن! نیصداشون بزن. هم-
 گـه: یبهم م ینگران با
شما لباس  یاتاق بزرگ برا هیبخدا لباسا نو و دست نخورده هستن. آقا  د،یمن دورتون بگردم چرا ناراحت شد یاله-

 رو از همونجا برداشتم اوردم. نایمنم ا دن،یخر
که من  یزی. چدهیمنو د یرئوف، بدن برهنه  یکه سردار عل نهیچرخه ا یسرم داره دوران وار م یکه تو یزیچ تنها

 خوام. یکه من نم یزیخواستم. چ ینم
 پاهامه. یکه رو هیا رهیت یپتو یرو ضی. نگاهم با غنهیش یموهام م ینوازش وار رو دستش

. من از دیماشاهلل چقدرم پرپشت و بلندن. خانوم، جان من سوپتونو کامل بخور فه،ینرم و لط شمیموهاتون مثل ابر-
 شه. یهمن که غذاتونو کامل ندادم برام بده مبرم و آقا بف رونیدر ب نیا
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سوزه که  ی. دلم به حال خودمم مهیمرد خود خواه نیدست همچ ریسوزه که ز یکنم. دلم به حالش م یم نگاهش
 دستشم. ریندارم، چون منم چندوقته که انگار ز یقدرت چیه گهید

عوض نشده و  رمیز یکنم. لباس ها یگاه مکشم و بدنمو ن یمو جلو م قهی عیره، سر یم رونیکه از اتاق ب میمر
موهام،  یمصنوع یکنه. پرکالغ یافشونم که دورم پخش شده کالفه م م یدم. موها یم رونیناخواسته نفس راحتمو ب

 زنه. یچشممو م
عوض  وریپول هیشرت نازکش با  یکنم. ت ینگاه م مشیپوش و حج اهیس شهیوار به قامت هم یشه. شاک یباز م در

 .یشگی. نگاه اونم به منه. همون نگاه سرد و مرموز همادیاشو پشت کمرش قفل کرده و داره به سمتم مشده. دست
چشماش نگاه  یتو میکنه و مستق یچشمام نگاه م یتو می. مستقارمیو مجبورم که سرمو باال ب ستهیا یسرم م باال

 کنم. یم
 لباسمو عوض کنه؟ میمر یچرا نذاشت-
 کنه. ینگام م یره و پرسش یهاش باال ماز ابرو یکیجوابم فقط  در

 پرسم: یم یشتریشن. با خش ب یهم به شدت فشرده م یرو دندونام
 !؟یلباسامو عوض کرد یبه چه حق-

چسبم. سرمو آروم  یبه تخت م شتریشه و من متعجب ب یحرف خم م یدوزه که تموم شده. ب یبه سرمم م نگاهشو
پوست سرد  یش رو رهیشه. دست داغ بزرگ و ت یمام جمع مچش یکنه. بخاطر سوزشش کم یاز دستم جدا م

 ده. یرو نشون م تیاز جنس یگندمگون و نرمم، تضاد وحشتناک
نگاهش  رتیشه و با ح ی. نفسم تند مارهیدرم ورشویحرکت پول هی. با ستهیا یداره و دوباره سرجاش م یبر م دستشو

هرکول وار جلوم قد  مش،یحج کلیزده و ه رونیاش بمشتش در حال مچاله شدنه. رگ دست یتو ورشیکنم. پول یم
 علم کرده.

اندازم. زبونمو  یمرموزش م یبدنم نه از شرم بلکه از اضطراب و ترس به شدت باال رفته. نگاهمو به زمردها یدما
 پرسم: یکه انگاز از ته چاه بلنده شده، م ییکشم و با صدا یلبم م یرو
 ه؟یچه کار نیا-
از  یکیکنه.  یشرت به سمت پارکت ها سقوط م یکنه و قلب من همراه با اون ت یت مپر نیزم یشرتو رو یت

کنم.  یتخت با ترس به چشماش نگاه م یبه پشت دهیشه. چسب یذاره و به سمتم خم م یتخت م یزانوهاشو رو
 لیبم تبددوزه. طپش قل یم مامکنه. نگاهشو به چش یم تیهدا میشونیعرق رو به پ یبدنش، دونه ها دیحرارت شد

 پرسه: یم یبیشه. همونجور که نگاهش روشون زوم کرده با لحن عج یم یقلب ستیبه ا
 ؟یتو زن من-
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 ه؟یم..منظورت چ-
 شم. یتر م کیره و من هر لحظه به سنکوپ نزد یباالتر م یکم صداش

 نه؟ ای یزن من-
 دم: یبندم و دستپاچه جواب م یدادش، چشمامو م بخاطر

 ؟یخب آره... که چ-
 دهیمحکم به جلو کش امیکنم و تا به خودم ب ی. چشمامو باز مشهیو مشت م رهیگ یلباسم قرار م ی قهیرو  شدست

 گم: یم یبلند یکنم که هنوزم مرموزه. با صدا ینگاه م شیوحش یزنم. به چشما یم یبلند غی. جشمیم
 ه؟یچه کار نیا-

کنه.  یباال سرم قفل م ارهیو م رهیگ یدو تا دستامو ماز دستاش،  یکیباهام نداره. با  یتماس یزنه ول یم مهیخ روم
که به جونم افتاده. زمردهاش  هیو از اون بدتر ترس ادیکنه، آخَم در م یکه به دستم وارد م یبخاطر حرکت تند و فشار

 یاما با صدا یده. زل زده به چشمام. خشن و وحش یم شکنجهمنو  یزده  خیتن  نش،یتر شدن. بدن فوالد رهیت
 گـه: یم یمآرو
 خدمتکار؟ ایزن منو عوض کنه؟ شوهرش  یلباسا دیبا یک-

 زنه. یده. تشر م یفشار م شتری. برمیگ ی. لبمو از درد گاز مهیمچ هام قو یدستش رو فشار
 خدمتکار؟ ایجوابمو منو بده! شوهرش -
تونم  یتونم! نم یاومده نم شیپ طیشرا نیبا ا یکنم. حت ینیاز موضعم عقب نش تونمینم یول دمیترس یلیخ نکهیا با

 یدونم از شدت خشم و ترس و حت یشده. م شتریمنم ب ی رهیت یچشم ها انیدونم طغ یباشم. م عشیبازم مط
دونم  یدائم در حال گرم و سرد شدنه. م م دهیحال و ترس یدونم بدن ب یصورت گندمگونم، سرخ شده. م م،یضیمر

 نه.مو یدور نم نشیزبیاز نگاه ت نایا یکه همه 
 من... یبدون اجازه  یعوض کنه! تو حق نداشت میمر یداد یم-

 زنم: یوجود الجونم داد م یکنه. با توان همه  یمچ هام، از صحبت کردن منعم م یرو دشیشد فشار
 !یولم کن مردک وحش-

م اومده رو به که تا پشت پلک یرم. اشک یدونم اگه ادامه بده از شدت درد از حال م یشه و م یم شتریباز هم ب فشار
هم  یکه رو دشیسف یخسته شدم از حقارت. دندنونا گهیباشم. د فیخوام باز هم ضع یزنم. نم یزحمت پس م

 پرسه: یباز م ینرمش چیپوستش داره. بدون ه یرگیبا ت یادیشدن پارادوکس ز فیرد
 خدمتکار؟! ایشوهرش -
 نالم: یدرد م با
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 نداره. یاجازه ا چیه ینقش نیردار رئوف، همچنداره! بفهم س یاجازه ا نیهمچ یشوهر اجبار-
 نالم: یجون تر م یب

 ول کن دستامو...-
بلند شم که  خوامیکنه. م ی. دستامو ول مستین یاز اون زمردها خبر گهیشه. د یتر م رهیهم رنگ چشماش ت باز

کنم. نگاهم  یم نگاه نیخشمگ ریش نیشه و به ا یحبس م نهی. نفسم تو سـ*ـکنهیمحکم به سمت عقب پرتم م
بدتر از اونه. دوباره روم  یکی. ستیرئوف ن یعل گهیزنه و انگار د یکه از شدت خشم داره نفس نفس م هیقفل به مرد

 ده. یشه و گردنمو محکم با دست خشنش فشار م یخم م
 خدمتکار؟! ایشوهرش -

مرد کار  نیدر مقابل ا یم. چموشذار یمچش م یرو ی. دستمو به سختادیخواد ب ینم گهیره و انگار د ی... منفسم
 !ستیکس ن چیکار ه ست،یمن ن

 زنم: یکه فقط لب م ادهیوارد شده بهم اونقدر ز شوک
 تو... تو!-

 از رفتنشه! یبلند در حاک ی. صدافتنیهم م یرغم خواسته م رو یشه و چشمام عل یعالمه هوا وارد بدنم م هی ناگهان
*** 

 یرن. با خنده ا یم یور هیشن و هر کدوم به  یا مثل مور و ملخ پراکنده مشه، بچه ه یزمان استراحت شروع م تا
کنم که خوبه هر کدوم از  یفکر م نیکنم. دارم به ا یبه هرج و مرجشون نگاه م ستادهیکه پر از تعجبه همونجور ا

مشهور شدن! و جهان  رانیا یو شغلشون، تو یقیوسهستن و از شدت عالقه به م یحرفه ا یبچه ها نوازنده  نیا
 یگارینفس به صالبه و ب نیرو تا آخر نایکنه که من ا یم دایپ نیقیوضع رو مشاهده کنه،  نیو ا ادینفر ب هی هیکاف
 رونیخشک تر و پر سر و صدا به ب یسوزناک و خشکم، چند سرفه  یشه که گلو یباعث م فمیخف ی. خنده دمیکش
 وانیل هیبلندشو بکاهم. ناگهان  یاز صدا یکم ینجوریکنم ا یم یذارم و سع یصورتم م یجلو ستاموبده. د لیتحو

 کوریمان ی. ناخن هارهیگ یصورتم قرار م یشه جلو یخوش نسکافه استشمام م یبار مصرف که ازش بو کیبزرگ 
 یخوا یاستاد جون، نم-. هیحلقه شده، به نظرم مکمل خوب و قشنگ دیسف وانیکه دور ل یخوش رنگ بنفش یشده 

 دستم افتاد! ؟یرو قبول کن یشیدرو یتحفه  نیا
. رمیگ ینسکافه رو ازش م وانیو ل ارمی. دست چپمو باال منهیش یم میو پشمک نیریش یلب ها یرو یگشاد لبخند

ساطع  یجزئ یگرما نیو ا طیمح یکنه و پوست بدنم در واکنش به سرما یبه کف دستم وارد م یحس خوب شیداغ
 یکه پر از برقه، نگاه م طنتشیاز ش رو پ زیر یچرخم و با مهر به چشما یمشه. به سمت چپم  یشده، دون دون م

 یم مینیو به سمت ب ارمیرو باال م وانیشن. با عشق ل یچشماش پر رنگ تر م یشه قهوه ا یم طونیش یکنم. وقت
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 یمزمه مده. ز یبهم م یکنه، حال خوب یکه صورتمو نوازش م یکشم به همراه بخار داغ یکه م یقی. نفس عمرمیگ
 کنم:

 داشتم بهش. دستت درد نکنه. ازین-
 ریلَخت و کوتاهش از ز یکنه. موها یم یکوتاه میذاره و تعظ یش م نهیسـ*ـ یدستشو رو یحالت بامزه ا با

 .دیسف اریو بس فیصورت ظر هی یبراق رو یحجم فندق هی. زنیر یصورتش م یخورن و رو یم زیل یروسر
 !ستین یزیما که چ یبوفه  نیا کیف یسکافه هاخانوم، ن یشما جوون بخواه پر-
ارزش، نسکافه  یصفت ب نیتوجه به ا ی. بارهیچقدر تونست حالمو سر جا ب ک،یبه قول روشنا ف ینسکافه  نیهم و

 ینوشم. گرما وارد گلوم م یم یسوز لب دوزش، جرعه الب یبرم و با وجود داغ یرو به سمت لبم م میدوست داشتن
 شه. یبدنم مشه و کم کم پخش 

من  دنیبا د نمیده و در همون ح یهل م یسرتقشو به داخل روسر یش موها دهیکش یاز دست ها یکیبا  روشنا
 ختنیر رونیب زشیر یباز شده. دندون ها ششیکنم. ن ینگاهش م یدم و سوال ی. ابروهامو باال مرهیگ یخنده ش م

 و با نمک تر شده.
 ه جونت برس! دوست دارم نگاتون کنم.با نسکاف تیاستاد، به عشق باز یچیه-

 ؟یخور یخودت نم-کنم.  یاشاره م شیخال یکنم. به دستا ینثارش م یشه و مسخره ا یتر م قیعم لبخندم
 :گـهیکنه و در جوابم م یدور خودش حلقه م دستاشو

 زنم. ینم کهیمرت نیا کیف یها یمن لب به کاف-
 گم: یم یمرن و با تشر آرو یهم فرو م یتو یتصنع اخمام

 عوض شده! اتتیادب یروشنا مالحظه کن، آقا داوود سن باباتو داره. با اون بهزاد گشت-
حرف  جانیخواد با ه ی. مفتهیاز سرش م شیبار روسر نیشه و ا یباز م انوسیاق یاندازه  ششیاومدن اسم بهزاد، ن با

 گم: یهم بهش اضافه شده م تیجد یکه چاشن یسرش کنه. با لحن شویکنم روسر یبزنه که بهش اشاره م
که  یدیپوش یمقنعه م دی. امروزم بامیریسر و سامون بگ میبدبخت، دوباره تونست یپاشا یعالمه دوندگ هیبعد از -

 باشه! رتیقرمز حر یروسر نی. پس الاقل حواست به ایدینپوش
 :ادیبهزاد از پشت سرم م یپسرونه  یخشدار ول یصدا

 یمنجالب با روسر نیخانوم متشخص و ترگل ورگل وسط ا هیداره  یلی. چه دلنیافرم یدرست م یبعله! استاد پر-
 جلو چشم گرگا؟ ادیدر ب یشیآت

 اخم درهم کرده ست. یبه روشنا طونشیگردم که نگاه ش یشه و به سمتش بر م یحرفش گرد م دنیاز شن چشمام
 منجالب؟! ؟یگ یم یدار یبهزاد خان حواست هست چ-
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 گـه: یم یده و با لودگ یاز روشنا به سمت من سُر م طنتشویتوپم! نگاه پر از ش یبهش ممنم که با تعصب  نیا
 نمیدرهمتو بب یگفتم که اخما نویده ها. اصال از عمد ا یبار رخ م هی یبود که سال تایجون جون جون... از اون عصبان-

 شده. یکفر شهیبهزاد مثل هم ی. از لحن و حرف هاادیروشنا از پشتم م ی! صدایاستاد پر
 الخصوص منو آزار بده! یبره که همه رو عل یوجودش داره. کال لـ*ـذت م یتو یسمیآخه آقا بد ساد-
که  ی. عشقستین یدونن واقع یکه دوتاشون م ییشه. کل کل ها یکل کل هاشون شروع م شهیباز هم مثل هم و

 !ستیپنهوون ن کسچیه دیشه، از د یم میپشت اخم و تخمشون قا
 یکنن و به فراموش ینفس دارن بحث م هیکه  یروشنا و بهزاد یسپارم. حت یم یداشتن رو به فراموش یدج ژیپرس

گرمه و لذتش،  یول ستیداغ ن گهیخورم. د یم مویدنیجرعه از نوش هیو  رمیگ یسپارم. چند قدم ازشون فاصله م یم
قرمز با  یها یاز صندل یکی یده. روش چندانکنه، صد  یحرارت آرومش م نیکنه و ا یکه گلوم درد م یمن یبرا

 دنیو مشغول نوش مینیش یم دهیبهم به ارث رس دیکه از کوروش و ام یسالن بزرگ و مجللمون، همون یتیروکش کبر
فضا به شدت  یکه تو یسالن شدم. استرس و اضطراب نیوارد ا دیکه همراه با استاد ام فتمیم یبار اول ادیشم.  یم

برگش، غضب  گاریکه با س یشده بود. اتاقک مخصوص پشت پرده و کوروش ختهیجوونم رکه به  یحاکم بود و ترس
 کرد. یآلود منو و نواختنمو نظاره م

 نشو! کیتو ج کیبا روشنا نرمال و خوب باش، اما باهاش ج-
به  کنم. گردنمو یشم و محکم به حال برخورد م یاز سمت گوش راستم، از گذشته کنده م قایحرف دق نیا دنیشن با

سن در حال کوک  یکه رو ییشده به روشنا رهیرخ غرق در تفکر بهزاد، که خ میچرخونم و به ن یسمت راست م
 یرو رو وانیندازم و ل یم میشونیبه پ ینیکنم. چ یو مفهموم حرفشو درک نم یکنم. معن یکردن سازشه، نگاه م

 ذارم. یسمت چپم م یصندل
 ؟یگفت یچ-

 .ستیلوده ن شهیبهزاد هم هیشده شب یکه جد یدوزه. بهزاد یه چشمام مو ب رهیگ یاز روشنا م نگاهشو
 گفتم با روشنا خوب باش اما...-

 منظورت نشدم! یمتوجه  یمنته یگفت یچ دمیفهم-گم:  یم عیکنم و سر یحرفشو قطع م کنجکاو
 ییره سمت روشنا یده، بازم نگاهش م یم هیتک شیصندل یو به پشت رهیگ یصورتم م یاز رو شویمکث نگاه جد با

 که به شدت با سازش مشغوله.
 !یکه تو گوتنش هست هیکس یروشنا هم از دار و دسته -
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گروه  ینوازنده، دو تا عاشق نوازنده، تو ی. بهزاد نوازنده، روشناانیخوان از حدقه درب یاز شدت تعجب انگار م چشمام
کشه و به سمت باال  یم شییخت و خرمالَ یبه موها یدونن؟ دست یگوتن رو از کجا م یمن، ماجرا یقیموس
 گـه: یو با همون حالت م یکنه. با خونسرد یم تشونیهدا

بهت  نویا یشد یمیبا روشنا صم یداد که وقت ماتومیده. بهم اولت ینم حیتوض ویچیدونم ه یشناسم. م یرو م نیدیآ-
 نشو! کشیتو نزد یشه ول یم کیبگم. روشنا از عمد داره بهت نزد

 پرسم: یزمزمه وار مو منگ  جیگ
 !ه؟یک نیدیآ-

 پرسه: یگردونه و با مهر م یگرده. نگاهشو به سمتم بر م یقبل بر م یبه لودگ یو انگار کم رهیگ یش م خنده
 !؟یاستاد پر یدون یشوهرتو، سردار جونتو نم یاسم اصل-
که همه  یلرزه. از گوتن یس مکنه چون بدنم داره از شدت تر یرئوفه متعجبم نم نیدیرئوف، آ یعل یاسم اصل نکهیا

 که منم! یبهش چشم دارن و دنبالشن. اون گوتن
 پرسم: یتوجه به حرفش، مضطرب م یو ب رمیگ یدندون م ریز لبمو

 ؟یهست یتو... تو ک-
 کنه. ینگاه م شونمیبه حال و احوال پر الیخ یب

 شوهرتم! یمن پسرخاله -
 یمکث چشمامو باز م یکنم آروم باشم. بعد از کم یم یسع بندم و یشم. چشمامو با حرص م یجوابش کالفه م از

 کنم: یشده نگاه م شهیروشن تر از هم د،یاسپرت سف راهنیپ نیا یکنم و به صورت روشنش که تو
 بهزاد؟ یهست یتو ک-

 و هم شوخ! هیزنه. نگاهش همزمان هم آرومه، هم جد یچشمام زل م یتو میشه و مستق یبه سمتم خم م یکم
 دلت تکون بخوره! یتا نذارم آب تو نجامیسردارم. ا تردسیمن ز-

 هیثان کیشده.  دهیچی. طعم زهرماره که درونم پستین یخوش نسکافه خبر یاز اون بو گهیدهنم تلخ شده و د طعم
 بر من حرامه، حرام! یخوش

 توپم: یبهش م یآروم یده، با صدا یم تیجاشو به عصبان ترسم
 ! سه ساله من گوتنم و خودم خبر ندارم؟یمن یِارکسترِ لعنت یتو سه ساله تو-

 یصندل یرو چه،یپ یسالن م یکه صداش تو یکنه و بعدش خودشو با خنده ا یپرخاشگرم نگاه م یبه چشم ها یکم
و من فقط مترسک  ارهیبهزاد، خنده رو به لبش م زیکنه. چشمک ر یگرده و نگاهمون م یکنه. روشنا بر م یرها م

 بنده! یلبم نقش م یرو ،یکیه قول روشنا فکه لبخند ب میجون یب
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*** 
 ژی. نگاهمو از پرستستیجواب، به مزاجش سازگار ن نیکنم ا یشه. حس م یدم و صورتش سردتر م یم جوابشو

 یکنه و با خنده م ینثارم م یدوزم. چشمک یو به صورت شاد و شنگول بهزاد چشم م رمیگ یخشک و مغرورش م
 گـه:

 ها! یستیول کنش ن یزیچ هی یروکنه  ریدنده ت گ یوقت-
 ییگروه به جا نیبچه ها نبود، ا نیا ادیدم. هنوزم سر حرف خودم هستم. اگه تالش ز یخندم و سرمو تکون م یم

 رمیچشماش رو فاکتور بگ یمهر تو دیدونم با یکنم. نم ینگاه م ازیو بازم به ن گمینم  یزی. در جوابش چدیرس ینم
 یهر کس یکه برا یپر از پارادوکسه. پارادوکس بیعج وم،دختر پولدار و مغرور رو به ر نیاخم و حالت سردش رو؟ ا ای

 رنگ کردن موهامو به گور ببرم! دیمن با دیکرده. و شا رهیبلوندش، چشمامو خ یجذب کننده ست. موها
شه. نگاهمو  یودار ملبش نم یرو یاوردن غذا راه انداخته. لبخند کم رنگ رید یکه بهزاد برا هییبه سر و صدا نگاهش
حاضر جوابه و  شهیمثل هم یبهزاد بزنم ول یهمه سر و صدا نیبه ا یبینه یکنم با شوخ یم ی. سعرمیگ یازش م

 .الیخ یب
 ینباشه. بهزاد و روشنا در حال حرف زدنن. از زمان رونیکنم که موهام ب یکشم و چک م یم میشمیبه شال ابر یدست

ده بخاطر  یبهم دست م یکنه. حالت انزجار بد یصحنه ها خوشحالم نم نیا دنید ست،ین نشونیب یعشق دمیکه فهم
 .لمهیکه همش دروغ و ف یحس و حال دنید

ارکستر، همه پخش شدن  یدم. بچه ها یرستوران بزرگ و مجلل پاشا م دینرم و سف یمو به صندل هیسکوت تک در
که  هیدوم یداره انگار پر طرفدار تر از طبقه  یرکدا نیزایاول که د یخودشون انتخاب کردن. طبقه  یبرا ییو جا

 طرفدار دارن؟ اه یاز روشن شتریها ب یاهیروز ها س نیروشنه. و چرا ا زشیهمه چ
. ستیها ن یحق ماه یزندان نیمنتفر بودم. همچ ومیاز آکورا شهیدوزم. هم یسمت راستم م یومیآکوار واریبه د نگاهمو
 ؟یاسارات کس دنیداره د یچه لذت

بنده. دستمو با  یم خیاسمش، سر تا پام  دنیبا د یده. حت یلرزه و اسم سردار خودشو نشون م یم زیم یرو میوشگ
لبام جا  یرو یدارم. لبخند مضطرب یروم بر م شیو براق پ یا شهیش زیم یاز رو مویبرم و گوش یمکث جلو م یکم

 شم. یاز بچه ها جدا م دیببخش هیکنه و با  یخشک م
 بله؟-
 !رونیب ایب-

 م؟یواقعا با هم حرف زد ایمونم که آ یمردد م هیشه و من چند ثان یقطع م یتر از هر واکنش و حرف عیسر یگوش
رم. صورت پر از نشاط پاشا  یم نییکنم و نامطمئن به پا یبرداشتم، تنم م یصندل یخزم رو که از رو یپالتو مشک
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 یره موها یم نییسرش پا یگذرونه و وقت یاز نظر م وتا پام رکنه. سر  یو با تعجب بهم نگاه م رهیگ یجلوم قرار م
که  بهیو عج فتادهیکه تا حاال به فکر کاشت ن بهیکنه. عج یشده ش تو اون حال و هوا ذهنمو مشغول م ختهیکم و ر

 فکر به ذهنم خطور کرده! نیلحظه ا نیدر ا
 کنن. یکجا؟ غذا رو دارن سرو م یپر-
 یینشونم. لبا یلبام م یرو ضهینبودن عر یخال یبرا یاندازم و لبخند احمقانه ا یم ینگاه شیکت اسپرت قهوه ا به

 پشمکمو گرفته. یسرخ شده و جا یکه امشب کم
 .امیاالن م-

 یگذره که چرا پاشا ورزش نم یذهنم م یو بازم تو فتمیبه راه م عیره. سر یده و از سر راهم کنار م یتکون م سرشو
 مه.چش یتو یادیکنه. شکمش ز

جلوتر  ی. کمنمشیب ی. مرهیگ یخوره و لرز بدنمو م یاز سرما شالق وار به صورتم م یذارم موج یم رونیکه ب پامو
 یمرد حت نیها به سرعت در حال عبور و مرورن. ا نیکه ماش هیابونیخ اهویو نگاهش به ه ستادهیپشت به رستوران ا

نفر تعلق  هیپوشه فقط به  اهیس شهیکه عزاوارانه هم ییاپاو سرت میحج کلی. قد بلند و هصهیاز پشت هم قابل تشخ
 نکهی. قبل از استمیا یپشت سرش م قایدارم و دق یترش کرده. به سمتش قدم برم دهیداره. اور کت بلندش، کش

که  هیزیچ نیسردش اول شهیهم یگرده و چشما یکنه. به سمتم بر م یمشاممو پر م لشیپرس یاعالم حضور کنم بو
 کنه. یم یاه رو نورانیب سش نیکل ا

زنم. اونم  یمخوفش رو صد چندان کرده. به چشماش زل م تیهاش باال زده شده، جذاب قهیکه  یاهیاور کت س نیا
کنم که تا قبل از  یفکر م نیچشمامه. دارم به ا ی رهیت ینگاهش به قهوه ا یشگیبا همون نگاه سرد و مرموزه هم

 .اشهب یخواست منم چشمام رنگ یموقت دلم ن چیرئوف، ه یزمردها دنید
 یتو عیبسته و سر خی یزمستون یمونه. دستام هم از اضطراب و هم از سرما یجواب م ینه چندان بلندم ب سالم

 گـه: یم نیشه و در همون ح یم دهیبهشون کش دهیرن. نگاهش کش یبزرگ و خز پالتوم فرو م یها بیج
 !یکن یازدواجتو اعالم م یبه همه به ظور رسم م،یوارد رستوران که شد-

 .خهیم یاول یمن هنوزم به همون جا یچشما
 ؟یاعالم رسم نیداره ا یدونن چه لزوم یهمه االن م-

 بنده. یم خی شتریو بدنم ب ادیچشمام فرود م یباز رو نگاهش
 گم اعالم کن! یداره که بهت م یحتما لزوم-

 کنم. یصاف م یسرفه ا مچهیونم گرفته، با ند یرو که م ییشه. صدا یگلوم داره کم کم آشکار م سوزشش
 نجا؟یا یاومد نیهم یفقط برا-
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کنه  یم کمیبه خودش نزد ینجوری. ارهیگ یپالتومو تو مشتش م یدوتا لبه ها ادیبزرگ و مردونه ش به جلو م دست
ثل شد و م یدهنم پخش م یکاش طعم پشمک تو یو ا رمیگ یشه. لبمو به دندون م یصورتم خم م یتو یو کم

 همه اضطراب و ترس. نیکرد از ا یفارغم م یا هیثان شهیهم
وار محکم و  یمردونه و کلفتش هم نظام ینگاهم قفله. صداش... صدا یانعطافش هنوزم رو یو ب یوحش یچشما

 رحمه. یب
ر من که به اوام نهی! تو فقط نقشت ایمتصل ازم سوال بپرس یکه حق ندار یبدون دیتو با نجایاومدم ا یهرچ یبرا-
 چشم! یبگ

 .دمیعمرم د یکه تو هیپارادوکس نیتر بیعج ،یاهیهمه س نیا ونیم یروشن نیروشن ترن. ا کیاز نزد زمردهاش
. دستمو آروم فتهیاتفاق ب نیدم که بدتر ی. در کنارش هر آن احتمال مارهیکنه نه حرصمو درم ینه ناراحتم م حرفش

 شم. یسرد شگفت زده م یهوا نیا یذارم و از شدت گرماش تو یدستش م یرو
 کنم: یلب زمزمه م ریز
 .نهیبب ینجوریما رو ا دینبا ی. کسمیابونیخ یتو-

 شیشه. از ر یصورتم پخش م یداغش تو یشم. هرم نفس ها یتر م کیشه و بازم نزد یدستش محکم تر م قفل
شه و  یدستم شل م ده. یورجه وورجه کنان خودشو نشون م نم،یغمگ یچشم ها یبلندش متنفرم. تاسف تو یها

 گرده. یزماولش با یخوره و سر جا یپالتوم دارن سر م یدستش که سر جنگ با لبه ها یاز رو
 لبات!-

 .رهیگ یبه خودش م یشه و حالت سوال یدرشت م یکم چشمام
 لبام؟-

 سوزنه. یشه، تک تک اجزا صورتمو م یصورتم پخش م یداغش که تو نفس
 پاکش کن!-

 گم: یندازم و م یم نییرئوف مطابقت نداره. سرمو پا یسردار عل یهااریقرمز رژم با مع رنگ
 دستمال ندارم.-
کنه.  یاون رنگ سرخ رو کامال محو م ارهیدرم بشیکه از ج یگذره و خودش با دستمال یحرفم نم نیاز ا هیثان کی
بورم کرد رژمو پاک کنم مج نکهیکنه، ا یکنه ناراحتم نم یخشن بود و االن لبام داره گز گز م یحرکتش کم نکهیا

که  یو سرخ دیشدم! چشمام قفله به دستمال سف هممرد منفعل تر  نیا ی. من منفعل بودم و جلوکنمیناراحتم نم 
 دست سبزشه. یتو
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در  یشگیکنه. حس حقارت هم یندارم. گرما داره خفم م یزدگ خیحس  گهیو من د ارهیبه سمتم هجوم م یسرد باد
 یکه به جاها ییها یسرکش ایسکوت بهتره  ایزنه و آ یم شمیکنه. آت یزنه و خاکستر مسو یمرد منو م نیمقابل ا

 شه؟ یخم م کیبار
به سوزش افتاده.  یاونقدر داغه که چشمام بدجور یدونم منبعش از کجاست. ول یچشمام حلقه زده، نم یکه تو یاشک

 ره. نگاهم همونجا ثابته. یفرو م بشیج یو قرمز تو دیدستمال سف
 !یکن یم یمنو به همه معرف میکه داخل رفت نینره، هم دتای-

کنم و نگاهم به دستمال  یم ستیشه. ا یاز دستاش م یکی ریکنم که بازوم اس یدم و عقب گرد م یتکون م سرمو
 .بشهیج یکه تو هیو سرخ دیسف
 چشم؟-

گونه م  یرو یسمج و سوزانشه، قطره اشک  یزمردهاش غرق م یایدر یکه تو یو وقت ادیباال م یبه آروم نگاهمو
 شه. یروون م

 چشم!-
قطره اشکم که حاال  یرو حس کنم. نگاهش رو یکه بتونم درد ستیتنم ن یتو یشه و جون یم شتریدستش ب فشار

 .ادیگونه م قرار گرفته فرود م یزده و رو خی
 شه. یرها م بازوم

 برو!-
کردم بعد از  یشه. اصال فکر نم یت سرم وارد مکنم. رئوف پش یکشم و درو باز م یصورتم م یلرزونمو رو دست

 یخوش یو همه  ادیرئوف ب یبه نام عل یره، کس یم شیخوب پ یچ هیهم نقدریو ا میذار یمدت ها که کنسرت م
 سرم آوار کنه. یهامو رو

پشت کنم و بغضمو  یو غذا خوردنن. گلومو صاف م ی. اکثرا در حال شوخادیتک و توک بچه ها رومون فرود م نگاه
 کنم لحنم محکم باشه. یم یکنم. سع یپنهوون م یحیلبخند مل

 بچه ها...-
اگه  ستیشه. اغراق ن یگرده و سکوت مطلق حکم فرما م ینگاها به سمتمون برم چه،یپ یسالن م یکه تو صدام

 کشه. ینفسم نم یحت یبگم کس
 یدرونمو پر م لینفرت وار پرس یکشم و بو یم یقی. نفس عمرهیگ یبه خودش م یشتریوسعت ب نمیدروغ لبخند

 زنه. یو حرارتش، حالمو به هم م ستادهیا یکم یکرده. پشتم با فاصله 
 کنم! یمن دارم ازدواج م-
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شکنه. به  یرو در هم م میاون سکوت عظ یبچه ها یاهویکشه که ه ینم هیاندازم. به ثان یم نییسرمو به پا و
کنم. رئوف جوابشونو  یشه، تشکر م یم شتریوزششون هرلحظه بکه س ییو چشما نییپا یو من با سر انیسمتمون م

خوره.  یاز من و مطرب ها به هم م الشدونم که ح یاالرضه. م یمفسد ف نیا نیدونم که به طور ب یده. م ینم
رم و  یاز پله ها باال م واشی واشی. همونجور که در حال تشکر کردنم میهست یفیکث یکه ما از نظرش آدما دونمیم

. نه فتهیب نمونیب یفاصله ا چیده ه یهست که اجازه نم نیبه دنبالم روونه. حواسم به ا یحرف چیهم بدون ه اون
 .ادیم لوترو نه ج رهیعقب تر م

تفاوت  یغالب تره. نگاه ب شهیاز شدت حرارت تنش از هم لشیپرس یو بو نهیش یکنار بهزاد م قایراستم دق سمت
رو  یروشنا. لرز بد یرئوف، نگاه شوخ و شنگ بهزاد، نگاه هراسون و عصب یرو ا،دینگاه کنجکاو صنم، دوست آ از،ین

که داره از جانب بهزاد و  یی. مخصوصا نگاهازهاستیچ یلیاز خ یمتفاوت حاک ینگاه ها نیاندازه. ا یبه جونم م
 شه. یروشنا به سمتمون پرتاب م

پرسه. حالت  یاز رئوف م بیغر بیعج یسواالکه صنم  ستیو اصال برام مهم ن ادیبه سراغم م یبد ی جهیسرگ
. بغض ارنیمن جوجه ب یکباب برا یگـه به جا یکه رئوف به گارسون م ستیتهوع دامنمو گرفته و اصال برام مهم ن

 غذا خورده؟ نایده و س یگلومو خراش م ینیسنگ
شه و  یم کیه. رئوف بهم نزدکه رو به روم قرار گرفت هییکنم و نگاهم به پرس غذا یفوت م رونیآروم به ب نفسمو

 کنه: یدم گوشم امر م
 بخور!-

 کنم: یدم. زمزمه م یم وندیکنم و نگاهمو به زمردهاش پ یسوزه. قاشقمو پر م یم گوشم
 !چشم
 دهیمغزم کش یکه رو هیبهزاد مثل سوهان یخنده ها یاندازم. صدا یم نییبرم و سرمو پا یدهنم فرو م یتو قاشقو

دلم  یکنم و تو یرو پر م گهیقاشق د هیدم.  یقورتش م عیدهنمه اونقدر تلخه که سر یه توک یشه. پلو جوجه ا یم
 گم: چشم! یم
بغض بد قلق رو  نیآب هم ا وانیل هیبا  تیکنه. در نها یسقوط م شتریشه و ب یهر قاشق بغضم سرکوب تر م با
 عقده بشه! یروز هیفرستم و خدا نکنه که  یبه ته م شتریب

 نییسوزه و بازم سرمو به پا یکه محو رئوفه. دلم براش م یشه. صنم یو نگاهم به رو به رو جذب م رمایباال م سرمو
چقدر با  اشونیبعض یتا بفهم یکن یباهاشون زندگ دیبا یظاهر آدما از دور جذاب و قشنگ باشه ول دیاندازم. شا یم

 شون فرق دارن. بندهیاون ظاهر فر
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 یباز م نیکنم. در سمت راست ماش یعقب پرتاب م یو پالتومو به سمت صندل کوبونم یمحکم به هم م نمویماش در
کنم و  یرخش نگاه م میبنده. متعجب به ن ی. برخالف من درو آروم منهیش یم یصندل یشه و رئوف بالفاصله رو

 پرسم: یم
 !د؟یدار یا گهیامر د-

 رو دربرگرفته. نیکل اتاقک ماش لیهست که پرس حواسم
 .برو سمت عمارت-

 رونیبه ب یشه اما ذره ا یم ادیدلم فر یاعتراضام تو یدوزم. همه  یو نگاهمو به روبه رو م رمیگیمحکم گاز م لبمو
شم.  یم لیبه سمت رئوف متما یکم ینجوریکنم و ا یدستمو به سمت عقب دراز م یحرف چیه ی. بدهینم پس نم
 نی. نگاهش همچنان به روبه روئه. به ماشارمیدرم مویپالتوم گوش بیج یشه. از تو یم ادیدلم فر یتو یباز به درک

 گم: یم نیزنم. در همون ح یآدرسشو م زیو ی. تونگیپارک یتو یشده  فیرد یها
 !نتیخودتو ماش یدختره صنم که خودشو کشت برا نیقشنگت کجاست؟ ا یپس فرار-

 زنه به جهنم! یم ادیفر ییسکوته و باز هم صدا شهیمثل هم جوابم
 .ادیدکمه آن ضبط فرود م یانگشت منم رو اد،یکه به حرکت درم نیبندم. ماش یکنم و کمربندمو م ین مروش نویماش
ره. و باز هم همون  یهم فرو م یتو شتریشه و حواسم هست که اخماش ب یپخش م نیماش یسه تار تو یصدا

 صدا به درک!
 است حال بستان چون

 یباد نو بهار یا
 بلبالن برآمد کز
 یرقرا یب ادیفر

 ندارد ینسبت گل
 بتیدلفر یرو با
 گل ها انیدر م تو

 یخار انیگل م چون
 یسرد و گرم شدن ها نشون دهنده  نیپزم. ا یاما دارم م ستیروشن ن یبخار نکهیشم. با ا یخارج م نگیپارک از

 زنه. به جهنم! یلبم نقش م یرو یشه پوزخند ی. دستش که مشت مزونمهیحال نام
 گنج نوشدارو یا

 گذر کن گانبرخست
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 بدست و مرهم
 یگذار یرا مجروح م ما
 کشم. یم نییسمت خودمو به پا ی شهیکنم و ش یفوت م رونیبه ب یپر از ذرات عرق شده. نفسمو عصب میشونیپ

 دیدگر ببا یعمر
 از وفات ما را بعد

 دیدگر ببا یعمر
 از وفات ما را بعد
 ...مینمود یعمر ط نیکا
 ...مینمود یعمر ط نیکا

 ...یدواریام اندر
. نگاه خسته و پر از خشمم ادیسمت من به باال م ی شهیشه و همزمان ش یمحکم رئوف خفه م یبا ضربه  خواننده

 خلوت. ابونیخ هی. ابونهیفقط خ گهیدوزم. نگاهش هنوز به رو به روئه. منتها جلوش د یرو به سمتش م
لرزه و لرزشش تحت  یکه م یکنم. با لحن یمشه. دنده عوض  یبلند م نیماش غیدم و ج یگاز فشار م یرو پامو

 گم: یم ستیکنترلم ن
ارزش داره که  تتیمامور نقدری! امیو آهنگ گوش بد مینیبش نیماش هیتو  میتون ینم یسردار؟ من و تو حت ینیب یم-

 ؟یکه از شغلش متنفر یازدواج کن یبا من یحاضر شد
 م.د یکشه. لرزون تر ادامه م یبلندش م یها شیبه ر یدست

 !اد؟یکنار ب نازیخواد با پر یم یبودن خودشو تحمل کنه چجور نیدیکه نتونست آ یکس-
 پدال گاز رو فشار بده. شتریشه که پام ب یباعث م ادشیو فر ادیسمت خودش فرود م ی شهیش یمحکم رو مشتش

 بس کن!-
 ن.شد دهیو رنگ پر دیفرمون رو فشاد دادن که سف نقدری. دستام اگردهیسمتم بر م به

 .ستهیا یم دنیشه قلب من از تپ یبلند م یمردونه ش وقت یصدا
 ...ادیب رونیاز دهنت ب زایچ نیا گهیبار د کی! یاز ذهنت پاک کن که چرا با من ازدواج کرد-
ترسم، منم صدامو پس کله م  یاز حد ازش م شیحالم واقعا ناخوشه و ب نکهیساکت بمونم. با ا نیاز ا شیتونم ب ینم
 .اندازم یم
 بهم تجاو... یخوا یباز م ایتو دهنم  یزن یسردار رئوف؟ هان؟ م یکن یم کاریچ ادیدر ب-
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دور  شتریشه. دستامو ب یم لیتبد غیو ج ادیدهنم به فر یشه، حرف تو یخورده م نیکه به ماش یمحکم یضربه  با
 یرونده م هیشده به حاش که بهش وارد یبا ضربه ا نمیکنم که کنترلش کنم. ماش یم یکنم و سع یفرمون قفل م

 ادیکه نام گوتن رو فر یشه و شخص یرد م ناز کنارمو یا رهیزنم و همزمان مرسدس ت یترمز م یرو یشه. به سخت
 کنه. یم خیزنه مو رو به تنم س یم
شه. اب دهنمو  یکنم. قلبم داره از دهنم خارج م یشن نگاه م یکه ازمون دور م نانشیترس به مرسدس و سرنش با

 یکاش چشمه  ی. ادنهیسرم در حال سوت کش یگوتنش تو هیکر ادیدم. فر یگلوم خشکم قورت م یزور توبه 
 گردم. یرئوف برم تکنم. اما چشمام خشکه خشکه. با نفس نفس به سم هیاشکم بجوشه و بتونم گر

س ازش که اون مرسد هیخلوت و رد ابونیشه. نگاه قرمزش به خ یحبس م نهیسـ*ـ ینفس هام تو دنشید با
 گذشته.

*** 
 کند! یازدواج م ستیولنیو ینظام، با دختر ینخبه  سردار

خبر ازدواج من  شبیکنم. از د یشکم خرس بزرگ و پشمالوم، پرت م یرو قایبه کنارم، دق مویکشم و گوش یم یآه
همه متفاوته.  نیکه ا یحمله کردن بخاطر ازدواج با کس سنتامیا جیبه پ یسر هی. دهیو رئوف مثل بمب همه جا ترک

حجم از قضاوت ها  نیکنه. ا یم تمیاذ شهیحجم از قضاوت شدن ها هم نیازدواج سوممه. ا نکهیهم به ا یسر هی
 .هیواقعا نامرد

اتاقم،  وارید ینصب شده رو یو صورت دیتاک ساعت سف کیذارم. ت یسوزانم م یچشما یدست راستمو رو ساعد
 یبدنم م یرو شتریتونه مهمون چشمام بشه. با دست چپم پتو رو ب یهم نم یلحظه ا یاونقدربلنده که خواب برا

روزها  نیکه ا یقلب دیمونده. طپش شد رونیکه از پتو ب هیرم. موهام تنها قسمت یکشم و کم کم به درونش فرو م
دونم بخاطر  یلغزن و نم یگونه هام م یکرشمه وار رو یزیاز حد کالفه کننده ست. موجودات ر شیهمراهمه، ب

 کنم! یم هیدارم گر نکهیا ایسوزش چشم هامه 
 فه،یزن ضع نیمشتم مچاله تر. ا یشه و پتو تو یزجه م بلندتر م ه؟یراه حل دلش چ هیجز گر ست؟ین فه،یزن ضع نیا
 ست؟ین

موهامم  گهیشناسمش. حاال د یبشم که نم یمادر نیخواد جن یشم و دوباره دلم م یوار درون خودم جمع م نیجن
پتو کنار بره. رئوف و  نی. اگه ارونهیوحشتناک ب یخطرها یکه انگار محافط من در برابر همه  ی. پتوئدرون پتوئه

رعد  یشم. صدا یخودم جمع م یتو شتریتکه کنن. ب هخوان بدنمو تک یو م ستادنیمردم و گوتن، با چاقو باال سرم ا
زن  نیدر مقابل رعد و برق. ا یمحافظ منه. حت. پتو رنیگ یشه و دندن هام زانوم رو به شدت گاز م یو برق بلند م

 ست؟ین فه،یضع
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بگم  یزیچ نکهیزنه. بدون ا یکه سه بار تقه م هیپشت دره. اون تنها کس انیفهمم که پو یشه و م یاتاق زده م در
و  رئوف ها و رعد یکنن. گوتن ها و عل یها فرار م هیشه و سا یشه. نگهان از پتو پتو همه جا روشن م یدر باز م
 برق ها.
 .رهیگ یقرار م رپتوئهیسرم که همچنان ز یرو دستش

 ؟یدیترس-
 .نهیش یفهمم که روش م یره و م یم نییشم. تخت به پا یخودم جمع م یتو شتریهم ب باز
 .نمتیبرگرد بب یپر-

مو محکم به ره. چشما یچسبونم. پتو از روم کنار م یزانوهام م یرو مویشونیدور پاهام قالب وار قفل شده. پ دستام
 شه. یصورتم پخش م یعطر خنکش تو یشه و بو یدم. خم م یهم فشار م

 زم؟یعز یبگ یزیچ یخوا ینم-
 کنم: یلب زمزمه م ریز
 کنه. یخاکسترم م یروز هیباالخره -

 ره. یکشه و به خواب فرو م یم یا ازهیخم فم،ی. سردرد خفنهیش یموهام م یرو دستش
 ؟یک-
 نالم: یم
 فارس! جیخل ی... صدارونیبوحشتناک  یصداها-

 یکشه. چشمامو محکم تر به هم فشار م یم غیو ج نهیب یکابوس م فمیشه. سردرد خف یدستش متوقف م حرکت
 دم.
 .یچشماتو باز کن پر-

 دم. یتر فشارشون م محکم
 شه. یم سی. همه جا خیش یم سیبازشون کنم خ-

ماله و سرتقانه پاهاشو  یخسته، چشماشو م ریبهونه گ یه بچ هیمثل  فمی. سردرد خفانیباز هم به حرکت در م دستاش
 کوبونه. یم نیزم یرو
 نالم: یذارم. م یپاهاش م یگردم. سرمو رو یسمتش بر م به
 . تا آخرش...یبمون شمیقول بده پ-

 .ارهیرو تا شونه هام باال م پتو
 تا آخرش هستم. شهیمن هم-
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 یخندم و صورت مردونه شو نگاه م ی. پر بغض مادیفرود مشلوارش  یکنم و چند قطره اشک رو یباز م چشمامو
 کنم.

 ؟یشد سیخ یدید-
 شتریکنه. سرمو ب یفروت م رونیده و نفسشو به ب یم هیتختم تک یشه. به پشت یخودشه که چشماش بسته م نوبت

 گم: یم عیخواد نق بزنه که سر یم فمیدم. سردر خف یپاهاش فشار م یرو
 موهامو ناز کن!-
 شه. یموهام، چشمامم باز بسته م یانگشت هاش تو نشستن با
 !یاتاقم نذاشت یپاتو تو گهیاومد تو د یکه اسم عل یاز اون موقع-
 شه. یفوت م رونیمردونه ش به ب آه
 از اون موقع تا االن رعد و برق خواهر منو نترسونده بود.-

 کنه. ی. اثر دستاش ژلوفن وار آرومم ممنگم
 لرزونه. یوقته داره تنشو م یلیخ ییتنها یق نترسوندش. نبودن تو و غرق شدن تو. رعد و برفهیخواهرت ضع-
 ...یول هیسردار مرد محکم-
 یشکارچ یتر از همه  عیفرار کنه. سر عیآهو سر هیکنه که مثل  یو آرامشم قصد م چهیپ یم مینیب ریز لیپرس یبو

 گم: یم عیاندازم و سر یبه دامش م ایها دن
 !شمیبمون پ انیپو-

*** 
 یبار، با همه  نیاومدم و اومدن ا نجایباره که ا نی. دومستادمیشه. وسط اتاق ا یبسته م یتق یپشت سرم با صدا در

 یخونه  ییرایسالن پذ یروم، هم اندازه  شیوجود نداره. اتاق بزرگ پ یاومدن رفتن نیا یاومدن ها فرق داره. تو
رنگش، سرتاسر اتاق رو پوشونده.  اهیساده و بلند س یها ه. پردارهینفس آدمو بند م ش،یخاکستر یوارهایپدرمه. د
رنگ. بدنم از ترس و اضطراب  یخاکستر یکنم. به تخت دو نفره  یچرخونم و به سمت چپم نگاه م یگردنمو م

 یمتعلق به عل ریس یخاکستر نیتونستم بهش بگم که اتاق هامو جدا باشه. من از ا یکاش م یشه. ا یدون دون م
کوبه.  یصورتم م یرئوف رو شالق وار تو تیمالک ل،یپرس یکه بو ی. من ازش نفرت دارم. از اتاقارمحشت درئوف و

 یمکان بزرگ، گل ها نیا یتنها قشنگ دیطنازانه لم داده و شا ره،یت یپارکت ها یوسط اتاق رو یفرش گرد مانند
کنه مثل  یم ییسقف خودنما سطکه و یباشن. لوستر بزرگ یشمیفرش دست بافت و ابر نیا یو درهم رفته  زیر
قرمز رنگ اتاق، از آباژور  ییکنم که االن خاموشن و تنها روشنا یره. خدا رو شکر م یچشم هام فرو م یتو زهین

 بـرده. نیرو از ب یکیتخت تار یگوشه 
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مو . نفسستهیا ی. پشت سرم مستیدو، سه، چهار ا ک،یرسه.  یمحکمش از پشت سر به گوش م یقدم ها یصدا
و بلند، کل وجودمو  میحجم حج نیا ی هیتر شده. سا یقو لینگم. پرس یزیکنم چ یم یدم و سع یم رونیآروم به ب

 خودش تا ابد! یو به گفته  میاحاطه کرده. مثل کل زندگ
 شکنه. یرو م نمونیب ریروحش، سکوت نفس گ یسرد و ب یصدا

 ؟یسیوا نجایا یخوا یم یتا ک-
. اتاق شترهیاز اون آباژور قرمز رنگ هم ب یرم. قدرت زمردهاش حت یقدم به عقب م کیگردم و  یسمتش برم به
 سبزه تا قرمز! شتریب

 رم. یقدم به عقب م کی بازم
 .ادیاتاق بدم م نیاز ا-

قادر به قاچ کردن هندونه هم  زشون،یت یکه خط تا یرن. شلوار یفرو م شیشلوار مشک یها بیج یهاش تو دست
 هستن.

 .ادیخوشت ب دیبا-
 .رمیگ یاز زمردهاش نم نگاهمو

 منه! دیسف یاتاق، رنگ لباس ها نیا ییتنها روشنا-
محکم و استوار.  یکنه. باز هم اون صدا یعقب رفته رو جبران م یها یکنم. قدم ها یتو رو حذف م یچشم ها و
 دو. ک،ی

زده م  خیصورت  یغش که تودا ی. نفس هانمشیب یبهتر م ینجوریکشم. ا یم شتریو گردنمو ب ستمیا یم سرجام
سرده. برعکس حرارت دست ها و نفس  شهیشه. نگاه مرموزش هم یم بمیکه امشب نص هیشه، تنها لذت یپخش م

 هاش.
 تو باشه؟ یلباس ها یدیسف ک،یتار شهیاتاق هم نیا ییتنها روشنا دیچرا نبا-
ها فرو  یرونیهم ح دیشا ایها  دنیهماز نف یشه. نگاهم در هاله ا یم حبس م نهیحرفش، مفس تو سـ*ـ دنیشن با
 زنم: یره. زمزمه وار لب م یم
 پوشم. ینم دیسف شهیمن هم-

دونم  یو ساده م که م شیآرا یب یچشم ها ی. روادیتر م نییپا یشه و کم یم میشمیابر دیسف یروسر یرو نگاهش
روشون  میشگیه م که پشمک همبرجست مهین ی. لب هاکمیو نسبتا کوچ یگوشت ینیندارن. ب یرینفس گ تیجذاب چیه

تنم را قاب  یکه همه  یرهنی. پنهیش یم نگمر دیسف ی دهیبلند و پوش رهنیپ یو رو ادیتر م نیینشسته. نگاهش پا
 گـه: یرسه، م یم نیشه. نگاهش که به زم یم دهیکش نیزم یرو یگرفته و از پشت کم
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 !ییوپوشه ت یم دیعمارت سف نیا یکه تو یبه بعد تنها کس نیاز ا-
 دپوشیکنن. به صورت عروسک سف یکنن. زمردهاش باز به صورتم نگاه م ینگاهش م شهیتر از هم نیغمگ چشمام
 عمارت!

 بگم چشم؟ دیبا-
 زن. نیمرد به ا نیا یشگیکلمه جوابمه. جواب هم کی
 !شهیهم-

کنه و نفهمه. محاله و محاله که غمش رو حس ن ادیلبخندم فرو م ی. نگاهش رونهیش یلبام م یرو یجون یب لبخند
که  یشیآرا زیرم. م یهم طرح تخته م یا یسلطنت شیآرا زیکنم و به سمت م یکه براش مهم باشه. عقب گرد م

 خودم. یو دخترونه  ینقل شیآرا زیم یزنه برا یاالن دلم لک م نیاتاق قرار داره. از هم یضلع شرق قایدق
شم. شب  یم رهیبه خودم خ نهیآ یذارم. از تو یم ستیوش نر یچیزنه و ه یبرق م یزیکه از تم یزیم یرو دستام

 کیزنم و  یبه دور خودم م یو نظاره گر احواالتمه. چرخ ستادهیعقدم چقدر ساده بودم! رئوف همچنان سرجاش ا
 رنگه. یخاکستر یمرتب و ساده  یشم. نگاهم به روتخت یم کیقدم به تخت نزد

 !یتو بهم قول داد-
برهنه ش، نگاهم به  یگردم و با خوردن چشمام به باالتنه  یسکوتشه. برم شهیبده مثل هم خواد بهم یکه م یجواب

دو، سه، چهار،  ک،یقدم هاش.  ی. صداستهیا یم دنیاز تپ یا هیثان یکنه و قلبم برا یسقوط م رپامیز یپارکت ها
 شیمشک رهنیرو سوراخ کرده. پ نیمپر از اضطرابم ز نگاهو  ادی. دستش باال مرهیگ یپنج، شش، هفت. روبه روم قرار م

 نالم: یلب م ریشه. ز یتخت پرت م یرو
 !یتو بهم قول داد-

نقره ش تو انگشت سبزه و بزرگش،  نگیکنه. برق ر ی. سرم ناخوداگاه حرکت دستشو رصد مادیجلوتر م دستش
بود  ستادهیسرم ا یزور رو که به ینرم شمیتا ابر هیکاف نیکنه و هم یباز م یبه آروم مویزنه. گره روسر یچشممو م

 .ادیفرود ب نیبخوره و رقـ*ـص کنان به سمت زم زیل یبه آروم
 رونیچشم راستم خودشو به ب یاز گوشه  یخورن و اشک سمج یهم گره م یلرزونم، مشوش وار تو یها دست

 کنه. یپرتاپ م
 ...یتو بهم قول داد-

چشم هام  یتو ریمثل ت مش،یحج یساعد و بازو یبرجسته  یکنه و رگ ها یم یرو شیبه سمت موهام پ دستش
 یو اشک بعد زنیر یدورم م میبه شدت مصنوع یپرکالغ یمشک شونیپر یموها پس،یره. با برداشتن کل یفرو م

 شه. باز هم از چشم سمت راست. یپرتاب م



 

 

178 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

 یم وارد مکه به موها یسوزونه. با فشار آروم یپوست سرمو به شدت م شیشه و داغ یموهام مشت م یتو دستش
سردش سکوت مخوف  ی. صدانهیش یمرموزش م یزمردها یو پر از اشکم تو دهیو نگاه ترس ادیکنه و سرم باال تر م

 بره. یم نیرو از ب نمونیب
 !یشه که زن من نباش ینم لیدل ی. قول دادم ولیشه که تو از من بترس ینم لیدل یقول دادم ول-

 نیدونم، ا یکه نم ییزهایبه جا مونده از چاقو و چ ی. زخم هاادیفرود مبدن مردونه ش  یخوره و رو یم زیل نگاهم
 تن مردونه رو خشن تر کرده.

 یول هیسوزان. جد ی. آرومه ولرهیگ یکشتم و خودش پشت سرم قرار م یدست مشت شده ش، به جلو م توسط
 یرو شونمیبلند و پر یمن. موها من بهشه و نگاه ناخوانا اون به جی. نگاه گمیزیم یبزرگ رو ی نهیمرموز. مقابل آ

 و پنهونش کردن. دنیبدنش آرم
وقت از  چیزن ه هیگاهتم.  هیمن تنها تک تیروز زندگ نی. و تا آخریزن من یکش یکه نفس م یروز نیتو تا آخر-

 ترسه! یگاهش نم هیتنها تک
 .هیناگسستن نگاهمون وندیشه. پ یکج م شتریکنه و گردن و سرم ب یوارد م یشتریموهام فشار ب به
 ترسه؟ ینم-

 نیا رفتنیگرفتنه. زمردهاش اونقدر سردن که پذ شیسوزانش، در حال آت یبارش نفس ها ریشده م ز دهیکش گردنم
 .ستیحجم از حرارت قابل قبول ن

پشمک  نیری. طعم شرمیگیشه محکم لبمو گاز م یم دهیچیسرم پ یکه تو یشه و با درد یم شتریباز هم ب فشار
 بار نتونست آروم ترم کنه. نیطعم، ا نیزنه. ا یه و قلبم محکم تر مش یم دهیچیپ
 ترسه؟ یجواب! نم-

کنه.  یم انیرو نما ادمیز شیره، تشو یم نییباال و پا نهیآ یکه تو یا نهیسـ*ـ یقفسه  یاز رو قمیعم یها نفس
 ترسه؟ یپاسخ سوالشم. نم رهیگردن و سرم درد گرفته ودرگ

 .ستیشه که سرکش ن یدرهم م یبا لحن صداقتم
 نترسم؟ ی. چجوریترسون یمنو م شهیتو هم یول-

 شه. یهم جمع م یپره. چشمام از درد تو یم رونیاز دهنم به ب عیسر ،یشه و )آخ( عجول یم شتریباز هم ب فشار
 !ارینترس. به خودم پناه ب-

 .نهیش یمشتش م یستام رواز د یکیشه. درست مثل خودش.  یشناور م یاز سرخ ییایدر یمنم تو یقهوه ا نگاه
 ولم کن.-

 شن. یکنده م شهیاز ر یکی یکی یحرکت بعد ای. ادیشه و آهم درم یم شتریب فشار
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 !اریبه من پناه ب-
 رف نزنم.ح دهیبر دهیذاره بر یسرمه، نم یکه رو یده. درد متصل ال منفصل یمشتش رو محکم فشار م دستم

 ؟یستیو درمان ن یدرد فقط ی... وقتی... وقتارمیبهت پناه ب یچجور-
 قرمزه. همه جا قرمزه. گهیزمردها کم شده. رنگ غالب د یو نگاهش قرمز تر. سو شهیشل م دستش

 یموها یره. نگاهمون به همه. دستم تو یقدم به عقب م هیکنم.  یفوت م رونیبندم و نفسمو به ب یم چشمامو
و  رهیگ یشه. نگاهشو ازم م ین تار تار موهام حس مکنه. هنوز رد حرارتش درو یره و نوازششون م یدردناکم فرو م

 کرده. شونیزخمه. نور قرمز نقاش یاز جا رهم پ شیو عضالن دهیره. کمر ورز یاون ور تخت م یبه سمت پنجره 
 تیاز سرما به درون هدا یکنه. موج یکه پشت پرده پنهان شده بود رو باز م یزنه. در بالکن یکنار م یرو کم پرده

 چشمام محو. یشه و از جلو یرد بالکن مشه. وا یم
*** 

 د؟یکن یقشنگتونو باز نم یخانوم... خانومم، چشم ها-
جلوم قرار گرفته  یرنگ یکنم. لباس فرم خاکستر یباز م یپر از خوابم رو کم یچشما ،یواضح مهین یصدا دنیشن با

 شه. یچشمام باز تر م نه،یش یم میبشاش مر شهیصورت هم یو مجبورم سرمو باال تر ببرم. نگاهم که رو
 .رهیگ یم یشتریپف کرده و بازم، لبخندش، عمق ب یچشم ها دنید با
 خانومم. وان حموم رو براتون پر از آب داغ کردم. ریصبحتون بخ-

 چیشه. من ه یرم و چشمامم خود به خود بسته م یپتو فرو م ریز شتریبدنمو گرفته. ب یهمه  یبیعج یکرخت حس
 کنم! ینم وقت صبح ها حموم

 ده. یاز حدمو نشون م شیب یگرفته م، خواب آلودگ یصدا
 مگه ساعت چنده؟-
 شه. ینمودار م یاز هول زدگ ییلحنش رگه ها یتو
 شن. یصبحانه حاضر م زیسر م می! ساعت هفته. آقا هفت و ندیدیدورتون بگردم، شما که باز خواب یاله-
 زنم: یلب غر م ری. زره یهم فرو م یبسته، اخمام تو یهمون چشم ها با
 شم. یم داریب گهی. خودم چند ساعت دمیزوده مر یلیخ-

و  دمیشه که با همون اخم ها چشمامو باز کنم. جمعا دو ساعت خواب یحرفم باعث م نیا دنیمن کردنش با شن من
 مامهربونم کرده. یکم خواب نیا

 هم قفل شده و نگاهش بهشونه. یدستاشتو



 

 

180 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

کنم و حمومم آماده باشه.  دارتونیبه خواب شما داشته باشم. دستور آقاست. فرمودن ب یارخانومم... من غلط بکنم ک-
 کنن. یم لیصبحانه م میساعت هفت و ن شهیهم شونیا

عمارت  نیا یتخت. غذا خوردن هم تو یرئوف رو یخال یخوره. به جا یم زیکنم و نگاهم به سمت چپم ل یم یپوف
 .هیاستبداد

. مقصر منم که زن ستین میبره و مقصر مر یخوابم نم گهیدونم د یزنم. م یخودم کنار م یرو با ضرب از رو پتو
 ره که کنار تخت گذاشته شده. یفرو م یرنگ دیو سف فیظر یو درون صندل ها ادیم نییرئوف شدم. پاهام پا

 ن؟یخوا یخانوم کمک م-
 اندازم: یم یو به حالت نگرانش نگاه ارمیسرمو باال م یبدخلق با
 . خودم بلدم کارامو انجام بدم!میمر ستمیبه من نگو خانوم. در ضمن من بچه ن نقدریا-

کنم لحنم  یم یسوزه. سع ی. ته دلم براش مدهیند یو جد یعصب نقدریشه. حق داره. تا حاال منو ا یتر م دستپاچه
 دم: یآروم تر باشه. ادامه م

 .یکن یکار م نجایا یچون دار یاریب نییخودتو پا نقدریدوست ندارم ا-
 ره. یش فرو م قهی یشم و سرش تو یهم قفل م یتو شتریحرفم دستاش ب دنیشن با
من  دییامر بفرما یشما انتخاب کردن. هر کار یمن دوستتون دارم خانوم جان. آقا هم منو به عنوان خدمتکار شخص-

 دم. یانجام م
شه. برعکس  یتپلش م یجفت دست ها یم رو گهیدم. دست د یکشم و به عقب هلشون م یموهام م یتو یدست

 شه. ی. قلبم فشرده مادهیکار و زحمت ز ینشون دهنده  یزبر نی. استنیانتارم اصال نرم ن
 شم. یخوابم بدخلق م یکم م یباهات تند حرف زدم. وقت دیببخش-

 گـه: یو م رهیگ یدستاش م ی. دستمو تونهیش یچشم هام م یمهربونش با شوق تو نگاه
 .ارهیحموم با آب گرم حالتونو سرجاش م هی. االن دیهست یخدا دوست داشتن ی شهیشما همسرتون.  یفدا-
شرت  یست ت هیپف کردن.  یخوره. چشمام بدجور یبه خودم گره م نهیآ یشم و نگاهم تو یلبخند از جام بلند م با

 لباس هام رو عوض کردم! یبا چه اضطراب شبیتنمه. د یاسیو شلوار 
 گـه: یم نیکشه و در همون ح یم یمدستمو به آرو میمر
 شم. یذوق مرگ م نمشیب یم یبراتون آماده کردم خانوم. خودم وقت یچه حموم دینیبب نیایب-
که بسته ست. دست  یا یرم به سمت در مشک یشه و به دنبالش م یتر م قیلبخندم عم اقش،یشدت اشت دنید با
 کنه. یم تشیهدا نییو به پا نهیش یرنگ م یمس ی رهیدستگ یش رو گهید
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زنه گام بر  یم رونیکه ازش بخار ب یره و من به سمت حموم یکنه. به کنار م یدستمو رها م میشه و مر یباز م در
 کشم. یم یقیشه. نفس عم یم دهیچیتو فضا پ السیگ یشکوفه ها هیشب یی. بودارمیم
به جنس مس هستن و رنگشون  که وان و دوشش یا رهیشه. حموم سر تا سر ت یحموم چشمام گشاد م دنید با

باره  نیاول ی. برازهیاز دور هم وسوسه انگ زیم یرو یدنیکنار وان گذاشته شده. نوش یکیکوچ یا شهیش زی. میمس
 .ادیخوشم م رهیدارک و ت یکه از طراح

 شه: یبلند م میمر جانیپر از ه یصدا
 خوبه خانومم؟-

 ...یکنم. پر از قدردان یم نگاهش
 حموم گذشت! نیشه از ا ینم یول ستمین یم رفتن اول صبحمن اصال اهل حمو-

 زنه. یهاش برق م چشم
 .دنیقشنگ براتون خر یلباسا یاجازه هست لباساتونو خودم انتخاب کنم؟ آقا کل-
که مطمئنا  ییرنگ و نو دیسف یو کنار حوله  ارمیشم. لباسامو در م یکنم و وارد حموم م یلبخندم اجازشو صادر م با

زنه. دستمو  یلبم غنچه م یرو یاندازم و لبخند کم رنگ یبه وان پر از کف م یکنم. نگاه یم زونیمنه آو متعلق به
 یدنیدم. نوش یم هیشم و بهش تک یشه. آروم وارد وان م یبرم. بدنم دون دون م یفرو م رشیآب گرم و دلپذ یتو
 یداره ول یبندم. بدنم حال خوب یهامو م رم و چشم یکف ها فرو م ریمعجونه. تا گردن به ز هیشب یزیچ زیم یرو

 تشیدر مورد کاراش و نوع شخص ادیدم ز یم حیمثل رئوف اونقدر سخت و نامفهومه که ترج یفکرم مشوشه. درک کس
 .مفکر نکن

. دیتخت دراز کش یبزنه، رو یحرف ایبندازه  یبهم نگاه نکهیساعت به داخل اتاق برگشت. بدون ا کیبعد از  شبید
قرار گرفته بود. اخم  شیشونیپ یبود و ساعد دست راستش رو دهیوار بود. به کمر دراز کش ینظام دنشمیخواب یحت

 شدن. انگار هر آن منتظر بود که چشماشو باز کنه و دست به اسلحه ببره. یاز هم باز نم یهاش لحظه ا
ترس و  یکردم. با کل یم نشسته بودم و نگاهش شیآرا زیو نه چندان راحت م یسلطنت یصندل یسرگردون رو منم

پتو فرو رفتم. با وجود  ریتخت جا گرفتم. برخالف رئوف ز یکنارش رو تیلرز لباس هام رو عوض کردم و در نها
 کرد. یگرمم م شتریشد و ب یمن منتقل م یهموزهم حرارت بدنش به پتو نمونیب یفاصله 

داد.  یرو نشون م ستیحموم هفت و ب یرو به رو پاندول دار ستادهیو از حموم خارج شدم. ساعت ا دمیرو پوش حوله
 دم در منتظرم بود. میمر
 باشه خانومم. اوا شما که موهاتون خشکه. تیعاف-

 گم: یاندازم و بعد از تشکر م یبهش م ینگاه
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 کرد. سشونیشه هر روز خ یبلندن که نم نقدریا نایشستمشون. ا روزید-
 کشه. یبهشون م یدست

 بلند و پرپشت رو داشته باشه. یموها نیتونه ا ینم ین اسفند دود کنم. هرکسواسشو دیماشاهلل... با-
اعتماد به نفس آدم رو واقعا  میمثل مر یکنم. وجود کس یحرکت م شیآرا زیپاشم و به سمت م یبه روش م یلبخند
 بره! یباال م

 گم: یم نیهمون ح در
 !ومدهیآقا درن یزودباش لباسا رو بهم بده تا صدا-

*** 
بقل  ،یصندل یکشم و رو یم دمیبه شلوار تنگ سف ینشسته. دست زیصدر م قایدق ،یپوش و رسم اهیس شهیهم مثل

که برخالف تن  ی. از همون بدو ورودم نگاهش بهم وصل شده. نگاه سرد و مبهمش. نگاهنمیش یدست چپش م
 شه. یزدن کل وجودم م خیپرحرارتش، باعث 

 دهیروش چ یمفصل یکه صبحانه  یزیمتصل بود و حاال به م نیرفتم به زم یکه داشتم راه م ی. وقتنهییپا نگاهم
 شده.
 شم تا موهام رها بشه. یجا به جا م یکنه. کم یم ریباسنم گ ریز م،یشده م توسط مر سیگ یموها

کنم.  یبندم و باز م یچشمام رو با حرص م یا هیثان یشنوم. برا ینم یکنم. جواب یزمزمه م یریصبح بخ رلبیز
 .هیمستحکم و جد شهیکنه. لحنش مثل هم یست. لب باز م رهی. نگاهش هنوزم بهم خارمیو باال مسرم

 باز باشن! دیبا شهیعمارت هم یتو-
 ی. دستش به سمت فنجون طالکوب شده رهیگ یشه. نگاهشو ازم م یم ختهیچشم هام ر یبهت و تعجب تو رنگ

 گـه: یم نیره. در همون ح یقهوه ش م
 موهات!-

هستم که  یکرد و امروز من تنها کس بیتصو شبیخوره. د یگوشم زنگ م یپوش عمارت تو دیفس عروسک
 شه. ینم ریگیشم. اونم پ یدم و مشغول م ی. جوابشو نمدپوشمیسف

 پرسم: یدم و ازش م یو گردو رو قورت م ریپن کیکوچ ی لقمه
 نجا؟یا انیدوستام اجازه دارن ب-

 پرسه: یم یدوزه و جد یبهم م نگاهشو
 کجاست؟! نجایا-

 دم: یحوصله تر جواب م ی. مرمیگ یحوصله ازش م یو نگاهمو ب ادیدر م آهم
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 شم، پس لطفا واضح حرف بزن! یحرفات نم یوقت متوجه  چیکه من ه یدون یخودت م-
 زنه. یو به زمردهاش زل م ادی. نگاهم باال منهیش یم زهیم یمچ راستم که رو یدرشتش رو دست

 رستش کن!. دستیلحنت درست ن-
 شه. یذاره. لحنم و نوع نگاهم جسورتر م ینم یکنم دستمو عقب بکشم. ول یم یسع
 .یتونم بهتر صحبت کنم نه بدتر. با بـرده ازدواج نکرد ی. نه منمیمن هم-

 نیرئوف هم متوجه ا یو حت ستمین میمال ادیکنم. امروز ز یاحساس نم یشه اما درد یفشرده م شتریدستم ب مچ
 ده.ش یمینامال

 پرسم: یکنم و م یشه. سرتقانه نگاهش م یکنه و بالفاصله از جاش بلند م یحرف دستمو ول م یب
 جواب سوال من کجا رفت؟-
 شه: یتاالر پخش م ی. صداش توچهیپ یم مینیب ریز لیپرس یگذره. بو یتوجه از کنارم م یب

 !یانجام بد یتون یم یکه بخوا یخودت هرکار یخونه  یتو-
 یاز حد سلطنت شیبه تاالر ب یشه. نگاه یآب پرتقال حلقه م وانیبنده. دستم دور ل یلبم نقش م یرو یشخندین
 شه. یم شتریب شخندمیاندازم و عمق ن یروم م شیپ

 !ستیمن ن یمتنفرم. زندان من خونه  نجایکشم. من از ا ینفس سر م هیپرتقال رو  آب
 میمر یبلند یچرخم. با صدا یو به دور خودم م ستمیا یم ییرایشم. وسط پذ یخارج م یحوصله از تاالرغذا خور یب

. روبه ادیشه و از پشت راه پله ها دوان دوان به سمتم م یسالن پخش م یجانم گفتنش تو یکنم. صدا یرو صدا م
 گم: یو م مانداز یبه لپ هاش که گل انداخته م ی. نگاهرهیگ یروم قرار م

 هاشون آشنا شم.خوام با یخدمتکارا رو جمع کن. م یهمه -
 پرسه: یم دیو با ترد رهیگ یدندون م ریز لبشو

 ان؟یو نگهبانا هم بگم ب دیبه آقا جمش-
 .فتهیم نیچ میشونیپ
 ه؟یک دیآقا جمش-
 باغبون عمارت خانوم.-

 دم: یپرم جوابشو م یکه دارم به سمت راه پله م یدم و همونجور یتکون م یبه عالمت منف دستمو
 .نیاتاقم باش یتو گهید ی قهیداخل عمارت. حوصله ندارم لباس عوض کنم. تا پنج دق ینه! فقط خدمتکارا-

*** 
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 ینم ینقش باز یکرد ول یکاش اخم م یده. ا یآزارم م شیذاره. لبخند مصنوع یم زیم یقهوه ش رو رو فنجون
 کنم لحنم آروم باشه. یم یکرد. سع

 ؟یوردیچرا فرانک ن-
 ده. یجواب م نی. در همون حهیه رنگ ناخن هاش مشکدفع نیکشه. ا یموهاش م یال یدست

 موند. نایمامان ا شیپ-
 یمنبت کار فیظر یلیرنگ که چوب هاش خ یمبل زرشک یرو به روش رو قایشم. دق یگم و ساکت م یم یاوهوم

 شه. یم دهیاندازم. نگاهش به سر تا پام کش یراستم م یپا یچپمو رو یشده نشستم. پا
 خانوم.عروس  یپوش شد دیسف-

 گم: یتر م یزنم و عصب یلبخند م یعصب
 !لو؟یسرت اومده ن ییچه بال-

 .نهیش ینگاه پرخاشگرم م یمتعجبش رو یماسه. چشما یلبش م یمسخره ش رو لبخند
 ه؟یمنظورت چ-
صورتم  یحوصله م. دستمامو محکم رو یب بیفرستم. امروز عج یم یم لعنت دهیدلم بخاطر عکس العمل نسنج یتو
 .هیلحنم هنوز عصب کشم. یم
 شده؟ یچ یگ ی! چرا نمیستیخودت ن یبرگشت ی. از وقتیستیتو خودت ن-
 یدوست س یتونه جلو یتونه منو گول بزنه. نم ینم یشده ول شهیجذب بنفش، جذاب تر از هم یتاپ بافتن نیا یتو

 بتونه! دیکنه. نبا یساله ش نقش باز
 یتر م قیداره. لبخندش عم یشه و فنجون قهوه ش رو بر م یخم م .رمیگ یزنه. لبمو محکم گاز م یلبخند م دوباره

 . چم شده؟!ستمین نازیخوره. من امروز پر یچپم تند تند داره تکون م یشه. پپا
 کنه. یپرتاب م نیزم یکشه و باالفاصله فنجون رو محکم رو ینفس سر م هیش رو  قهوه

اندازه.  یبه من م یبه فنجون و نگاه یکنه! نگاه یم ستیچپم هم از شدت تعجب ا یو پا نمیش یسرجام م خیس
 شه. یم ختهیر رونیمرتبش به ب یشه که نصف دندون ها یم ضیلبخندش اونقدر عر

 گم: یم یبلند یو با صدا ارمیکه دستمو باال م ادیاز پشت راهرو داره با عجله به سمتمون م میمر
 .نجایا ادیفعال حق نداره ب ینباش! کس نجایا-

 ختهیر لوفریچشم ن یاز گوشه  یشه. قطره اشک یده که داره دور م یتند پاهاش نشون م یگـه و صدا یم یچشم
 ختهیهم ر یا گهیشه و قطره اشک د یم شتریشم. خنده ش ب یسوزه. از جام بلند م یخنده. چشمام م یشه و م یم
 شه. یم
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دارم. خنده  یشرم زده چند قدم به جلو برمشدم. پر بهت و  لوفرین یعیرطبیحال غ نیکه باعث ا مونمی. پشمونمیپش
 شه. یش با صدا همراه م

زنم. اشک هاش  یپاهاش زانو م یذارم. جلو یم زیم یدارم و رو یبرم نیزم یرو که فقط ترک خورده از رو فنجون
 بسته. خیخنده و من از ترس بدنم  یوار م کیستریخنده. ه یم یبلند یکرده و همچنان با صدا سیگونه هاشو خ

. صورتش تب داره. نوازش وار اشک رهیگ یو دو طرف صورت ظرفش رو در اغوش م ادیلرزونم باال م یها دست
 کنم: یکنم و زمزمه م یهاش رو پاک م

 .ستیحالم خوش ن ادیکردم. امروز ز یبرخورد م ینجوریا دیجان؟ ببخش! من نبا لوین یشد یچ-
کنم.  ینگاه م شونشیوحشت زده به حال و احوال پر شه و خنده هاش ترسناک تر. یم شتریاشک هاش ب شدت

 .ادیاشک منم تر م
 آخه؟ یشد یحرف بزن! قوربونت برم چ لوین-

از گوشه  یکنه. قطره اشک یشه. مات شده نگاهم م یقطع م ی. خنده هاش ناگهانرهیگ یدستام قرار م یرو دستاش
 چکه. یچشمش م

 زنه! یم یلیزنه. منو خ یمنو م-
 شم. یم خشک

 .فتهیر شب به جونم مه-
 به سوزش افتاده. یخوره. گلوم از شدت خشک یگونه ش سر م یاز رو دستام

 !ارمیسگا رو براش درب یکنه ادا یداره. از نوع حادش. هر شب مجبورم م سمی. سادضهیگـه مر یدکتر م-
 .نمیش یم نیزم یره و شل شده از پشت رو یم جیگ سرم
 یپر از زخمش نفس تو یبدن برهنه  نی. با دارهیره و درش م یتاپش مدستش به سمت  عیلرزه. سر یم داره

 چکه. یگونه م م یرو یشتریب یشه. اشک ها یم حبس م نهیسـ*ـ
 .یو برجسته ا قیزخم عم یبره. به سمت جا یلرزونشو به سمت شکمش م دست

 کرد... میبا چاقو زخم-
 لرزه. یم شتریکنه و ب یم سکسه

 کنه. یاشاره م یسوختگ یاون زخم به جا یباال به
 داغ زده بشم! دیگـه... من بـرده شم. با یبا فندکش... سوزوندم. م نجایا-

 شه: یم قیبهم عم نگهش
 نشونت بدم؟ یخوا یخوب بلدم هاپ هاپ کنم. م یلیخ-
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 کنه. یزنه و سکسه م ی. تند تند حرف مچهیپ یسالن م یذارم. هق هقم تو یصورتم م یرو دستمو
پشت سرم... همش  یخوام مثل تو همه جلوم خوب باشن ول یخوام. نم یمن... نم ی! ولریق بگگن طال یهمه م-

 طالق باشه. یفرانک... بچه  خوامیحرف باشه. نم 
 کنه. یشه. چشماش پر از درده. نگاهم م یکنه. آروم از جاش بلند م یتنش م تاپشو

 !رمیگ ی... طالق نمیول رمیمیشکنجه هاش م ریروز... ز هیباالخره -
*** 
 داره. یبرم شیآرا زیم ی. شونه رو از رورهیگ یدست م یاز موهام رو تو یا دسته

 شونه کردنشون طول بکشه. یساعت هیماشاهلل موهاتون از بس پره، فکر کنم -
 گم: یشدم، م رهیبه خودش و کاراش خ نهیآ ی. همونجور که از تونمیش یصاف تر م یصندل یرو
 ؟ینیبش یخوا ینم-
 خواد شونه شون کنه. یاز موهام رو گرفته و م یت طره ادق با
 .شترهیتسلطم ب ینجورینه دورتون بگردم. ا-

 دم. یم هیتک یصندل یاندازم. کمر پر از دردم رو به پشت یهامو باال م شونه
 که! ستیگم گوشت بدهکار ن یبهت م یهر چ-
 کنه. یبرخورد م شمیشه. انگار داره با ابر یم دهیموهام کش یشونه رو یآروم به
خاطرشون رو  یلیمراقبت کردن. فکر کنم آقا هم خ دیشونه زدن موهاتون با منه. ازشون با نیبه بعد مسئول نیاز ا-

 بخوان.
 بود! شهیموها از ر نیدر حال داوردن ا یآقا چجور نهینبود بب شبیبنده. د یلبم نقش م یرو یفیخف شخندین

 م.بر ینباتم م ییبه سمت فنجون چا یدست
 خانوم جان؟ دیهنوز درد دار-

 یببره. آروم جوابشو م نیتونه از ب یامروز رو نم ینبات، تلخ ینیریبا ش نینوشم. طعم زعفرون و دارچ یم یا جرعه
 دم.
 ...یکم-

 .ادیموهام فرود م یرو یو شونه باز هم به آروم نهیش یلبش م یرو یلبخند
 ن بود قربونتون برم.تو انهیعادت ماه نیهم یامروزتونم برا یبدخلق-

شه. بهم گفت  یاز فکرم خارج نم یلحظه ا لوفر،یو احوال خراب ن ینوشم. زندگ یم یا گهید یجرعه  درسکوت
رو  یقتیحق نکهیا یحرفش درد داشت. نه برا نی. اادیبه وجود ن یخواد جدا بشه که پشت سرش مثل من حرف ینم
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در معرض  شهیجنس زن هم نکهیا یوار کوبوند، برا یلیسصورتم  یدونم تو یدونستم و م یم شهیکه خودم هم
توسط آدما  یرو به جون بخره ول ایدن یدردا ی. حاضره همه نهیذرب ریز یبا هر کار شهیترسه. هم یم شهیخطره. هم

 خودش، خودشو بدبخت کرده؟ ایقضاوت نشه. جنس زن بدبخته 
 شم. یکوبم و خم م یم زیم ی. فنجون رو روادیو آخم درم چهیپ یدلم م ریز یدرد

 خوابه. یدردش نم ینجوریبرام. ا ارینوافن ب هی-
 گـه: یم نی. در همون حرهیذاره و با عحله به سمت در م یم زیم یرو رو شونه

 یعضالتتون کمک م یموثره. به گرفتگ یلیخ یکمک به درد قاعدگ یکنم. برا یبابونه درست م ییاالن براتون چا-
 که دردتونو آروم کنه. قرص ضرر... ارمیپرس گرمم مکنه. آرام بخش هم هست.کم

 کنم. یحرفشو قطع م یکالفگ با
 !عیبکن. فقط سر یخوا یم یهر کار-

 یدم. زخم ها یهم فشار م یکنم. چشمامو از شدت درد رو یشده م. با دو تا دستام شکم پر از دردمو بغـ*ـل م خم
 چکدومیه ق،یما سه تا رف نیکنم. ب یچشمامو باز م عیرکنم و س یفوت م رونی. آهمو به بشهیم داریپد لوفرین

 عاشقت موند. خوش به حالت! ،. خوش به حال که عشقتیخوش به حالت که رفت دهیخوشبخت نشد. سپ
داخلشو  اتینفس محتو هی شیتوجه ب داغ ی. برمیگ یازش م عیرو سر ییچا وانیشه. ل یوارد اتاق م مهیسراس میمر

 درد زودتر آروم شه. نیا خوام یکشم. فقط م یسر م
. فتهیهم م یذاره. به خاطر گرماش چشمام رو یشکمم م یکشم. کمپرس رو رو یتخت دراز م یرو میمر شنهادیپ به

 .رهیگ یآروم م یدردم کم
 کنه. یموهامو شونه م ی. پشتم بهش و دستم راستم کمپرس رو نگه داشته. به آرومنهیش یتخت م یکنارم رو میمر
 د؟یبهتر شد-

 دم. یتکون م یسر
 دستت درد نکنه.-
 گـه: یم اطیمکث با احت هیده. بعد از چند ثان یکارش ادامه م به
 سوال ازتون بپرسم؟ هیاجازه هست  دیببخش-

 دم. یمنگ شده جوابشو م یکه کم یکه چشمام بسته ست. با لحن همونجور
 بپرس!-
 د؟یریگ ینم یخانوم... شما جشن عروس-

 بود! یو دوبار ماه عسل برام به شدت کاف یبار لباس عروسو دو یجشن عروس دوبار
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 گم: یم یتفاوت یلحن ب با
 .ادی. از جشن خوشم نممیریگ ینم-
 گـه: یمن من م با
 خانم بزرگ اعتراض نکردن؟-

 دم. یبه شکمم فشار م شتریشه. کمپرس رو ب یباز م چشمام
 ه؟یخانم بزرگ ک-

 گـه: یتند م تند
 .ختنیر یجشن آقا م یبرنامه برا یکل کهیبا خانم کوچ شهیهم ادمهی. گهیمادر آقا د-

دونم که  یچند جمله هم باهام صحبت نکرده. م یکه حت یشه. زن یذهنم نقش زده م یسرد مادر رئوف تو صورت
 .ستمیبراش ن یا یعروس دوست داشتن

 دم: یجوابشو م مختصر
 نداشتن. یمشکل-

 پرسم. یکنه. ازش م یذهنمو مشغول م یزدنه. سوال گـه و همچنان با دقت مشغول شونه یم یآهان
 ؟یاز برنامه هاشون مطلع قیدق نقدریکه تو ا نجایا انیم یلیخ-
 گـه: یآرامش م با
کنن، پدر خانم  یزندگ نجایچون شوهرشون حاضر نبودن ا یخانم بزرگه ول یعمارت در اصل ارث پدر نیخب ا-

نبودن. مجبور شدن  یراض ادیدونم خود آقا هم ز یکه من م ییا اونجاکنن. گرچه ت یعمارتو به نام آقا م نیبزرگ ا
 قبول کنن.

 پره. یباال م ابروهام
 نبود؟ یچرا راض-

 ده: یم حیتوض اقیشه. با اشت ی. چون لحنش گرم تر و شادتر مادیکردن خوشش م فیاز تعر انگار
 نینگاه به ا هیروف فرش هستن. خانم با دقت ها جد اندر جد تاجر مع یآقا بودن. مالک نیآخه تنها وارث مذکر هم-

 ایشه! جونم براتون بگه که پدر خانم بزرگ که دار دن ینم دایجا پ چیبخدا لنگه شون ه دیعمرات بنداز یتو یفرشا
از آقا خواستن  شونیشد. ا یهم منقرض م یمالک داننسل خان ییجورا هیدخترو داشت و با فوتش  هی نیفقط هم
که  یراه رو گردن آقا انداختن زمان یادامه  تیفراموش بشه. مسئول یو نذارن که نام و کار مالکبشن  راثشیوارث م

 لیظروف و وسا یکردن. همه  ینسل زندگ نیعمارت چند نیا یبد و در شرف مرگ بودن. خانوم تو یلیحالشون خ



 

 

189 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

 یپدربزرگشون حاضر به زندگ تیرو دوست ندارن. فقط بخاطر عمل به وص نجایدونم آقا اصال ا یم یلست. و قهیعت
 شدن. ییجا نیهمچ یتو
 یسردار نظام نی. چه فکرها که در مورد اشمیخودم شرم زده م شینفس از دهنش خارج شد پ هیکه  ییحرفا دنیشن با

مرد مبهم مرموز  نیفرستم. شناخت ا ینابه جام م یدلم لعنت به قضاوت ها یو تو رمیگ ینکرده بودم. لبمو گاز م
 .ستیکار من ن

 ازتون بخوام؟ یزیچ هی شهیخانوم، م-
 پرسم: یجوابش آروم م در
 ؟یچ-
 !د؟یبه آقا نگ یول رمیعکس باهاتون بگ هیهروقت حالتون خوب شد من  شهیم-
 پرسم: یگردم و با تعجب م یسمتش برم به
 ؟یچرا به آقا نگ یاصال اشکال نداره ول یریعکس بگ نکهیا-

 دوزه. یه پر از اضطرابشون به چشمام مذاره و نگا یم یرو به کنار شونه
دوست دارم.  یلیکنن. من شما رو خ یالفور اخراجش م یباهاتون عکس گرفته ف یآقا ممنوع کردن. بفهمن کس-

 هی یعکس قشنگ باهاتون داشته باشم برم به ساغر نشون بدم از حسادت بترکه. خانوم اون برا هیخواد  یدلم م
 .کنه یکنم هفت بار سکته م یشما کار م یبراکنه. بفهمه من  یعجوزه کار م

 پرسم: یگشاده م یی. با رورهیگ یمدل حرف زدنش خنده م م از
 ه؟یساغر ک-
 گـه: یصداش مشهوده م یکه تو ی. در حال شونه کردن با حرصرهیگ یموهامو به دست م نییپا
 من از همه باالترم. خواد فخر بفروشه و بگه یخدا م شهی. هممونهیفضول حسود. همسا ی کهیزن هی-
پوش  اهیس بتیشه و ه یدر اتاق ناگهان باز م نیح نیخندم. در هم یکنم و م یصورت سرخ شده ش نگاه م به

 شه. یرئوف ظاهر م
 شه. یاز جاش شونه به دست بلند م عیبا ترس سر میمر
 .دیسالم آقا. خسته نباش-

حرفم رو مسخره  نیدل خودمو ا یتو ست؟ین رید یادیز مونیزندگ یروز اول یاندازم. نه شب برا یبه ساعت م ینگاه
 !یزنم گاه یکنم. مثل بچه ها حرف م یم

 ریبه خوردش بدم. ز یمجبورم سالم میش به منه. بخاطر نگاه و حضور مر رهیده و نگاه خ ینم میبه مر یجواب رئوف
 کنم: یلب زمزمه م
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 سالم.-
 نیکنم. وجود ا ینم یلرزه اما کار یشه. تنم م یدم هاش بلند مق یکنم. صدا یم میبالفاصله دوباره پشتمو به مر و

 ترس و اضطرابه. ی هیما شهیمرد هم
 تو برو!-

. ستادهیپشت سرم ا قایشه. دق یاز اتاق خارج م عیگـه و سر یم یریهول زده شب بخ می. مرمهیکه خطاب به مر یامر
 .نهیرو نب دنشیکوب وارین باشه تا به در و دنگاهش پنهو ررسیاز ت دیشم. قلبم با یجمع م شتریخودم ب یتو

 قیخواد نفس عم یفضا رو در برگرفته و دلم م لشیپرس یفهمم که پشتم نشسته. بو یره و م یم نییپا یکم تخت
 ازش متنفرم! نکهیا ایبو رو دوست دارم  نیدونم ا یبکشم. نم

. درد چمیپ یخودم م یتو شتریاز ترس ب .رهیگ یم شیزنه و آت یم خی. بدنم همزمان نهیش یموهام م یرو دستش
 شه. یم داریشکمم هم باز داره از خواب ب یتو

 یدم. حت یهم فشار م ی. از شدت تعجب چشمامو محکم رونهیشیموهام م یدفعه شونه رو نیمکث، ا یاز کم بعد
 .دهیمثل سردار رئوف بع یهمه ظرافت طبع از کس نیهم آروم تر در حال شونه زدنه. ا میاز مر
شن. بدنم از اون حالت  یم نیسنگ ییشه. چشم هام به طور معجزه آسا یباز ساکت م یبیشکمم به طور عج درد

زنه شگفت زده  یکه از من سر م یتونم بخاطر اعمال ینم یشه. حت یو آروم م ادیبه هم کم کم داره درم دهیچیپ
 چیه نکهیبه ا ایموهام فکر کنم،  نیب هنتونم به حرکت آروم دستش و شو یم یداریخواب و ب نیا نیبشم. فقط ب

 تونم بشناسمش. یوقت نم
*** 

دستمو به  یگروه، شرم آوره! عصب نیمثل ا یگروه یحجم از خارج نواختن برا نیکشم. ا یم میشونیپ یرو دستمو
 .ادیدرنم ینفس کس ی. صداچهیپ یکل سالن م یبلندم تو ی. صداارمیتموم کردن باال م ینشونه 

 !دیفالش بزن نقدریا یآهنگ نیهمچ هیکردم سر  ی! اصال فکرشو نم؟یحرفه ا ینوازنده  دین رو گذاشتاسم خودتو-
متعجب بچه ها،  ی. نگاه نارحت و حتارمیخودم نم یاما به رو رمیگ یشه. لبمو گاز م یم دهیچیشکمم پ یتو یدرد

 قایاول، دق فیرد یها یاز صندل یکی ی. روامیم نییسن به پا یتوجه بهشون از رو یشه نرم تر بشم. ب یباعث نم
 .نمیش یکنار پاشا م

 دم: یادامه م یبلند یصدا با
 نت هم فالش باشه! هی یخوام حت یدفعه نم نی! ادیشروع کن-

بودن. راستش خودمم  دهیند چکدومیمنو تا حاال ه یرو نی. استیهاش از چشمم پنهون ن یشونیپ ینشسته رو عرق
 خارج از توانمه. ر،ی. تحمل اتفاقات اخستمین یشگیهم نازیدونم که پر یم
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گرفته. خم شدن پاشا به سمت  کیت میشونیپ یدم. نبض رو یم هیتک یبندم و به صندل یکنن. چشمامو م یم شروع
 کنم. یخودم رو احساس م

 جان؟ یحالت خوبه پر-
ل کاوش حال و احوالمه. با دقت در حا زشیر یکنم. چشم ها یدم. چشمامو باز م یبه عالمت مثبت تکون م سرمو

 دم: یجوابشو م یآروم یبا صدا
 براشون سخت باشه! نقدریا ،یساده ا کیموز نیرفتار کنم. اصال انتظار نداشتم همچ یاوقات جد یالزمه که گاه-

 کم کنه! گارشویشه. بهتره که س یکبوده از هم گشوده م ینازکش که کم یها لب
و  ییرضا دیمثل ام ییدست کسا ری. تو زیکن سهیبچه ها مقا نیبا ا خودتو دیتو نبا یول یگ یم یفهمم چ یم-

 !یشد تیبزرگ و ترب یکوروش تهران
وقفه و شبانه  یب یتالش ها یبزرگم هستم، ناراحتم. چرا کس دیاسات ونیهامو مد تیکنن موفق یهمه فکر م نکهیا از

 نیاز ا یکیرها کردن؟ کدوم  یقیو کار موس نیربچه ها دانشگاه رو بخاطر تم نیاز ا یکیکدوم  نه؟یب یمنو نم یروز
 کردن؟ نیسالن تمر نیا یبچه ها تا صبح تو

رو دوست  ختهیافسارگس نازیپر نیکنم نسبت به اعصابم کنترل داشته باشم. ا یم یبندم. سع یهم چشمامو م باز
 ندارم! یهمه سرکش نیندارم. من عادت به ا

 .یکنم آروم جوابشو بدم. آروم و منطق یم یکنم که لحنم تند نشه. سع یمکث م یکم
خدمتت  دیبا نمیکشورن. ا یها نیکنم چون همه شون جز بهتر ینم سهیپاشا جان. من بچه ها رو با خودم مقا-

درست و مستمر بچه هاست که  نیتمر نیا یول رگذارهیتاث یلیخ یهنر یزندگ یعرض کنم که وجود استاد قدر تو
 شه. یم شرفتشونیباعث پ

سن  نییشم و پا یکنم. از جام بلند م یکشه. با حرص چشم هام رو باز م یزنه. گوشم سوت م یسل فالش م ولنیو
 کشن. ینواختن م یفهمن و دست از ادامه  ی. بچه ها خودشون مستمیا یم

 بودن، نه! یبودنم پابرجا باشه اما عصب یکنم قالب جد یم یکشم و سع یم یقیعم نفس
 یمقنعه  ریاز ز شیشراب یو فقط موها نهییفالش نواخته. سرش پا یکه بدجور یکس کنم به سمت ستاره، یم رو
 شده! تیترب یکوروش تهران ردستیمشخصه. ستاره هم ز اهشیس
 .ستیوجه نرمال ن چیکه خارج زدنات، به ه یدون ی. خودت قطعا میدار ادیز یلیخ نیبه تمر ازیستاره تو ن-

شه. نگاه ها همه به سمت  یباز م یدر سالن با ضرب محکم ن،یح نیهمره. در  یش فرو م قهی یتو شتریب سرش
دورش  شونیبلند و کم پشتش که پر یموها دنیکنم. با د یگردم و پشت سرمو نگاه م یبر م عیره. منم سر یدر م

 شه. یاز حد گشاد م شیب یرها شده، چشم ها
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 !کنه؟ یم کاریچ نجایو سرگشته، ا دهیژول نقدریا ،یمانیسل نیشاه
 یبا رئوف، گروهش منحل شده. گروه داریپارک و د یتو یریمنو نشونه گرفته. بعد از اون درگ نش،ینگاه خشمگ ریت

تونم.  یمرد نم نیا یباشم جلو فیهرکس ضع ی. جلوستمیا یکه حقش بود منحل بشه! محکم و قرص سرجام م
 کثافته! شیزندگ یکه همه  یکس
هنرمند نما ساخته.  هیپاره پوره و کاپشن چرم جذب ازش  نیکنم. شلوار ج یسر تا پاش رو برانداز م روارانهیتحق

 ازم فاصله داره. یزنم. چند قدم یو پر از خشمش زل م زیر یکنم و به چشم ها یدستمام رو بغـ*ـل م
 رسا و محکمه. صدام

 !؟یکن یم کاریچ یچ نجایا-
رو  دنیکش گاریس دیپاشا. هر دو با یدندون ها. مثل زهیر یم رونیزردش ب یزنه و نصف دندون ها یم یشخندین

 .رهیگ یکم کنن. انگشت اشاره شو به سمتم نشونه م
 ده. یم چیدلمو پ هش،یکر یصدا

 قلدر باشه! ینجوریا دمیرئوف، با یزن سردار عل-
 زنه: یم ادیرو به بچه ها فر یبلندتر یاندازه و با صدا یبه سرتاسر سالن م ینگاه

 !د؟ینبا-
داره. دستمو به  یبرم نیشه و چند قدم به سمت شاه یشه. پاشا از جاش بلند م یسالن پخش م یتو ،ادشیفر اکو

 بیبه انگشتر درشت و عج یزنم. نگاه یم یلبخند آروم شم،ی. برخالف درون پر از تشوارمیباال م ستیمنظور ا
 .شدهاندازم که هنوز متهم وار به سمتم نشونه گرفته  یانگشت اشاره ش م

 ؟یکن یم کاریچ نجایا دمیپرسازت -
 چشم هاش زرده. یدی. سفادیقدم جلوتر م هیکنم.  ینگاهش م نهی. دست به سـ*ـادیم نییپا انگشتش

 و گروه من کامال منحل شد! یکرد. زنش شد شرفتیو گروهت پ یزنش شد-
 بگذره! یریو درگ شیتونه بدون تشو یروز من نم هیلبمه. در تعجبم که چرا  یهنوز رو میمصنوع لبخند

 رفتن اون گروه شد. نینه چندان سالمتون باعث از ب ی. کارهادیرفته بود نیقبل از ازدواج ما تو و اون گروهت از ب-
 ی. به سمتم خم مستادمی. هنوزم شق و رق سرجام اادیجلوتر م یشه. قدم ینگاهش پر رنگ تر م یتو ی نهیک رنگ

 .چهیپ یم مینیب ریادکلن تندش، ز یشه و بو
 غره: یش م دهیبه هم چسب یدندونا یال زا

 کشور... یمردها نیاز قدرتمندتر یکیهم خواب بودن با  ؟یبگذر ینتونست نمیاز ا-
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 نییسن به پا یشه. بهزاد از رو یخوره، چند قدم به عقب پرتاب م یکه توسط بهزاد به صورتش م یمشت محکم با
 هیرتم از شدت شرم سرخ شده. بدن سست شده مو به سن تکدونم که صو یدارم. م یپره. چند قدم به عقب برم یم
. ارهیفحش هاشون، گوش هام رو به درد م کیبلند رک ی. صداادیفرود م نیصورت شاه یدم. مشت دوم بهزاد رو یم

کنه  یشه. قطرات عرق صورتمو پر م یپرت م نیزم ی. روارهیبهزاد دووم نم یقو یمشت ها ریالغر اندام ز نیشاه
 تونن. ینم یبلند کنن ول نیشاه یکنن که بهزاد رو از رو یم یاز بچه ها سع یده. پاشا و بعض یله سر مو شکمم نا

 شه. یکنه متعجب م یبود. دستش که دستمو لمس م یقیحق شیکاش نگران ی. اادیبه سمتم م یبا نگران روشنا
 !یداغ شد نقدریدختر تو چرا ا یوا-

 گرفت. یکاش نم ی. ارهیگ یروونه. روشنا بازومو م نیو صورت شاهزده. خون از سر  رونیگردن بهزاد ب رگ
کنه و  یم تمیها هدا یندارم. روشنا به سمت صندل ویکس ینگاه کردن به چشم ها یاندازم. رو یم نییپا سرمو

 کرد. یکاش مجبورم نم ی. انمیکنه که بش یمجبورم م
 هیکابوسه.  هیمن فقط  ی. زندگرمیگ یدستام م یورسه. سرمو ت یبه گوش نم نیشاه یو ناله  ادیفر یصدا گهید

 !یکابوس تموم نشدن
 .اریخانوم. سرتو باال ب نمتیجان! بب یپر-

که نگرانمه. نفس  نشیخشمگ یشه نگاهمو بهش بدوزم. به صورت سرخ شده  یبهزاد باعث م شیپر از تشو یصدا
 کنم: یکنم. زمزمه م ینگاهش م زنه. مات شده یپاهام زانو م ی. جلونیزنه و مشت هاش خون ینفس م

 کجا رفت؟-
 زنه. یتند تند م شیشونیپ رگ

 نا... یب کهیمرت رونیانداختمش ب-
 گـه: یکشه و م یم ششیبه ته ر یاندازه. دست یم نییخوره و سرشو پا یم حرفشو

 !ارهیپدرشو درم نیدیآ-
 گم: یشه. با ترس و وحشت م یم خیبدنم س یاسم رئوف موها دنیشن با
 شر ندارم اصال. یرو خدا بهش نگو بهزاد. حوصله تو -
 دوزه. یزنه و دوباره نگاهشو بهم م یم یشخندین

 یگور خودشو با دستا یمانیسل نی! شاهدهیمن نداره، مطمئن باش تا االن خودش فهم یبه خبررسون یازیاون ن-
 خودش کند!

. روشنا کنارم صامت نشسته و فقط ادیسمتم متکونه. پاشا آب قند به دست به  یشه و لباساشو م یجاش بلند م از
 نظاره گره. حال و احوال بچه ها و سالن درهم برهم شده.
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 .ادیبخور حالت سرجاش ب نویجان ا یپر-
کنم. رو به  یو تشکر م رمیگ یرو از دستش م یستالیکر وانیبخاطر لطفش به روش بپاشم. ل یکنم لبخند یم یسع

 گم: ینم و مک یبهزاد که نگاهش به روشناست م
 !میکن نیتمر دیبرو سر و صورتتو سامون بده. با-

 شه. یروشنش گرد م یده و چشم ها یبهم م نگاهشو
 ؟یدار یاوضاع متشنجم دست از سر ما برنم نیا ی! توالیخ یبابا ب-

رو  وانیل کارم باشه. یبرا یمانع دینبا رم،یقلبم و فکر درگ دینوشم. درد شکمم و طپش شد یاز آب قندم م یا جرعه
 یکه رو یکنم لبخند بزنم. با وجود شرم یم یشم. بدنم سست شده. سع یدم و از سرجام بلند م یبه دست پاشا م

 کنم. یکنه بچه ها رو دور خودم جمع م یم ینیوجودم سنگ
و  ینظم یب نیهمچ گهیکنم که د یم مویسع یخوام. همه  یکه اتفاق افتاد از همتون معذرت م یبابت مسئله ا-

. دیشد تیرفت و اذ نیو امروز بخاطر من آرامش خاطرتون از ب دیدار تیبه امن ازیشما ن ی. همه فتهین نجایا یاتفاق
 خوام. یبازم از همه عذر م

خوام  یکه کنترل شده تره. نم یبار با اعصاب نی. امیریگ یرو دوباره از سر م نیپر محبتشونه. تمر یلبخندها جوابم
 دنمون از برنامه ها بشه.باعث عقب افتا یهز تنش

بنده و  یلبم نقش م یرو ی. لبخندستین یخبر گهید یو از فالش فتنیقلتک م یبچه ها رو ن،یتمر یاز ساعت بعد
 شه. یدلم زمزمه م یتو یخدا رو شکر

 یدخترها سالن رو بر م غیگردم. ج یشه. با ترس و وحشت به عقب بر م یباز م یدیدر باز هم با ضرب شد ناگهان
 ره.دا

 سرشه! یپرت شده و رئوف باال نیزم یرو یسر تا پا خون نیشاه
و نگاه  ستادهیپوش و مخوف، کنارش ا اهیولو شده و رئوف س نیزم یحال رو یب نیپوشونم. شاه یدستام دهنمو م با

 اهویم رو بشکافه. ه نهیخواد سـ*ـ یقدم بردارم. قلبم م کی یترسم حت یدفعه م نیمنو هدف گرفته. ا نشیخشمگ
 ده. یم یره و جاشو به سکوت مطلق یم نیسالن کم کم ازب

کنه  یم یبا ترس سع نیشه. شاه یخم م نی. به سمت شاهرهیگ یرو ازم م شیمکث، نگاه طوفان یبعد از کم رئوف
 تونه بخوره. ینم یو تکون ادیخودشو عقب بکشه اما اونقدرضربه خورده و درد داره که فقط آهش درم

که از خون قرمز رنگ شده. سرشو توسط موهاش باال  یدست چونه،یپ یشو دور دستش چند بار مبلند یموها رئوف
. ستیکس، آسون ن چیه دنیزجر کش دنیشه. د ی. قلبم فشرده مچهیپ یسالن م یتو نیپر از درد شاه ادی. فرارهیم

 کنه. یم انتاه تمیباشه که دائما به من و شخص یمانیسل نیاگه اون شخص شاه یحت
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 نیاز ا شتریزنه که بدنشو حرکت بده و ب یداره زور م نیکنه. شاه یدست به زور بلندش م کیموهاش با همون  از
 کننده آشنا هستم. وونهیبا اون درد د یبیکنم، چون به طور عج یدرد اون موها رو تحمل نکنه. من درکش م

دخترا  غیکنه و ج یبه سمت جلو پرتابش مکنه چند قدم به جلو برداره. بعد از چند قدم ناگهان  یمجبورش م رئوف
که انگار  ینیدارم. نگاهمو از شاه یبه عقب برم یپاهام افتاده. وحشت زده قدم یجلو قایدق نیشه. شاه یباز بلند م

 شهیو کوتاهش مثل هم یمشک یدوزم. موها یم فکشم و به رئو یباال م ستیتنش ن یکرده و جون تو میتعظ
 .نهیشده. تنها تفاوتش هم شهی. فقط چهره ش سبزه تر از همشهیا اخر بسته ست. مثل همت راهنشیپ یمرتبه. دکمه 

 ده. یتاب م چویجونش، دلمو پ یزنه. )آخ( ب یبه پهلوش م ی. با پا ضربه انهیبه شاه نگاهش
 بهش بگو غلط کردم!-

 بنده. یم خی لحنش، یسالن از سرد یتره. فضا مناکیمردونه، ب یادهایمقتدر و پرتحکمش از فر یصدا
 .چهیپ یشه. از درد به خودش م یدوم پرقدرت تر به پهلوش وارد م یگـه که ضربه  ینم یچیه نیشاه

 بهش بگو گـه خوردم!-
راستم توسط  یبه عقب بردارم که مچ پا یخوام قدم یرو ندارم. م ییحرف ها نیصحنه و همچ نیهمچ دنید تحمل

 شه. یم ریاس نیجون شاه یدست لرزون و ب
 لط کردم. گـه خوردم مزاحمت شدم...غ-

 .رهیگ یدستش قرار م یرئوف رو زیو تم یمشک کفش
 دستتو بکش!-

 شه. یم شتریب نیدست شاه یرئوف رو یشه. فشار پا یخارج م شیاز اسارت دست الغر و استخون پام
 همچنان آرومه. صداش

 ؟یمن گفتم بهش دست بزن-
 شه. یره قرمز م. حاال چشم هاشم دازنهیمحکم م شیشونیپ رگ
 .ارهیاشک رو تا چشم هام م نیشاه ی ناله

 یپر از آبم م یچشم ها ی. نگاهش تورمیگ یرو م مشیحج یزده و لرزون از ترسم بازو خی یبا دست ها ناخواسته
 .نهیش
 شده. هیتنب یکاف یتو رو خدا ولش کن. به اندازه -

 :کنه یشه. زمزمه م یپر از کاوشه. رنگشون قرمزتر م نگاهش
 !ارمیسرش م یبدتر یبال اد،یب نییقطره پا کی-

 گم: یم عیدم. سر یقبول حرفش تکون م یو سرمو به معنا رمیگ یفاصله م ازش
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 .ادینم نییپا یاشک چیه-
 داره. یبرم نیدست شاه یپاشو از رو ره،ینگاهشو ازم بگ نکهیا بدون

 !ییرها یعنی نیا و
*** 

که نصف  یذاره و با لبخند یم دشیسف زیم ی. آرنج هاش رو رونهیش یرنگش م یچرخ دار پسته ا یصندل یرو
لبم نقش بسته و احمقانه نگاهش  یرو یکنه. لبخند نه چندان آروم ینگاهم م ختهیر رونیب دشیسف یدندون ها

 پوست دور ناخن شصت راستم رو کندم که به سوزش افتاده. نقدریکنم. ا یم
از همون  شیسیانگل ظیغل یشکنه. لهجه  یاق بزرگ و مجللش رو مات یا هیگرفته و خش دارش سکوت ثان یصدا

 زد. یچشم م یورودم تو یلحظه 
 ؟یدار لیم یچ یدنینوش-

کمرنگش  یدم. نگاه آب یدست هام فشارش م ی. توفتمیم فمیدارم و به جون بند ک یم بر م چارهیاز سرانگشت ب دست
 .نهیش یم دست هام با بند چرم یرعادیغ یباز یو رو ادیم نییپا

 شه. یگشاده تر م میکنم. لبخند تصنع یخشک شده م رو صاف م یگلو
 فنجون نسکافه. هی-

 یمطب سفارس دو فنجون نسکافه م یرنگش مرتب به باال زده شده. به منش ییخرما یده. موها یتکون م یسر
 یرنگش م یکاربن کیربه کروات با ی. دستهیصندل یمکمل پسته ا رهنشیپ یدیده. سف یم هیتک شیده. به صندل

وارد  چارهیبه بند ب یشتریفشار ب مصورتمه. دستا یشم. هنوزم اون لبخند رو یهمه آرامشش کالفه م نیکشه. از ا
 کنن. یم

 کنم. یگلوم رو صاف م دوباره
 نجا؟یا امیکه ب دیبا من تماس گرفت یچ یخب دکتر؟ برا-

 یبلندش حت اریشه. قد بس یکنه. از جاش بلند م یبرانداز م ره. با دقت احواالتم رو یپهن و روشنش باال م یابروها
و همچنان نگاه کنکاش  ادیم رونیب زیده. از پشت م ینشونش م دهیرو تحت الشعاع قرار داده و کش مشیحج کلیه

 زده شده. هیمن بخ یوارانه ش رو
 لوچه. وانید یبو هیشب ییاتاق رو دربرگرفته. بو یعطر خنکش همه  یبو

وجودم خشک  یآن همه  کیکه در  ارهیرو م یمقدمه اسم شخص یداره، ب یکه داره به سمتم گام برم ینجوریهم
 شه. یم
 !نایس-
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و  نایهاش. س یمهربون نایو لبخندهاش. س نایخوره. س یسرم چرخ م یتو یچندبار نایکنم. س یشده نگاهش م مات
 سوگندش.

شلوارش، چشمم رو  زیاندازه. خط ت یهم م یبلندشو رو یو پاها نهیش یرنگ م ینارنج یمبل راحت یبه روم، رو رو
 !هیچه شکل دنیتونم نفس بکشم. نفس کش یکنم نم یزنه. حس م یم
 .هیزوفرنیمبتال به اسک نایکه س یدونیم-

 مونیشب عروس نای. سهیچشم هاش پر از سردرگم یایدر یدم. نگاهم رو یدهن خشک شده م رو به زور قورت م آب
. به من گفت سوگند برام چنگ بزن. به من گفت سوگند برام چنگ بزن و بخون. به من گفت به من گفت سوگند

 .رمیبذار برات بم شهیسوگند برام چنگ بزن و بخون و مثل هم
شده! به  ی. به من گفت سوگند چرا موهات مشکنهیچ یم زیم یو نسکافه ها رو رو ادینفر داخل م هیشه.  یزده م در

 دوست داشتم. شتریرو ب تییخرما یمن گفت من موها
 دوسش داشت، دوسش داره. نایسوگنده. س هی. رنگش شبنهیش یرنگ دکتر م ییخرما یرو نگاهم

 زن شکست خورده م. هیکه من چقدر بدبختم. که من  دهیرفته. دکتر هم فهم نیاز ب لبخندش
 کنه. ینسکافه اشاره م یرنگ ساده  دیو به فنجون سف ادیباال م دستش

 کن! ییرایپذ از خودت-
 دوزم. یکنه م یکه به سمت باال پرواز م یبه بخار نگاهمو
 کنه. یفوت م رونیمحکم به ب نفسشو

 هاد باشه. نقدریا طتیکردم شرا یکردم. فکر نم یباهات مطرح م دینبا-
مراه با بخارها کرشمه وار ه نیمنو در آغـ*ـوش گرفت. من بلد نبودم مثل ا نای. اون شب سدننیدرحال رقص بخارها

بلد  دنیوقت رقص چیسوگند نما ه نازیبرقص. اما پر شهیو گفت سوگند مثل هم دیخند نای. سدیتنش حرکت کنم. خند
 نبود.
و  دیپر نایاسم س دنیده. اما چشم هام خشکه. اون لبخند احمقانه هم با شن ی. بغض گلوم رو فشار مارمیباال م سرمو

 .زارمیبا خودم همراه، ب شهیهم ی. از احمقانه هازارمیها بمحو شد. خوب شد که محو شد. از احمقانه 
 ده. یو گرفته م جوابشو م نیسنگ یصدا

 د؟یبا من حرف بزن نایدر مورد س دی. چرا خواستستیوقت نرمال نبوده. االنم ن چیمن ه طیشار-
برعکس  یدنیشنو یپخش شده  ینوشه. بو یم یداره. جرعه ا یبر م نمونیب زیم ینسکافه ش رو از رو فنجون

 زنه. یحالمو به هم م شهیهم
 .ادیدوباره روم فرود م شی. نگاه جدرهیگیقرار م زیم یباز رو فنجونش
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 .ستین یکه مدنظرمه کار عاقالنه ا یخرابت عنوان کردن موضوع ی هی. با توجه به روحمیبش الشیخ یبهتره که ب-
 باره. یم ینم کالفگکنم. از لح یذارم و باز م یهم م یحوصله چشم هام رو رو یب

 دکتر! دییعرضتون رو بفرما-
بلند و مردونه ش  یشونیپ یلختش، رو یده. چند تاز ار موها یم هیمبل تک یکشه و به پشت یموهاش م یتو یدست

 .نهیش یم
ت داشته باشه، مثل توهما یتونه اشکال مختلف یده که م یرو ارائه م ینیاعتقادات دروغ یزوفرنیمبتال به اسک ماریب-

کنن از راه دور  یتالش م گرانیو عظمت وشکوه.فرد مبتال ممکنه احساس کنه د یتوهمات عرفان ایو  ت،یآزار و اذ
 داره.. یفوق العاده ا ییواناممکنه فکر کنه ،که قدرت و ت ایاون ها رو کنترل کنن 

تره، اما افراد مبتال  عیشا دنییواحساس، مزه و ب ایو دنیامر از د نینداره و ا یکه وجود خارج ار،یبس یصداها دنیشن
کردن روح سوگند در تو حلول  ی. فکر منایاز توهمات رو تجربه کنن. مثل س یگسترده ا فیممکنه ط یزوفرنیبه اسک
 !دید یم یا گهیمرگ زنش رو فراموش کرده بود و تو رو سوگند د ییجورا هیکرده! 

وجود ندارن. دکتر ادامه  گهیرفتن. د نیندازم. بخارها از با یم نیی. سرمو پانهیش یکمرم م یسرد عرق رو یها دونه
 ده: یم
جز معدود  نایس یشن ول یم یماریب نیا ریدرگ جیکنه. اکثرا به تدر یمعقول رفتار م یبیچند وقته به طورعج نایس-

 کنه. ینرمال رفتار م نقدریکه ا بهیمبتال شد. االنم عج یو ناگهان عیبود که سر ییکسا
رو به بهبوده. با  شیماریتونستم باور کنم که واقعا ب یکاش م ی. انهیش یلبام م یرو یو پر از درد کمرنگ لبخند
 گم: یلحن ممکن م نیتلخ تر

 انشیرفتار نرمالو من و اطراف نیداشت. ا یرفتار معقول یتا شب عروس قایخواست با من ازدواج کنه، دق یهم م یوقت-
 .میدیچند ماه ازش د

 شه. یم اقیگرفته ش پر از اشت یزنه. صدا یآرومش برق مکم رنگ و  یایدر
 !هیدر چه مرحله ا قایدق نایتونم بفهمم س یبا کمک تو من م-

روح  یشاد یو برا نایس یکنم. برا ینم یکار چیاز انجام ه غیدر نا،یس یکنم. برا یفوت م رونیمحکم به ب نفسمو
 کنم. یم یخواهرم هر کار

 .محکم و منجسم شده یکم لحنم
 اد؟یاز دستم برم یچه کمک-

پنهون  دمیاز د یخوش رنگش از خوش حال یایشدن در یشه. طوفان یم شترهینگاهشم عالوه بر لحنش ب اقیاشت
 .ستین
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شخص  دنیرنگ اتاقه. دکتر با د دیبه در سف قایشه. پشت من دق یکنه که جوابمو بده؛ اما در با شدت باز م یباز م لب
 دفعه از شدت خشم! نیشه اما ا یتر م یکنه. نگاهش طوفان یوارد شده به اتاق اخم م

وار فقط متعلق  ینظام بیمه یصدا نیبنده. ا یم خیوار و منظمه. بدنم باز  یمحکم شخص، نظام یقدم ها یصدا
از شدت ترس لبمو محکم گاز  چه،یپ یم مینیب ریکه ز لشیپرس یپشت سر من. بو قایکنه. دق یم ستینفره. ا هیبه 

 پر از وحشت! یکنم. نگاه یو به دکتر نگاه م مریگ یم
آروم  یبره. با صدا یشلوارش فرو م یها بیج یشه و دست هاش رو تو ینگاهش به رئوفه. از جاش بلند م دکتر

 پرسه: یم یپرتحکم یول
 !؟یعل یکن یم کاریچ نجایا-

آب دهنمم  یخورم. حت ینم. از جام تکون نهیش یمبل م یبزرگ و مردونه ش، دو طرف شونه هام رو یها دست
 یمقابل رئوف، حتما داستان یبه همراه گستاخ تیمیحجم از صم نیشم. ا یدم. از لحن دکتر متعجب م یقورت نم

 پشت پرده داره!
 .ستیصداش ن یتو یخش چی. برخالف دکتر هیسرده. سرد و جد شهیمثل هم لحنش

 کنه؟! یم کاریچ نجایزن من ا-
 یهمه ترس نابجا نی. تاسف بخاطر ارهیگ یچشماش جون م یشه. رنگ تاسف تو یم دهیکش نییدکتر به پا نگاه

که  ستیمن ن یکس جا چیدوزم. ه یاندازم و به پارکت روشن اتاق م یم نییمن در مقابل رئوف. شرمنده سرمو پا
 مرد برام دهشتناکه! نیوجود ا نقدریبتونه قضاوت کنه که چرا ا

 ؟یکن یم کاریچ نجایکنه! تو ا یم کاریچ نجایدونه ا یزن تو خودش م-
 کنه. مطمئن از اون داستان پشت پرده. یمطمئنن ترم م بش،یعج یهمراه با خونسرد ییپروا یب

زنه و پشت به من، مقابل دکتر  یتونم نفس بکشم. مبل رو دور م یشه و من بهتر م یرئوف از مبل جدا م یها دست
 .رهیگ یقرار م

 زور باال سرت باشه؟! دی. حتما بارونیب یبکش شیو پاتو از زندگ یبش نازیپر الیخ یکه ب ! بارها بهت اخطار دادمنیآبت-
 ی( رو تونازیبود. )پر وردهیشم. تا حاال اسمم رو به زبون ن یشگفت زده م یاسم خودم از زبون رئوف، کم دنیشن با

 ومد.ا رونیکه دهن سردار ب یفرق داره با اون واژه ا یلیکنم. خ یدهنم مزه مزه م
 شخندیتونم ن یهم م دهیروشن دکتر مشخصه. اما ند یرو گرفته و فقط موها دمید یجلو مشیحجم حج نکهیا با
 دراومده. تیخش دارش، از جد یبدم. صدا صیلباش رو تشخ یرو
 یشه چون شوهرش ینم لیرو گشته. دل ایکل دن یی. قبل از تو به تنهاستیو دو ساله بچه ن یس نازی! پرالیخ یب یعل-

 !یباش ارشیصاحب اخت
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 پوش بزنه! اهیمرد س نیحرف ها رو به ا نیتونه ا یم ی. کهی. جرئتش ستودنادیاز حرفاش بند م نفسم
 یرو فمیشم. ک یشه. با ترس از جام بلند م یداره و دست راستش دور گردن دکتر حلقه م یقدم به جلو برم هی رئوف

دکتر خندونه. با تعجب سرجام  یدارم. لب ها یبه جلو گام برم عیسرشه.  یم دیتول ینسبتا بلند یو صدا فتهیم نیزم
 شه. یمحکم تر م دنشگر یزنه که فشار دست رئوف رو یبهم م ی. چشمکستمیا یم
 هی نیمنو. سر ا یشناس یبراش کجه و کوله نکن! م افتمی! قاریو پسوند ن شوندیزبونت بدون پ یاسم زن منو رو-

 ندارم. یکس شوخ چیمورد با ه
 .ستیچندلحظه قبلش ن تیجد یحت ای طنتیاز ش یصداش آرومه و خبر دفعهنی. انهیشیدست رئوف م یرو دستش

 ...نایس تی. فقط در رابـ ـطه با وضعجانیکنم عل تشیاذ خواستمینم-
 .ارهیرو درم غمیج شه،یصورت دکتر کوبونده م یکه تو یبلند رئوف به همراه مشت ادیفر
 شد؟ رفهمی. شیارینم گهیمن و زنم د یخفه شو! اسم اون مرد رو جلو! نیدهنتو ببند آبت-

. با انگشت بندهیلبش نقش م یرو یشخندی. نرهیبه عقب نم ای ؛خورهیسانت هم تکون نم کی یبه اندازه دکتر
 .کنهیزده پاک م رونیب شینیرو که از ب یشصت خون

 دگرگونش کرده. یبدجور نا،یاسم س دنی. شنترسمیئوف مالعمل رچند قدم جلوتر برم؛ اما از عکس خوادیم دلم
 :شهیدکتر بلند م ادیفر هیثان هیو در عوض  شهیاتاق به شدت باز م در
 !رونیداخل! ب ادیب یگفته کس یک-
 .شهیبسته م عیسر در
 گـهیو م ارهیمرو باال  شی. شصت خونگردهیباز به لبش برم شخندی. ندوزهیرئوف م یرو به زمردها شیطوفان یایدر
 طلبت! یکی یبود؛ ول یکارها فقط کتککه زبون آدم یتموم شد اون دوران-

از گود از ترس و اضطراب در حال جون  رونیب نجای. من اادهیز بیعج ،یخارج مهیدکتر ن نیو شجاعت ا یسرکش
 خوندنه. یدر حال کر ال،یخ یمرد ب نیکندنم و ا

 باز نبض گرفته. لحنش آروم شده. همون آروم هولناک. شیشونی. پرهیگیت ممش یدکتر رو تو یقهی دفعهنیا رئوف
 ی. پس با خط قرمزام کاریدونیم یاگهیبهتر از هرکس د نوی! تو ایخسروان نیاز تمدن نبردم آبت ییبو چیمن ه-

 نداشته باش!
به من  ی. نگاهشو با خونسردهاندازیهاشو باال مشونه یدیقی. با برهیشلوارش فرو م یهابیج یدکتر تو یهادست

 که بس کنه. کنمی. با نگاهم التماسش مدوزهیدر حال زهره ترک شدن م
 !نازیپر یتو بگ یهر چ-
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دکتر  نیصورت ا یکه دوباره رو رهی. مشت دوم رئوف باال مکنمیرو از شدت حرص و حال بد باز و بسته م هامچشم
 .رمیگیرو م یاحتمال یضربه یاز فرود اون مشت گره خورده، جلو لحن ممکن، قبل نیترعیلجباز خراب بشه. با سر

 کمک کنم! یبه کس خوامی. من اصال نمادیبرنم یکمک چیاز من ه-
 .کشونهیهام ماشک رو به پشت پلک نا،یس ییاز تنها تشینهای. غم بشکنهیحرف م نیا دنیبا شن قلبم

و دوبار  ادیش دوباره به حرکت درمشده. مشت مکث کرده رهیبه من خ الیخیهمچنان نگاهش به دکتره که ب رئوف
 .شهیصورت دکتر آوار م یپشت سر هم رو

 .رمیعجله به سمتشون م با
 !ومدیبود که از منِ نامتمدن برم یلطف نیها کمترمشت نی. اینگاهش کرد رهی. خنازیپر یگفت-
خورده و  یمحکم یهاکه انگار نه انگار مشت ی. نگاهش رو از دکتررمیگیم مشویحج یلرزونم بازو یهادست با

 .دوزهیهام مو به چشم رهیگیلبشه، م یرو شخندیهمچنان ن
. لحنم پر دمیسفت و محکمش رو آروم فشار م یچهی. ماهکنهیم شونرهیت ادیشدن. انگار خشم ز رهیت زمردهاش
 ازتمناست.

 !میبر-
 .دهیآروم و پرتحکمش پر از ترد لحن

 !یاینم نجایا گهید-
هام. سرمو به عالمت مثبت تکون چشم یتو کز کرده یهااشک ختنیاز فرو ر کنمی. ممانعت مشکنهیم شتریب قلبم

 .کشهیم ری. قلبم تدمیم
 پر از بغضه. لحنم

 .امینم-
 عمارت حرف گوش کنه! دپوشیسف عروسک

 .کنهیم هیهام گرچشم یبه جا قلبم
*** 

 م،یخشک و ضخ یپالتو نیرم و با هم یکنم. به سمت تخت م یپرت م نیزم یرو فمویشم. ک یحرف وارد اتاق م یب
روز آرامش  کیذارم.  یخسته م م یچشم ها یشم. از شدت درد سرم ضرب گرفته. ساعدمو رو یتخت ولو م یرو

 .یفتو پر از شگ دیجد ی. هر روز خبرهایریو درگ یری. هر روز درگایرو هیشده 



 

 

202 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

و چند گام  ارهیرو از تنش درم شیافته. کت مشک یم نیزم یولو شده رو فیبه ک و نگاهش شهیوارد اتاق م رئوف
بندم.  یکشم و چشمامو م یتوجه بهش به سمت راستم دراز م یاندازتش. ب یم شیآرا زیم یصندل ی. روادیجلو م

 پوشه. اهیمرد س نیپشت پلک هام برام قابل تحمل تر از ا یاهیس
حالت  شتریو ب ستمیم نه شام. امروز تنها کارم حرص خوردن بود. اصال گرسنه ننه شبه و من نه ناهار خورد ساعت

به  نکهیشده. به ا یعیباز طب نایس نکهیکنم. به ا یدکتر فکر م یشم و به حرف ها یخودم جمع م یتهوع دارم. تو
 یدم از خودم و ترس هاخو نکهی. به اهیاز دستم شاک لبمق نکهیتونم کمکش کنم. به ا ینم نکهیداره. به ا ازیکمکم ن

 یو روح ی. جسمفمی. ضعرهیگ یشده بازم بدنم لرز م دهیچیپالتوم دورم پ نکهی. با امیوحشتناکم نسبت به رئوف شاک
 .فمیضع

تونستم  یکاش م یکنه. ا یپتو به آروم تنم رو لمس م یگرما هیشه. بعد از چند ثان یقدم هاش باز بلند م یصدا
پالتو و  نیکه اگه بود هم ستین یزمستون یهوا نیمن بخاطر ا یفهمونم که سرما یبهش م ادواریچشم تو چشم فر

رنجور من بخاطر وجود توئه. بخاطر اون سنگ  تن یبه پتو نداشتم. سرما یازیبود و ن یعمارت، کاف شیگرما ستمیس
 یتر به هم م شم و چشمام رو محکم یخودم جمع م یتو شتری. اما بزدل وار بیزمرد یبسته  خیمرموز و  یها

 فشارم.
تشک  یزنه. وقت یشکنه. تخت رو دور م یاتاق رو م یمحکم و هولناک قدم هاش سکوت لحظه ا یهم صدا باز
سرکار  شهیکاش مثل هم یکاش نبود. ا یخوام. ا یتخت نشسته. بودنش رو نم یفهمم که رو یره م یتر م نییپا

که  یلیخواد نه پرس یخودمو م میعطر مال یدلم فقط بو .کیاتاق بزرگ و تار نیکاش فقط من بودم و ا یبود. ا
 همه جا غالبه. گهید

کنه.  یعمل م یدستش، مثل بخار یشه. گرما یم شتری. حالت تهوعم بنهیش یم میو زخم یشال بافتن یرو دستش
 مشخصه. یمانع کلفت بافتن نیا یاز رو یحت

که تار به تارشون براش  ییخواد. عروسک ها یشه. رئوف عروسک هاش رو م یم دهیاز سرم کش یبه آروم شال
 !نهیهم دم،یمدت ازش فهم نیا یکه تو یزیسرگرم کننده هستن. تنها چ

نرم  یده. گاه یواکنش نشون م شهیکه قرار لمسم کنن بدنم هم ییشه. در عکس العمل به دست ها یسفت م بدنم
 سخت، درست مثل االن. یشه و گاه یم

رسه.  یشه. اشک باز به پشت پلک هام م یبالشت پخش م یوار به رو طنتیجولم، شع یشه و موها یباز م پسیکل
 کردن، خسته م کرده. هیوقت گر یکنم. وقت و ب هیخوام گر یاما نم

و حضورش حالمو متشنج  زارمیشه. ازش ب ی. بدنم دون دون مرهیپخش شده م فرو م یموها یشونه وار تو دستش
 کنه. یتر م
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فهمه  یدونم م یکنه. م ی. بدنم داره اعتراض مچمیپ یبه خودم م شتریکنه. ب یو طلب معطر موهام قشیعم نفس
 .ستیفهمه و براش مهم ن ی. مارهیخودش نم یو به رو

صورتش کرشمه  یچند وقت موهام رو نیذاره و طبق عادت ا یبالشت م یداره. سرشو رو یاز موهامو برم یا طره
 کشن. یوار دراز م

 رو به زانو دراورده. نمونیسکوت ب قشیعم یشه. نفس ها یدلم خفه م یتو ی)بس کن( بلند
 .شهیمغلوب لحن گرفته و پر از بغضم م قشیعم ینفس ها یهم بود، صدا یسکوت که طوالن یاز لحظه ا بعد

 باهاش حرف زد. شهیدونم آروم تره و م یم
 ؟یا خودت ببرو ب یریمثل بچه دستمو بگ یایو بعدش ب یبرم اسکورتم کن ییقراره هرجا-

 .ستین یعصب گهید یدرسته. صداش محکمه ول حدسم
 !یبر ییهرجا ستیقرار ن-
سرشونه  یحسش بدوزم اما با فشار دستش رو یب شهیهم یرو به زمردها میطوفان یخوام بچرخم و نگاه قهوه ا یم

 کنه. یم متوقفم م
 تکون نخور!-
 کنم. یفوت م رونیه بصورتش کنار بره. نفسمو محکم ب یخواد موهام از رو ینم
 منفعلم نکن! نقدریرسه که کجا خوبه و کجا بد. لطفا ا ی. عقلم مرمینم ییمن هرجا-

 .شهیزمخت م یکم لحنش
 !یرفت ینم نیآبت کینیامروز کل یدونست یم-

 نیآست یمنطق تو یجواب بزرگ و ب هی یزیهر چ ی. برادتری. طپش قلبم هم شدشهیطاق م یواقع یبه معنا طاقتم
 .شهیمعناست. هم یب شهیه. سر و کله زدن باهاش همدار
که به بدنم  یبه خاطر فشار ادی. آخم درمندازهیم رمیبازوهاس گ ونیخوام از جام بلند شم و لباسامو عوض کنم. م یم

 سوزونه. یداغش، گردنمو م یکنن. نفس ها یوارد م
 نکن! میعصب-

گرفته، در حال  شیآت زمیه نیز دردمو بشکافه. بدنم درون اپر ا ی نهیخواد سـ*ـ ی. قلبم مادیخواد درب یم اشکم
 عذابه.

 نالم. یم
 ولم کن!-
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خوامش!  یبگم نم یبه چه زبون دی. بادمیدارم جون م مش،یآغـ*ـوش تنگ و حج ونیشه. م یدورم تنگ تر م حصار
بودن  عیخوام. من مط یآغـ*ـوش سوزاننده و پر از عذاب رو نم نیخوام. من ا یو مبهم رو نم بیمرد عج نیمن ا

 خوام. یصرف خودم رو نم
 از حد به خودش گرفته. شیب یرنگ کالفگ صدام

 خوام لباسامو عوض کنم. یم-
انگار دو تا آهن محکم به دورم تاب  ن،یفوالد بیگردنم بزنه. بازوهاش عج یانگار قصد داره داغ رو قش،یعم نفس

 خوردن.
 !یمون یجا م نیهم-

 ست. نهیپر از ک یترکم. لحنم آروم ول یم یبمب ساعت کی. مثل شهیم ریازاز چشمم باالخره سر اشک
 من جهنمه! یجا برا نیا-
 بندم. یچسبه. پرانزجار چشم هامو م یبه پشت گردنم م شیب

 عالمه. یها یخودخواه یپر از همه  لحنش
 . بهش عادت کن!استیدن نیتو از ا ییجهنم تنها دارا نیا-

*** 
راحت تر حرکت  نیکنم. ماش ی. همزمان دنده رو سه مشهیپخش م نیماش یتو دایآ یداکنم. ص یمتصل م تماسو

 کنه. یم
 جان. حالت خوبه؟ یسالم پر-
 باشه! یروز خوب ستیلرزونه. انگار امروز هم قرار ن یآشکار لحنش، تنمو م یقرار یب

 شه. لحنم عجوله. یمحکم تر به دور فرمون حلقه م دستام
 شده؟! یزیسالم... چ-

 .ستمیا یکنم و م یم کیشم. دنده رو  یم کیکنه. به چراغ قرمز نزد یمکث م یکم
 بزنم و بهت خبرو برسونم. ایمجبورم دل به در یفهمه ول یم یدونم اول و آخرش عل یم-

 .دهینشون م نوی. لحن نسبتا تندم اشمیم یعصب یکم ه،یو دو دل دیاز ترد یتعللش که ناش بخاطر
 شده! یبهم بگو چ ینی! پس لطفا بدون مقدمه چیزد ایدلو به در یرفتهمون موقع که تماس گ-
 بده. صیتونه تفاوتشون رو تشخ ی. مدهیلحن خوب و لحن بد منو د دایقرار شدم. آ یفهمه که ب یم
 دونمیبراش بکنم؛ اما م یکار هیاالن بهم زنگ زد که  یگرفته. طفل یبا تو سلف دهیاخراج کرده. فهم مویمر یعل-

 .یبنده خدا انجام بد نیا یبرا یکار هی. بهتره تو یعل یرو ستین کارگر نحرف م
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 یرو از رو میمشک یساده  یآفتاب نکیزنه. ع یچشمام م یکنم. آفتاب تو یحرکت م ی. به آرومشهیسبز م چراغ
 زنم. یدارم و به چشم هام م یداشبورد برم

 کنم. یفره با عالم و آدم بجنگه! دنده رو دو من کیخواد  یم یمرد تا ک نیکنم. ا یفوت م رونیبه ب نفسمو
 برام بفرست! مویآدرس مر-

 .شهیم یشگیهم یدایآ هی. شبشهیم یپر از شاد لحنش
 فرستم. یدل مهربونت بشم. االن برات م یمن فدا یاله-
. دنده زینگخشونت نفرت ا هیرئوف، پر از خشونته.  ی. اما قلبم فشرده تر شد. کارهاومدیلبم م یکاش لبخند رو یا

 دفعه لحنم نرم تر. نیو ا شهیسه م
 کنم. یجان. نگرانش نباش. درستش م دایخدا نکنه آ-

منطقه برم.  نیتر یبه سمت جنوب دیتهران با یمنطقه  نیتر ی. از شمالشهیآدرس برام فرستاده م قهیدق کیاز  کمتر
 .دمیگاز فشار م یرو ترشی. پامو بشهیچشمام نقش بسته م یجلو میحد و حصر مر یب یها یمهربون
که وسط کوچه  یکیوجوب بار یکاهگل ی. خونه هاشمیم ادهیپ نی. اجبارا از ماشستیخور ن نیماش ک،یبار ی کوچه

 زنه. یم وندیبه هم پ شتریرو شکافته، ابروهام رو ب
 !شیفرما-
دوزم. صورت آفتاب  یروبه روم چشم م یهشت، نه ساله  بایتقر یبندم و به پسر بچه  یرو م نیتعجب در ماش با

 ساخته. طونیشر و ش یبسربچه  هیسوخته ش ازش 
 .نهیش یلبم م یرو ی. طلب کار وارانه منتظره تا جوابشو بدم. لبخنددارمی. چند قدم به جلو برمدمیباال م ابروهامو

 با دوستم کار دارم.-
 .رهیهم فرو م یتو شتریهاش ب اخم

 ؟یر دارکا یکه. منظور با ک ستمیزپرشک! گاگول ن-
بزرگا  یسرما، ادا نیا ینازکش تو یبا لباس ها یاستخون یپسر بچه  نیکنه. ا یمتعجبم م شتریب شیتهاجم لحن

 .ارهیرو درم
 .رهیگ یبه خودش م یشتری. لبخندم وسعت بشمیسمتش خم م به
 ش؟یشناس یکار دارم. م میبا مر-

 پرسه. ی. شگفت زده مشهیهاش از هم باز م اخم
 دمبه؟! میمر-
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خنده م متعجب  دنی. حاال اونه که با دنهیریش یبیادب، به طور عج یپسرک ب نیخنده. ا ریزنم ز یم یبلند یصدا با
 خارونه. ی. با انگشت اشاره سرش رو مشهیم
 ه؟یخنده ت برا چ-

 .دمیجوابشو م سرخوش
 دمبه؟ یگیچرا بهش م-

 کنه. یفکر م یکم
 مادر فوالد زره فقط گوشته! هیچون شب-

 گم: یم ی. با لحن آرومشهیم داریپد یچشم ها یمهربونش جلو شهیهم ی چهره
 درموردش حرف زن! ینجوریخانومه. ا یلیخ میمر-
 .ندازهیباال م یشونه ا الیخ یب

 دمبه! گمیچرا بهش م یمتلفت ش یخودت خواست-
 گم: یبه پسرم م نیکنم. در همون ح ینگاه م کیبار ی. به کوچه ستمیا یسرجام م صاف

 دونم خونه ش کدومه. ینم قیمن دق نجا؟یا ادیب یصداش کن یونت یم-
 بره. یفرو م بشیج شیشلوار ش یها بیج یالغرشو تو یها دست

 خرج داره! یتونم ول یتونستن که م-
 برم. یهم فرو م یاخم هامو تو یتصنع

 زدن! غیزشته ت یلیخ-
 .شهیلبش نمودار م یرو یشخندین

 .ستیمثل تو اصلنم زشت ن یکین زد غی. تیدار لهیت هیمعلومه ما-
 یپالتوم وول م بیج یتراول تو هی. ادیاما دلم نم رون؛یب ادیتا ب رمیتماس بگ میو با مر ارمیدرب مویتونم گوش یم

 .رمیگ یصورتش م یو جلو ارمیخوره. همونو درم
 دم. یم هیبه کاپوت تک نهی. دست به سـ*ـندازهیبهش م یزنه. با دقت نگاه یاز دستم چنگ م تروالو

 لطفا صداش کن.-
اندازم و با  یم نیی. سرمو به پاشهی. وارد کوچه مذارهیشلوارش م یها بیاز ج یکی یده و پولو تو یتکون م یسر
 کنم. یسرمو بلند م میبلند مر یگذره. با صدا یکنم. چندلحظه م یها رو به جلو پرتاب م زهیراستم سنگ ر یپا
 داخل. دییرو خدا بفرما من فداتون بشم خانم جان. تو یاله-

 داره. اون پسرک هم پشت سرش روونه. یبه سمتم قدم برم عیسرشه و محکم نگهش داشته. سر یگل درشت چادر
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از حد در  شیب یمهربونشف خوش حال شهیهم یکنه. از چشم ها یم ستیا میقدم کی. در ستمیا یسرجام م صاف
 .هیو شاد جانیحال ترواشه. لحن صداش پر از ه

 د؟یستادیا رونیداخل. چرا ب دییون بگردم. بفرمادورت-
 .قهیقلبم به شدت عم می. لبخند از صمارمیجلو م دستمو

 .ارمیتونم دووم ب یاون قصر درندشت نم یخودم. بدون تو تو شیاومدم که برت گردونم پ-
دستمو فشار  یو به گرم ادیم رونیچادر ب ریاز ز عای. دست راستش سرشهیفکش م ریچپش قفل گره چادر ز دست

 .شهیزنه. لرزش صداش کامال حس م یچشم هاش حلقه م ی. اشک تودهیم
خودم بود که آقا اخراجم کردن. من  رهیخانومم. تقص دهیزده رو گرما بخش خیسرد و  شهیوجود شما اون عمارت هم-
 شما و مهرتون رو ندارم. اقتیل

کنم و آروم در آغـ*ـوش  یرو پر م نمونیقدم ب کیدختر جوون و زحمت کش.  نیا نی. غمگشهیم نیغمگ لبخندم
 .رمشیگ یم
 به عمارت؟ یگردیباهام برم-

قبلش  قهیدرهم چند دق یاز اخم ها ی. خبرشهیبـ..وسـ..ـه. نگاهم به پسرک متعجب دوخته م یم یمو به آروم شونه
 .ستین

شفاف رو  یشت اشاره اون قطره چکه. با انگ یگونه ش م یرو یدوزم. اشک ی. نگاهمو بهش مادیاز بغلم درم میمر
 کنم. یپاک م

 آقا اجازه دادن برگردم؟-
 ره. یهم فرو م یاخم هام تو یتصنع

 ؟یدار کاری! به صدور حکم آقاتون چیخانوم اجازه داده برگرد-
 خنده. ی. مشهیم ریاز چشماش سراز یاشک خوش حال ندفعهیا

*** 
 

دم و  یتمرکزمو به حرفاش م یعرق کرده. همه  میشونیپ رسه. یاز پشت سرم به گوش م قایدق شیبم و جد یصدا
 کنم مو به مو اجراشون کنم. یم یسع
 .یدستتو محکم و استوار نگه دار دهیامکان رو م نی. گرفتن با دو دست بهت اریبا دو دست اسلحه رو بگ-

دست  ریز کمیکوچ یچسبه. دست ها ی. از پشت کامل بهم مرهیگ یو همراه با من اسلحه رو م ادیجلو م دستاش
 سوزاننده ست. شهیبدنش مثل هم ی. گرماشهیمردونه و زبرش گم م یها
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 یفوت م یشه. نفسمو به آروم یابراز احساس پخش م یچسبونه. نفس ها یبه کف اسلحه م یچپمو به آروم دست
 بره. نیآرامش و تمرکزم از ب دیکنم. نبا

 یهم گفته م ینوع گرفتن معموال گرفتن فنجون و نعلبک نیکف دست. به ا تیگرفتن اسلحه با حما گنیم نیبه ا-
 شه.

شه. عکس  یم یبدنم عصب یها یچیشه. کم کم دارم از سرپ یده. طپش قلبم تند م یمحکم تر فشار م دستمو
 ی. شصت دست چپم رو روچونهیپ یدست چپمو دور پشت دست راستم م یالعمل هاش آزار دهنده ست. انگشت ها

 ده. یتم قرار مانگشت وسط دست راس
مرد  نیداره و من متعجبم که دارم از ا یقشنگ یآروم و منظمش، هارمون ینفس ها ی. صداادیازم درم ییصدا چیه

 کنم! یم فیتعر
 ی. دلم مرهیگ یازم فاصله م ی. به آرومادی. نفسم به زور باال مرمیبگ شیخوام آت یکرده. انگار م رییبدنم تغ یدما

 یمتوجه  یخوام لحظه ا یبندم. نم یخفه کننده ازم جدا شده اما دهنمو م یاون گرما بکشم که یخواد نفس راحت
 .نیزبیحالتم بشه سردار رئوف ت

 .میکن نیبا هم تمر شتریب دی. باهیامروز کاف یبرا-
م رنگ رو به روم که روش انواع و اقسا یسورمه ا یواریاز د رمیگ ی. نگاهمو مارمیم نییبه همراه اسلحه پا دستامو

 کردن به عنوان هدف وصل شدن. کیشل یبرا ب،یغر بیعج لیوسا
و آموزش  تیوضع نیخاطر بخاطر تموم شدن ا یدم. با آسودگ یو محکم مقابلم قرار م یا شهیش زیم یرو رو اسلحه
 کنم. یکشم و صافش م یم میشمیرنگ ابر دیکوتاه سف رهنیبه پ یدست ،یاجبار

بزرگ تر و پر  مش،یحج یبازوها ینجورینگاهش بهم زوم شده. ا یو جد نهیگردم. دست به سـ*ـ یسمتش برم به
 رهیکنم. نگاه خ یصاف م ییکنم. گلو یم تیباز و سربه هوامو به پشت گوش هدا ی. با دست راستم موهاشهیتر م

 شیپ یتپه. چند لحظه  یتند تند م م چارهیکنه. هنوزم قلب ب یمضطربم م شهیحال سردش، مثل هم نیدر ع یول
 کم و حاال بخاطر ترس! یبخاطر فاصله 

 گم: یمرموزش م یبه زمردها رهیخ نامطمئن،
 ؟یباهات حرف بزنم. االن وقت دار دیبا-

. تنگ بودنش ادیروشنم خوشم نم یآب نی. از جنهیش یبه هم گره خورده م م یدست ها یو رو ادیتر م نییپا نگاهش
الک زده م  یو پاها دیسف یشم. صندل ها یم تیکنن اذ یمعمل  زرواریچشم ها که ل نیا یکنه. جلو یم تمیاذ

 یچشم ها نیکرد. ا ینم یپام نقاش یناخن ها یرنگ رو رو دیالک سف نیا میکاش مر یکنن. ا یهم معذبم م
 هستن. شهیپروا تر از هم یسبز، ب یزریل
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 شه. یمضطربم دوخته م یاز پاهام گرفته و دوباره به چشم ها نگاهش
 شنوم! یم-

 گم: یکنم. من من کنان، م یکنه. منم حرارتشون رو حس م یقرمز شده م، نگاهشو جلب م یها گونه
 رو به عمارت برگردوندم. میمن امروز مر-

 .نطوریتر. لحنش هم هم یتر نه نظام یکنه. نه خشن تر نه عصب ینم یریینگاهش تغ حالت
 خودم خبر ندارم؟! یکن یفکر م-

سبزه  ی. پوست پامو کمدمهیسف یخوره. نگاهم به الک ها یم چیدلم پ یتو یادیز فر( پر ایره. )لعنت یم نییپا سرم
 کرده.

 .یدونستم خبر دار یم-
 فیظر یبا صندل ها یادیو واکس خورده ش، تضاد ز یمشک ی. کفش هارهیگ یو مقابلم قرار م ادیقدم جلو م چند

 !ینظام یو عل ستیولنیو نازیمشابه پر قایدارن. تضاد دق دمیو سف
 یکنه. قلبم تو یم تیبه سمت باال هدا ی. سرمو به آرومرهیگ یقرار م فمیظر یچونه  ریانگشت بزرگ و خشن، ز دو

 .کهیکردن نزد یبه خودکش نهیسـ*ـ
 یمتیشما دو تا سنگ ق یهمه زمستون سرد تو نی. انیگرم و پرحرارت باش یشم. لطفا کم یزمردهاش متصل م به

 چرا پنهون شده؟
 . درسته؟!ستین زیجا گهیدستور بازگشت خدمتکارشو داده. دخالت آقا د خانم عمارت-

 دارم. یقدم به عقب برم هیکنم.  یره. مات شده نگاهش م یم جیشه و سرم گ یم نیسنگ بدنم
 بودن! یتا آخر عمر زندان یعنی نیشه و ا یصدا و حرفام هم گفت و شنود م یحت

*** 
روز شب زده، انگار قصد داره که  نیا ی رهیت یابرها بیمه یدن. غرش هابه پا کر یدنید یو بوران هنگامه ا باد

 یم گهیرفتن و با تنه زدن به همد گهیبه جنگ همد ابون،یکنار خ کریغول پ یگوش فلک رو کر کنه. درخت ها
 بشن. دونیم روزیکنن و پ دایخوان غلبه پ

 یبارندگ نیقطرات درشت ا بیعج یرویال داره ن. انگار هر آن احتمشهیپدال گاز فشرده م یرئوف محکم تر رو یپا
فلک زده رو به تاراج  دیدوزم. ابرها خورش یامروز م نیرو از جا بکنه. نگاهمو به آسمون دل چرک نیماش انه،یوحش

 .ستیازش ن یبردن. خبر
 دن. یغلک مابرها، گوش و اعصاب و روح و روانم رو غل یوقفه  یباد و غرش ب ری. نفرمیفرو م شتریب یصندل درون
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در  ی. توان و جسارتشهیدر هم فشرده م شیاز ب شیرخ خشن و درهم. دلم ب مین نیکنم. به ا یرخش نگاه م مین به
 یادیز یزمستون وحش نیا یو ساده ش، برا یمشک رهنیپهن و مردونه رو باز کنم. پ یابروها نییکه گره  ستیمن ن

 دازشه.لرزه بران یزمردها هیزمستون شب نینازکه. چقدر ا
 ؟یشد رهیخ ینجوریا یبه چ-

اما  ستیوار ن یاما تحکم وار. نظام مهی. مالستیاخم هاش ن هیپرتالطمه همچنان. لحنش اما شب ابونیبه خ نگاهش
 آمرانه ست.

. اما لحنم ستین یهم خبر ک،یاحمقانه و به قول روشنا ف یکنم. از اون لبخندها یرخش جدا نم میهام رو از ن چشم
 ن تحکم.بدو مهیمال

 کنه حداقل! یدرهم تو، سرگرمم م یاخم ها دنیبرام. د ستیمطلوب ن عت،یطب ادیفر یصدا-
 نجایکه اجازه داده کار به ا نی. ذهنش مشغوله. همادیمن به وجود نم دیجد ییپروا یب نیا یدر حالتش برا یرییتغ

 دنه، شق القمره.حرف در حال رون یو ب مینشست نیماش یکه االن تو نیبرسه، شق القمره. هم
 نه؟! ،یخوش حال-
کس  چیرئوف واقعا شاد و خوش حال بودم! ه یترس و اضطراب خونه برانداز، به گفته  نیداشتن ا یکاش به جا یا

 یبرا دنهیپابرجاست و در حال جوش ییزهایدرون چه چ نکهیخودم. ا یتونه درک کنه، حت یروزام رو نم نیحال ا
امن گرم،  طیمح نیاز ا رونیب یدرخت ها ووقفه آسمون و باد  یب یغرش ها دیامجهول شده. ش یهم امر نازیپر

 .بیو دائما در حال تخر شهیکه پر ازتشو یدرونمه. درون ینماد ظاهر
 عمارت بارها بهت گفتم. یمن هدفم فقط کمک کردنه. همونجور که تو-

حاصل فشار  یزدگ رونیاد کردن و بب نیزده و ا رونیدست راستش که دور فرمون قفل شده، به شدت ب یها رگ
 .شهینوا وارد م یکه به فرمون ب هیاز حد شیب

 . حواست هست که؟یذار ینم ییبدون من پاتو جا-
 نذاشتن رو! ییبدون اون پا رو جا نیاز هزاران بار گوشزد کرده ا شیبنده. ب یلبم نقش م یرو یناخواسته ا لبخند
 .دمیجوابش رو م یا گهیتر از هر زمان د آروم

 حواسم هست.-
 کنم. ینثار خودم م یا وونهیزنه. د یدرونم قهقهه م یلیدل یب یخورن. خنده  یم وندیبه هم پ شتریهاش ب اخم

 !یا گهینه شخص د یدی. اونجا به حرف من گوش مرهیگ یصورت م ی. نه لمسیشیم کینه نزد-
 زمزمه. هیروم تر شده. شبره. لحنم آ ینم نیو اون لبخند از ب فتهیهم م یرو نمیسنگ یها چشم

 به اطاعت! یکن ینخوامم گوش بدم، مجبورم م-
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 .شهیم شتریهم ب نیکنه و به طبع سرعت ماش یم دییآسمون، حرفم رو به جد تا یدوباره  غرش
 زهیروان رنجور( مثل ن مارانیب یردولتیغ مارستانیرنگ )ب یبزرگ آب یکنم. تابلو یکامل چشم هامو باز م ستیا با

که  شمیم مونیلحظه پش کی یشده. مثل طپش قلبم. برا دتریبارون شد زیره. ر یچشم هام فرو م یتو یزیت ی
 گرفته انداختم. شیآت زمیه یکردم. که دوباره خودمو تو یاومدم. که رئوف رو به زور راض

محکم  نیدر ماش .شهیم ادهیتوجه تر پ یکنه و ب یخاموش م نویتوجه بهم ماش یاندازم. ب ینگاهمو به رئوف م مردد
 در کنترلش داره. یکه سع یحد و حصر یخشم. خشم ب یعنی نیو ا شهیم دهیبهم کوب

. رمیگ یزنم. کنار رئوف قرار م یم رونیب نیاز ماش عیکنم و سر یکشم. مرتبش م یساده م م یبه شال مشک یدست
صاف و کوتاهش  یوهااندازم. م یو خشکش م یجد ی. نگاهش به چهره شمیم سیخ هیثان کی نیدر عرض هم

 مرد مرموز رو به هم بزنه! نیل ایاستا یتونه معادله  یباد و بارون م نیشدن. تنها ا ختهیر یشونیپ یرو یکم
لب نام خدا  ریدارم ز ی. قدم اول رو که برممیشیم مارستانیخوره. دوشادوش هم وارد ب یسرما دندون هام به هم م از

 زنم. یرو صدا م
همه  نیا یلبخند گرم به رو هیداد و  یم یدواریکاش بهم ام یاندازم. ا یدرهم م ین اخم هابه او ینگاه دوباره

 !دیپاش یاضطراب م
کنن.  یحجم از ترسم، نقش خودشون رو اجرا م نیتوجه به ا یپوش ب یآب یو کادر درمان مارستانیب دیسف یها وارید

 رسه. یاز پشت سر به گوش مکه  هیدکتر خسروان یتنها صدا دیهمه بحبوحه شا نیا ونیو م
 !یمجاز یایدن یروزها نیا بیزوج عج نمتون،یب یم نجایخوش حالم که ا-

 نیا هیپوشه و برقشون، شب یآب یدرخشانش، همرنگ پرستارها یآب ی. چشم هامیگرد یبا رئوف به عقب برم همراه
 .زیو تم یروغن دیسف یها وارید
 پاشم. یچش ها م نیا یبه رو ی، لبخنددردها و اضطراب ها و ترس ها یوجود همه  با

 ده. یره و با نگاه گرمش جواب لبخندمو م یبه سمت رئوف م دستش
 !قیرف یممنونم که قبول کرد-

رنگه و سردار آفتاب  دیهر دو بزرگ و مردونه ست اما دکتر سف یفشاره. دست ها یمردونه و محکم دستشو م رئوف
 سوخته، سبزه.

 دکتره. یبا خش لوده وارانه  بم و پرتحکمش، متضاد یصدا
 خورم! یاز کنارش جم نم-

 ینگاه میبره. ن یکمرنگش فرو م نیشلوار ج یها بیج ی. دست هاشو توشهیگشاده تر م کش،یبار یلب ها لبخند
 کنه. یهم نثارم م یچشمک مچهینگاه، ن مین نیاندازه و در هم یبهم م
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 نزن! خودیبتونه تو رو از خانومت جدا کنه. حرص  یکس نم چیه-
 .اهپوشمیمرد س نیا ی رهیعمارت ت یدونه که من تا ابد زندون یدکتر م نیتنها ا دیشا و

 .دهییکه عالمت تا ی. جواب دکتر سکوته. سکوتشهیم دهیاز غم پاش یلبخندم گرد یرو
مجلل عاجزم  مارستانیب نی. نگاهم کم کم در حال لغزش و تار شدنه. از وصف افتمیو منگ به دنبالشون راه م جیگ

 گهیدوسش داشتم. و االن د یشوهرم بود و زمان یکه زمان یینایس دنید یزنه برا یچون چشم هام داره دو دو م
 ندارم؟!

شه و  یرئوف لحظه فشرده تر از قبل م یزنه. اخم ها یو دکتر مرتب داره حرف م میکن یگذر م یپهن یراهرو از
 ره؟یتا کجا امکان پذ یحجم از فشردگ نیا

 رنگ چشم هاش. ی. همون آبنهیش یم یرنگ یدر آب ی رهیدستگ یرو دشیسف دست
 نییبه پا رهیفشاره. دستگ یرو در آغـ*ـوش م طیگرومپ وار قلب منه که مح ادیو تنها فر شنیصداها قطع م ی همه
 نامفهوم! یادیزنه. فر یم ادیدر من فر ینازی. پرشهیم تیهدا
 دیرنگ روبه روم هستم. و شا دیتخت سف ی رهیکه خ یکنه. به من ین نگاه مگرده و به م یو دکتر برم شهیباز م در
اول  دیمن با نکهیا یعنی. رهیگ یرنگ رفته. دکتر از در فاصله م یاسی یپتو ریتخت به ز نیا یکه رو یمرد ی رهیخ

اون حرارت  شنوه. بدنم هم یپوش رو نم اهیمرد س ینظام شهیهم یقدم ها یصدا ی. گوش هام حتشمیوارد شم و م
 ییطال یشدم که فقط نور یحس. کور ی. کر شدم و برهیگ ینم شیآت گهیکنه و د یبار حس نم نیسوزاننده رو ا
 .شهیساطع م نایکه از س ی. نورنهیب یم یکیهمه تار نیا ونیرنگ رو از م

. چند قدم شهیمچهره ش، نه! قلبم درهم فشرده  تینها یب یست. اما استخون شهیشده ش، مثل هم غیهفت ت صورت
شادش،  شهیهم یو به سمت من روانه. چشم ها شهیسرش کنده م یرم. نگاه ماتش از سقف باال یتر م کینزد
کنه و  یم یآسمون ها زندگ یه فرشته تویکه سوگندش به عنوان  یاز زمان قای. دقهیوقته پر از حزن و ناراحت یلیخ

 .دهیپر کش
خفه  یمن از تحمل بغض یلبخند. اما لب ها هیشب ی. حالترهیگ یم حالت یو خشکش، کم دیسف یلب ها دنمید با

. چون ستین نجایبوها مال ا نیشدن و ا دهیلوچه درهم تن وانیو د لیپرس یهستن. بو دنیکننده فقط در حال لرز
 باشن! نجاید ایبوها نبا نی. چون استین بهیغر نهی. چون سـ*ـستین نایمتعلق به س

و  شهیآشنا گرفته م یکنه. بازوم توسط اون گرما یم تیبه کنار هدا فش،یو نح یاستخونپتو رو با دست  یآروم به
شده  خیم نش،یغمگ یزنونه  یکنه و چشم ها یم ستیعمارت ا دپوشیجلوتر رفتن ممنوع! عروسک سف یعنی نیا

 .زیانگ نفرت یمارستانیگشاد و راحت ب یها فرمیونی. دپوشیمرد سرتاپا سف نیبه ا
 . مثل من.نهیب ی. اون هم فقط من رو مهیبه ثان هیع کرده به براق تر شدن. ثانهاش شرو چشم
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 زنه. یحرف م یکنه. و آروم تر از هر زمان یزبون لبش رو تر م با
 ؟یباالخره اومد-

اگه من  یرو. حت یحضور اجبار نیخوام ا ی. و من نمشهیپخش م شتریب لیپرس ی. بوشهیفشرده م میزندان یبازو
که...  یبا مرد ییخواد. تنها یم یینباشم و اون سنا نباشه. دلم تنها نازیاگه من پر ینباشه. حت نایو اون س سوگند باشم

 خواهرم شد و موند. تا ابد! زیعز یمن بود ول زیکه عز یبا مرد
من  ی. صداادیفرود م نیزم یزنه و صاف رو یم رونیاز چشمم ب رمیبتونم جلوشو بگ نکهیتر از ا عیسر یاشک قطره

 هم مثل خودش آرومه اما لرزون.
 !امیذاشت ب ینم یکس-

. شهیگاه بدنش م هی. دست راستش تکانیفرود م نیزم یرو یکیپالست یها ییدمپا یش به رو دهیکش یپاها جفت
 درخشن. یم دی. مثل خورشستنیورود ن یلحظه  هیصورتمه و چشم هاش شب خینگاهش هنوز م

 جوره قصد نداره رهام کنه. چیه نیآهن ی. انگار طناب. بازوم فشرده ترشهیتخت بلند م از
 یچابک سابقش. قدم ها یداره. برعکس اون قدم ها ی. محکم قدم برنمرنیگ یها قرار م ییدرون دمپا پاهاش

 پاک خدا. یزمان زنش، خواهرم سوگند، فرشته 
 ستنش،یشاد ز یروز هیکه  یخوام دقت کنم. کمرش شکسته شده. کمر مرد ینم ستهیتونه صاف با ینم نکهیا به

 زبانزد خاص و عالم بود.
 !یذارم بر ینم گهید-
 .ناوارنهیس یلبخندها یقشنگ، مثل همه  ی. لبخندشهیکنه. حالتش لبش خود لبخند م یم ستیروبه روم ا و
 دل تنگت بودم.-

سوگند  نا،یس یاسرکوبشون کنم چون حق دارن. چون هنوزم بر یلی. حق ندارم با سشنیم ریاشک هام سراز بارون
 هستن حق دارن!

کس  چیبه ه یکه تا حاال به عمد آزار ی. مرددمیمرد نترس نیوقت از ا چیترسم. من ه ی. نمادیآروم باال م دستش
 اورده! میسال از زندگ یسر س ییدونه که چه بال یدونست و نم ینم یرعمدینرسونده. اما غ

خواد  یکرد. االنم نم یم تشیاذ شهیسوگند هم یاشک ها کنه. یاسلوموشن وار به سمت چشم هام حرکت م دستش
 باشه. سیسوگندش خ یچشم ها

ره. چشم هام  یم نیآن از ب کیبازوم در  ی. فشار و گرمازمیر یو محکم فرو م ستادمیبندم. محکم ا یهامو م چشم
 .شهیباز م

 رو در دست گرفته! نایس یو مچ دست بلند شده  ستادهیا نایپوشش پشت به من و رو به س اهیس کلیه
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مشت  یزنم و تو یرو از پشت چنگ م شیمشک رهنیپ شیداره. پر از تشو یوجودمو برم یآن همه  کیبه  ترس
 .رهیگ یم یو کنارشون جا شهیدکتر بلند م ی. همزمان صدارمیگ یم
 آزاره. یب نایجان، دستشو ول کنه. س یعل-

 شده. یا گهیانعطاف تر از هر زمان د یصداش، ب لحن
 خواست به زنم دست بزنه! یم-

کنه و تاندول دار  یسقوط م نیکنه، دستش از هوا به سمت زم یچون رئوف که ولش م شهیانگار شل م نایس دست
کشه  یرنگش م یبه کروات نازک آب یچلونه. دکتر با آرامش دست یم شتریرو ب رهنیکنه. مشت من اما پ یحرکت م

پوش مغلوب کرده  اهیس میحجم حج نی. اهچشم هام خارج ررسیه که از تکن ینگاه م یینایکنه. به س یو مرتبش م
 داره. یبرم نایو عاشق رو. چند قدم به سمت س دهیاون مرد رنج کش فیجسم نح

 جان؟ نایس یخوش حال شد نازیپر دنیاز د-
 .ارهیمبهوتش، قلبم رو به درد م یصدا

 که سوگند بود! نیا-
 .ادیفرود م نهیسـ*ـ یه افتاد یشونه ها یمردونه ش رو یدستا

 رفته؟ ادتیخواهر سوگنده.  نازیرفته. پر ایوقته از دن یلیسوگند که خ-
شه. صورتش  یچشم هام ظاهر م یداره و جلو یچند قدم به عقب برم نایشن. س یدکتر به عقب پرت داده م یدستا

 یغروب کرده. خبر یم هاچش یتو دیچرخه. خورش یسه تامون م یسرخ شده. صداش بلنده. نگاهش پرش وار رو
 .ستیاز اون طلوع درخشنده ن

 !رونیب دیبر-
 شکنم. یم ستم،یفهمه سوگندش ن یشکنم. تا م یم

کنه به  یهاشو پرت م ییدمپا نای. سمیکنه که خارج بش یگرده و با چشم اشاره م یکنه. دکتر برم یبهمون م پشتشو
 زنه. یم ادیخزه و بلند تر فر یپتو م ریبه ز عیمختلف. سر یجهت ها

 خوام. ی! من مزاحم نماریفقط سوگندو ب-
کنم و با  یعقب گرد م شهیتونه نفس بکشه. شکسته تر از هم یمچاله شده م رهنیو باالخره اون پ شهیشل م دستم

 .شمیافتاده از اتاق خارج م یسر
 شه؟یم بیرو که هر لحظه تخر یتونه از نو بسازه، قلب یم یزن تا کجاست؟ تا ک کی تحمل
*** 
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 یکنم. سرخ شدگ یحال و سرخ شده م نگاه م یبه صورت ب نهیو از آ نمیش یم شیآرا زیم یصندل یرو یآروم به
خودم. بخاطر اون عشق  شیست، بخاطر شکستن پ بهیدو مرد غر شیبخاطر خورد شدن پ ستیصورتم بخاطر سرما ن

 و غرورم رو له کرده. تیلهم کرده. من و شخص شهیممنوعه که هم
 اسات رو عوض کن!لب-
کنم. به  یم میمعن ینثار عکس العمل ب یدرشت ی. لعنتستمیا یلحن آمرانه ش، ناخواسته سرجام م یناگهان دنیشن با

 رنگش فرو رفته. اهیشلوار س بیج یزده و دست هاش تو هیچهارچوب در تک
 خش برداشته. یاز حدم گرفته و کم شیب یبخاطر ناراحت صدام

 چرا؟-
 سرم. یو شال رو میزخ یکنه. به پالتو یف به سرتا پام روانه منا منعط ینگاه
شکنه،  یمنظم و محکم که با هر قدم برداشتنش، سکوت همه جا رو م یصدا نی. از اادیقدم به داخل اتاق م چند

 مبهوت قهیبار گشودمش تا چند دق نیاول یمن برا یکه وقت ی. دررهیم یبهداشت سیخوف دارم. به سمت در کنار سرو
 دیمختلف که رنگ نود درصدشون سف یپر از لباس ها ی. اتاقدیخند یم یاز سرخوش میبودم و مر ستادهیسرجام ا

 زیهمه چ دمیبعدش کم کم فهم یرو آماده کرده، شگفت زده م کرد ول یاتاق نیرئوف برام همچ نکهیبود. اون زمان ا
 در مقابلش انجام داد. شهیکه م هیتنها کار معمول و معقول یمرد مبهمه و شگفت زدگ نیا
به رنگ همون  یجفت صندل پاشنه بلند کیو در کنارش  فتهیتخت م یرو یرنگ دیسف یشمیبلند و ابر رهنیپ
 پوش عمارت. یاون رنگ شهیبه رنگ عروسک هم رهن،یپ

فرو  بیج یکنم. سه چهار قدم باهام فاصله داره. دست هاش باز تو یسردش رو نگاه م یو زمردها ارمیباال م سرمو
 ره. یم
 .شنیلباسات عوض م گهید ی قهیتا پنج دق-

 .یپر از کالفگ یکنه. سوال یپرسش من هم متوقفش نم یکنه که بره و حت یگرد م عقب
 رو بپوشم؟ نایا دیچرا با-

 .شهیاز اتاق خارج م داره
 موهات باز باشه!-
تخت  یرو رهنی. مستاصل به پدهیش مگلوم رو خرا یو درشت زیمثل خار ت ینی. بغض سنگشهیدر محکم بسته م و

 کنم. ینگاه م
 سردار زمرد نشان. نیا یپوش عمارت، بـرده ست. بـرده  دیسف عروسک
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سر روح خسته و  یکاش توانش رو داشت که دست نوازش هم رو یکنه و ا یتنم رو نوازش م رهن،ینرم پ ی پارچه
برم  یم یو ساده  فیظر یجونمو درون صندل ها یب یآزرده م بکشه. موهامو دورم رها شده، طبق امر سردار. پاها

شم که آروم تر راه  یزنه و مجبور م یهم م هبلندشون تعادلمو ب یکنم. پاشنه  یالکم نگاه م یب یو به ناخن ها
 برم.
متشکر  دیمجبورم نکرده جلوش لباس عوض کنم با نکهی. از اشمیکنم باهاش چشم تو چشم م یاتاق رو که باز م در

 دیحس با نیبهتر دیناراحت باشم؟! حس هام رو گم کردم. شا دیلباس با ضیمجبورم کرده به تعو نکهیاز ا ایباشم 
 کنه. ینم انیوقت طف چیه نازیکه درون پر یانیباشه. خشم و طغ انیخشم و طغ

 کنه. یپاهام توقف م یکنه. نگاهش رو یسر تا پام رو برانداز م ش،یسنگ یزمردها
 ؟!چرا برات الک نزده-

 .مهی. و بعدش لحن پر از شگفتادیکه ازم برم هیعکس العمل نیگرد شده م اول یها چشم
 برام الک بزنه؟ یگفت یم میتو به مر-

 دپوشی. سردار متعصب نظام دوست داره عروسک سفشهیچشم هام دوخته م ی. نگاه مرموزش توادیباال م سرش
 .شهیمقابلش متعجب نشم اما انگار راه نداره. نمکه در دمیبه خودم قول م شهیعمارتش الک زده باشه. هم

 !ایدنبالم ب-
. نگاهم به شمیاندازم و به دنبالش روون م یم نیینداره. سرمو پا یسوالم جواب شهیکنه و مثل هم یرو بهم م پشتش

 نیه امرد مبهم متوج نیکه بعد از حرف ا بهیزنه. و عج یذوق م یتو شونیرنگ یپام متصل شده. انگار ب یناخن ها
دوم عمارت  یسالن پر از در طبقه  یخشنش تو یها مبلند و نازک همراه با قد یپاشنه ها نیا یشدم. صدا هیقض

وقت  چی. من هستهیا یاز درها م یکی یکنم تندتر راه برم. روبه رو یم ی. چند قدم ازش عقبم و سعشهیم دهیچیپ
گذره.  یم یبسته چ یدرها نیدونم پشت ا ینکردم و نم درها رو باز نیکدوم از ا چیقصر کنکاش نکردم. ه نیا یتو
 جون ال جونش! ایاز قلب شکسته ش  شه؟یم یزن از کجا ناش هی یاقیاشت یب نیو ا

 ی. در به آرومشهیم تیهدا نییتوسط رئوف به پا یسلطنت یدر قهوه ا نیو خم ا چیرنگ و پر پ ییطال ی رهیدستگ
لحظه  هی نمیب یکه م یزی. از چشهیزنه. پلک هام جمع م یهام رو م چشم یدیاز سف ی. حجمشهیبه عقب پرتاب م

 یفیبا اخم خف نهیدوزم که دست به سـ*ـ یم یوفکنم. نگاه پر از سوالمو به رئ یشک م میاریو هوش یینایبه قدرت ب
که  یکیکوچ بهشت نیاندازم. به ا یرنگ و پر نور م دینظر گرفته. دوباره چشمامو به اتاق سرتاسر سف ریواکنشمو ز

نه از ترسه نه از خشم.  گهیطپش د نیو ا شهیم دهیکوب دهیجهنم درندشت زاده شده. قلبم محکم به تخت سن نیا یتو
زن. چند قدم به  هی یبزرگ برا یخوش حال هی. هیطپش نماد خوش حال نی. ادهیرو م اتیو ح یزندگ دینوطپش  نیا

داره. نگاه درخشانم رو با  یکننده ا رهیبرق خ یزیکف از تم دیسفتمام  یها کیشم. سرام یدارم و وارد م یجلو برم
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 ،یا شهیش ییطاقچه ها یصد نوع رو هب بیقر ،یبیو غر بیعج یها ولنیکنم. و یعطش به سرتاسر اتاق پخش م
 نیبار ا نیاول یو برا شنیم دهیقدم هاش از پشت سرم شن یکنن. صدا یملوک وارانه نشستن پر از فخر منو نظاره م

بار، دوبار،  کیزدم. نه  یشم و با شعق دور خودم چرخ م یطاقت م ی. بدنیبتهوونو م یها یسنفون یقدم ها صدا
بلند و  یشده. بعد از ماه ها خنده  نیو پر از اشک تزئ فیصد بار! سقف با دو لوستر ظر دیدونم... شا یسه بار، نم

ست و اخم هاش هم عمق  نهیچنان دست به سـ*ـکنم. هم یو بهش نگاه م ستمیا ی. مادیلبام م یرو یپرشور
اتاق اسرار  نیپوشه ا اهی. و حاال سردار رئوف تنها سشهیو فاصله کمتر م رمیکرده. دو قدم به سمتش م دایپ یشتریب

 !زیپوش اتاق اسرارآم اهی. سردار سزیآم
 آرومه. ی. لحنم پرشور ولانیاونقدر وسعت داره که اخم هاش به چشم ن لبخندم

 ؟چرا-
دندون نما.  یلبخند واقع نیا یکه دراومده. رو ییدندون ها ی. رونهیشیباز شدم م یلبا یو رو ادیم نییپا نگاهش
 موزونه. ی. پر از نت هاهیقیداره. پر از موس تمیبرام ر شهیو خشکش هم برعکس هم یلحن جد

 !یهروقت بخوام برام ساز بزن نکهیا یبرا-
. ساز زدن در ارهیکنه و به وجد م یرو خوش حال م نازیکه پر یستور. تنها دستورد نیاز ا شهیم شتریچشم هام ب برق

 .ایمرد دن نیانعطاف تر یامر باشه از طرف ب هیاگه  ی. حتهییایمن رو یبرا یطیهر شرا
 زنم. یم یهر وقت بخوا-

. ولنهیو یپر از صدا. ستیخشن ن ای. زمخت بهیخوش ترک مشیحج یبار بازوها نیاول یکنه و برا ینم یرییتغ حالتش
 یو هر چ شهیترواش م یوحش یچشم ها نیصدا از ا نیا دیگوشم پخش شده. شا یبتهوون تو زهیال یبرا یقیموس

 و موزونه. زونی. مستیکه هست اصال فالش ن
 !نیبادقت همه جا رو بب-
گذرونم.  یو از نظر مها ر ولنیگردم و با چشم تک تک و یخوره. برم یدلم چرخ م یتو یظیتمام وجود)چشم( غل با
مرد که در  نی. کار ایمرد مبهم نظام نیکار خودش باشه. کار ا بایبرند و ز یسازها نیا یدونم که جمع آور یم دیبع
 )مطرب( خطابم کرد. یبا لحن زمخت دارید نیاول

 بیسل به ترتال، ر،  ،یکشم و م یهاش م میبه س یدارم. دست یو برش م شهیدراز م یزرد رنگ ولنیبه سمت و دستم
 گم: یم نی. در همون حرمیدلم قربون صدقه شون م یدن و تو یآواز سر م

 سازها کار خودته؟ نیا دیخر-
 .شهیجوابم سرد و خشک داده م ،یا شهیش یطاقچه  یزرد رو ولنیگرفتن و یجا با
 نه!-
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 یکس چیاز ه یانتظار چیندارم. اونقدر خوش حالم که ه بیعج ینظام نیو شرح از ا حینه و من انتظار توض فقط
 .شهیرو پس زد. مثل هم نازیکه سوگند رو خواست و پر یینایس یندارم. حت

 ینداشتم؟ اصال ک یحس نیهمچ یکنه. از ک یدلم رو نوازش م میمال یمیرفته و انگار نس نیآزار دهنده از ب بغض
 رو داشتم؟ یحس نیهمچ
دوست  یحرمسرا هیحرامسرا رو داره.  هیمن حکم  یاتاق برا نیکنم. ا یو با دقت تک تکشون رو نگاه م رمیم جلوتر
 و پر از آرامش. یداشتن

راست  واریخوام به سمت د یرسن. م یم انیهم به پا یا شهیش یرسم و طاقچه ها یسمت چپ م وارید یانتها به
 کنه. یبرم اما صداش متوقفم م

 صندوق رو باز کن!-
 یبه پشت سرم اشاره م یداره. به چشم ها رنظرمیو ز ستادهیسرجاش اکنم. هنوز  یگردم و پر سوال نگاهش م یبرم

 یکشم. سرما و صاف یبهش م یگرفته. دست یجا یانیم وارید یکه جلو یبزرگ و مات یا شهیکنه. به صندوق ش
 تشیبه سمت باال هدا یبرم. به آروم یدرش م ریکشم و به ز یکنه. دستم رو م ینرمش، پوست دستم رو نوازش م

 ینگاهم م تیکنم. با جد یگردم. با بهت نگاهش م ی. دوباره بر مشهیپاهام سست م نمیب یکه م یزینم. با چک یم
 لرزه. یکنه. صدام م

 واقعا خودشه؟!-
دو  یگردم و رو یکنه. برم یوجودمو گرم م یتکون آروم و سرد همه  نیو هم دهیتکون م دییبه عالمت تا سرشو
 یتو شهیهم یکه فکر کردم برا یدوزم. به ساز یو دلتنگ وار نگاهمو بهش م نمیش یدو زانو م ی. رونمیش یزانو م

و  ریکنم. پ یرو لمس م زیجون و عز یب جانان نیکنم و ا یفارس مدفون شده. دست هام رو به سمتش دراز م جیخل
 نالم. یلب م ریشکسته شده. مثل روح و روان دخترش. ز

 !؟یکرد داشیپ یچجور-
مشامم رو پر  لشیپرس یو من دوست دارم بو شهیم کمیرسه. داره نزد یپشت سرم به گوش مقدم هاش از  یصدا

 با محبوبه. داری. اشک شوقه. اشک دستیاز درد ن یو اشک شهیم دهیگونه م چک یرو یکنه. اشک
 !یرو که جونت بهش بنده، از دست بد یذاشتم ساز ینم-

لب هاش دراومده، برام پر ارزش تر از  ی دهیخنده ند یلب هاکه از  یکنه. حرف پر از لطافت یو روم م ریز حرفش
 .دمیکه تا حاال شن هیزیهرچ
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کشه.  یصورتم خط م یرو ریو نگاهش مثل شمش ستادهیا میقدم کیگردم. در  یو به سمتش برم شمیجام بلند م از
 نیباره که نگاهم به ا نیاول ی. برایکنه. چشم هام پر از اشک شده و قدردان یدرد، نوازشم م یکه به جا یریشمش

 پرسم. یست. زمزمه وار م گهیشکل د هیمرد به 
 ازت تشکر کنم؟ ید یاجازه م-
رو پر  نمونیب یآره. فاصله  یعنی نیکنه. و ا یدرون چشم هام رو رصد م یگـه و درسکوت اشک ها ینم یچیه
ش  نهیسـ*ـ یکنم و سرم رو یه موجودم دستام رو به دور کمرش حلق یدارم. با همه  یکه برم یکنم با قدم یم

برام پر از محبته.  یعضالن ی نهین سـ*ـیو ا دهیو مشامم رو غلغلک م ینیوار ب طنتیش لی. پرسادیفراخش فرود م
 ادمی. دمشید یم یغول نظام هیکه تا االن فقط  ی. مننمیتونم بب یکه انگار فقط من م یا یمهر و محبت نامرئ

مهربون  اشونیخواست مهربون باشن و بعض یدلشون م اشونیقصه ها بد نبودن. بعض یتو یغول ها یرفته بود همه 
که از  ییها یها بودم. کس یمثل همون کس شیپ ی قهیمن هم تا چند دق دی. شانهیتونست بب ینم یبودن اما کس

 .وردنیخودشون نم یوقت به رو چیکه تنها بودن و ه یی. غول هادنیترس یغول ها م
 یو رو ادیخوره. دستش باال م یدست هام محکم تر به دورش تاب م یو حلقه  نهیش یتم مصور یهام رو اشک

 قتشیکه به حق فیخف یپر حرارتش شده. بـ..وسـ..ـه ا یوقته مامنگاه نفس ها یلیکه خ یی. موهانهیشیموهام م
که بهشون عادت  هیپروائ یو ب قیعم ینفس ها یو بعد از اون باز هم صدا نهیش یموهام م یشک دارم انگار رو

تونه روح مرده  یم یزیدونستن چه چ یکردن و حاال برام محترمن. محترمن چون م یم تمیکه اذ ییکردم. نفس ها
 ببخشه. اتیرو زنده کنه و بهش آب ح یپر ی
 برام ساز بزن!-

ست.  نهیطمان چسبه. حرکت قلبش آروم و با یش م نهیو چونه م به سـ*ـ ادیکنم. سرمو باال م یرو رها نم آغوشش
وقت  چیکه انگار قصد ندارن ه یسنگ یزمردها نیچشم هاش. ا دنیواضح د یهستن برا یبلندش مانع یها شیر

 نرم شن.
 !یکردم از من و هنرم متنفر ی. فکر مادیکردم از ساز زدنم خوشت ب یوقت فکر نم چیه-

اتصال  مهیهمون ن ارهیکه به سرم م یرکنه و با فشا یو دور تر. اتصال نگاهمون رو قطع م شهیخشک تر م نگاهش
 خوره. یم وندیش پ نهیشه و نصف صورتم به سـ*ـ یهم قطع م

اجرا  یکس یرو برام اجرا کن که تا حاال برا ییبزن. نت ها ولنیبرام و دیسف یهرشب قبل از خواب، با لباس ها-
 !ینکرد

 نیاز دو جمله حرف زد و ا شیکشم. ب یم یقیبندم و نفس عم ی. چشم هام رو مشهیم شهیتر از هم قیعم لبخندم
 کنم. یتکرار م یوار با لحن آروم یمعجزه. طوط یعنی
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که تا  زنمیرو م ییپوش حرمسرام، آهنگ ها اهیسردار س یپوش عمارت برا دیهرشب قبل از خواب عروسک سف-
 نزدم. یکس چیحاال برا ه

مالمت گرش لبخندمو به  یکرد. صدا ینوازش م ش،یپ ی هیکه تا ثان ی. دستشهیموهام قفل و خشن م یتو دستش
 کنه. یم لیخنده تبد

 حرمسرا؟!-
 .شهیش حبس م نهیسـ*ـ یخنده م تو یخندم و صدا ی. مشنیمحکم تر حلقه م نیبدن فوالد نیهام دور ا دست

 .انیدن نیتنها ثروت من از ا نیبهتر ولنایو نیا یاتاق بود. همه  نیمنظورم به هم-
. مشتش باز شده و نوازش رهیم نیاز ب زمیناچ یو باالخره همون فاصله  شهیم دهیچیدور کمرم پ دست آزادش باالخره

خواد  یسوزه که م یباشه. دلم م میمال یلیتونه خ یکه همچنان با خشونت همراهه و نم یاز سر گرفته شده. نوازش
 سوزه. یغول ناوارد م نیا یتونه. دلم برا یو نم

 هنوزم آمرانه ست. یاندازه دراومده ول یب تیاز اون جد یکم صداش
 بکشمش! ومده،ین اینکن به دن یاتاقو خودم متولد کردم کار نیا-

که  یسوال بوده و هست. سوال یبرام جا شهیهم ست،یولنیو یزن مطلقه  نینسبت به ا بشیعج تیمالک حس
دونه  یدونم که خودشم م یمو  ستین یوجه شدن چیمالکانه ش به ه بیحس عج نیانکار ا یجوابه ول یصددرصد ب

 کنه. یو قبول م
 :گمیبرم و تنها م یستبرش فرو م ی نهیدرون سـ*ـ شتریب سرمو

 ممنونم.-
 انیکه طغ یکوه هیکوه محکمه.  هی یبشارت دهنده  کم،یدست مردونه زمخت تاب خورده به دور کمر بار نیا و

نتونه نوازش کنه اما امروز  دیخت و ناوارد شازم یدست مردونه  نیتونن تکونش بدن. ا یو آسمون هم نم نیزم
 یکه عادت شده که سردار شده که عل یرهمد یگره کور اخم ها نیبا هم یحت ارهیتونه لبخند به لب ب یم دمیفهم

 شده.
*** 

 
شده. با مهر  دهیکنار هم چ یبایو ز یآب یکنم. رزها یو با شوق نگاهشون م رمیگ یگل رو از دستش م باکس

 .باستیز شهیرژ زده و سرخش مثل هم شهیهم یکنم. لبخندش چر از شرمه. لب ها ینگاهش م
 تو. ایب ؟یدیچرا زحمت کش-
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 رهیرون خوش تراشش رو پوشونده، چشم رو خ یپاشنه بلندش که تا باال یمشک یذاره. چکمه  یبه داخل م یقدم
گل  اطمونیح کیکوچ یباغچه  یتو الیخ یب دهیکه من و سپ یوقت یکننده بود. حت رهیخ شهیزن، هم نیکنه. ا یم

 بشن. فیکث شهیهم یبراقشنگش،  یمبادا که لباس ها تادیا یکنار م لوفریو ن میکرد یم یباز
از  شتریکه بار اول وصفشون کردم و ب مایو خوش س یراحت ی. به سمت همون مبل هامیر یباال م یهم به طبقه  با

 داشتم و دارم. دوستشون نییپا یطبقه  یو سلطنت یمبلمان سنت
 یکنارش م قایمبل دق ی. روارهیخوش دوخت کوتاهش رو درم یو قبل از نشستن پالتو مینیش یهم م یرو روبه

 ذارم. یرو به رو م یا رهیدا زیم یذارتش. منم باکس گل رو رو
 بافت نازک تنشه. هیشونه هاش افتاده و باز هم  ی. شالش روستین یرفتن نیاز ب لبخندم

 .یشیم یمشتر یتم برات هات چاکلت مخصوصشو دست کنه. بخورگف میبه مر-
کنه و لبخندش همچنان شرمزده  ی. نگاهم مانیزانوهاش فرود م یرن و رو یش در هم فرو م دهیکش یها دست

 دهیفرستم. به روزگار بعد از سپ یدورمون کرده لعنت م نقدریکه ا یدلم به روزگار یو تو شهیفشرده م یست. قلبم کم
 سرد شده. نقدریکه ا

 به تو بدهکارم. یمعذرت خواه هیمن  ،یپر-
محکم بغلش کنم اما  مایبرجسته شو ببوسم. دوست دارم بلند شم و برم مثل قد یدارم بلند شم و گونه ها دوست

کنم.  یو کم روئه. فقط لبخندم رو حفظ م یخجالت دیکه شا یکنه. حس یدوست داشتن ها رو سرکوب م نیا یحس
 .دهیادامه م

 لحظه افسار اعصابم... هیزدم.  یاز حرف ها رو به تو م یبعض دیمن نبا-
 کنم. لحنم آرومه. یسکوت نم نیاز ا شی. بشنیدرهم قفل م شتریاندازه و دستاش ب یم نییرو به پا سرش

 .دمیکردنت رو د غیج غیج مایکه مثل قد ستمیتنگ شده بود. اصال ناراحت ن اتیباز یکول یدلم برا-
کوبونم و از  یم یکنه. با پشت دست محکم به دهن اون حس کم رو و خجالت یو پربغض نگاهم م ادی مباال سرش

. ستین یزن درد کم نیکرده. درد ا نیمن رو هم سنگ یگلو قم،یرسم. بغض رف ی. به دوقدم بهش مشمیجام بلند م
 یزیچ ی. بوچهیپ یم مینیب ریها زگذشته  یذارم. بو یو آروم سرمو روشون م نمیش یپاهاش م یزانوهام، جلو یرو
 .لوفرین یگل. بو هیشب
 نرفته. ادشیهم ما رو  دهیسپ دمی. بهت قول ممیرو دوست دار گهیهمد شهیمن و تو هم-

. سالم شهیوارد م ینیبا س میو مر شهیباز م ،یخانگ ینمایکنار س قایدر آسانسور دق نه،یش یسرم م یکه رو دستش
و  ادیکنه اما ناگهان به خودش م یم ستیا یا هیثان یحالتمون برا دنیشکنه و با د یبلند و پر شورش سکوت رو م

 کنه. یبه سمتمون قدم تند م
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 ذاره. یدورتون بگردم. آقا بفهمه منو زنده نم دینینش نیزم یاوا خانومم. خاک بر سرم. پاهاتون لخته رو-
 :گمیزنم و در جوابش م یم یخندکنه. لب یزانوهامه م یکه بلنداش تا رو ینیبه دامن ج یا اشاره

 دوستم تنگ شده. یکنه. دلم برا یگرمه و هات چاکلتت گرم ترم م نینگران نباش زم-
راجع بهش نداره و بحث اون روز  یدونم که تصور خوب یاندازه. م یغرق در فکر م لوفریبه ن ینه چندان مطمئن نگاه
 نرفته. ادشیرو 

 یپاهاشه. ب ی. سرم هنوز رومیبه خوردنش ندار لیم چکدومیر گرفتن و هقرا زیم یرو یا شهیبزرگ ش یها وانیل
 :گهیمقدمه م

 رهام. شیگردم پ یفردا برم-
 کنم. ینگاهش م نیکنم و غمگ یبلند م سرمو

 پر از شکنجه؟ یشب ها متیبه ق یحت-
 .تهیکه بخاطر تصور اون همه آزار و اذ ی. دردشهیپر از درد م نگاهش

 بسازم. دیبشم. با شترشونیب یتونم باعث نابود یحد مامان بابا رو نابود کرد. من نماز  شیب نایس انیجر-
 .رمیگ یکنه، گاز م یو مغلوبم م شهیکه داره غالب م یرو از شدت بغض لبم
 ؟یمتیبه چه ق-

 کنه. یم سیمن رو هم خ یکه چشم ها یچکه. اشک یگونه ش م یرو یاشک
 .ستیدوستم داره. دست خودش ن-

 ی. سوختن و ساختن، خاکسترش مهیزن تموم نشدن کی یها ی. سردرگمشهیاندازم و صورتم تر م یم نییپا سرمو
 خاکستر شدن و سردرگم موندن. یشده برا دهیکنه. انگار زن آفر ی)اون دوستم داره( خاکسترش م نکهیبه ا دیکنه. ام
*** 

 یآرامش شونه رو ال تینم. بادقت و نهاک یدرهم رو نگاه م شهیهم یاخم ها نیا نهینشستم و از آ یصندل یرو
 ی. اکثر وقت ها علدنیکه وارد عمارتش شدم، دست هام رنگ شونه به خودشون ند یلغزونه. از اون موقع یموهام م

سرش  یدونم که دو تا چشم هم باال یم اماکنن. نگاهش به موهامه.  یموهام رو شونه م م،یوقت ها مر یو بعض
 کنه. یصد مم رو ر رهیداره و نگاه خ

 ؟یکن ینگاه م ینجوریا یبه چ-
 طنتیمونه و ش ی. لحنم هم از نگاهم عقب نمشهیم دهیهم روشون پاش طنتیاز ش یو گرد شهیازش گرفته نم نگاهم

 واره.
 و زنونه انجام بدن. فیظر یکارها نیجناب سردار، از ا بهیخرده عج هی-
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 .ستیکنه اما آزار دهنده ن یرکت مموهام ح یفهمه و شونه خشن تر البه ال یرو م طنتمیش
 کار مردونه ست! نی. انجاستیا قایاشتباهت دق-

 نهیآ ی. از تورمیگ یاندازم و نگاهم رو ازش م یباال م یشونه ا ی. به آرومشهیتر م قیعم شیاز حاضرجواب لبخندم
 کنم. ینگاه م کمیو ش دیبه خودم و کت سف

 .ستیشونه هام ن یرو گهیهمه مو د نیشونه کردن ا خوب شده سردار آقا. زحمت یلیمن که خ یبرا-
. دست هاش دو ادیکنار دست راستم، فرود م قایدق زیم یو شونه رو شهیرسه، کارشم تموم م یم که به نقطه م جمله

کنم. لبخند  ی. من هم بهش نگاه مشهیم رهیبهم خ نهیآ یو از تو رهیگ یقرار م یصندل یلبه  یطرف شونه هام رو
 پارادوکس؟ ایمحوش مکملن  یاخم هامحو من و 

 کنه. یانعطاف صحبت م یو ب یسکوت، کامال جد یاز لحظه ا بعد
 بوده. نجایکرد، امروز ا یاحترام یقبل بهت ب یهمون دوستت که دفعه -
 دیخبر باشه؟ سرم رو به عالمت تائ یرئوف از عمارت درندشتش، ب یسردار عل شهیدونستم خبر داره. مگه م یم

 .دهی. ادامه مرهیبسته شده به دور مچ مردونه ش، چشم گ کی. ساعت کالسدمیون محرفش تک
 کرد؟ یعذر خواه-

 یحس چیه یسنگ ی. زمردهادمیکنم. دوباره سرمو به عالمت مثبت تکون م یسوال شک مرموز، شک م نیاز ا یکم
 .دنیرو نشون نم

 چرا... یکرد؛ ول یعذرخواه-
داره و به دور انگشت اشاره  یاز موهام رو با دست راستش برم یش و طره اسرجا ستهیا ی. صاف مشهیقطع م حرفم
 و درشتشه. دهیحلقه شده به دور انگشت کش یبه اون مو قشی. نگاه عمچهیپ یش م

 ش؟یدیبخش-
 بنده. یم خیباز خوفناک شده. همون خوفناک مرموز و سردار وار. از سوالش بدنم  حالتش

 آخه؟ هیچ یسوال ها برا نیا-
 داره. یبره و همونجا نگهش م یم شینیمو رو به سمت ب یطره  ونهم
 ش؟یدیبخش ناز،یپر-

. رهیگ یپر از لطافت سرتاسر وجودمو فرا م یتلخ و خشن، حس شهیزبون هم نی. اشهیم دهیزبونش چرخ یکه رو اسمم
 شدن. دهیدرهم تن ف،یخف یلطافت و ترس

 هست اصال؟ زایچ نیمگه ا یمیوست صمدو تا د نیمن از همون اولم ازش ناراحت نشدم. ب-
 دوزه. یبه چشم هام م نهیآ یاز تو ارهی. نگاهشو باال مشهیاون طره پخش م یرو قشیعم نفس
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 کنن؟ نیبهت توه یذار یچرا م-
 کنه. ینگاهش، چهره م رو مضطرب م ابهت

 بود. قانهیاومد، رف شیپ لویمن و ن نیهم ب یکنه. اگه بحث ینم نیبه من توه یکس-
 .رهیگ یقرار م یصندل یلبه ها یو دست هاش رو شهیکنه. دوباره خم م یسقوط م نیو به سمت زم شهیول م هاممو
اتفاق  نیذارم ا یهستم و نم گهی. اما من دیستادیکرده نا یاحترام یکه بهت ب یکس یجلو تیزندگ یوقت تو چیه-
 .فتهیب

 برد. یمته سوراخ کرد و به درونشون پمحکم رو با  یسنگ ها نیا شهیاما نم شه؛یتر م قیعم نگاهم
 ؟یگیم نویکه ا یبود میزندگ اناتیجر یهمه  یمگه تو-
 سرمه. دوباره قصد داره عطرشون رو طلب کنه. یباال شینی. بادیم نییو نگاهش به سمت موهام پا شهیخم م شتریب

 محکم و مردونه ش. یشده. صدا شهیآروم تر از هم صداش
 !یدون ینم یچیتو ه-

 قرار شده. مثل نگاهم. مثل نفس هاش. یب قلبم
 شم؟یپ ادیب یگفت لویتو به ن-

 ره. یدرون موهام فرو م شینیو ب ادیم نییپا شتریب سرش
 .شیببخش کهیازت معذرت بخواد جور دیمن بهش گفتم با-
 نقدریا ی، از کزورگو یحام نی. اشهیم ختنمیفرو ر شتریکه باعث ب شهیسرم خورده م یدرون موهام رو ی..وسـ..ـه ابـ

پوش،  اهیس یحام نیتوجه داره. ا انمیمن رو از بره. که به تک تک اطراف یپررنگ شده که تک به تک اعمال و زندگ
 !ه؟کن یاومده و داره جا پاشو محکم م رید نقدریکه ا هیک
 یباز م عیر رو سرد میکنه. مر یورود رو صادر م یو اجازه  ستهیا یسرجاش م یبه آروم ی. علشهیبه در خورد م یتق

 زنه. یتپلش گل انداختن. نفس نفس م ی. باز لپ هاشهیکنه و داخل م
 .دنیرس نایخانوم بزرگ ا-

کنم. ترسم از خانم بزرگ  یزانوهامه با دستم صاف م نییو جذبم رو که تا پا دی. دامن سفشمیزده از جام بلند م هول
کنه. از  یم می. در سکوت همراهمیشیهم از اتاق خارج م مقتدره. دوشادوش بیزن عج نی. اشترهیهم ب یاز خود عل

 یخواد جلو یکشم. در تعجبم که چرا دلم م یخجالت م رهیدستش بگ یکه دوست دارم دستم رو تو یحس نیا
 بیعج یحس ها نیدهن ا یتو ی. با پشت دست جلویجد شهیمرد هم نیخوش نشون بده ا یخونوادش بهم رو

 کنم. میاضطرابم رو قا ،یمصنوع ینم با زدن لبخندک یم یکوبم و سع یم بمیو غر
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با احترام  نبی. زشهیکنه. خانم بزرگ اول از همه وارد م یهمون خدمتکار خشک روز اول، در رو براشون باز م نب،یز
نداره.  یتیدونم براش اهم یمونه اما م یجواب م یکنه و سالمش ب یبهش سالم م یشگیهم یو همان خونسرد

 .یشیپس و پ چی. بدون هدهیرو انجام م فشیفقط وظا ینآدم آه هیمثل 
 ی. نفسم کمشهیتر م قی. لبخندم عمشنیهم وارد م دای. آقاجون و آشمیم کشونیبخشم و نزد یقدم هام سرعت م به

 بر کنترلش دارم. یعجله و تند راه رفتن گرفته اما سع نیبخاطر ا
 .نیخوش اومد یلیسالم... خ-
. معذب وار سرمو شهیم دهیکنم. نگاهش به سر و شکلم کش یه سمت خانم بزرگ دراز ماول از همه دستم رو ب و
 .دهیفشار م یاندازم. دستمو به سرد یم نییپا
 سالم عروس!-

ست.  رانهیهم حق یست. بدجور رانهی. حقستیلب هام. عروس گفتنش قشنگ ن یبنده. مثل لبخند رو یم خی بدنم
رو  خمیتونه  یلبخند گرمش هم نم یدوزم. حت ی. نگاهمو به آقاجون مرهیگ یازش م عیسر نبیو ز ارهیچادرشو درم

 داره. یآب کنه. به سمتم قدم برم
 سالم بابا جان. حال دخترم چطوره؟-
همه سرما و گرما حس ترک برداشتن بهم دست  نیبـ..وسـ..ـه. از ا یرو پرمحبت م میشونیگذره که پ ینم یا هیثان و
 درون پرتالطمم نباشه. نگریکنم که ظاهرم نما یم یعاما باز هم دارم س دهیم
 داخل. دییآقاجون. بفرما دیخوش اومد-

 و در سکوت نظاره گره. ستادهیکه محکم پشتم ا یا ی. علرهیم یکنه و به سمت عل ینثارم م یمردونه ا چشمک
 .ستیبد ن یلبخند بزن یبابا جان کم-
 گـه: یم رگوشمیکنه و ز یغلم ممحکم ب دایچون آ هیفهمم عکس العمل رئوف چ ینم
 .یعروس جون یشد یآخ که چقدر خوردن-
 زنم. یظرفش رو بـ..وسـ..ـه م یخندم و گونه  یم یاروم به
 مت،یو گرون ق یشمیبلند  رهنیپ نیا یکنه. خانم بزرگ در سکوت تو یم تشونیهدا یبه سمت ضلع شرق نبیز

 یساخته شده. عل یزن نیهمچ یکه واقعا برا ینه. عمارتک یعمارت حرکت م یسلطنت یمقتدرانه به سمت مبل ها
 در حال صحبته با پسرشه. یو آقاجون به آروم رهیهم کنار پدرش راه م

 شده. شهیتر از هم دهیرنگ کش یریکت و شلوار ش نیا ی. توارهیچادرشو در م ستادهیکه کنارم ا دایآ
 جون؟ یپر یستادیچرا ا-
 لب هامه. یکنم. لبخندم هنوز رو یم تیدست موهامو پشت گوشم هدا با
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 .زمیعز امیمنم االن م نیتو برو بش-
رم.  یبه سمت آشپزخونه م عیکنه. سر یحرکت م هیبه سمت بق یا دهیاندازه و با )چشم( کش یباال م ابروهاشو

 زیسر م میو مر ستادهیروح در سر گاز ا یب فرمیونیآشپز عمارت با همون  با،یبزرگ پشت راه پله. فر یآشپزخونه 
 گم: یو م رمیبه سمتش م دههاست. هول ز وانیل یتو ختنیوسط آشپزخونه، مشغول شربت ر یچوب

 ؟یدرست کرد یچ-
 کنه. یو با تعجب نگام م ادیباال م سرش

 !د؟یکن یم کاریچ نجایوا خانوم، شما ا-
 کنم. یها نگاه م وانیل یو به آب پرتقال خوشرنگ تو ستمیا یم کنارش

 برمشون. یمن م-
 زنه. یبه گونه ش م یآروم ی ضربه

شربت بلند  ینی. مگه من مردم شما سهیبق شیپ دیآقا باز اخراجم بکنن. تو رو خدا بر دیبکن نکارویمونده ا نمیهم-
 !دیکن
 گم. یم نیکنم قدم بردارم. در همون ح یم یسع یدارم و به آروم یرو برم ینیتوجه بهش، س یب

 تازه از فر درشون اورده، تا گرمن خوشمزه ترن. بای. فراریها رو برش بده و ب کیک عیسر-
نخورم. بسم اهلل بسم اهلل  زیجماعت و به خصوص خانم بزرگ ل نیا ینکرده جلو ییوقت خدا هیکنم که  یدعا م دعا
 یم نیریکامم رو ش یو کم شهیم دهیچیدهنم پ ی. پشمک تورمیگ یشم و مرتب لبم رو گاز م یم کشونینزد انیگو

 کنه.
 .شهیآقا جون بلند م نیپر از تحس یزنه و صدا یبرق م دایآ یچشم ها دنمید ایدارن.  دیو آقاجون به سمت من د دایآ
 بابا جان! یدیچرا زحمت کش-
 :گهیحرف آقاجون م یدر ادامه  هیکه مملو از مهربون یبا شوق و لحن دایآ
 مگه؟ میکنه. دار یم ییرایخونه، خودش ازمون پذ یعروسمون ماهه بخدا. با وجود خدمتکار تو-
خوره اما به جاش لبخندم رو حس  یکاخ دردندشت نگو خونه. به ابهتش برم نیتونستم بهش بگم به ا یکاش م یا
. از ترس شهیم ختهیر ینیس یلبه  یرو یو موهام کم شمیکنم. خم م یکنم. اول از همه به خانم بزرگ تعارف م یم

 .رمیگ یلبم رو گاز م
و  رمیگ ی. نگاهمو ازش مشمیم کیکردن نزد یاندازه. کم کم دارم به غالب ته یبهم م یو نگاه هاریباال م سرشو

 :گمیم ریسربه ز
 .دییبفرما-
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 :گهیمحکم م یداره و آروم ول یبرم یوانیمکث ل یاز لحظه ا بعد
 !یدار یقشنگ یموها-
کنم و به  ی. در جوابش تشکر مرمیگ یم رو گاز م چارهیاز خجالت لب ب نباریو ا شمیحرفش شوک زده م دنیشن با

حرف مادرش، دلم زنونه وار شاد  دنیاز شن دهی. انگار فهمطنتهیپر از ش دایکنم. نگاه آ یهم تعارف م دایآقاجون و آ
 شده.

به خودش  یشتریو وسعت ب شهیم یست. لبخندم واقع رهیو نامفهومش بهم خ ی. نگاه زمردشمیخم م یسمت عل به
گـه، باعث  ینم یچیکنه و ه یتشکر نم نکهیداره. ا یبرم یوانیه نگاهش به چشم هام متصله، ل. همونجور کرهیگ یم
. عروسک نیکنارم بش یعنی نیزنه و ا یم رومآ یکدر. به کنارش ضربه ا یکج بشه و نگاهمم کم یلبخندم کم شهیم

. دهیشربتم رو قرار م وانیبل، لکنار م زیم یو رو رهیگ یاز دستم م نبیرو ز ینیکنه. س یعمارت اطاعت م دپوشیسف
 کنه. یرو مغلوب م ممیمال یعطر زنونه  لش،یو پرس نمیش یکنار امرکننده م

 یرو یعل یاما دست مردونه  رمیرو از دستش بگ کیخوام بلند شم و ک ی. مشهیبه دست وارد جمع م کیک میمر
کنه اما  یکنم. نگاهم نم یلرزه. نگاهش م یتماس م نی. تنم از انمیکنه بش یو مجبورم م رهیگ یرون پام قرار م

 .ادهیپامه و حرارتش ز یدستش همچنان رو
 شو بسپار به خدمتکار! هیبق گه،یبسه د-

 تماس لرزون نباشه. نیکنم صدام بخاطر ا یم ی. سعدمیتر از خودش جوابشو م آروم
 مادرت. یزشته جلو-

بره.  یچشم هام فرو م یکنه و زمردهاش رو تو یم مو جاش هنوز داغه. نگاه شهیپام برداشته م یرو از رو دستش
 .شهیتر از هم یجد
 سرجات! نیهمه خم و راست بشه! پس بش یعمارت، زن من جلو نیا یکه تو نهیزشت ا-
با  می. مرشهیدلم پر ازحرارت م یزنه و تو یپر م یبیدلم ذوق و شوق عج یکنم و تو یدلم )زورگو( خطابش م یتو

 یتی. جدنمیب یو آرومش رو م یجد یرو نیباره که ا نیاول یکنه و برا یها رو تعارف م کیک یادیز اریاحترام بس
 که بخاطر حضور خانم بزرگه!

 دوزه. ی. پر مهر بهم چشم مستین یرفتن نیاز ب دایمثل آ قایمهربون آقاجون دق لبخند
 دخترم؟ یهست یمن راض یپسر پشمالو نیاز ا-
بلند  یحنده ا ی. به جاستین یبلند راض یها شیر نی. انگار مثل من از ارهیگ یم خنده م دهیکه به سردار م یلقب از

 پاشم. یبه روش م یقیو ناپسند، لبخند عم
 باشن. یسردار از من راض دوارمیخوبه. ام یخدا رو شکر همه چ-
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 ییتنها یتودونه که من  ی. نمادیکنم، خوشش م یجمع سردار خطابش م یذارم و جلو یکه به پسرش م یاحترام از
 .دهیهامون هم تا حاال اسمش رو صدا نزدم. سرش رو تکون م

 .شهیهم دیخوشبخت باش-
. انگار نه انگار هیکنم. هنوزم خشک و جد یرو نگاه م یعل یرچشمیاندازم. ز یم نییکنم و سرم رو پا یم یتشکر

کس مهم  چیدوره ش کردن. انگار هها  بهی. انگار غرتهیمن نشسته. انگار وسط مامور یخونوادش اومدن. انگار جلو
 .ستین

 .شمیدلم مونده تا بهت غر نزنم آروم نم یجون، بخدا من تو یپر-
سرشونه هاش قرار  یکه رو یصاف یها و موها یچتر نیدوزم که با ا یم دای. نگاهمو به آارمیسرمو باال م پرتعجب

 .دهیناراحت ادامه م یلحنو با  شهیم دهیکش نییلب هاش به پا یگرفتن، بانمک تر شده. انحنا
 الیبه فام ستیتو ن فی. حمیریبگ یزیچ یجشن هی ای. جون من حداقل بنمیخان داداشمو بب یمن آرزو داشتم عروس-

 م؟ینشونت ند
. تالش ستی. اصال به موقع نستی. اصال پخته نستین دهیجمع اصال پسند یجلو دایآ یاز کارها و حرف ها یبعض

 قلبم آروم باشه. یوم باشه. نگاهم آروم باشه. طپش هاکنم که لحنم آر یم یادیز
منه  هی. کم سعادتستیمناسب حال و احوالم ن یدادم. راستش جشن عروس حیرو براتون توض طمیمن شرا زدلم،یعز-

 بدم. بیبزرگ ترت یمهمون هیبا موافقت سردار، حتما  دمیهاتون آشنا بشم اما قول م لیکه هنوز نتونستم با فام
 زنه. ی. دست هاش رو به هم مشهیها باز م انوسیاق یبه اندازه  ششی. نشهیدوباره پرباد م دایآ ی دهیبخوا باد
 . باشه؟یریروزا بگ نیجون من؟ پس قول بده هم-
 .شهیمقتدر خانم بزرگ، زودتر از من بلند م یخوام جوابش رو بدم که صدا یم
 جای! دخالت برنیبگ یدر ضمن اگر بخوان جشن رن،یگو کجا جشن ب یکنن ک یم نییزن و شوهر هستن که تع نیا-

 .ستین یاصال کار قشنگ
 طونیدخترک ش نیپره اما از اون ورم دلم به حال ا یم نییباز هم اون حس زنونه باال و پا م،یمستق ریغ تیحما نیا از
 تشی. شخصهینیب شیقابل پ ریمثل خودش مبهمه و غ ،یهمه. مادر عل یشد جلو خیسنگ رو  ینجوریسوزه که ا یم

حساب  یکه نه. فقط ب دمیاما حاال فهم ادیمن بدش م ازفکر کردم  دمشیکه د یاول وقت یپر از اقتداره و در وهله 
اندازه و  یم نییسرش رو پا چارهیب یدای. آستیوار ن نازیپر کیف یلبخند ها ریزنه و به قول روشنا درگ یحرف نم

تونم.  یسکوت رو بشکنم، نم نیکنم که بخوام ا یم ی. هر کارشهیا محکم فرم نمونیب یزنه. سکوت بد ینم یحرف
 :گهیم یو رو به عل ادی. آقاجون به کمکم مدهیاجازه نم میخجالت یاون رو

 سراغ شطرنج؟ میبابا بر-
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 قهیسر در  یدایخانم بزرگ نامنعطف و آ نیا نیبره، من ب ی. آقا جون بخواد با علادیآهم درم دهیکه م یشنهادیپ از
 کار کنم! یفرو کرده و ساکت، چ

خواد به ساق دستش چنگ بزنم و  ی. دلم مشهیو به تبع اون آقا جون هم بلند م شهیحرف، از جاش بلند م یب یعل
 کنم. یدوزم و دور شدنش رو نگاه نم یم دایاما به جاش نگاهمو به آ نهیمجبورش کنم که کنارم بش

 یکنم که خشک م ی. با تعجب نگاهش مشهیهم از جاش بلند مکنن خانم بزرگ  یم یرو خال دونیکه م مردها
 پرسه.

 عمارتت بزنم عروس؟ یتو ینداره چرخ یاشکال-
 .شمیزنه. از جام بلند م نیعمارت در اصل ارث خود ا نی. اشمیسوالش شرمنده م از
 د؟یکنم تنها نباش تونیهمراه دیخوا یمال خودتونه. م زشیهمه چ نجای. اهیچه حرف نیا-
 اندازه. ینگاهش رو به دور و بر م یبیالت عجح با
 تنها باشم. میخوام با خاطرات جوون یم-

 یپدرش بوده، تو یسوگول مایخانم بزرگ که قطعا قد نیخوب ا یسال ها دیکنم. شا ی. درکش مدمیتکون م یسر
 نییز پله ها پافاخرش، ا یمغرور و سرکش رو که با لباس ها یتونم تصور کنم دختر یشده. م یعمارت سپر نیا
 .شنیو خدم و حشم، جلوش خم و راست م ادیم

 کنم که هنوزم پکره. یم دایبه آ یداره. نگاه یقدم برم یسمت تاالر غذاخور به
 .یساکت و آروم باش ادیخانوم. بهت نم دایآ الیخ یب-

که من  یزی. چهیراحتو نا تیکه پر از مظلوم ییدوزه. چشم ها یمانندش رو بهم م یعل یو چشم ها ادیباال م سرش
 .دمیبرادرش ند یزمردها یتا حاال تو

 خواستم دخالت کنم به خدا. یجان، من نم یپر-
گلبرگ  هیدختر مثل  نیاندازم. ا یم فشیظر ی. دستمو دور شونه هانمیش یکنارش م رمیو م شمیجام بلند م از
 پاکه و ساده ست. ف،یلط
 یدایکه اشکال نداره. گذشت. زود آ شدیجمع مطرح م یجلو دیفقط نبا ینزد یناراحت نباش دختر. تو حرف بد-

 .یستین یدوست داشتن ینجوریشو. ا یشگیهم
 کنه. ینازکش رو از هم باز م یلب ها یحیمل لبخند

 . من رو مثل خواهرت بدون. باشه؟یخوشحالم که تو عروسمون شد یلیمن خ-
 بوسم. یش رو پر محبت م گونه

 چشم.-
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 .گهیو با شوق م رهیگ ی. دستمو مشهیمهاش باز هم براق  چشم
 .یعمارت گرد میما هم بر ایب-

 .شهیهام گرد م چشم
 کجا مثال؟-
 کشه. یو من رو هم همراه با خودش م شهیجاش بلند م از
 اصال. یدیباال رو ند یبندم اتاق ها یشرط م-

 .دنهیدرحال دو بایدارم چون تقر یتند پشت سرش قدم برم تند
 .مدیدو سه تاشونو د-

 چیو مارپ یی. به کتابخونه طالمیر ی. با هم از پله ها باال مشهیسالن پخش م یخنده ش تو نیخنده و طن یم بلند
 :گهیکنه و م یمانند اشاره م

 .یرو دوست دار نجایا یلیحتما خ-
 کنم. یبه کتابخونه نگاه م پرحسرت

 بودم که اصال سمتش نرفتم. ریدرگ نقدریا یقشنگه ول یلیخ-
 :گهیم نیکشه و در همون ح یم دستمو

چند نسل کتاب  شهی. باورت میخون یخاندانمون رو م یو کل کتاب ها یکن یم یزندگ نجایکه صدها سال ا شاهللیا-
دارن اما رسم  ادیباشن. اتفاقا خواهان هم ز یمتیق یلیفکر کنم خ ش،یخط یشده؟ نسخه ها دهیکتابخونه چ نیا یتو

 .یبغـ*ـل نسل بعد یبره تو میازش کم نشه و مستق یزیبشه اما چ یرت فقط بازسازعما نیکه ا نهیما ا یخونواده 
داشته باشه. به سمت  ییکتاب ها نیکردم همچ یبزنم. فکر نم بیعج یکتابخونه  نیبه ا یکه سر شمیم کنجکاوتر

 .میریاتاق از سمت راست م نیاول
 جون؟ یپر یاتاق رفت نیا یتو-

 پره. یابروهاش باال م طنتی. با شدمیتکون م یبه عالمت نف سرمو
 !یدیمامانمو ند یها یپس نصف عمرت برباد رفته که اتاق جوون-
پشت تخت  قایبزرگ دق یعکس یو قاب رهیمخمل سبز ت یها واری. دمیذار یم میو با هم به داخل اتاق قد شهیباز م در

بلند فر درشت،  یپره و با موها یکه کم یکلی. دختر جوون، با هرهیگ یچشمم رو م ،یسلطنت یخواب دونفره 
دارم و مسخ  ی. به سمت قاب عکس قدم برمردهنک رییتغ ینگاهش ذره ا یکنه. غرور تو یسخاوتمندانه نگاهمون م

 پرسم. یشده م
 خانم بزرگ فره؟ یموها-
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 کنه. یسرم حرکت م پشت
 کنه. یسرش م یعمارت روسر یوقته موهاش کوتاهه و تو یلیخ یآره ول-
لبم  یرو ی. لبخندهیفخر و اعتماد به نفسش، ستودن نیدختر مغرور. اما هم نیا ینداره چهره  یا یکوتمل ییبایز

 .ادیعمارت با اصالت و پر رمز و راز خوشم م نیبنده. کم کم داره از ا ینقش م
 مونده. ینکرده و هنوز اتاق خانم بزرگ دست نخورده باق رییتغ زهایچ یلیچقدر خوب که خ-
 گردم. نگاهش به عکس مادرشه. ی. به سمتش برمشهید مبلن دایآ آه
 ادیو ب راثشیارث و م یرفت اما اونقدر عاشق بابام بود که دل بکنه از همه  یعمارت در م نیا یجون مامان برا-
 اونجا. ایدوست دارم. حتما ب شتریب نجایکنه. من راستش خونمون رو از ا یسرزنده زندگ یول کیکوچ یاون خونه  یتو

باعث شده دل از پرنسس  یبزرگ و گرانقدر که حت یکنه. عشق یخانم بزرگ هم بلد بوده عاشق بشه و عاشق پس
 مرد مهربون و درستکار. هی یبودن بکنه و بشه خانوم خونه 

 اتاق ها رو بهت نشون بدم. ی هیبق میبر ایب-
 پرسم. یم نیو در همون ح فتمیکنم و دنبالش راه م یم بایدل از اون عکس ز یسخت به
 ؟یبهزاد پسرخالته. دروغ گفت یبار گفت هی ادمهی-

 کنه. یچپ چپ نگاهم م یگرده و با حالت بامزه ا یبرم
 سرت. یاز من تو یدار یبد یخانوم. چه فکرا یدروغگو دشمن خداست پر-

 گم: یم پرتعجب
 پسرخالته! یتولد بهزاد تو من گفت یتو یتنها وارث انگار خانم بزرگ بوده ول-

 . منم به دنبالش روونم.فتهیگرده و راه م یبرم
عمارت. اونم هم سن  ادیسالش بود به عنوان خدمتکار م ستیمامانم ب ی. مادر بهزاد وقتستین یبله پسرخالمه اما تن-

. اون بهزادم شنی. خواهر هم مشنی. غمخوار هم مشنی. همراز هم مشنیمامان بود اون موقع. کم کم با هم دوست م
 ما. یله پسرخا شهیم
 .ستمیا ی. مرهیکنه و به سمت اتاق سوم م ی. اتاق دوم رو رد مدمی. در سکوت سرمو تکون ممیشیاتاق خارج م از
 ؟یکن یکه ردش م ادیاتاق بدت م نیاز ا-
 اندازه. یپر از سوالش رو به در بسته اتاق دوم م یگرده. چشم ها یسمتم برم به
کس اجازه نداره واردش بشه،  چیاتاق قفل شده. ه نیداش افتاده، در اعمارت دست خان دا نیکه ا یاز اون موقع-
 خدمتکارا. یحت
 کنم. ینگاه م یمرموز باشگفت یدر بسته  به
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 .دهیاون داخل رو ند یتا حاال کس یعنی-
 دوزه. ینگاه سبزشو بهم م مطمئن

 از خودش! ریکس غ چیه-
به  رمیو اون در پر رمز و راز بگ دایچشم از آ شهیم رسه و باعث یمحکم خانم بزرگ، از پشت سر به گوش م یصدا

 سمت اون دختر فر درشت برگردم.
 صحبت کنم عروس. قهیخوام باهات چند دق یم-

مبل  ی. روشهیلبم نمودار م یرو یکنم. لبخند کمرنگ یمربوط به اون اتاق رو از ذهنم به زور خارج م بیعج افکار
 نییکنه که پا یو از راه پله قصد م رهیگ یازمون فاصله م یحرف چیه یب دای. آنهیش یسالن م یگوشه  یراحت یها

 یدارم. به پشت یبا من داره به سمتش قدم برم ییهازن چه حرف  نیگذره که ا یسرم داره م یتو کهیبره. در حال
 .نمیش یمبل م یو روبه روش رو گمیم یراستش قرار گرفته. )با اجازه( ا یپا یچپش رو یداده و پا هیمبل تک

 سرت باال باشه دخترجان.-
 یزن رفته. روسر نیشک به ا یب یدوزم. اقتدار عل یچشم هاش م یو تو رمیگ ینگاهمو از زانوهام م یآروم به
 قاب گرفته. یصورت گردش رو به شکل مرتب یشمیابر

 شکنه. یرو م نمونیمحکمش، سکوت ب لحن
 ی. من برایپسرم نبود یکه تو انتخاب من برا یدون یخوام باهات صحبت کنم. خودت هم م یباره که م نیاول-

 .یرو ندار اتیداشتم که تو اون خصوص یبه خصوص یعروسم فاکتورها
که  ینگاه کنم. نگاه مشینامال یو هنوزم مجبورم به چشم ها شهیجونم زده م یب کریرحمانه شالق کلمات بر پ یب

 هنوز هم توام با احترامه.
 .دهیم ادامه

که بزرگ کردم  یکرد، نه مخالفت کردم نه موافقت چون به انتخاب پسر شنهادیه عنوان عروس پتو رو ب یوقت-
کردم اما  شنهادیبا اصل و نسب پ یاز خونواده ها یمختلف یدخترها یبه عل یادیز یداشتم و دارم. سال ها مانیا

 یاضر به ازدواج باهات شده ولکه ح دهید یتو چ یدونم تو ی. نمنهیخواست اون ها رو بب ینم یو حت رفتیپذ ینم
 منحصر به فرده! ده،ید یدونم هر چ یم

با من ذهنم رو مشغول  یهست علت ازدواج عل یکنه. هرچ یم بمیتخر نکهیا ایکنه  یم فیدونم داره ازم تعر ینم
 !ستهیلونیو و مطلقه نازیحاضر به ازدواج با پر یچ یباهام ازدواج کن اما نگفت اون برا تیامن یکرده. به من گفت برا

 !یکه حال پسرم رو خوب کن نهیمادر ا کیتنها خواسته م ازت به عنوان -
 .ارهیبگم که دستش رو باال م یزیخوام چ یکنه. م یمکث م یکنم. لحظه ا یتر نگاهش م بادقت
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رفته  ییها تیکنه. مامور یرو خدشه دار م زادیروح آدم یکه به کل دهیرو د ییمرد به خاطر شغلش صحنه ها نیا-
 بش،یو غر بیمرد به خاطر هوش عج نیو جا نزده. ا اوردهیوقت اخم به ابرو ن چیه یکه از خود جهنم هم بدتر بود ول

و خش  دهیکنه. روح پسرم آزار د یم خیهم مو رو به تن س دنشیرفت که شن ییکرد و جاها دایزود پر و بال پ یلیخ
ببخشه. حال پسرم رو خوب کن  امیر و محبت زخم هاش رو التتا با مه ازمندهیزن صبور ن هیدار شده. روحش به 

 عروس!
*** 
پاهام از  نمیب یکه م یدارم؛ اما با صحنه ا یقدم بر م ی. با سستشنیم دهیاراده به سمت مزار سوگند کش یب پاهام

قد بلندش  که پوست استخون شده و فقط یمرد ناست؟یس یفوسیت یموها نیمرد با ا نیقلبم هم. ا سته،یا یحرکت م
هق  یقبره و صدا یسرزنده ست. سرش رو شهیهم ینایمرد همون س نیداد که ا یشد نشون م ینم دهیکه اگر خم

 دهیبر دهی. نفس هام بر شنیخوام چشما هم رو هم ببندم اما بسته نم یم رم،یگ ی. گوش هام رو مچهیپ یهقش م
 نایس یضجه ها یا باز فالش شده. صداگنجشک ه کیج کیج ی. صداستیشدن. اعمال و کارام دست خودم ن

شنوم.  یم ویزنم. هنوزم دست هام رو گوشمه اما همه چ یزانو م نی. روس زمارهیم ادمیرو به  فزیها یها ینوازندگ
 شه. یچشم هام هر لحظه گرد تر م

 یدور بازوها انیم . دو مرد که لباس فرم دارن،رونمیکنم ، ماتم، ح ینم هی. گرستادهی... قلبم انگار از طپش ا قلبم
 رو نایس
 یکنه که بازوها یتقال م نای. سرمیو به سمتشون م شمیبلند م یکنن. از جام به سخت یوبه زور بلندش م رنیگ یم

. نهیب یزنه و ناگهان من رو م یم ادیتونه. مرتب اسم سوگند رو فر یرو از قفل دست هاشون آزاد کنه اما نم فشینح
نه اسم  کنهیم هیگر گهیگونه هام . نه د یرو زنیر یم مبهم ، اشکا شهیروشم. مات م . منم رو بهستهیا یسرجاش م

رحمه  یمزاحم و ب یدست ها ونیفقط . من هم. بازوهاش هنوز م کنهیزنه. به چشم هام نگاه م یسوگند رو صدا م
رو نگاه  ی. علشهیرمیگونه ش رو پاک کنه اما دستم اس یرو یکه اشک ها ادیاون دو مرده. دستم ناخواسته باال م

 زندانبان وار. یکننده. نگاه دیتهد ی. نگاهیخیخشن و  یکنه. نگاه یکنم که دستم رو گرفته و داره بهم نگاه م یم
 ندارن. یچشم ها قبله گاه من بودن. بارون اشک هام تموم نیا یروز هی. نایس یچشم ها یتو شمیم رهیخ دوباره

 دارم ازش دور شتریکه هر لحظه ب ناستیکنم. نگاهم به س ینم یقاومت. مشمیم دهیکشه. کش یدستم رو م یعل
 یچشم ها دنید یتمنا شتریکشه. نگاه منم هر لحظه ب یو من رو به دنبال خودش م رهیم ی. علشمیم
رو  نایس هانهیتونه اتصال نگاهمون رو قطع کنه. مردها کر یکس نم چی. همیا رهیکنه. به هم خ یرو م نایس سیخ
. چشم ندارن با هم بودن ما رو میخوان ما با هم نباش یکنن. م یمن رو. دارن از هم دورمون م یو علکشن  یم
 م. شهینداره. کالفه تر از هم یا جهیو تالشم نت شمیم دهی. اما باز هم کشستمیا یو سرجام م شمیم ی. عصبننیبب
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 دستمو ول کن ! -
ترسه. چشم هاش ترسناک تر از  یگرده و نم یرسم. برمت یو نم ستهیا ی. مچهیپ یتو کل فضا م ادمیفر یصدا
 صورتم رو غرق کرده. م،یعصب یترسم. اشک ها ینم یچیاز ه گهیکه د نمیترسم. اونقدر غمگ یشدن ونم شهیهم
 . برو!رمیولم کن. برو. برو بذار به درد خودم بم گمیبهت م ؟یمگه کر -
 کنه. ید کن پرنده ها هم خاموش کرده. دستم رو ول نماعصاب خور یصدا یکه حت یغیزنم. ج یم غیته دل ج از
 :گمیآروم م یول یوعصب دهیخراش یکوبم. صدا یش م نهیسـ*ـ یمشت لرزونم محکم تو با
 ولم کن ! -

اعصاب  ی. لحن آرومش، روقرارتریو قلب من ب شهیدور و دور تر م نایشده. س شهیاز هم شتریچشم هاش، ب ابهام
 مرد به خودش رو. نیا نانیاطم دهیکه نشون م یلحن آروم کشه. یخط م شتریب فمیضع
 بشه؟ یولت کنم که چ -
ببره. قادر سرد سنگشون رو بشکنه  نیرو از ب یسبز نیا یکنم و طوفان نگاهم قادره همه  یم انیلرزم. طغ یم شتریب

 و غرق کنه.
 . ولم کن!ششیخوام برم پ یم -

روزگار  نیا ی. لمس شدن. لمس شکنجه هاچهیپ ی جونم نمجون ال یتو یو درد شهیمحکم تر فشرده م دستم
 ی. نفس هاشهیتر م کیانعطافش بهم نزد ی. صورت بشنیاز خون شناور م ییایدر یالمروت. باز هم زمردهاش، تو

پر از دردم رو به آسمون  ادیشه، فریدندون هاش خارج م یکه از ال یبزنه. غرش شیتند و پشت سرهمش قصد داره آت
 بره. یهفتم م

کس  چیدست ه گهیچه زنده د یمنم. چه مرده باش تیزندگ یو تنها مرد لعنت ینیب یرو نم نایوقت س چیه گهیتو د-
 رسه! یبه تو نم

رو پر  امیدن ،یگربه مانند عل یفقط برق زمردها ان،یپا یب یکیتار نیا یو نفس نفس زنان، تو شهیهام باز م چشم
که  هیدوونده و چشم هام، محو نگاه شهیگلوم ر یتو یو درشته. بغض بد زیق رعر یپر از دونه ها میشونیکنه. پ یم

زده از  خیداغش صورت  یکمه که نفس ها ونقدرا نمونیب یغروب کرده و قرمز شده. فاصله  یبدجور شیدیسف
 کنم. ی. زمزمه مشهیم دهیخشک و ترک خورده م کش یبخشه. زبونم رو لب ها یترسم رو گرما م

 .دمی... دیب بدخواب... خوا-
 دهیخواب دچارش شده بودم، شالق وار به بدنم کوب یکه تو یجمله رو کامل بگم. هنوز غربت و درد هیتونم  ینم
. شنیبرنده تر م هیبه ثان هیگـه فقط چشم هاش ثان ینم یزیره و چ یصورتم، عقب نم یخم شده به رو ی. علشهیم
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 دنش،ی. نفس کشدهیتهد دنش،ی. نفس کشستین یعاد دنشیشفرار کنم. نفس ک شدیکاش م یو ا شنیبرنده تر م
 هوا محو. یدفن شم با تو نیقعر زم یشد تو یکاش م یو ا رهیدرون بالشت فرو م شتری. سرم بهیعصب

دست دوباره شکنجه  نیروز ها طعم نوازش نداره. ا نیدست مثل ا نی. انهیش یموهام م یو رو ادیچپش باال م دست
 وار و سرداروار شده. یمدست نظا نیگر شده. ا

 .ادیافسار، نفسم بند م یب ریش نیبا ا کیاتاق تار نیا ی. از ترس و وحشت، توادیبند م نفسم
 .دمی... شده؟... من... من فقط خواب دیچ-

تونه مسکن باشه و  یکه همزمان م ی. دستشهیم دهیسرم کش ی. دستش آروم روشنیم اهیانگار دارن س زمردهاش
 زنن. یرو چنگ م یو رو تخت شنیهام کنار بدنم مشت م آزاردهنده. دست

 اندازه. یبه وجودم م یخوفناک یلرزه  صداش
 !فتادیاز دهنت نم نایس نایتخت من، س یاتاق من، تو یمن، تو یخونه  یتو-

 . پر از ضعفم، پر از ترس.ستی. لحنم پر از تمناست. حالم خوب نشهیوار به هم خورده م کیستریهام ه دندون
 کابوس وحشتناک. هینبود. به خدا کابوس بود.  ی. اصال خواب خوبمیدید یاشتم خواب مد-

که قادر به  ی. از خشمتهینها یدست از خشم ب نیا ی. داغنهیش یسرشونه م م یلغزه و رو یموهام م یرو دستش
 .فهینح یشونه  نیخورد کردن هم

 بزنه. خیف، روحم از خو شهیو سرده که باعث م بینگاهش اونقدر عج حالت
 نبود! یعل یبود ول نایکابوس وحشتناکت س یتو-

 .دهیانگشت هاش، لطافت پوستم رو قلقلک م یکنه. زبر یسرشونه م رو نوازش م دستش
 باشه! یاز عل ریکابوست به غ یتو یحت دیکس نبا چیه-

 تر. رهیمن ت یچشم ها یشده. از من قهوه ا اهیس اهیهاش حاال س چشم
 فکر... نایبه س گهیمن... د-
 قای. دقادیتاج تخت فرود م یو مشت محکمش رو شهی. دستش از سرشونه م جدا مارمیرو به زبون ب قتیذاره حق ینم

 کشه. یم رونیبلندش، روح رو از تنم به ب ادیسرم. فر یباال
 .اریرو ن یاسم اون عوض-

 لرزه. یسرم م یزنه و تاج تخت باال یهم مشت م باز
 .اریذهنت ن یوت یحت ویمرد چیاسم ه-
ذارم  یصورتم م یلرزونم رو رو یشکنه. دست ها یم رمنتظرهیگلوم غ یکه بغض تو مناکهیاونقدر بلند و ب ادشیفر

 زیم یرو کی. آباژور کوچزهیر یبه هم م شتریروح و روانم رو ب نه،یبلند و وحشتناک شکستن آ یزنم. صدا یو هق م



 

 

236 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

و  یشونیپ یمشهوده. رگ ها یکیتار نیا یصورتش تو یه. کبودنوا پرت کرد یب ی نهیکنار تخت رو به سمت آ
 گردنش باد کرده.

 .شهیگم م ادشیفر ونیبلندم م ی هیگر یکنم و صدا یم یغالب ته شتری. بشهیباز بلند م ادشیفر
 تخت من... ی! توارین ویمرد چیتخت من اسم ه یتو-
کنم و دست هام رو محکم به دور  یپنهوون م گردنش ونیبرم. سرمو م یشدت ترس به آغـ*ـوش خودش پناه م از

 دادیداد و ب یاز ادامه  شهیکارم باعث م نی. اشهیگردن داغ و نبض دارش خفه م ی. هق هقم توچمیپ یکمرش م
 وحشتناکش باز بمونه.

 .دهیلرزه و صدام با سکسکه همراه شده. لبم به گردنش چسب یم بدنم
. فقط جون من یکه تو توش نباش نمیرو بب یغلط بکنم خواب گهی. من د... تو رو خدا آروم باشیمن غلط کردم عل-
 .رمیم یداد نزن. دارم از ترس م گهید

از لرزش بدنم از  یکم شه،یگردنم پخش م یتار تار موها و رو ی. نفس هاش که البه الرهیموهام فرو م یتو سرش
فوت  رونی. نفس راحتمو به بستینجه گر نشک گهیو د رهیموهام فرو م یاز دست هاش از پشت تو یکی. رهیم نیب
 یهام محکم تر کمر مردونه ش رو دربرم دستتپه و  یبندم. قلبم هنوز محکم م یسوزانم رو م یکنم و چشم ها یم
 شده. یقاط قشیعم ینفس ها یخوام باز سردار بشه. سکسکه م با صدا یبشه. نم یخوام باز اون شکل ی. نمرنیگ

 زنه. یرسه. تند تند به در تقه م یپشت در به گوش ماز  میمر ی مهیسراس یصدا
 شده دورتون بگردم؟ یداخل؟ چ امیخانوم فداتون بشم حالتون خوبه؟ ب-

گرفته  یذارم و با صدا یلبش م یانگشتم رو رو عی. سرادیموهام درم یاز تو ی. سر علرمیگ یرو از خجالت گاز م لبم
 .دمیرو م میخودم جواب مر ،یو خش دار

 . برو بخواب.زمیعز ستین یزیچ-
 .دهیو ترد یپر از نگران صداش

 د؟یمطمئن-
و  رهیگ یدهنش قرار م یدفعه دستم محکم رو نیخواد باز شه که ا ی. دهنش مرهیدرهم فرو م شتریهاش ب اخم

 گم: یهول زده م
 سر و صدا شد. دیجان. ببخش می. برو اتاق خودت مرمیگم خوب یدارم م-
که  میذارم صحبت کنه. مر ینم نیهم یگـ ـناه اصابت کنه برا یب میهم به مر یعلخشم  یخوام ترکش ها ینم

 رونی. نفس راحتمو به بشهیکه داره دور م دهیقدم هاش نشون م یو صدا گهیم یریهنوزم معلومه مردده، شب بخ
 شیپ ی قهیمثل خشونت چند دق مادارم. نگاهش هنوزم خشنه ا یدهنش برم یکنم و دستم رو از رو یپرتاب م
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خواب و کابوسه  یدلم لعنت به هر چ یکنم و تو یبالشت پرتاب م ی. سرم رو روستیدق کن ن نازی. پرستیکشنده ن
 پف کرده. یدونم چشم هام بدجور یفرستم. سکسکه م قطع شده و اشک هام خشک. م یم

بهش  اره،یکمرم م که به ی. با فشارشهیگاه سرش م هیخوره و دست راستش تک یچپش به دور کمرم تاب م دست
. دهی. بدنم کامال به بدنش چسبدمیقسمت چپ بدنم دراز کش یرم. رو یش فرو م نهیسـ*ـ یشم و تو یتر م کینزد
 نا آرومه. و یکه هنوزم عصب دهینشون م نیکشونه و ا یم شیکه مثل کوره به آت یبدن

 :گمیروم م. آشنیدستم نوازش م ریبلندش ز یها شیکشم. ر یراستش م یبه گونه  یدست
 ؟یذار یم شیبلندت رو دوست ندارم. ته ر یها شیر-

 یکه حساب یمبهم و سنگ ی. چشم هاش باز سبز شدن. همون زمردهاشهیمعنام، از ته دل گفته م یربط و ب یب حرف
 براقن.

، ش نهیسـ*ـ اهیس یتوسط موها یروش جا انداخته ول یزیکنم. خط ت یبرهنه و مردونه ش نگاه م ی نهیسـ*ـ به
از بدن خوش تراشش  ییکه جا ی. مردفتمیمرد م نیترسناک ا یها تیحرف خانم بزرگ و مامور ادیمحو شده.  یکم

 کنه. یم نوازشش یو به آروم نهیش یرد زخم م ی. روادیم نیی. دستم پاستیبدون زخم ن
چقدر  یدون ین. نممثل امشب داد نز گهیکنه تو رو خدا د یوحشتزده م م ،یکاف یسکوت و آرامشت به اندازه -

 .یلرزون یو تنم رو م یشیترسناک م
بالشت  یجا مشیحج یخوره و بازو یسرم سر م ریکنه. دست راستش به ز یکالمم، آغوشش رو تنگ تر م صداقت

. دست هام به دور گردنش شهیو زمردهاش روشن و روشن تر م رهیگ یم ی. از پشت موهام رو به بازرهیگ یرو برام م
باشه. فاصله  ادآوریآرامش دهنده و اعت هتون یبدن مردونه ش، م یش پنهوون. بو نهیسـ*ـ یرم توو س شهیحلقه م

 چقدر خلوت دونفره مون رو دوست دارم. ش،یپ یها قهیوجود نداره و برعکس دق نمونیب یا
. آروم تر دهیب. لبم به اون زخم چسشهیسرم مهر زده م یمحکم به رو یره و بـ..وسـ..ـه ا یموهام فرو م یتو شینیب

 بندم. یکنم و چشم هام رو م ینازک، بوسش م یگلبرگ یقاصدک به رو هیاز نشستن 
*** 

چهره م درهم  یگروه دور شدم، کم یو از بچه ها نمیفرست کلس بش یها یصندل نیا یمجبورم کرده رو نکهیا از
درهم  ییبا اخم ها نهیر جبار. دست به سـ*ـاون هم باالجبار سردا ست،ین یپروازم معمول تیباره که بل نیفرو رفته. اول

برام  یزیچشمک ر ،ییکنه و با لبخند دندون نما یعبور م ره. بهزاد داشنیهستم که دارن رد م یرفته نظاره گر مردم
 :گهیخطاب بهم م طنتی. باشنهیخودش بش یو بره سرجا شهیکه داره از کنارمون رد م نجوریزنه. هم یم
 !یچاکر استاد پر-
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 یپا یو جلو ادیقدم به عقب م کیپره. بهزاد  یاندازه. ابروهام باال م یو مچ بهزاد رو به دام م شهیبلند م یلع دست
 رهیخ یدرهم عل شهیهم یو پرتعجب به اخم ها دهیاون هم باال پر یتا مردم بتونن رد شن. ابروها ستهیا یم یعل
 .رهی. مچ هنوزم اسشهیم
 سردار؟ یکارم دار-
 کنه و جلوش سردار! یخطابش م نیدیآ ،ی. پشت سر علرهیگ یبره خنده م م یازش حساب م یرنجویا نکهیا از
 :گهیو با همون لحن آروم و معروف لرزه براندازش م دهیفشار م ی. مچش رو کمشهیبه سمتش خم م یعل
 !نازینه و پر یپر-

بهش فرصت جواب  ی. علستیزش نبا شیاز ن یکنه و خبر یخودش رو جمع و جور م ال،یخ یلوده و ب شهیهم بهزاد
 .دهیدادن نم

 مفهوم شد؟-
خواد ازش دفاع کنم  ی. دلم مستمین یرو آب شده راض خیشاد و مهربون گروهم  شهیمن، پسر هم یجلو نکهیا از
بزرگ بشه. سکوت رو  یبه جنگ لیتبد کیاخطار کوچ نیکنه و ممکنه ا یتر م یرو جر یعل نکاریدونم ا یم یول

 شده. یحن بهزاد جد. لدمیم حیترج
 مفهومه.-
 کنه. یو مچ دستش رو رها م دهیسرش رو تکون م یعل
 برو.-

 شتریشروع شده ب یو اوامر عل میهنوز نرفت نکهیکنه. از ا یحرف، ترکمون م ی. بادیهم سمتم نم یا هیبهزاد ثان نگاه
جذاب  د،یجد شیته ر نیکه ا یشپو اهی. مرد سشهیکنم. نگاه طلبکار و دلخورم به سمتش روونه م یاز قبل ترش م

سبز  یچرخونه. چشم ها یرو به سمتم م ردنشکنه و گ ینگاهم رو حس م ینیتر و مردونه ترش کرده. سنگ
 پرسه )چته؟( ینامنعطفش ازم سوال م

 داریسردار رئوف رو ب یعنیبلند حرف زدن  یبلند حساسه و با صدا یچشم هام آرومه. به صدا انیبرعکس طف لحنم
 که براش قابل پرستشن. ییموها یکنه حت یرحم نم یچیکه به ه یهمون سردار رئوف نارئوفکردن. 

 با هم دارن آخه؟ یچه فرق نازیو پر یتو برجکش؟ پر یزد ینجوریگفت ا یبدبخت مگه چ-
 نیدونم ا یکنه. م یم نگاه م نهیبه سـ*ـ دهیقفل شده م و چسب یدست ها یو رو ادیم نییپا یبه آروم نگاهش

 .شهیمنتظرم دوخته م یمبهمش، به چشم ها ی. دوباره زمردهاادیت طلبکارم به مذاقش خوش نمحال
 یدارم لطف م یلیزنم رو صدا بزنن خ کیاسم کوچ دمیکه اجازه م نیاسمت رو مخفف کنه. هم یکس ادیخوشم نم-

 کنم!
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 یعنیدفاع نکن.  یمرد چیز همن ا یجلو یعنی. نازیممنوع پر یو سرکش یزبون دراز یعنی م،یرمستقیغ دیتهد نیا
 .نازینه و پر یپر

 گفتن حرفم مرددم. یکنم. برا یم یو با انگشت هام باز رمیگ ی. نگاهم رو ازش مشهیدست هام باز م گره
 میکن یبا هم کار م میساله دار نی. من و بچه ها چندایبه دل من راه ب یچند روز کم نیدارم. ا یخواهش هیازت... -

هات کم کن  یریسخت گ نیخرده از ا هیست. لطفا  گهید یاز آدم ها شتریب یلیخ تشونیمیصم ها یو اصوال هنر
 ...ادین شیپ ینکرده مشکل یوقت خدا هیکه 

سرم  شمیکنه مجبور م یبه بهم وارد م یمونم. با فشار اندک یحرف باز م یکنه. از ادامه  یم ریچونه م رو اس دستش
 وار شده. یو چشم هاش نظام شهیچونه م رها نم ریاز زو نگاهش کنم. دستش  ارمیرو باال ب

غلط اضافه نکنه  تیهنر یگروه مسخره  نیا یتو یکس گهیرو ول کردم و با تو همراه شدم تا د میمن کار و زندگ-
 رو بکوبونم تو دهنش! جاشیب تیمیو به موقعش صم

لحن آروم و آمرانه  ست؟ین شتره،یب وبیصبر ا . صبر من ازهیکنه و قلبم درحال خودکش یوارد م یزیچونه م فشار ر به
 اتمام حجت تمام و کماله. هیش، 

 و دم نزدن نداشته باش! دنیانتظار د یاز عل-
آرزو داشتم  شهی. همرمیگ یکنم و چشم هام رو ازش م یفوت م رونینفسم رو نامحسوس به ب شهیم که رها م چونه

حجم از تعصب  نیکنم که ا یوجودم درک م یاالن با همه  یول نشون بده رتیبهم توجه کنه و غ ینجوریمرد، ا هی
اعصاب هم  ی*ک کننده ـیمخرب و تحـر اشه،و دل لرزونک ب نیریتونه ش یم نکهیهم آزار دهنده ست. در کمال ا

 یزبون و تو سر یب نازیکرد که با من ازدواج کرد. پر یداشته باشه، به نظرم کار خوب یلیهر دل یهست. راستش عل
از  چی. پشهیم رمیهم دامن گ ییزنه و تهوع گذرا یم چیمرد زورگو و خودخواهه! دلم پ نیا یمورد برا نیر، بهترخو
 و شرط ابلهانه. دیق یهمه اطاعت ب نیزنونه، تهوع از ا ونامحسوس  یذوق

 رم؟یبگ یسلف هیتونم باهات  یم-
تونم برعکس درون  یم نکهیاال رفته در مقابلش. اجور حرف هام ب نیآمار ا دایمقدمه. جد یربط و ب یب یهم حرف باز

رها شده،  ریو از ت یسوال ناگهان نیبه دستش اوردم. از ا یمرد و زندگ نیا یکه جلو هیپرخروشم رفتار کنم مهارت
 یم یشگفت زده کردن تخصصشه. جواب سوالم چ ست،یمرد ن نیچون که شگفت زده شدن مال ا شهیمتعجب نم

بخوام منتظر همون سکوت  نکهیا ایبخوام نگاهش کنم  نکهیبدون ا نیهم یکثر مواقع سکوته! برادر ا یتونه باشه وقت
 نی. وارد دوربارمیرنگ و ساده م در م یآب یمانتو بیج یرو از تو میرئوف وارانه بمونم، گوش دیشا ایو  زینفرت انگ

مزحکم،  یچهره  دنی. از دشهیباز مصورتم که بخاطر گردن خم شده م، غبغب دار شده،  یصفحه به رو شم،یکه م
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جهان رو  ییبایز یملکه  یقادره که حت یهاش به راحت یریغافلگ نیجلو با ا نی. دوربنهیش یلبم م یرو یلبخند
 موز به دست کنه و باعث عدم اعتماد به نفسش بشه! یا نهیبوز هیهم، شب

 نهی. نگاهم به دوربستهیا یدورتر م یاما کم مایاپهو یپنجره  یدر راستا قایو دق ادیباال م یچپم همراه با گوش دست
بنده. نگاه خشک و  یرژم نقش م یرنگ و ب یب یلب ها یرو ،یواقع ای هیدونم قالب یدندون نما که نم یو لبخند

نگاه  نیاز ا یدونم چرا؛ ول یزمردهاش به لبخندمه. نم ی. نگاه سبز و سنگادیفرود نم نیلنز دورب یرو ،یعل یجد
. هنوزم نگاه پرتحکمش به لبخندمه رهینگاه کنه. ته دلم مالش م نیخوام که به سمت دورب یو نم ادیم مخوش بیعج

رو  ی. گوششهیدو، سه عکس گرفته م ک،یدندون نما شدن.  یگشاده، واقع یلب ها نیمطمئنم که ا گهیو االن د
چشم  ی. به سوشهیم دهیاش به باال کشکنم و چشم ه یدوزم. لبخندم رو جمع م یم یو نگاهم رو به عل ارمیم نییپا

 شوق به خودشون گرفتن. لحنم هم با چشم هام هم معناست. یو حت یسردرگم دیشا ایاز ابهام و  یهام که رنگ
 شد! یعکس قشنگ-

نه چندان درشت  یچشم ها نیرنگ و ا ینازک و ب یلب ها نیلب ها و چشم ها. ا نی. بشهیم نییباال و پا نگاهش
 و دلربا.
 .دهیکنه. دستور م یم ستیلب هام ا یآرومه. رو صداش

 لبخند بزن!-
 و صدام پر از سوال. شهیهام گرد م چشم

 جان؟!-
 !عیسر-

 یمهماندار به گوش م یکنه. صدا یچشم هام رو به سرعت پر م یتعجب تو یجا طنتیپره و ش یباال م ابروهام
 که کمربندها بسته باشه. دهیرسه و هشدار م

 علت لبخند بزنم؟ یها، ب وونهیمثل د یازم انتظار دار-
و خشکش  ی. نگاه جدشهیو قهقهه زدن دلم م افهیشدن ق زونیمکث، باعث آو یحاضره و بدون لحظه ا جوابش

 لب هام حک شده. یهنوز هم رو
 ؟یزن ینم شهیمگه هم-
وار و نگاه سردارمانند  ینظام ژیحرف برعکس پرست نی. اشمیکنه، ناراحت نم یخطابم م وونهید میرمستقیغ نکهیا از

 .ستین یو لحت اربـاب مآبانه ش، جد
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 یشگیهم ی وونهیکنه. نقش همون د ینم تیاذ شتریعمارت ب دپوشیکنه، عروسک سف یخواد و امر م یکه م حاال
 یم دم،یفهم شیپ یقیدندون نما که از دقا یخواد. لبخند یزنم که دلش م یرو م یکنم و لبخند یرو براش اجرا م

 کننده باشه. رهیصاحبشون خ یبرا دشونخو یبه اندازه  دیسرد رو به خودش جذب کنه و شا یزمردها نیتونه ا
 کهیاما لحن صداش برعکس انتظارم خشن تر. جور شهیتر م رهیزدم خ یمبهم تر و همونجور که حدس م نگاهش

 ماسه. یصورتم م یکه لبخندم رو
 !یبه حال اون کس یوا ،یو اگه خرج کن یکن یش نمخرج یکس یمال منه. برا ،یلبخند هم مثل پر نیا-

*** 
جهان ثابت شده.  یو متخصص بودن، به همه  یحرفه ا نی. استیشک ن چیه م،یهست یما حرفه ا نکهیدر ا-
باشه قطعا و مسلما حواسشون بهمون هست  ایدن نیا یهر کجا ،یاستاد کوروش تهران م،یارکستر عظ نیا گذارانیبن

 دی. امشب استاد اممیشاد و مفتخرش کن میبتون اهامون افزوده بشه؛ ت تیروز به روز به موفق دینه. باک یو دنبالمون م
اجرا  ایتالیا ینداشت و ما االن تو یوجود خارج گهیارکستر هم د نیکه اگر نبودن ا یهستن، استاد نجایهم ا ییرضا

 .میو کنسرت نداشت
و  ستادنیو همشون روبه رومون ا میهست جی. بک استشهیا پخش مبچه ه نیمنه که داره ب یبلند و رسا یصدا نیا

 ایتالیو حاال در ا میخارج از کشورمون رو از سر گرفت ی. بعد از مدت ها اجراهادنیدر سکوت به حرف هام گوش م
کردن و سر تا پا گوش هستن،  ستیمن ا یو مصمم روبه رو یپوش که جد یرسم کدستیجماعت  نی. امیهست

 نیکردن و ا یرو وارد گروه نم یهر کس یو کوروش به راحت دیبرسن. ام نجایکه به ا دنیو زحمت کش سال ها رنج
 یو حسرت م نهیش یدلم م یگذرا رو یهستن. غم قدریعال یگروه بزرگ رندان، نوازنده ها یدخترها و پسرها یعنی

 باشم! یسوگل یون نوازنده کنن و منم هم مونیتا رهبر ستنیو کوروش ن دیممثل قبل ا گهیخورم که چرا د
 جانیه شهی. مثل همرنیگ یسن قرار م یو رو شنیخارج م جیاز بک است بیو بچه ها به ترت دهیاجرا فرا رس زمان

 یرنگ و بلند یکرم پیبه دامن ک یاضطراب قبل از اجرا، وجودم رو فرا گرفته. دست یبه همراه کم یا یوصف نشدن
 ،یمشک یپاشنه بلند جلو بسته  یکفش ها نیبا ا م،یمشک یکشم. جوراب شلوار یمچ پام رو پوشونده، م یکه تا باال

 یشیرپوش با ته اهیدوزم. مرد س یراست سالن م یکرده. نگاهم رو به گوشه  شهیتر و مرتب تر از هم یرو رسم پمیت
دو طرف،  نشسته. دست هاش از یمبل چرم سه نفره ا یزنه، رو یکنم، چشم هام برق م یکه هروقت نگاهش م

مدت، در سکوت  نیا یچپش گذاشته شده. همه  یپا یراستش، رو یشدن و پا یگذار یجامبل  یلبه ها یرو
ازمون  یکنن و لحظه ا یرو رصد م انمیکه با دقت من و دور و اطراف یسبز ینظاره گر جنب و جوش منه. چشم ها

 .شنیغافل نم
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نباشه.  رونیکنم که موهام ب یر از کت و دامنمه. چک مپر رنگ ت یره که کم یرنگم م یبه سمت شال کرم دستم
دارم. قدم هام تنده. وقت کمه و به  یقدم برم یسمت علرسه. به یشال از دو طرف به پشت ساق پاهام م یبلندا
کوتاه  یو دست هام با ناخن ها ستمیا یشکل م لیمستط یچوب زیصحنه حاضر بشم. مقابلش کنار م یرو دیبا یزود

با از کفش  نیآخر یکنه و برا یم یبار سرتاپام رو بررس نیهزارم ی. چشم هاش براشنیهم قالب م یورنگ، ت یب
 رسه. یها به چشم هام م

 از شعف ها و اضطراب هاست. نگاهم پر از نوره. من امشب خوش حالم. یقیتلف لحنم
 ؟ینیسالن، اجرام رو بب یتو یاینم-

 نیچشم ها و نگاه ها از ب نی. ابهام اشهیو همچنان مبهم تر از هم یحس چیه ی. بشهیچشم هام قفل م یتو نگاهش
 .شهیم دهیو شبهه به روشون پاش چشیاز قبل گرد پ شتریب هیبه ثان هیو روزه به روز و ثان رهینم
 نه!-
و لبم  متوقع شده نقدریزمردها ا نیکنه که چرا از ا ی. مغزم، قلبم رو سرزنش مادیقلبم فرود م یکه رو هیری)نه( ت نیا

که  یجواب نیدلخورن از ا یدونم که چشم ها و لحنم، کم ی. اما مدمیتکون م دیتائ یبه معنا یزنه. سر یلبخند م
 .ستیم نو آشقته ختهیدل افسارگس لیمطابق م

 !ادهیاز سرم هم ز ،یهمراهم اومد نجایکه تا ا نیباشه. هم یول ؛یایدوست داشتم ب-
کنه اگه  یدق م نازیتوپه. پر یم گه،یوپرت مچرخه و چرت ینم که بدون اجازه مزبو نیبار عقل و منطقم، به ا نیا

شده از شده، درون دهن تلخ دهیچیکشم و طعم پشمک پ ی. لبم رو به درون دهنم مارهین نییخودش رو پا ییجا
 کنه. یم لشیتبد زهربه  یآرومم کنه که حرف عل یکم خوادیم ازوار،یپر یهایریدرگ

 ی شهیاستاد عاشق پ یشوهر سابق و نگاه مشک یو نگاه سورمه ا نمیبش الیخ یتونم ب ینم رون،یب امیمن اگه ب-
زنن،  یکه بهت زل م یکل حضار یسرت رو رو یسقف بال نیکل ا امیزنم تحمل کنم! من اگه ب یسابق رو، رو

 کنم. یخراب م
 شهی. به سمتم خم مشهیمبل کنده م یو دست هاش از لبه  ادیفرود م نیزم یهم مثل پاش چپش رو شیراست یپا

 .شنیم لیو کدر تبد کیتار یو باز هم زمردها دارن به شب
 یوگرنه عل رم؛یرو بگ یلعنت یقیو عشقت به اون موس شرفتیپ یخوام جلو یکه نم نهیا ینشستم، برا نجایاگه ا-

 کنه. یو نابود م ستی. نارهیبشه، بند م خکوبیزنش م یرو که چشم هاش رو ینفس
که سال هاست  یآشاداد ایخوره. فرهاد  یسرم چرخ م ی( فرهاد دوران بار تویهام مات شده و )سورمه ا مچش
نصفه و  یگذشته با مردها نیقهار. حالم از ا یجا زننده  هی ایبود  یدونم مرد بامروت ی. فرهاد که هنوزم نمدمشیند
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ذوق و شوقم  یخوره. با حرف هاش، همه  یه هم ماشتباهش ب یو انتخاب ها نازیخوره. حالم از پر یبه هم م مهین
 که انگار از قبل هم وجود نداشتن. کهیجور شهیکور که نه، محو م

 یم رو، از غروب چشم هاش مسن حاضر شم. نگاه خشک و بهت زده یبه رو دیکه با دهیبلند پاشا، اخطار م یصدا
توان ندارم که راه برم. پاشا جلوم قرار گرفته و مرتب شده و  زونیبه پاهام آو ییلویصد ک ی. انگار که وزنه هارمیگ

 ی. براشهیبه سمتم پرتاب م ،یزنه. مثل فشنگ اسلحه ا یرنگش، چشمم رو م یزنه. کت اسپرت سورمه ا یحرف م
از  ن،یمونه. لمس شده و سنگ یتر از گچ شده، از حرف زدن باز م دهیدونم رنگ پر یکه م یصورت دنیبا د یلحظه ا
 ی قهی. چند دقستین شیپ یچند لحظه  یاز قبراق یو خبر شهیم دهیکش نیزم ی. پاهام روشمیخارج م جیبک است

م که صدباره به گذشته دل شکسته یناب و حاال زن یاجرا هیخواست و  یرو م یکه دلم بودن عل دمبو ینازیپر شیپ
 .یدائم یخواد، آرامش یپرتاب شدم و دلم آرامش م

 یکنه. لبخند یممتد، اطرافم رو پر م یسوت یصدا شم،یاون نگاه که خارج م یشنده ک یو سرما لیپرس یبو از
لب هام،  یرو ه،یدونم اسمش چ یکه نم یلبخند ک،یبه قول روشنا ف دیمانند و شا وونهید یبه لبخند ها هیشب
خوب بشه. گذشته  ذاره حالم یکه نم یا تهدوشم افتاده. گذش یاز گذشته ها به رو نیسنگ یشکفه. بار یم سانیپر
سوزه. دلم به حال  یلرزونه. دلم به حال خودم نه، دلم به حالش م یکه اون مرد متعصب پشت پرده رو هرلحظه م یا

 سوزه. یم شهیم اهیو دلم به حال اون سبز خوشرنگ که زور درد، س رتیغ
 ستادنیدونم ا یکه نم یتیمعکنم روبه ج یم ستیطبق نت! ا ایفهمم فالشه  یو چرا من نم شهیسوت بلندتر م یصدا

شال به سر و لبخند  یآدم آهن کیکنم و مثل  یم ستین! انشستن و منتظر شروع برنامه ایزنن  یو دارن دست م
 ،یمردونگ نیکه در ع یو نامرد ینالوت یاگذشته ها. سورمه یااز سورمه یگردم به دنبال رد یم تیجمع یبه لب، تو

 خودش. ییرها یدرنده و رمنده رها کرد برا یاگذشته ونیتنها رو م یدختر
 به همراهش دق. نازیخوره و پر یخوره و تاب م یچرخ م ها،میسرم قد یتو

 فمیش، تن ظرمردونه کلیه ینی. سنگمیتخت پرتاب شد یبلندم به رو غیهام به دور گردنش حلقه شد و با ج دست
تونستم درست صحبت کنم اما  ینم اد،یز یوورجه  گرفت. بخاطر اون همه ورجه یکرد و نفسم رو م یم تیرو اذ
 خنده هام بلند بود. یصدا

 .شمیتو رو... خدا فرهاد... بلند شو دارم خفه م-
زد و  یم هیساعدهاش تک یرو کهیرو. درحال هامغیجغیخنده و ج یش، مغلوب کرد سر و صداشاد مردونه یصدا

 پر از صبرش رو بهم دوخت.نگاه  یاداشت. سورمه یرو از روم برم نشیحجم سنگ
 صاحاب! یدل ب نیدهن ا یزنم تو یتا هروقت زنم بخواد م یول خوادت؛یم یلیدلم خ-
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 یموها یلب هام قرار گرفت. از پشت دست هام تو یرو یمحو شد و به جاش لبخند پر از مهر یبه آروم مخنده
 شد،ینازک پنجره به داخل پخش م یتور یه الکه از الب یهاش بخاطر نور آفتابلَخت و نرم کوتاهش فرو رفت. چشم

 شده بود. شهیروشن تر و براق تر از هم
 دوست دارم. شتریرو ب شیامن سورمه یول شهیم یچشم هات داره آب-

 اومد. نییباال رفت و تن صداش هم مثل من، پا ابروهاش
 !یپس دوستم دار-

 یخواد که حرف یتونه و نم یکه پاشا نم ادهینقدر زاو ،ی. ابهت علشهینم یمنته یکامل یو من پاشا به جمله  من
که از زور خشم، رگ  ینگاه مرد ی. تونهیش یم اهشیس یزمردها یو نگاهم تو ادی. سرم باال مارهیحرفش ب یرو

 کنه. یکنترل م یخودش رو به سخت یگردنش باد کرده؛ ول
 ینداره که بچه ها چجور تیاهم یم ذره ا*ـزش سازها بلند شده و براـیآم ی. صدامیشیسالن خارج م یدر پشت از

 کشه، با سرعت خارج بشم. یکه گذشته توش نفس م یطیمح یخواد از تو یاجراشون رو شروع کردن. فقط دلم م
که از قبل فکر همه  یمرد نی. ماشمیشیکنار فرودگاه پارک بود، م ا،یتالیکه از روز ورودم به ا یرنگ اهیس نیماش سوار

 یو چشم هام رو م دمیم هیسمت راستم تک شهیذاره. سرم رو به ش ینم ییبرنامه پاش رو جا یکنه و ب یجا رو م
که باعث ضربه  یمیمال ی. تکون هاارهیتونه سرشوقم ب یها هم فعال نم ابونیخ یتو ینورسته  یبندم. شکوفه ها

 لیپرس یوام تکون بخورم. بوخ یخوام سرم رو جا به جا کنم. نم یکنه اما نم یم تمیاذ شه،یم شهیخوردن سرم به ش
بود. فقط زمرد بود. فقط  لیپرس یم هم فقط بوکاش گذشته یکشم و ا ینفس م قیاتاقک رو عم یپخش شده تو

 بود. یعل
 کنم. یلب زمزمه م ریز
زنش  یوقت ستیرئوف ن یدونم تو مرام عل ی. میگ ینم یچیو ه یدونم به خاطر حال خراب من سکوت کرد یم-

 تونم ازت ممنون نباشم. یو نم نمیتونم بب یها رو م نیا یسکوت کنه. با وجود حال بدم همه  شهیم ینجوریحالش ا
 .هیعصب یعنینامنعطفه،  گهیاز هر زمان د شیکه ب ییکه در جواب دادن داره و صدا یمکث

 .یکن بخواب ی. سعهیراه طوالن-
که فقط  میبر ییآدم ها و گذشته ها. قراره جا یز همه ا می. قراره جدا بششهیدلم کودکانه شاد م هیراه طوالن نکهیا از

 .میخودمون باش
رو  لیکشم و پرس یم یقیذارم. باز هم نفس عم یچشم هام م یخوابونم. ساعد دست راستم رو رو یرو م یصندل

 مثل گهواره منگ کننده ست. ن،یماش میمال یکنم. تکون ها یطلب م
 دارن. ییدونم چه معنا یکنم که نم یرو زمزمه م یمانند جمالت ونیکنم. هذ یهم زمزمه م باز
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کردم با رئوف نا  یوقت فکر نم چی. هیکن یکه فقط امر م ییکردم فقط بخوام با تو باشم. تو یوقت فکر نم چیه-
 آرامش داشته باشم. ومده،یاز دهنش درن زیمحبت آم یکلمه  هیکه تا حاال  یرئوف
 .دمیم کشم و ادامه یخوشش رو نفس م یهم بو باز
 یهمراهم بود هیسا هیروزها مثل  نیا یحرف چیکه بدون ه یهست یتو تنها کس یهات ول یخشک یبا وجود همه -

 پوش. اهیس یقو یساهیسا هی. ساهیبهت بگم سا دی. بایکرد تمیو حما
 داره. یو صدام خش برم شهیرمیگونه م سراز یسمت راستم به رو یپلک بسته  ریاز ز یاشک

. توام مثل من یشناس یتو من رو از همه بهتر م یعنی ؟یچ یعنی نی. ایمن نبود و تو بود ولنیفکر وکس به  چیه-
 ینظام ی. توهیزندگ نازیپر یکه برا یدون یشفا دهنده ست. م نازیپر یکه برا یدون یو م یدون یقدر اون ساز رو م

 دونه. یکس نم چیو ه یدون یم دهیتازه رس
 مرخیو نگاهم ن شنیآزاد م ،یزندان ی. اشک هاشهیره و پلک هام گشوده م ینار مچشم هام به ک یاز رو ساعدم

 یکه وسوسه کننده ست برا یدار شیرخ ته ر میروبه روئه. ن ابونیکه زومه خ یرخ می. نرهیگیمبهمش رو هدف م
 لمس. یذره ا

 !؟یهست یتو ک-
 .شهیم شتریب نیماش سرعت

 !ساهیسا-
 یکه م یدوزم. شب یآسمون چشم م یکی. به تاررمیگ یممکن. نگاهم رو ازش م جواب نیتر ارانهیو هوش نیبهتر

 یو صدا شهیکرد. چشم هام بسته م یخط خورد و تمام وجود من رو هم خط خط نشیباشه، بهتر نیتونست برام بهتر
 کیکه بخاطر پخش  یداری. دفتمیم دارید نیاول ادی.به نههیماش یتو یپخش شده  یقیمرتبش موس ینفس ها

شوهرم بشه، هر چند  یبلند متعصب، زمان شیکردم اون سردار ر یفکرش رو م یشد و ک لیآهنگ به جنگ تبد
 .یو باورنکردن بیتنها آرامشم بشه، هر چند عج ی. زمانیصور
خزه. نفس هاش، قشنگه.  یپلک هام م ینرم نرمک به ال یآلودگده و خواب یبهم دست م یمسخ شده ا حس
و کل گذشته رو  شدیصورتم پخش م ینفس ها رو نیکاش حرارت ا ی. ارهیگ یرو دربر م سمیصورت خ یلبخند
 فرستاد. یکرد و به آسمون هفتم م یدود م
*** 

و بفهمم که  امیگذره تا به خودم ب یم یکنم. کم یرو از هم باز م نمیسنگ یبه لمس شدن، چشم ها هیشب یحس با
 وندیگلوش پ بیزده شده. نگاه خمـار از خوابم به س هیش تک نهیسـ*ـ یبلند شدم. سرم به رو یعل یدست ها یرو
 طیداره. بدنش گرمه و مح ییقصد خودنما ش،یر مهداره و بعد از زدودن اون ه یکه بران تازگ ییگلو بیخوره. س یم
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ش  نهیبه سـ*ـ شتری. سرم بمیجاده بود یکه ساعت ها تو نهیا ینشون دهنده  یشیسرد. آسمون گرگ و م رونیب
 .دمیخواب قیو چقدر عم ادیکه چقدر ز دهیصدام نشون م یچسبه. نگاهم همچنان بهش وصله. گرفتگ یم
 م؟ییکجا-

 زنه. یو برقشون چشم هام رو م ادیم نییگربه مانند و سبزش، پا نگاه
 دور! یجا هی-

و  شهیاز قبل م شتریب میسبز و دردندشت احاطه مون کرده. شگفت یاندازم. باغ یبه دور و اطرافم م ینگاه باتعجب
 .رمیگ یشده نشونه م رهیراهش خ ری. بازم زمردهاش رو که حاال به مسشمیخودم جمع م یتو شتریناخواسته ب

سر  ییدونم چه بال یدارم. اجرا رو ول کردم و نم نیکجاست؟ من امروز عصر با بچه ها تمر قایدور دق یجا نیا-
 گروه اومده!

 بیکننده ست. عج بیترق بیدهنده ست. عج نیتسک بیکلمه ست اما عج کیبدون نگاه کردنه. جوابش  جوابش
 حرف شنو کنه.

 نگران نباش!-
 ک،یگرد و کوچ ییالیکنم. و یروم نگاه م شیپ یچسبونم و به منظره  یدفعه با آرامش خاطر سرم رو به تنش م نیا

 همچنان متعجب. ی. لحنم آرومه ولنمیب یکنم که نکنه دارم خواب م ی. فکر میا شهیسرتاسر ش
 دارم؟یمن ب ،یعل-

 .رهیگ یپله س اول قرار م یرو پاش
 .یداریب-
 م؟ییکجا یگ ینم-
 دهکده، وسط کوهستان! هی یتو-

حس گر سمت  یدستش گرفته بود، جلو یرو که از قبل تو ی. کارتدهیرس یا شهیدر ش یها رو باال رفته و جلو پله
گرگ هم  یزوزه  ی. صداشهیم یخواب هم از چشم هام فرار همچیجوابش همون ن دنی. با شنرهیگیراست در م

 دیهستم تهد یا شهیش یالیو نیا یتو یوقتو تا  نجاستیا یعل یکنه. تا وقت دایبه دلم راه پ یکه ترس شهیباعث نم
 وجود نداره.

وسط سالن،  یو راحت ینارنج ی. مبل هاارهیلب هام م یلبخند رو رو دشیتمام سف یو پارکت ها میشیم الیو وارد
 و قشنگه. لحنم پر از شوق شده. ریبه شدت چشم گ

 ن؟ییپا میبذار شهیم-
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 نیزنم و ا یبه دور خودم م یچرخ ی. باشگفترهیگ یقرار م نیزم یکنه و پاهام رو یکمکم م یآرم یحرف، ب یب
 گذرونم. یرو از نظر م بایو ز ینقل یالیو
 ؟یکرد دایرو پ نجایاز کجا ا-

 و ابهام. چشیکنه. پر از پ یو نگاهم م ستادهیا بیبه ج دست
 .نجایا ارمتیخواستم بعد اجرا ب یم-

 زنه. یدونم که نگاهم برق م یکنه و م یصورتم رو پر م یا خنده
 سردار جون! ستیوجه کسل کننده ن چیبا تو به ه یزندگ-
 .هی. لحنش آروم و جدادیم نییو نگاهش به سمت خنده م پا رهیمحکم و سردار وار باال م ش،یپر و مشک یابرو یتا هی
 کنن! ریبلدن غافلگ یجنگنجوها بهتر از هرکس-

 چرخم. یزنم و م یم یداره. چشمک یو برش م رهیشونه هام م یبه سمت شال افتاده به رو دستم
 بر منکرش لعنت.-

روبه روم،  یمنظره  دنیدارم. با د یپشتش قدم برم یا شهیش واریکنم و به سمت د یمبل پرت م یرو به رو شال
کنه. طلوع آفتاب و آسمون  یباره کل وجودم رو احاطه م کیمونه. بهت به  یحد و حصرش باز م یب ییبایدهنم از ز

گل ها  نیپاهام ا نییکوهستانه و انگار پا یرو الی. وقیو شقا یوحش یپر از گل ها یرنگ به همراه تپه ا ییطال
 .هیسخنم با عل یمنحصر به فرد اما رو ییبایز نیبه ا . نگاهم قفل شدهدنییرو یبیرنگارنگ به طور سراش

 ه؟یدهکده چ نیاسم ا-
 محکمش رو بشنوم. شهیهم یقدم ها یو من اونقدر مبهوت شدم که نتونستم صدا ستادهیسرم ا پشت

 کاستلوچو.-
 م.کن ینگاهش م مرخیو از ن شهیم دهی. گردنم به چپ چرخرمیگ یطلوع زر رنگ م نینگاهم رو از ا یسخت به
 کنه. مطمئنم! دایپ یدهکده ا نیتونه همچ یجنگجو م هیفقط -

 .دمی. نگاه زمردنشانش من رو هدف گرفته. ادامه مستیبه منظره ن نگاهش
 ساست؟ هیکنه. چرا؟ چون سا یرو خوش م یحال دل پر یدونه چ یجنگجو م نیفقط ا-

اشک، به  یتر از نشستن قطره ا فیرومه. لطکنم. لحنم آ یمقابل رو رصد م یرنگ یچرخه و تپه  یگردنم م دوباره
 .فیظر یاگونه یرو
 ؟یبغلم کن شهیم-

. دستش که به ارهیم رونیب یبلندم رو که درون کتم فرو کردم، به آروم سیو گ رهیگ یموهام قرار م یرو دستش
انجام بده.  خواد که کارش رو یکنم و دلم م یاما به حال خودش رهاش م شم؛یخوره، مور مور م یپشت گردنم م
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پخش  لیکشم و پرس یم یقی. نفس عمافتمب یکنه به باز کردن گره ها یو شروع م ارهیموهام رو درم نییکش پا
 قیشقا ف،یلط یمیزنه و با وزش نس یو زرنشان، چشمک رندانه بهم م نیطلوع زر نیبلعم. ا یهوا رو م یشده تو

لغزه و شونه  یحالت دارم م یموها یش به الردونه. دست مانیکرشمه وار به رقـ*ـص درم ن،یرنگ یتپه  یها
 نهیو سر سبک شده م از پشت به سـ*ـ دهینوازش و نرمش بهم دست م نیاز ا یا خلسه. شهیم دهیکش نییمانند به پا

خوره. دست راستش  یم وندیو بدنم به تنش پ چهیپ یچسبه. دست چپش به دور کمرم م یمحکم و قرصش م ی
 مقابلکه در  یگاه هیتک نیراحت به ا الی. با خدهیسرم رو ماساژ م یخوش کرده و کاسه موهام جا  یهنوزم تو

که روشن  یم از آرامش، همچنان به آسمونخمـار شده یزنم. چشم ها یم هیخوره، تک یتکون نم یطوفان هم ذره ا
 دوخته شده. شهیو روشن تر م

 ؟یساکت نقدریا شهیچرا هم-
 یگردنم م ینرم ی. لب هاش به روارهیلبخند رو به لب هام م شش،یته ر یبرره و ز یگردنم فرو م یتو سرش

 .ننینش
 بخند!-
از جنس ظرافت.  یطنتیزن ها باشه. ش یدرون همه  دیکه شا یطنتی. شفتهیدلم راه م یتو یدخترونه ا طنتیش
 دلبرانه. یطنتیش
 باشه! دپوشتیامروز رو بذار امر، امر عروسک سف هینه، -

صدا به  یهام بو شونه شهیم رمیگدامن . خندهدهیقلقلکم م شش،یته ر یو زبر شهیگردنم فشرده م یبه رو صورت
 .ادیلرزش درم

 ...ینکن عل-
 یتالشم، خنده ا یپوست نازکم. با وجود همه  یبه رو شهیم دهیو محکمتر کش شتریبار صورتش ب نیفهمه و ا یم

 .شهیدندون هام کاشته م یرو یتر از اون بـ..وسـ..ـه ا عیو سرگردونه  یبه سمت خودش برم م عی. سردمیبلند سر م
 یم چی. دستش محکم تر از قبل به دور کمرم پشهیکنه و چشم هام از شدت تعجب درشت م یم یسکته ا مخنده

که پر از  ییشدن. زمردها شهیکنه. زمردهاش روشن تر از هم یم ریچونه م رو محکم اس شگهیخوره و دست د
واره. نفس هاش صورتم رو یو عل بیو غر بیکه جنسش عج ی. خشونتستین شهیکه مثل هم یشونتخشونتن و خ

 .دهیکه خنده روشون ماس هییسوزونه و لحنش آمرانه ست. نگاهش به لب ها یم
 بازم بخند!-
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جزه مثل مع دنیکه در حال سنکوپه، خند ینازیپر یسخت تر از جا به جا کردن کوهه. برا طیشرا نیا یتو دنیخند
 یکنه و درد کم یبهشون وارد م یموهام قفل. فشار کم یو از پشت تو شهیچونه م جدا م یکردنه. دستش از رو

 .چهیپ یسرم م یتو
 بخند!-
. دست هام شهیدلم آب م یتر از رژلبم تو نیریش ییکنه. پشمک ها یم تمیدرد اندک اذ نینه ا شمیناراحت م نه
 .شهیسان، غالب م یپر طنتیو باز هم اون ش امیبهت درم یاز تو. کم کم نهیشیپهنش م یسرشونه ها یرو
 چشم.-

اوقات  یرئوف نارئوف، گاه نیا یدونستم که دستورها یو من تا حاال نم شهیم شتریلب هام ب ینگاه روشنش رو برق
 باشه. یدوست داشتن نقدریتونه ا یم

. دندون هام شهیم دهیصبر کش یون مشتِ با یتو شتریزنه و موهام ب یلب هام شکوفه م ینرم نرمک رو یلبخند
. بـ..وسـ..ـه هاش سه شهیم لیو لبخندم به خنده تبد شهیروشون مهر زده م یمحکم یبـ..وسـ..ـه  شهیم نیایکه نم

 .شهیرها م رمتندشو موهام از چنگال قد ادیدندون هام فرود م یباره و ده باره رو
و حاال من به لب  رهیگ یم یزبرش جا شیصورت و ته ر یم رو. دستنهیش یچشم هام م یو تو ادیباال م نگاهش

 .شهیم دهیلبش کش یکنم. شست دست به گوشه  یهاش نگاه م
 هم بلدن! دنیلب ها بوس نیپس از ا-

 .مانندشیو عل قیدوزم. به نگاه عم ی. نگاهممو به نگاه پر از شُبهَش مشهیدور گردنش حلقه م هیهام  دست
 بذار من امروز فرمانروا باشم. ،یدیحاال که به هدفت رس-

 صورت هامونه. مون،ییخورن و تنها فاصله و جدا یهاش محکم تر به دور بدنم تاب م دست
 خواد حکم صادر کنه؟ یپوش عمارت، م دیسف یپر-
 ی. که سر شب شد. که گذشته چنجامیکه چرا ا رهیم ادمیو  ارهیسر ذوقم م یزیاز هرچ شتریب ،ینرمش نامرئ نیا و

 چند؟! یریو اصال گذشته س بود
 به من قرض بده. توییچند ساعت از حکم فرما هیخواد من حاکم باشم.  یچند ساعت دلم م یبرا-

 . لحنش هم.شنینفوذ تر م رقابلیخوره. زمردهاش غ یاز پشت چنگ م کتم
 ؟یچ یعنیگوتن  یدون یم-

 پوشونه. یاز غم ها م یابه و نگاهم رو گردخو یم ادمیزنه.  یم مزنانه طنتیبه صورت ش یا دهی)گوتن( کشدنیشن
 خوام بدونم. ینم-

 .شهیو پرتحکم تر م ادی. کوتاه نمادیکنه و کوتاه نم یم یصورتم رو بررس قشیدق نگاه
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 چرا؟-
کنم.  یرنگ نگاه م یمبل نارنج یو به شال افتاده رو رمیگ ی. نگاهم رو ازش مشهیهام از دور گردنش باز م دست

 گوتن درونم رو لرزونده.لحنم سرد شده و 
 خوام حاکم باشم. لطفا ولم کن. یاصال نم-

دفعه دردش، درد داره.  نیدفعه دردآوره و ا نی. مشتش ارهیگ یموهام قرار م یو باز تو ادیکمرم باال م یاز رو دستش
که  یسنگ یردهازم نیخوره. به ا یم وندیو نگاهم باز هم به چشم هاش پ ادیدفعه دردش پر از عذابه. آخم درم نیا

 وقت نرم بشن. چیه ستیقرار ن
 چرا؟-
آرامش رو پرونده،  نیکه چند لحظه ست با اوردن اسم )گوتن( ا نیببره و البته از ا نیقصد داره آرامشم رو از ب نکهیا از

 نی. لحنم هم تابعه اشهیم یکنم و چشم هام طوفان یدرد سرم مقاومت م یشم. جلو یم یو حرص رهیگ یحرصم م
 انه.طوف

تخت خوابم بلرزم و نگران جون خونوادم باشم.  یکه باعث شد شب ها از ترس تو یچون از گوتن متنفرم! گوتن-
بکشه.  مارستانیکه باعث شده کار برادرم به ب یتا اتاق خوابم باز بشه و گوتن بهیمرده غر یکه باعث شد پا یگوتن

 من از گوتن متنفرم!
 معما و نامفهوم. نگاه پر از نی... امان از انگاهش

 ؟یاز خودت متنفر یعنی. یتو خودت گوتن-
رن و صدام از شدت  یهم فرو م ی. اخم هام تورمیگ یم شیآت شتریبحث رو تموم کنه ب نیخواد ا ینم نکهیا از

 .شهیلرزون م تیعصبان
 اشم.خوام گوتن ب یوقت نخواستم و نم چی. هنازمیمن گذاشتن. من پر یرو ایکه اون عوض هیگوتن اسم-

 .شهیاز درد باز و بسته م یلحظه ا یو چشم هام برا شهیموهام محک تر م یتو مشتش
 مگه چند نفرن؟ ا؟یاون عوض-

 فهمم. یپوش رو نم اهیمرد سر تا پا س نیفهممش. من ا یکنه. نم یم دنیهم شروع به لرز فکم
 بس کن!-

 چرخه. یپر از درد و خشم چشم هام م یقهوه ا یسبزش، تو نگاه
 ؟یدونست ی. میاالهه یو چه نخوا یالهه. تو چه خودت بخوا یعنین گوت-

 .ادیبه زبون م یبلند یدلم با صدا حرف
 فهممت! ی. نمیفهممت عل ینم-



 

 

251 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

 .ادیسرشونه ش فرود م یرو یرو مشتم
 ولم کن!-

 شه،یزنم. خشک مثل هم ینفس نفس م تی. از شدت عصبانرهیقدم به عقب م کیشه، کمرم هم.  یول م موهام
 گذرونه. یسر تا پام رو از نظر م شهیمبهم مثل هم شه،یسرد مثل هم

 ؟یکه حاکم بش یو قدرتت رو محدود کن یگوتن رو پس بزن یخوا ی. مشترهیمقام الهه از مقام حکم ران ب-
 چشم هام ری. تهیهنوزم پر از کالفگ یول ادیتر م نییکنه. لحنم پا یره و نوازشش م یسرم م یبه سمت کاسه  دستم
 .یبراق و سنگ یره. زمردها یزمردهاش فرو م یتو میمستق

 قهیدق کیخوام.  ینم یکه راه انداخت یبحث نیتو باشم و با ا یخوام گوتن باشم. فقط چند ساعت خواستم جا ینم-
 .ومدهیآرامش و دل خوش به من ن

 شن. یهاش باز هم روشن تر م چشم
 یعنی یقدم از من دور کیکه االن  نیشروع شده. هم یباز یعنیپس کله ت  یصدات رو بنداز یکه تونست نیهم-

 شروع شده. نشده؟! یباز
 یلبم م یرو یشخندی. نشمیم نهی. دست به سـ*ـرهیگ یدستم قرار م یکیو کنار اون  ادیاز درون موهام درم دستم

هم در  طنتیاز ش یرگه ها ت،یکه پر از معماست و در کمال جد یمرد نیراه افتاده به دست ا یباز نیاز ا نهیش
 وجود هست.

 !یاز حکومت برکنار شد یعنی یزن یاز دو کلمه حرف م شتریب یدار نکهیحواسم نبود. هم-
 کنه. یو مقتدر نگاهم م رنیشلوارش فرو م یها بیج یهاش تو دست

 استفاده رو بکن! تیچند ساعت نها نیاز ا-
بار خودش  کیهر چند قرن  دیرئوف، شا یسردار عل یرو نیشه. ا یپر م نمونیب یدارم فاصله  یکه برم یقدم با

نگاهم  رییتغ یحرف و ب ی. بشهی. دست هام باز دور گردنش قفل مستادهیرو نشون بده. محکم و حرص سرجاش ا
 کنه. یم
 تونم انجام بدم؟ یکه دلم بخواد م یپس هرکار-

 .رهیابروهام باال م یتا هیچرخه.  یجواب م یچشم هام ب یتو زمردهاش
 !یوابم رو بده! حق سکوت ندارج-

بشه. لب هاش به هم دوخته شده و  دهیهاشه و قصد نداره که دوباره به دور کمرم تن بیج یهاش همچنان تو دست
 باز هم سرکشه. یحاکمم ول نکهیاز ا رهیگ یجوابم باز هم سکوته. حرصم م

 .رهینگاه خشکش فرو م یطلبکارم تو یچشم ها ریت
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 ؟ینساز یخوا یم-
کنه. همونجور که دست هام به دور گردنش حلقه شده، چند قدم به جلو  یمجسمه فقط نگاهم م هیرکت تر از ح یب

 ره. یحرف چند قدم به عقب م یهم ب یدارم و عل یگام برم
 !رمیخوام انتقامم رو ازت بگ یمن م یباشه حرف نزن ول-

 ستهیا یال و خسته روش افتاده و ولو شده. مح ی. همون که شالم، بمیرس یرنگ م ینارنج یبه مبل سه نفره  پشت
و  میفتیمبل م یدارم هر دو به رو یقدم که به جلو گام برم کی. ادیفهمه و به دلم راه م یکنم. م ینم ستیو من ا

 نکهیلرزه. از ا یبه فکر محافظت از منه، ته دلم م لحظههر  نکهیو از ا رهیگ یهمزمان دست هاش کنار پاهام قرار م
 لرزه. یحفاظ قصد مخافظت داره، دلم م کیباال اومده مثل  یرارادیزخمت و زبر، ناخواسته و غ یها دست نیا

شکم  نیا ی. رونمیشکمش بش یکشم که بتونم رو یباال م یاز دامن نسبتا تنگم رو کم یبا دست هام کم یسخت به
. شرم و خجالتم نمیکه صاف بش کنم یم یو سع شهیگاه بدنم م هیش تک نهیسـ*ـ ی. دست راستم رونیسفت و آهن

 ی. انتقامرهیخواد انتقامش رو بگ یکه کودکانه م ینازیشدم که فقط به فکر جبران کردنه. پر ینازیو حاال پر ختهیر
 تیوضع نیا یکنه. انگار نه انگار که تو یصورتم رو رصد م چششیکنه. نگاه پر از پ یکه فقط دل خودش رو خنک م

صورتش  یو جلو شهی. مشت مشهیش برداشته م نهیسـ*ـ یافکارم خبر داره. دستم از روو انگار از ذهن و  میهست
 .شهینگه داشته م

 شه! یخال میدق و دل یخوام اونقدر بزنمت که همه  یم-
سرش  ریکنن و ز ی. هموطور صامت، دست هاش حرکت مشهیخوره و جدا م یم زیپاهام ل یهاش از کناره  دست

 پوش عمارت. دیسف یبشه پر یهات خال یدق و دل ین. اونقدر بزن تا همه بز یعنی نیو ا شنیقالب م
 .شهیم یم خال دهیدل داغد یرو یو سطل آب سرد ادیش فرود م نهیسـ*ـ یتوان به رو یاولم با همه  مشت

 که کبود شد! یبار گلوم رو اونقدر فشار داد هی نکهیا یبرا نیا-
 گذشته. یروزها یحالتن اما روشن. روشن تر از همه  یبو  یخوره و زمردهاش همچنان سنگ ینم یتکون

 .شهیم ختهیدلم ر ی. سطل آب سرد دوم هم به رورهیگ یرو هدف م شیعضالن ی نهیتر سـ*ـ یدومم قو مشت
و  یبرسه! نذاشت یو چون من زنت نبودم گذاشت دیتخت خوابم رس یپاشون تا باال بهیدو مرد غر نکهیا یبرا نیا-

 نرسه! ینخواست
. شهیباز نم کمیکوچ یجفت سنگ سرد. مشت گره کرده  هیشده. نگاهم وصل شده به اون  ختهیبه دورم ر وهامم

 .ادیبار سوم فرود م یو برا شهیمحکم تر مشت م
 !یدراورد شهیرنگ ساده موهام رو از ر هیکردم؟ بخاطر  کاریمگه چ-
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نه  یصدا شه،یم یکه زد ی. مشت بعدادیم نییپاو  رهیم محکم باال م نهیسـ*ـ یاما قفسه  شهیانگار آروم م دلم
 ادیتر م نییپا یچندان بلندم، کم

. ی. زهره ترک شم تا آروم شیبار خودم کنم تا آروم ش ادیاز دهنم درم ی. بعدش مجبور شدم هرچدمیخواب د هی-
خواستم  یفقط م بگم. یزیتونستم بهت چ یبودم که نم دهیاونقدر ازت ترس یول یتوام بود یاون کابوس لعنت یتو

 بشن. یبازم سبز بشن. بازم زمزد اهتیس یچشم ها
 .ادیفرود م شیمشک رهنیپ یچکه و به رو یپلکم م یاز ال یو قطره اشک گهید یمشت

 !یذاشت یم دینبا یدار رتیغ یکه ادعا یی. توادیآشاداد ب یذاشت یم دینبا-
رقصه و قصد نداره که هبوطش  یم یقبل و برعکس شهیم ختهیصورتم ر یرو دیبه همراه مشت جد گهید اشک

 باشه. عیسر
شما  ایشدم  وونهیکنم. من خودم د یم هیبعدش گر ی قهیخندم و دق یم قهیدق هیها شدم.  وونهید هیشب ؟ینیب یم-

 ن؟یکرد موونهیها د
تم. لعنت به فرس یم یشونیهمه پر نیبه ا یکه بغضم بترکه. لعنت هیش، تلنگرحالت و لب هم بهم مهر شده یب نگاه

 باشه. یتونه قو یکه نم ینازی. پرنازهیباز هم پر ادیب نییکه باال بره و پا ی. حاکمفیضع یحاکم چندساعته  نیا
 .نهیغمگ سمیکنه. نگاه خ یم ستیش ا نهیسـ*ـ یجونم رو یب مشت

 !د؟یکن یو اگه خوبم چرا ولم م دیکن یاگه بدم چرا ولم نم-
زنم و باز هم  ی. پلک مرهیگ یرو محکم م فمیو مچ ظر نهیشیمشتم م یو رو ادیم رونیسرم ب ریچپش از ز دست

 .نازهیکشم و لحنم آرومه. لحنم خود پر یرو باال م مینی. بشنیاشک ها روون م
 که جلوت بود. چرا؟ یموانع ی. با همه یایب شیپ یتونست نجایکه ا یفقط تو بود-

چسبه و حاال باز  یبه گردن نبض دارش م سمی. صورت خکنم یش سقوط م نهیسـ*ـ یو به رو شهیم دهیکش مچم
 کنم. یرو حس م لیپرس

باتالق مانند که  یگذشته ا ریکه پر از جنگ و خشونت بوده و من اس یهست یگذشته ا ری. تو اسمیضیمن و تو مر-
 رونیباتالق ب نیاباشه تا من رو از  دیبا ی. دسترمیدرونش فرو م شتریزنم، ب یتوش غرق شدم و هر چقدر دست و پا م

 بکشه. اون دست، دست توئه؟
 .دییتا یعنی نی. و اشنیهاش به دور کمرم تاب خورده م دست

کس  چیکه ه یکرد ییها و اخم ها و سکوت هات کارها یپوش اهیس یکه با همه  ییتو ؟یهست یتو ک ،ییاگه تو-
 برام نکرده بود! میزندگ یتو
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. خلسه دهیبهم دست م یروزها در برابر عل نیشدم که ا یخلسه ا ریان اسبه زمزمه گفته شد. ناگه هیآخر شب کلمات
 .شنیاز ته دل ترواش م یوارن ول ونیکه هذ ییکنه. حرف ها یکه پر حرفم م بیعج یا

 شکنه. ی. باالخره قفل لب هاش هم مشهیهام بسته م چشم
 که... یمجبور یو اگه نخوا یاگه نخوا یمونم حت یمن م-

 .شهیشده و نامفهومم قطع م نینگتوسط لحن س حرفش
 بخوام!-

تونه گذشته رو مغلوب کنه. سال  یخشونت م نیبا هم یحت ،یحضار قو نی. اشهیبازوهاش به دورم محکم تر م فشار
باشه که پر از رها کردنه  ییها میقد نشونیسخت تر دی. و شاهیزیکردن به هرکس و هر چ دایهاست که کارش غلبه پ

 .نازیش. رها کردن پرزن. رها کردن زن هی
 .رهیگ یگوش و سرشونه ش جا م نیخورم و سرم ماب یم تکون

 گشنمه. یلیخ-
 چسبم. یبهش م شتریمن ب ی. ولشهیهاش از دور کمرم باز م دست

 ولم نکن لطفا.-
 یاعتراض ایبزنم  غیج نکهیا یبه جا نیب نیو در ا امیکمرش فرود م یبه رو عیحرکت سر کیحرف با  یو ب شهیم خم

. ادیکنه که از درون کاسه درب یو قصد م شهیجهان، گرد م یگرد نیبزرگ تر یبسته م به اندازه  یبکنم، چشم ها
 .به. لحنم پر از تعجادیسه شونه هاش فرود م یبا ترس دست ها رو

 !؟یکرد نکارویا یچجور-

 یروش قرار گرفته. موهام تو ییلویک 55وزن  هیدست از پشت محافظتم رو برعهده داره و انگار نه انگار که  کی با
کنه. به  یزنه و به سمت راست حرکت م یکردم. مبل ها رو دور م یم هیرفته که داشتم گر ادمیشده .  زونیهوا آو

 درنگ،یسف لیوسا یاول در کنار همه  یوهله  رکه د یرو. آشپزخونه ا شیپ کیو کوچ ینقل یسمت آشپزخونه 
 کنه. یم رهیها، چشم رو خ بلینگ مهمر قایدق یدر نارنج کی خچالیاون 

 ادمیکولم کرده، معذبم. انگار  نکهی. از اادیسرش ب ییو هر آن احتمال داره که بال دنهیتنم در حال ترک یتو دامنم
و حس  یهمه آشفتگ نیخواست که رهام کنه. از ا یبودم و دلم نم دهیبهش چسب یچجور شیپ ی هیرفته چند ثان

 .کنه ینفس محکمم به پشت کردنش سقوط م کشم و یم یمتضاد پوف یها
 دهیپنج ساله بهم دست م ی. حس بچه هادهیاپن قرارم م یبه رو یگرده و به آروم یبرم میرس یآشپزخونه که م به

کول  نیکه با هم یکنه. نگاه یگرده و محکم نگاهم م یاپن و غذا خوردنه. برم یکه تمام عشقشون، نشستن رو
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خشک شدم رنگ شرم به  یکه گونه ها نمدو یکنم و م یداره. نگاهش م یادیدوکس زپارا ،یا هیکردن چند ثان
 خودشون گرفته، رنگ سرخ.

 گم: یم نیو در همون ح دهیدندون هام لب هام رو فشار م ره،یفاصله بگ نکهیاز ا قبل
 ؟یوردین یزیچ ست؟ین نجایا یلباس اضافه ا-

دارم که  نیقیپاشنه بلند ازشون دراورده شدن و  یکه اون کفش ها ییاندازه. به پاها یبه سر تا پام م یکوتاه ینگاه
. نگاهش از ارهیب الیو نیخواسته بلندم کنه و به ا کهیوقت ایخواب بودم  نشیماش یکه تو یخودش دراورده. زمان

 رسه. ینوام م یگذره و به دامن ب یم میجوراب شلوار
 شنوم. یو آمرانه جوابم رو م ادیباال م سرش

 نه!-
به زمردهاش  یبه حرکت دستش و نگاه ی. نگاهرهیم رهنشیپ ی. دستش به سمت دکمه هاشهیصورتم کالفه م حالت

 اندازم. یمنه م خیم تیکه با همون جد
 !؟یکن یم کاریچ-
قدم  یکنه. صدا ینگاه م اهیس یپارچه  نیو به ا ادیم نییذاره. سرم پا یپام م یکنه و رو یرو از تنش جدا م رهنیپ

 فاصله گرفته. یعنی نیو ا شهیلند مهاش ب
 بپوش! یبار هم مشک کی-

 برام نامحرمه! نقدریچرا محرمم، ا نکهیموقع باز شد و لعنت به ا یکه ب یفرستم به زبان یم لعنت
 .شهیبه همراه صدا خودش بلند م خچالیباز شدن در  یصدا

 بپوشش!-
. نگاهش به ادیلب هام م یرو یلبخند کمرنگ نم،یب یآشپزخونه م یرو تو یعل نکهیچرخه. از ا یبه پشت م گردنم
 مردونه ش محکم مقابل چشم هام قد علم کرده. یو کمر سبزه  خچالهیدرون  اتیمحتو

 لباس هام راحتم. نیبا هم-
موها و  نیسبزه با ا میمرد حج نیداره. ا یبه دست برام تازگ تزایپ یداره. عل یبرم خچالیاز  تزایبزرگ پ یجعبه  دو

 !ادیفقط اسلحه به دستش م ،یمشک شیته ر
و پر از اخمش همچنان به درون  ی. نگاه جدستمیا یم خچالی. کنار در شمیپرم. وارد آشپزخونه م یم نییاپن پا از
 .ادیکش م شتریرو انجام بده. لبخندم ب شیانتخاب زندگ نی. انگار قصد داره مهم ترخچالهی
 بسپارش به من.-

 .نهیش یچشم هام م یو تو ادیباال م زمردهاش
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 بپوشش!-
 کالفه ست. ی. لحنم آروم ولرهیدستم م یتو یمشک رهنیبه سمت پ نگاهم

 ؟یش الیخ یب شهیم-
دراورده به سمت  خچالی یرو که از تو یزرد رنگ یپرم. بطر یجام م یتو ی. کمشهیمحکم بسته م خچالی در
 .رهیگ یم رهنیپ
 بپوشش پس بپوشش! گمیبار م نیآخر یبرا-

 .رهیآشپزخونه م یگوشه  ویکنه و به سمت ماکروو یرو به من م پشتش
اندازم تا  یم ی. به دور و اطرافم نگاهشمیاندازم. از آشپزخونه خارج م یم یمشک یبه اون پارچه  ینگاه عاجزانه

 .رمیفهمه که با خودم درگ ی. انگار مشهیکنم. صداش بلند م دایاتاق خواب رو پ ای یبهداشت سیبتونم سرور
 !ستیدبنال اتاق خواب نگرد چون ن-
 .شهیخودم غر زدن رو شروع کنم که باز صداش بلند م شیخوام پ یم
 .هیکنار در ورود یبهداشت سیسرو-
 :گمی. بلند مشمیجا لباس هام رو عوض کنم خوش حال م نیکنه که هم یخونه و مجبورم نم یفکرم رو م نکهیا از
 .یمرس-
و  دیسف یکیسرام ییو روشو شمیم سیدارم. وارد سرو یگام برم یمت در ورودمونه و به س یجواب م یتشکرم ب و
کنم. آب به دست  یپف کرده م نگاه م ی. به خودم و چشم هارهیگ یمقابلم قرار م وارید یرو کیو کوچ زیتم ی نهیآ

 کنم. یرو خشک م خودم نهینصب شده کنار آ زیو تم دیسف یزنم و با حوله  یو صورتم م
از اون لباس  یزانومه. بدنم وقت یتا باال رهنیپ یکنم. بلندا یعوض م یعل ییاهدا رهنیبا پ عیو سرهام ر لباس

 یکنم. هنوز هم چشم هام پف دارن. حاال من بو یکشه. با دست موهام رو شونه م ینفس م شه،یتنگ جدا م یها
 نازِی. نگاه آخر رو به پرزهیر یالتم ماز خج یکم ستیکوتاه ن ادیبرام ز رهنیپ نکهی. از الیپرس ی. بودمیرو م یعل

 یسرد برخورد م یها کیبرهنه م که با سرام ی. کف پاشمیو به همراه لباس هام خارج م اندازمیپوش م یمشک
 وزه. یآروم به دلم م یمیکنه، نس

 یت هادس دیخوام برگردم و به سمت آشپزخونه قدم بردارم که کمرم اس یاندازم. م یمبل م یها رو به رو لباس
اندازتم.  یشونه راستش م یبرنج به رو یگونه  کیکنه و مثل  یبلندم م یره. به راحت یبه هوا م غمیو ج شهیم یعل

 کوبم. یمحکم به کمرش م شتشده و از ترس در حال سنکوپم. با م زونیموهام بلندم ازم آو
 .نیتو رو خدا بذارم زم-

 زنه. یبه پشت م یآروم چک
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 تکرار نشه! گهیوم شد. دهات تم یفرصت مشت زن-
 . آروم شده.ستیبلند ن گهی. صدام از زور شرم درمیکه صورتم سرخ بشه و لبم رو محکم گاز بگ شهیباعث م چکش

 .نییآخه! لطفا بذارم پا هیچه کار نیا-
د که مر نیو امان از ا ستین یجالب تیوضع تمون،ی. وضعشهیآب م شتریب هیبه ثان هیرو دارم که ثان یشمع روشن حال

 .ستیکارش قابل حدس زدن ن چیه
برهنه م که به  ی. پشت پاهانمیاپن بش یکنه که رو یبار دوم مجبورم م یو برا دهیبغلش سُرَم م یتو یآروم به

 یصورتم کنار م یرو از جلو شونمیپر یو موها ستهیا ی. روبه روم مشهیخوره، بدنم دون دون م یسنگ م یسرد
من،  یبخاطر وارونه شدن ناگهان یآشفتگ نیاز ا اکنه ت یحرکت م نییاز از باال تا پاو چند ب شهیزنه. دستش شونه م

موهام  انهیناش متیبا مال ینجوریکنه ا یم یاسلحه به دست مردونه، سع شهیزبر و هم یپنجه ها نیا ی. وقتانیدرب
 .دنیسر م یشاد یرقصن و آوا یدستمال به دست م ،یکیکوچ یها یدلم پر یقرار بده، تو تیرو مورد عنا

 یساله  یانار دراومده. زن س یاقوتی یدونم که صورتم به رنگ دونه ها یو م رهیدندون هام اس ونیهنوز م لبم
و  شهی. دستش از موهام جدا مرهیست. نگاهش به سمت لب هام متجربه یخام و ب اریبس ،یمقابل عل یپرتجربه نما

 یپر یکنه. حت یمتصل قفل لب ها و دندون هام شده، سرخ ترم م . نگاه سبز مبهمش کهرهیگ یچونه م قرار م ریز
 یم نییکشن. چونه م رو به پا یرو جلو م شونیو روسر شنیدلم هم ساکت م یدستمال به دست تو کیکوچ یها

 کنه. یکشه و لب هام رو از حضار دندون هام آزاد م
 نکن!-

اندازم. دست هاش دو طرف بدنم  یشدم م زونیآو یکنم( و نگاهم رو به ساق ها ی)نم شهیگوش کن تر از هم حرف
من هم  ی. صورتش مقابل صورتم قرار گرفته و نگاه گر گرفته شهیو به سمتم خم م نهیش یاپن م یلبه ها یرو

 بدون الکم، متصله. یهنوز به ساق ها و پاها
 موهات...-

و تاب  چیموهام. پ یو تاب مشک چیست به پ رهیسردش، خ ی. زمردهامهیحرف نصف و ن نیاز ا ادیباال م نگاهم
 .ژنشیمنبع اکس دیش و شاشبونه یعبادتگاه ها

 ی. با نقطه ضعف من بازادیبدترش سرت ب دیو شا انیدرم شهیاز ر ،یاریسرشون ب ییباز هم بدون اطالع من بال-
 نکن!
 تزایپ یو برش شهیدا م. دستش راستش از اپن جیانعطاف و کامال جد ی. بنهیش یپر رنگم م یقهوه ا یتو یها چشم
 .رهیگ یدهنم م یرو جلو تایمارگار یتزایداره. پ یکنارم برم ستالیبشقاب بزرگ کر یاز رو

 بخور!-
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گرم و خوش طعمش  ی کهیزدم. ت یم تزایبه پ یکیکنم و گاز کوچ یش، مسخ شده دهنم رو باز منگاه سبز آمرانه ریز
 لـ*ـذت ببرم! ییایتالیا لیطعم اص نیاز ا ایبلرزم  بیه عجنگا نیا ریدونم ز یو من نم رهیدرون دهنم فرو م

 شکنه. یآروم و لرزه براندازش باز سکوت رو م ی. صدامیریگ یجوم و نگاه از هم نم یرو م تایمارگار یآروم به
 گلوت... یو اما کبود-

 هیزنم. تک یم یا گهیگاز د دیبخور! با ترد یعنی نیکنه و ا یتر م کیرو به لبم نزد تزای. پرهیبه سمت گلوم م نگاهش
ترسم و خودم  یکنه. م یکنه و همون دستش به سمت گلوم حرکت م یبشقاب پرت م یکه مونده رو تو یکیکوچ ی

. انگشتش مثل نگاه و لحنش، دمیترس قورتش م تجوم، از شد یدفعه نم نیرو ا تایکشم. حجم مارگار یرو عقب م
 شهیم دهیرگ گردنم، انگشتش کش یرو ی. به آرومستیکه آزاد دهنده ن یتیکنه. اذ یم تیخشنه و پوست نرمم رو اذ

 .شهیو باز هم دون دون م دهیکنه. بدنم عکس العمل نشون م یو نگاهش رد حرکت رو دنبال م
پوش  دیسف یکه فقط گردنت کبود شد. پر یمسخره. تو بود یازدواجم گفت شنهادیمسخره. به پ یبه ازدواجمون گفت-

 ومد؟یسرش م ییبود چه بال یا گهیدنش کبود شد. اگه شخص دبود که فقط گر
 کنه. یدهنم خفه م یرو تو ومدهیکه جوابش رو بده؛ اما حرف ن شهیباز م دهنم

 !سیه-
. شست دستش یفشار چیبدون ه شه،یگردنم حلقه م ی. دست بزرگش جلورهیگ یگردنم قرار م یرو یبه آروم دستش
 کنه. یپوستم رو نوازش م یبه آروم

 رفت! یم نیوتیگ ریمطمئن باش اون شخص گردنش به ز-
امروز ظهور نکرد، با همه  بیمه اهیهنوزم روشنن. اون س نکهیا بی. عجدمی. آب دهنم رو قورت مادیباال م زمردهاش

 .بشیو غر بیاتفاقات عج ی
 ه؟یچ یدون یکه م نیوتیگ-

 یزنن، مثل سنگ ی. زمردهاش برق مشهیموس تر مدونستن. نوازشش مل یکنم به معنا یم نییباال و پا عیرو سر سرم
 خورده. قلیص
 از حد زنونه ست! شیخواستم بهت ضربه بزنم. پوستت ب یاما نم-

 نه؟یتونه زنونه ها رو بب یهم م ی. علشهیلرزه و قلبم از جا کنده م یم قلبم
کنم.  ی. دهنم رو باز مهدیدهنم قرار م یداره و جلو یبرم یا گهی. برش دشهیگردنش برداشته م یاز رو دستش

 نگاهش به لب هامه.
بود که بخاطر  یکرده بود. شب یمن کم کار یروهایاز ن یکیبود که  یشب د،یکه دو تا مرد پاشون به اتاقت رس یشب-

 ستاد رو دست خوردن. یبچه ها ،یاون کم کار
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 .ی. همچنان سرد و جدادی. نگاهش باال مرهیگ یبرش درون دهنم قرار م نصف
 دهیواقعا اجازه م یبود! به نظرت عل ولنشمیکه نجاتش داد حواسش به و یعاشق سازشه و وقت یدونه پر یم یعل-

 وارد اتاق خوابش بشه؟! یکس
 .دمیرو قورت م تزایپ عی. سرشهیحرفش چشم هام گرد م دنیشن با
 نجاتم... دایمگه اون شب آ-
 من بودم!-

کنم و  یکنه. پرحرص نگاهش م یرو وارد دهنم م تزایپ ی گهیخوام حرف بزنم که نصف د ی. مشهیهام تند م نفس
 .رهیباد کردم م یمبهمش به سمت لپ ها یچشم ها

 زبونت بود! یاسم اون مردک رو یخوابت منم بودم؛ ول یتو-
 .شهیچشم هام زوم م یدوباره تو زمردهاش

 دور! زیگذشته رو بر-
 .دمیقورت م یرو به سخت تایمارگار

 داره. یمن برنمگذشته دست از سر -
 کردن تخصص توئه. یداره؛ اما همراه با گذشته زندگ یبرنم یکس چیگذشته دست از سر ه-

 . نگاهم پر از نور شده.نهیشیو زبر مردونه ش م یمشک شیته ر یو به رو ادیباال م دستم
 کمکم کن!-

 .ستین یرفتن نیاخم هاش از ب گره
 داره! یصبر من هم حد-
 .رنیگ یم یشتریو لب هام وسعت ب رهیگ یدم مزنه، خن یکه م یحرف از
 سردار رئوف؟ یکرد یم یتا االن صبور یعنیاوه! -

 خندم. ی. آروم مهیبار دوست داشتن نیاول یو برا شهیتر م قیاخم هاش عم قفل
 !هیتحملت چه ببر یخشنه، عجول و ب نقدریاگه صبورت ا-
 .یدیهنوز نفهم-

 کنن. یهام نوازشش م انگشت
 و؟یچ-

 .شهیو آمرانه تر م قیعم شنگاه
 !ویچیه-
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پهنش  یسرشونه  یخوره و رو یسر م نیی. دستم کرشمه کنان به پاشهیو نگاهم کنجکاوتر م رهیباالتر م ابروهام
 .رهیگ یقرار م

 سکوته. شهیتو هم یتوئه و جواب ها شیمن پ یجواب سوال ها-
قهوه  یوار، روگربه یچشم ها نیورت هامون کمه و اص ی. فاصله رهیگ یپاهام قرار م ونیم یو به نحور ادیم جلوتر

به  هیشب یحس یو القاء دهنده شهیصورتم پخش م یگرمش، به رو یکنن. نفس ها ینگاهم رو کم م ی رهیت یا
 آرامشه.

 !یستیاز مسائل ن یلیجوابم سکوته چونکه تو قادر به درک خ-
 ه،یکه پر از خونسرد یدارم. لحن یبرم یکنم. برش یاه منگ تزایپ یو به ظرف پر از تکه ها شهیازش گرفته م نگاهم
 زنه. یربطش رو م یحرف ب

 ؟یخور یتو نم-
انعطاف به حالت صورت آروممه.  یمنتظرم که جوابت رو بشنوم. چشم هاش ب یعنیکنم.  یگردم و نگاهش م یبرم

 برم. یرو به سمت دهنم م تزایاندازم و پ یباال م یشونه ا
 از درکمه سردار؟! جواب هم فراتر نیا-

زنم و دست هام به دور گردنش  یم یبلند غی. جشمیاپن کنده م یو ناگهان از رو شهیبه دور کمرم حلقه م دستش
ها خندم  وونهیمثل د غیکنه. همراه با ج یسقوط م نینوا از دستم به سمت زم یب یتایمارگار یو تکه  شهیحلقه م

خندم  یکنه. بلندتر م یچرخونتم و موهام به دورم پرواز م یدور م کی. رهیزمردهاش فرو م یو نگاهم تو رهیگ یم
 .شنیهم چفت م یو دست هام محکم تر تو

انجام  چشیپر از پ یکارها رو در سکوت با نگاه یتونست جوونه بزنه. همه  یلب هاش م یکاش لبخند هم رو یا
 .یحل نشدن یکه پر از معماست. معماها یچشی. پدهیم
 ام هنوز هم پر از خنده ست.و لب ه ستهیا یم
 !یامروز همه جوره بلندم کرد-

 .شمیبهش فشرده م شتریداره و ب یتر نگهم م محکم
 از من تا حاال همه جوره بلندت کرده؟ ریبه غ یک-

 .رتیمونه. سوالش پر از حرصه. پر از غ یلبم م یرو یمحو لبخند
 گذشته رو فراموش کنم! یقرار بود کمکم کن-

 .شهیخشک تر م لحنش
 ؟یک-
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 .دمیمحبتم جوابش رو م یصداقتم و با همه  یهمه  با
 فقط تو!-
 .رهیموهام فرو م یش تو گهیداره و دست د یدست نگهم م کی با
 بشه. ختهیدور ر دی! گذشته باادیکه فقط از من برم ادیاز من برم ییکارها-

 قش،یعم یزنن. نفس ها یهم لبخند مروم ب شیپ یوحش یها و گل ها قیو شقا رهیگردن و موهام فرو م یتو سرش
 کنن. یم یکوبیها پا قیکوچک دستمال به دست به همراه شقا یها یو پر شهیم یقیموس

*** 
 
 دیتر استاد ام عیهرچه سر دیبرم. با یاسپرتم فرو م یمانتو یها بیج یبندم. دست هام رو تو یاتاق رو م دیسف در

رو  یرینظ یب یسنگ تموم گذاشت و با گروه رندان اجرا شب،یکه د دمیکنم و ازش تشکر کنم. از پاشا شن دایرو پ
 نجایو اگر من حاال ا دهیبه موقع به دادم رس شهیهم تش،و لَخ یجوگندم یبا موها اهیاستاد چشم س نیراه انداخت. ا

رافم از دانشگاه که با انص رهینم ادمیوقت  چیاستاد بوده. ه غیدر یب یها تیو رهبر گروه رندانم، بخاطر حما ستادمیا
. ستکه اون زمان برام اسطوره بود و همچنان هم ه یتا وارد گروه کوروش بشم. کوروش ستادیموافق بود و پشتم ا
 .شهیجهان پاک نم یمرز و بوم و حت نیا کیکالس یقیهرگز از موس یاسم کوروش تهران

بزرگ و  یکنه. وسط راهرو گلدون ینوازش م مانتوم، بدنم رو یینازک و نرم هلو ریدارم و حر یسالنه گام برم سالنه
به سمت چپ هست که  ییگلدون، راهرو نیبا طراوته، قرار داده شده. قبل از ا یها دهیرنگ، که پر از ارک دیگرد سف

 .ید و آبیسف یکافه ا شه،یم یو جذاب منته کیکوچ یکافه  هیبه 
مرد  نیکنم. ا یم ستیکنه و سرجام ا یم رمیمتح دیاستاد ام یناگهان دنیکه د شمیم کیبه همون راهرو نزد دارم

 یرو ترک کرد. از راهرو متعلق به کافه  رانیکه ا شیچند ماه پ دیمتفاوته با ام یکم کل،یه میاسپرت پوش و حج
 .رهیگ ینشونه م رو ستادهیا نازیپر ش،یرنگ، در حال خارج شدنه و نگاه مشک یآب

 کنه. لحنم پر از مهره. نگاهش مقتدر و متعجبه. یم صورتم رو از هم باز یو واقع قیعم یلبخند
 ؟یاستاد جان، خوب-
 یی. چند قدم با گام هانمشیبتونم بب یزود نیکردم به هم یگذشت. فکر نم شهیهم دستپاچه شدم نم یکم نکهیا از

 .رمیمهربون م یول یجد شهیاستاد هم نیا یدلم قربون صدقه  یداره. تو یمحکم به سمتم برم
لحن آروم  نیخوره. ا یتک تک اجزا صورتم چرخ م ی. نگاهش رودهیو محکمش مورد خطاب قرارم م آروم لحن

داشتن و  دیلحن رو از ام نیحسرت ا شهیو همه هم نازهی. مختص به پرهییاستاد رضا یمختص به سوگول شهیهم
 دارن.
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 ؟یخودت خوب-
 یاندازه. چشم هام برق م یتنم م یهمه  یرو یا هیاز نو ساخته شدش، سا کلی. قد بلند و هرهیگ یروم قرار م روبه

 فهممش. لحنم آروم و پر از شوقه. یزنه و چشم هاش دلتنگه. مردونه دلتنگه و م
 شد... یحالم عل دمتیاالن که د-

 نیا یاز همه جلو شتریهمه خجل زده م و ب یجلو شبمیاندازم. بخاطر کار د یم نییکنم و سرم رو پا یمکث م یکم
 و دلسوز. لحنم هم پر از شرم شده. استاد بزرگ

که با  یو نذاشت زهیبرنامه ها بهم بر یکه همه  یازت تشکر کنم. نذاشت شبتیبابت کمک د دیبا یزیقبل از هرچ-
 زحمت ها دود بشه و به هوا بره. یهمه  میرارادیعکس العمل غ

بود!  یچ ینم و ترک کردنم برارفت دهیدونم که اون هم فهم یو م رهیگ یبه خودش م یشتریصداش نرمش ب لحن
 کرده. تمیو در سکوت کمک و حما دهیدرکم کرده. فهم شهیو مثل هم دهیفهم

 که اشکت دم مشکته. یهست یاحساسات یهنوز هم همون دختر کوچولو-
قدغن  یکه عل یی. همون خنده هانهیش یلب هام م یبلند رو یخنده ا شب،ید تیو اون حما دارید نیشدت شوق ا از

نگاه  یو تو ادیکنه. سرم باال م یم ازیبه ن لیمحکم رو تبد شهیهم یو عل شهیکه ناز م ییو همون خنده ها کرده
 .نهیش یم رمانندشیق
 .دارمونید نیکه انگار سال ها گذشته از آخر یزن یحرف م یجور هی-
 .ستین یزیماه کم چ شیش-پنج-

 .نیو چشم هاش خشمگ شهیم نیغمگ لحنش
 !یاج هستدر شرف ازدو دمیشن-

دونه که من  یکنه و نم ینم یریگیخوب اخبار رو پ دی. استاد امفتهیم نییماسه و سرم باز پا یصورتم م یرو لبخندم
ها  دیاون عمارت چقدر با یتو ش،یدونه سوگل یپوش عمارت سردار رئوف شدم. نم دیوقته رسما عروسک سف یلیخ

که  یبیمرموز. چشم به اتفاقات عج ی. چشم به علاار حکمفرمچشم بگه. چشم به سرد دیها داره و چقدر با دیو نبا
 ازشون خبر نداره.

 !هیدونم جواب درست چ یذاره جواب بدم و واقعا هم نم ینم
 عوض شد و عوض کرد. شهیپنج ماه هم م یتو-

نا از دهنم مع یب یوجودم پر از عذابه و معذبم. حرف یو حاال همه  دنی. اون همه حس خوب پر کشارمیرو باال م سرم
 جو رو عوض کنم. نیبتونم ا دیتا شا شهیخارج م

 شدم؟ یعوض یبگ یخوا یم یعنی-
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 مخوفن. یحساب شن،یم یابر یوقت اهیچشمان س نی. اشهیخشک تر م نگاهش
 .یزود عوض بش نقدریکردم ا یفکر نم-

 .یجد یزن یرسا یرسه و متعاقبش صدا یبه گوش م یمحکم زنونه ا یقدم ها یصدا
 شهینم لی. دلستنیکه ن کاریسالن منتظر شمان. مردم ب یبهتون بگم که بچه ها االن تو دیچندبار با ،ییضار یآقا-

 .دیانجام بد ینظم یهرقدر دلتون بخواد ب د،یچون شما در راس گروه هست
ات. از مشک ازیرو مخاطب قرار داده. به سمت ن دیبا جرئت استاد ام نیچن نیکه ا ی. به سمتمیگرد یسمتش بر م به
مهربون هست اما به  دی. امهیخاص یرابـ ـطه شون رابـ ـطه  یعنیصحبت کنه؛  ینجوریتونه با استاد ا یم نکهیا

. ییکایآمر مهیجذاب و ن ی. دخترنمیب یدختر ور م نیباره که ا نیدوم یباشه. برا بیتونه مه یهمون اندازه هم م
 رو هدف گرفته. دیپرواش ام ی. نگاه بنهیش یملب هام  یرو یجسور و با اعتماد بنفس. لبخند یدختر
 نکنه. یاحترام یب ازیمن به ن یزنه جلو یکه زور م یی. صدادهیجوابش رو م دیام یبم شده  یصدا

 .امیاالن م-
 ی. کفش هارهیگ یمقابل استاد قرار م ادویچند قدم جلوتر م ی. به ارومشهیروشن تر م ازین یقهوه ا یچشم ها آتش

 برسه. دیام ینگش هم باعث نشده که بتونه به سرشونه هاپاشنه بلند قش
 .ادیب شیپ نشونیب یمن بحث یخوام جلو یصدام آرومه. نم لحن

 ؟یجان، خودت ازین-
کنده  دیاز ام یسوال رو بکنم. نگاهش به سخت نیبهم بندازه، مجبور شدم ا ینگاه نکهیا یدونم خودشه فقط برا یم
 گهیرو از همد یزیچ میتون یوقت نم چیکنم. ما زن ها ه ینگاهش رو درک م زده به من دوخته. جنس خیو  شهیم

 .شهیم شتریدختر سرکش، ب نیهام نسبت به ا شمچ یناراحت بشم، مهر تو نکهیا یبه جا نیهم ی. برامیپنهوون کن
 هم تنده. ینداره و کم یمتیمال لحنش

 رو هم با خودم ببرم، شرمنده. ییرضا یوقت ندارم و مجبورم آقا ادیمن ز دیجان. ببخش نازیسالم پر-
و به  شمیبا من بخاطر عشق به استاده، ناراحت نم ازین یپدرکشتگ نی. لحنم هم گرم تر. اگر اشهیتر م قیعم لبخندم
 زنونه وار پرمحبت و پاکه. م،یدختر به ظاهر نامال نیهم خوشحال و مسرورم. ا یلیجاش خ

 . راحت باش.زمیکنم عز یخواهش م-
سربه  نکهیا یکنه. برا یدرونم ظهور م یکم ناز،یپر یطانیو ش ثیخب ی. اون روشهیاز جانبش بهم داده نم یپاسخ
 .ازهیمعطوف به ن شیگردم که با نگاه عصب یبرم دیبذارم، به سمت ام ازیسر ن

 م؟یبا هم گپ بزن یشام وقت دار یاستاد برا-
 کنه. یبه پا م یدرونم قهقهه ا ازین یزده  نگاهم کنه، جواب هول یبخواد حت دیام نکهیتر از ا عیسر
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 .انیتونن ب یدارن و نم نیتا ساعت ده شب تمر ییرضا یآقا-
و به  رهیگ یتوجه نگاهش رو ازمون م یب ازیکننده ست. ن دیتهد ازیو حالت نگاهش به ن شهیکبود م دیام ی چهره

 اندازه. یچنگ م دیام یسمت بازو
همه  نی. از افتهیبه دنبالش راه م یحرف چیبدون ه دیپمون حرکت کنه. امکنه به سمت آسانسور دست چ یم قصد

دهنده  دیکه نو یمتعجب شدم، با لحن مقتدر یکه مطمئنا فکر کرده حساب ازیکنم. ن یم ییصدا یب ینرمش، خنده 
 :گهیکنه م یرو ول نم دیام یبازو کهیدر حال ه،یروزیپ ی
 برسن. نیبه محل تمر عیسر دیاالن هم با-
هم کف  یطبقه  یدکمه  ازی. نمیستیا یآسانسور م نی. داخل کابشمیاندازم و به دنبالشون روون م یم نییرو پا رمس

 کشه. یم رونیشلوارش ب بیج یرو از تو شیو گوش شهیجدا م دیام ی. دستش از بازودهیرو فشار م
 .رهیگ یبه سمتم موج م دیام نگاه

 ؟یدوسش دار-
 نیلحن ممکن اول نی. با آروم ترشمیبحث شه، معذب م الیخ یب ستیقرار ن نکهی. از ارهیم فرو م قهی یتو شتریب سرم
 .دمیرسه رو م یکه به ذهنم م یجواب

 آره.-
که از دهنم  یخوام. )آره( ا یمحکم و با اقتدارم نم شهیاستاد هم یشکست رو برا نیو من ا شهیم نیسنگ نفسش

 اهیس میاون حجم حج ه؟یواقعا دوست داشتن یتشم. واقعا آره؟ علکنه و دنبال صح یخارج شده، ذهنم رو مشغول م
 یتونه دوست داشتن یو لحن خشن، اصال م دهخور وندیبه هم پ شهیهم یزمردنشان، اون اخم ها ییپوش با چشم ها

 باشه؟
. لطافت پر از لطافتش بسته بشه یکارها یبذارم که نگاهم به رو دیکنه و نبا یم بمی( نصییچشم و رو ی)ب وجدانم

 با اسلحه. شهیزبر و هم یاون دست ها ی انهیناش
که  یازی. ننجاستیا ازیچون ن شمیچون االن متاهلم و کالفه م شمیکنه. کالفه م یم مکالفه د،یام یدوباره  سوال

 شده. دیو قلب بزرگ ام یجوگندم یموها ع،یو مط ریش اس رهیت یچشم ها ش،ییپروا یو ب یتند یبا همه 
 کم دارم؟ یگه چمن م ،یپر-

 کنه. لحنم پر از خواهشه. هیو گر زهیخواد اشک بر یم لحنم
 م؟یبعدا صحبت کن شهیاستاد م-
اون  ده،یواکنش نشون م یکه االن به هر حرف یدختر نیفرو رفته. ا شیگوش یدرهم سرش تو ییبا اخم ها ازین

 عشق. یعنی نیبود وا نیتفاوت تر یرستوران پاشا ب یشب تو



 

 

265 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

و به کفش  رهیگ ی. چشم هاش رو ازم مشهیم ختهیبه روش ر خیاز آب  یو انگار سطل شهیم یباز هم ابر دیام نگاه
 دوزه. یچشم م زشیو تم یمشک یها
 ازیتنها تکون دادن سرشه و جواب ن دیکنم. جواب ام یم یخداحافظ عیو با همون سر افتاده، سر میرس یم یالب به

خوام  یبا وجود من بلرزه. نم یخوام تن زن ی. نمرمیگ یو م رمیفاصله بگخواد هرچه زودتر ازشون  یسرده. دلش م
 ازم ناراحت بشه بخاطر کار نکرده. یقلب
در  د،یبه رنگ سف دهیکنم. دو مرد کت و شلوار پوش یگذرم و قصد خروج م یروم م شیمجلل و روشن پ یالب از

 .شمیکنن و من از هتل خارج م یرنگ رو برام باز م ییبزرگ و طال
 ادیکنم. غروب آفتاب برام ترسناک شده و به  یرو کنارم حس م یعل یخال یاندازم و جا یبه دور و اطرافم م ینگاه
 یم یمیرنگارنگ. باد مال یاون تپه  ونیدر حصار آغوشش محکمش، م ی. طلوعمیکه با هم سر کرد فتمییم یطلوع

 .شهیتخت م المیو خ ستین رونیکنه. موهام ب یحرکت م دمیوزه و دستم به سمت شال سف
 یکنم. به مردم ینگاه م ستادمیکه روش ا یشلوغ یرو سنگ فرش شده  ادهیکنم و به پ یفوت م رونیرو به ب آهم

 یمرموز م یکنه و دلم لبخند یعقلم رو متعجب م نهیش یلب هام م یکه رو یکه در حال رفت و آمدن. زمزمه ا
 زنه.

 !یبود شمیکاش پ یا-
*** 
همه  نی. از افتهیبه دنبالش راه م یحرف چیبدون ه دیه سمت آسانسور دست چپمون حرکت کنه. امکنه ب یم قصد

دهنده  دیکه نو یمتعجب شدم، با لحن مقتدر یکه مطمئنا فکر کرده حساب ازیکنم. ن یم ییصدا یب ینرمش، خنده 
 :گهیکنه م یرو ول نم دیام یبازو کهیدر حال ه،یروزیپ ی
 برسن. نیه محل تمرب عیسر دیاالن هم با-

هم کف  یطبقه  یدکمه  ازی. نمیستیا یآسانسور م نی. داخل کابشمیاندازم و به دنبالشون روون م یم نییرو پا سرم
 کشه. یم رونیشلوارش ب بیج یرو از تو شیو گوش شهیجدا م دیام ی. دستش از بازودهیرو فشار م

 .رهیگ یبه سمتم موج م دیام نگاه
 ؟یدوسش دار-

 نیلحن ممکن اول نی. با آروم ترشمیبحث شه، معذب م الیخ یب ستیقرار ن نکهی. از ارهیم فرو م قهی یتو ترشیب سرم
 .دمیرسه رو م یکه به ذهنم م یجواب

 آره.-
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که از دهنم  یخوام. )آره( ا یمحکم و با اقتدارم نم شهیاستاد هم یشکست رو برا نیو من ا شهیم نیسنگ نفسش
 اهیس میاون حجم حج ه؟یواقعا دوست داشتن یکنه و دنبال صحتشم. واقعا آره؟ عل یل مخارج شده، ذهنم رو مشغو

 یتونه دوست داشتن یو لحن خشن، اصال م دهخور وندیبه هم پ شهیهم یزمردنشان، اون اخم ها ییپوش با چشم ها
 باشه؟

از لطافتش بسته بشه. لطافت  پر یکارها یبذارم که نگاهم به رو دیکنه و نبا یم بمی( نصییچشم و رو ی)ب وجدانم
 با اسلحه. شهیزبر و هم یاون دست ها ی انهیناش

که  یازی. ننجاستیا ازیچون ن شمیچون االن متاهلم و کالفه م شمیکنه. کالفه م یم مکالفه د،یام یدوباره  سوال
 شده. دیمو قلب بزرگ ا یجوگندم یموها ع،یو مط ریش اس رهیت یچشم ها ش،ییپروا یو ب یتند یبا همه 

 کم دارم؟ یمن مگه چ ،یپر-
 کنه. لحنم پر از خواهشه. هیو گر زهیخواد اشک بر یم لحنم

 م؟یبعدا صحبت کن شهیاستاد م-
اون  ده،یواکنش نشون م یکه االن به هر حرف یدختر نیفرو رفته. ا شیگوش یدرهم سرش تو ییبا اخم ها ازین

 عشق. یعنی نیبود وا نیتفاوت تر یرستوران پاشا ب یشب تو
و به کفش  رهیگ ی. چشم هاش رو ازم مشهیم ختهیبه روش ر خیاز آب  یو انگار سطل شهیم یباز هم ابر دیام نگاه

 دوزه. یچشم م زشیو تم یمشک یها
 ازیتنها تکون دادن سرشه و جواب ن دیکنم. جواب ام یم یخداحافظ عیو با همون سر افتاده، سر میرس یم یالب به

خوام  یبا وجود من بلرزه. نم یخوام تن زن ی. نمرمیگ یو م رمید هرچه زودتر ازشون فاصله بگخوا یسرده. دلش م
 ازم ناراحت بشه بخاطر کار نکرده. یقلب
در  د،یبه رنگ سف دهیکنم. دو مرد کت و شلوار پوش یگذرم و قصد خروج م یروم م شیمجلل و روشن پ یالب از

 .شمیمن از هتل خارج مکنن و  یرنگ رو برام باز م ییبزرگ و طال
 ادیکنم. غروب آفتاب برام ترسناک شده و به  یرو کنارم حس م یعل یخال یاندازم و جا یبه دور و اطرافم م ینگاه
 یم یمیرنگارنگ. باد مال یاون تپه  ونیدر حصار آغوشش محکمش، م ی. طلوعمیکه با هم سر کرد فتمییم یطلوع

 .شهیتخت م المیو خ ستین رونیکنه. موهام ب یحرکت م دمیوزه و دستم به سمت شال سف
 یکنم. به مردم ینگاه م ستادمیکه روش ا یشلوغ یرو سنگ فرش شده  ادهیکنم و به پ یفوت م رونیرو به ب آهم

 یمرموز م یکنه و دلم لبخند یعقلم رو متعجب م نهیش یلب هام م یکه رو یکه در حال رفت و آمدن. زمزمه ا
 زنه.

 !یبود شمیکاش پ یا-
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*** 
جواب  اد،یحرفم ن یرو یحرف کهیکنم، محکم جور یکه در قرمز رنگ و مخمل سالن رو به قصد خروج باز م کهیدرحال

 .دمیپاشا رو م
شرمنده بشم. کل  نیاز ا شیرو. نذار ب دیام یخواستن نه اجرا یو گروهش رو م انیپرن نازیپر یاجرا شبیمردم د -

 !ها رو به حسابشون برگردون طیپول بل
و ساعت ها  یطوالن نیتمر کیشده و بعد از  کی. هوا تارشهیتر م ادیدنبالم روونه و سرعت قدم هام هرلحظه ز به

 خسته و کسلم. یخساب دن،ینخواب
 پره. یم شیکیاز دو اجرا،  شه؟یبه گروه خورده م یا یمال یچه ضربه  یدون یآخه دختر خوب، م -

. دلم اون تخت خواب میکه درش اقامت دار یکنم. به هتل ینگاه م ابونیخ و به اون ور ستمیا ی. مشهیتندتر م لحنم
 .یفراخ عل ی نهیخواد با سـ*ـ ینرم رو م

 نیخوان از ا یهم شده و انگار همه م شترینه تنها کمتر نشده، بلکه ب شیو مرور مردم نسبت به دو ساعت پ عبور
 لـ*ـذت رو ببرن. تینها یبهار یروزها

پر از خواهشه. اما چشم  زشیر یچرخم. چشم ها یکشم و به سمت پاشا م یجونم م یت ببه صور یدست محکم
 که گرفتم. یمیمن مطمئنه. مطمئن از تصم یها
 سهم تو محفوظه پاشا جان. ،یدار ی. اگه تو مشکلنیبا بچه ها صحبت کردم و همه راض -

 .شهیم یو لحنش تعارف رهیهم فرو م یهاش تو اخم
 از سهم خودم زدم که... ی! مگه من حرفآخه هیچه حرف نیا -

کجاست که بتونه  لیپرس ی. بوشمیتر م یکنه. لحظه به لحظه خسته تر و عصب یو حرفش رو قطع م ادیباال م دستم
 آرومم کنه.

 یخودم سهمش رو پرداخت م بینباشه، من تمام و کمال از ج یراض یدرصد کس کی هیبا هم. کاف میتعارف ندار -
 بخورم و استراحت کنم. فعال! یزیچ هیبرم  دیکنم. االنم با

 دارم. یقدم برم ابونیو به سمت خ رمیگ یم شیمنتظر جوابش بمونم، چشم از اخم ها و نگاه عصب نکهیا بدون
و من امروز چقدر  ومدهیهنوز ن یعل نکهیاز ا ادی. آهم درمشمیمحض روبه رو م یکیکنم و با تار یاتاق رو باز م در
 !کنم یم یعل یعل
 ی. پاارهیهمرنگ مانتوم رو درم داسیو با فشار کفش آد رهیچپم م یراستم به پشت پا یبندم و پا یرو محکم م در

کنم و به سمت  یگوله شون م ارمویرو هم درم دمیو سف ینخ ی. جوراب هادهیکار رو انجام م نیچپم هم بالطبع هم
کرده حرصم  یپافشار نقدریپاشا ا نکهی. از اگمیم یچدونم که دارم  یزنم و نم یلب غر م ری. زشنیکفش ها پرت م
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 ایاون حرف ها رو زده ناراحتم  دیاستاد ام نکهیو خشک، روزم رو زهرم نکرده؟ از ا یاون مرد نظام نکهیاز ا ایگرفته 
 پوش حرمسرام، ساعت هاست بهم امر نکرده؟ اهیسردار س نکهیاز ا

خوام چراغ ها رو روشن  یدارم. م یسمت راست راهرو برم یچوب یجاکفش یرو از رو کیکوچ موتیحوصله ر یب
 .ادیکه از دهنم درم یناخواسته ا نیو ه شهیسر جام م دنمیبمش باعث پر یکنم که صدا

 روشن نکن! -
که منشا صداست.  یکنم. به تخت یده قدم باهام فاصله داره نگاه م دیکه شا یو با دقت به تخت شهیم زیهام ر چشم

 یهمه  کبارهیو به  شهیم یقلبم پر از آرامش و شاد ده،یاون تخت دراز کش یرو یعل نکهیست و از اه یعل نکهیاز ا
 .ننک یو به سمت سقف اتاق پرواز م شنیها دود م یاون کالفگ

 نازیکنم پر یسرخوش شده. حس م بیکنم. لحنم عج ی. به سمت تخت قدم تند مدمیرو سرجاش قرار م موتیر
 خاک بر سر شده! بیعج

 ؟یاومد یتو ک-
و سرد. لحنش محکم  یقلیص یاون زمردها دنیتماشا و د یچشم هاش رو پوشونده و من دلم لک زده برا ساعدش

 رو خسته کنه. نیمرد آهن نیا یتونه کم یها، مدل کوه یتو یو رانندگ دنیخش داره. ساعت ها نخواب یو کم
 .ستین یلیخ-
که  یانگار که صبح زود، وقتچند ساعت ازش جدا شدم و انگارنه انگار که فقطرسم. انگارنه یسرش م یباال به

 فشرد،یکاستلوچو رو در آغـ*ـوش پر از حرارت و مهرش م یکوهستان یدهکده نیرنگ یکنان، تپهخنده دیخورش
در  یجار یقیهام، تنها موسقهقهه یو صدا دکر یگردنم رو مردونه نوازش م ،یعل یمشک شیرلرزونک تهدل یزبر

 ضا بود.ف
 یاملحفه یو حت ستیتنش ن یایمشک رهنیپ چی. هرهیم نییپا ینرم. تشک بهنمیشیتخت م یلبه یرو یآروم به
 ها،یادگاری نیو ا هاتیبه جا مونده از مامور یهازخم نیقرار نگرفته. ا مشیحج یپهن و بازوها ینهیسـ*ـ یرو

 بوده. یمرد نظام نیو روان ا فرود اومده بر روح یازهین ،یظاهر یهازخم نیهر کدوم از ا دی. شاارنیدلم رو به درد م
 .کنمیفوت م رونیبه ب یآرومرو به نمیسنگ نفس

 ؟یخورد یزیچ-
 .قرارهیزن ب کیها رو باز کن. دل اون پلک وجدانی. بخورهینم یتکون

 استراحت کنم. خوامیم-
. آروم بودن ادیسکوت کنم. آروم بودن به ذاتش نم خوامینم م،یو کامال مستق شمیدعوت به سکوت م م،یرمستقیغ

 .ستین پوشاهی. آروم بودن مال سردار سستین یمال عل
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 .نهیشیزمردهاش م یسمت ساعد رو هی ینرمبه دستم
 .نمیو بعد استراحت ک میبخور یزیچ هی ادیقبلش ب یم؛ ول. منم خستهیاخسته دونمیم-

 .دارهیبرم یشتریمشت شدن دستشه. لحنش خش ب یجهینتساعدش،  یناگهان یو سفت یبرجستگ
 دنبال من؟ یخورده و حاال افتاد تنهیدست رد به سـ*ـ-

 .دارمیساعدش برم یهام. دستم رو از رومثل شوق درون چشم بنده،یم خی دستم
 !ه؟یمنظورت چ-

. زمردهاش باز کنهیحلول م درونم ی. ترسشهیهاش برداشته مچشم یزده، از جلو رونیهاش بکه رگ یساعد اون
 . باز هم سردار رئوف شدن.ستنین یعل یشدن. زمردهاش، زمردها یزمستون یهاهمرنگ شب

 .ینظرم ریز شترینباشم، صدبرابر ب یوقت-
 .استیقتلگاه دن نیترمخوف به،یغر یهاچشم نیهاش رو ببنده. اکه چشم کنهیالتماس م دلم

 !یکنیباهام رفتار م ینجوریا یاچه کار نکرده یبرا دونمیاصال نم-
 .شنی. بسته مشنونیدلم رو انگار م یحرف عاجزانه هاشپلک

 داشته باشم، پس ساکت شو! یرفتار نامعقول خوامینم-
! شالم رو محکم شهیکل زندگ میتصم نیتربینامعقول رفتار کنه، عج خوادینم نکهی. اامیم رونیحالت مات شده ب از

 .کنمیپرت م نیزم یو به رو شمکیم رونیاز سر ب
 جناب سردار! شدهیبهم بگو چ-

 فرق داره. شهیبا هم ،یعل نیمثل ا نازیپر نیا یساکت کنه ول دیرو با نازیپر غرشش،
 !انیپرن یبهتره دهنت رو ببند-
نفس  شد. بمیچه نص یرفتار. حرصم گرفته که به دنبال آرامش بودم؛ ول نی. حرصم گرفته از اشمیسمتش خم م به
 .شهیصورتش پخش م یتو میتند و عصب یها
 رئوف! ستمیافتاده ول کنت ن یمن تا ندونم چه اتفاق-

تونه باعث  ینگاهش هم نم ی رهیشب ت یکنم. حت یحرکت نگاهش م ی. مصمم و بشهیباز م عیهاش سر چشم
سرم  ی. سرش باالشمی. محکم پخش بالشت مرهیگ یگردنم قرار م یو به رو ادیبشه. دستش باال م مینیعقب نش

 .رهیگ یقرار م
 آروم باشم! یذار یخودت نم-
 .دمیجوابش رو سرتقانه م هیاز ثان یکسر در
 !یستیواقعا ن یوقت یخوام آروم باش ینم-
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 ی. مارهیمرد نم نیا اره،یبتونه بال سرم ب ی. هرکسهیگردنمه. نگاهم سرکش شده و نگاهش عصب یهنوزم رو دستش
 آرومه. یاز خشم ول زیلبر . لحنشارهینم یتونه ول

 ؟یشام باهاش باش یچرا خواست-
 .شهیتر م ی. لحنم حرصرمیبهش م یو چشم غره ا ادیاز نهادم درم یآه
 !؟یالم شنگه رو به پا کرد نیمن فقط خواستم با استادم حرف بزنم ا نکهیبخاطر ا-

. لب هام رو بهم فشار شهیزده مکنار صورتم مشت  قایتشک، دق یو محکم به رو شهیگلوم جدا م یاز رو دستش
 .سترهیو نگاهش همچنان ت شهی. صداش بلند مادیاز دهنم درن یزیکه چ دمیم
 . بفهم!شهینم میحال زایچ نی. بفهم! امیایمن قرون وسط -
 نی. امن تردمیکنه؛ اما ترس به دلم راه نم ی*ک مـیتحـر شتریآتش فشان در حال فوران رو ب نیدونم پاسخم ا یم

 .شهیم نییمردونه ست که از خشم باال و پا ی نهیسـ*ـ نیهم ونیم ا،یدن ی خونه
تعامل  یتونم جلو یدونم متاهلم و بهت متعهدم؛ اما نم یبه تفاوت ها احترام بذار چون من برعکس تو متعادلم. م-

 !رمیرو بگ میاجتماع
 یهم م یو ابر رهیت یکنم زمرد ها ی. حاال که دارم دقت مرهیموهاش فرو م یمنم که دست هام تو نیدفعه ا نیا

. زودتر دست بهیمه دیتهد هی یدهنده  دینو ،یطوفان یچهره  نیبشنوم. ا دیقراره تهد یدون یتونن قشنگ باشن. م
 بینظام، عج یکوتاه سردار نخبه  یشده. موها حیملکه آروم و  یزنم. با لحن یو دوباره خودم حرف م شمیبه کار م

 نرمه. نگاهم بهشونه.
 از موهات! ریهمه جات سفت و محکمه به غ-
وار باز هم سبزشون کنم،  یخواد پر ی. چشم هاش هنوز هم پر از اخمه؛ اما دلم مدهیچیپ مینیب ریتنش، به ز یبو

 بمش آمرانه ست و نگاهش بدون انعطاف. یهمون رنگ آشنا. صدا
 بار آخرت...-

 لبخنده. . نگاهم پر ازادیلبش فرود م یرو عیاشاره م سر انگشت
 رو دادم! کیف شنهادیکه به استاد اون پ یوقت یخواست با تو شام بخورم؛ حت یدلم م-
محکم  گهید یخوره. حواسم هست که مشت کنار سرم هنوز باز نشده؛ ول یسر م شتریموهاش ب یم تو گهیدست د و
 نزده. رونیو رگ هاش ب ستین

 .رهیم . نگاهش به سمتشوننهیش یلب هام م یرو یآروم ی خنده
 آقا! یشاممون رو هم که زهر کرد-

 هستن. یسوز شیو آت دنیدر حال پر ،یگوشیباز ینگاهم دختربچه ها یپره. تو یوار باال م طنتیش ابروهام
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 ؟ی! شامت رو بدون من خوردیفتیکه پس ن یرو گرفت شینکنه دست پ-
 رحم. یب یبازپرس آشنا ول کیبادقت. مثل  شه،یم دهیکش سانیتک تک اجزاء صورتم، عل یبه رو زمردهاش
به  هیشب یزی. چشهیو باز م ادیکه کم کم داره از حالت مشت درم یحواسم به کنار سرم هست. به اون دست همچنان
 کنم، شادم کرده. دایتونستم پ یمرد بدقلق رو تا حدود نیقلق ا نکهی. اشهیم ختهیدلم ر یروشن به رو یرنگ آب
 یم یقیلختش، لـ*ـذت بخشه. نفس عم یبا موها یرم رو دوست دارم. بازاون حجم ن یهام نشستن تو انگشت

 .شهیتمام بدنم پخش م یآشنا تو شهیهم یکشم و اون بو
 ه؟یمن چ یبو-

قصد داره طلوع کنه؛  دیدارن و انگار خورش یقصد خداحافظ شونرهیت یکنم، که ابرها ینگاه م ییبه زمردها مشتاق
 .یبهار یشب پرستاره  نیا یتو یحت

به رقاصه  هیکنه و قلبم شب یبدنم رو دون دون م شه،یگوشم پخش م ریصورتم و ز یبمش که رو یصدا دیجد خش
 کنه. یلرزش به جونش وارد م ،یبندر یها
 امتحان کنم! دیبا-

 دهیگردنم کش یزبر محبوب، به رو شی. اون ته رادیتر م نییو سرش پا رنیگ یهام رنگ پرسش به خودشون م چشم
 نیا یقیموس ی( هم جلوینیپاگان کولوی)ن ولنیو ی. حتشهیگردنم پخش م نیموها و ب یال قشینفس عم و شهیم

 کشه. یمو دست از نواختن  نهیش یم شیشونیپ یمردونه، عرق شرم به رو قینفس عم
من  یزنونه  یایدن بیعج ق،یعم ینفس ها نی. اشنیزنه و چشم هام بسته م یچنگ م یموهاش رو به آروم دستم

 .دهیرو تکون م
 الوندر!-
لب  یرو یآروم یبسته، خنده  یچشم ها نی. با همدهیموها و گردنم، جواب رو م ونیم قش،یعم ینفس ها ونیم

 .نهیش یهام م
 کنه. یغالبه و من رو مغلوب م شهیتو هم یخودته! بو لیپرس یالوندر که بو-

 وشنه اما پر از ابهام.ر گهی. نگاه سبزش، حاال دشهیو چشم هام باز م ادیباال م سرش
 بدنت نبود! یتو یبغلم گرفتمت و جون یآب تو ریز یوقت یحت ؛یداد یالوندر م یبو شهیتو هم-

رگبار هزاران پرسش  رینگاهش رو ز یقلیص ی. مردمک چشم هام، سنگ هارهیکنار م یلبم به آروم یاز رو لبخند
 قرار داده.

 ده.بو رو ب نینداشتم و ندارم که ا یعطر چیمن ه-
 به اون آت و آشغال ها نداره! یازیتنت ن یبو-
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 .شنیجا بند نم کیخورن و  یلَخت و کوتاهش سر م ی. موهاشهیموهام مشت تر م یتو دستم
 سا؟ هیسا یبد حیخرده برام توض هی یخوا ینم-

 .رهیو نگاهش به اون سمت م نهیش ینبض گردنم م یانگشتش به رو شست
 !ینیب ینم یبیمن آس شیپ-

 گردونه. یو نگاهش رو به سمت چشم هام برم ادیصورتش فرود م یعجوالنه به رو دستم
 ابهام! نیکم کن از ا-
 !یدیرو از من د متیمال نیبار آخر بود که ا -

 .شهیم دهیلب هاش کش یبه رو انگشتم
 !یدیفهم یاون آشوب چجور ی. تو تودمیالوندر م یبو دمینفهم وقتچیمن ه -

. چشمش رهیگ یپلک راستش قرار م یکنه. به رو یبه سمت باال حرکت م یو به آروم دهیه مبه حرکتش ادام انگشتم
 .شهیبسته م

 که مال منه؟ دمیسال نفهم یس نیا یبو مختص توئه. چرا تو نیکردم ا یفکر م شهیهم -
 کنم. ی. زمزمه مشهی. چشم هام مات شده. چشمش باز مشهیصورتش جدا م یاز رو دستم

 خودت رو! یواقع یبو یدونم. حت یاز تو نم یچیو من ه یدون یورد من مرو درم یهمه چ -
کنه. دستم از پشت به  یرو پر سوال تر م رونمیح ی. نگاه آخرش، چشم هارهیموهام فرو م ونیو م ادیم نییپا سرش

 .رهیگ یگردنش قرار م یرو
 .یوقت نخواست چیمن خواستم بدونم و تو ه -

خوره حس کنه. صدام از  یرو که بهش م یگرم یخواد نفس ها یوجود م یهمه  و بدنم با شهیهام بسته م چشم
 اون زمزمه هم آروم تر شده.

 خوام بفهممت. یکمکم کن بفهمم. م-
 ؟یبلد یداریپا-

 شده. نی. زبونم انگار سنگاستیآهنگ دن نیبمش، کنار گوشم، مردونه تر شهیهم یگرفته  یصدا
 ؟یکن یکنم تو باور م دیتائکس تا حاال باورم نکرده، اگه  چیه-

 آزار. یدرد اما ب یاما ب شهیو چنگ م رهیموهام فرو م یبلندتر. دستش تو یکم دیو شا شهیمحکم تر م صداش
 ؟یبلد یداریپا-

 مرد هستن. نیوجود ا یکه متضاد با همه  یی. موهانهیشیموهاش م یو چنگ شده تو شهیمن هم باالتر م دست
 بلده؟ یداریپا ی. پریشناس یو خودش م یرو بهتر از هرکس یو پر. تیدون یتو بهتر از من م-
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که ازم در مقابل همه  یمن. سنگر یروزها نیا تیپر امن ینی. تنها سنگهیریدل پذ ینیسنگ مش،یحجم حج ینیسنگ
 یم یکنه. ک یآزار رو نابود م یپر یها نیشاه یکه اگر زمانش برسه حت یکنه. سنگر یگوتن ها محافظت م ی

قشنگ  یحرف ها ستیکه بلد ن یسنگرچشم و رو باشه.  یکنه و ب یستادگیا یسنگر محکم نیدر قبال همچتونه 
گاه باشه و زن بتونه با چشم  هیبلده تک بیزن و به خودش قرص کنه. عج کیبلده دل  بیو زنونه پسند بزنه اما عج

 کنه. هیبسته و فراغ بال بهش تک یها
 ه.ن ای دارهیپا یعل یدونم برا ینم-

 احساسم. یکنم، مادرانه و با همه  ی. بغلش مشهیم دهیکمرش کش یم به رو گهید دست
 .یا گهیبلده، بهتر از هر کس د یعل یبرا-
خوره  یکه درونم موج م یفیحس لط نیدونم ا ینه. نم ای شهیگردنم خورده م یبه رو یدونم بـ..وسـ..ـه ا ینم
 کرده. شهیپنهان رو روشن تر از هم یاون زمردها حرفم نیدونم که ا ینه. اما م ایداره  قتیحق

و نگاهش در  شهیبلند م یپرونه و سر عل ینا آشنام رو م یخلسه  کی یزنگ در اتاق، من رو که غرق تو یصدا
 یاسلحه ا شی. از پشت شلوار مشکرهیو دستش به پشتش کمرش م شهی. ازم جدا مرهیگ یراهرو رو نشونه م یانتها
 .ارهیدرم

رنگ  یبه چهره  یو نگاه شهیتخت بلند م ی. از روادی. زنگ دوباره به صدا درمنمیش یتخت م یبه رو عیرترس س با
 زنم. یاندازه. آروم لب م یو متعجبم م دهیپر
 !؟یچرا اسلحه ت رو برداشت-

 کنه. یو به سمت در حرکت م رهیگ یرو ازم م نگاهش
 نترس!-

رو نگاه  رونیرنگ در، ب یمس کیکوچ ی. از پشت چشمرمیگ ینمدم و نگاه متصلم رو ازش  یدهنم رو قورت م آب
 کنه و دستش همچنان به کلت پشت کمرش وصله. یم

 یکه در رو باز کرده به سمتم م یکشم. عل یم یبلند غیو از ترس ج شهیدر باکن کنار تخت به عقب پرت م ناگهان
 ی. محکم به تاج تخت مرنیگ یون اسلحه مهردوم یپرن و به رو یپوش قد بلند به داخل م اهیچرخه. دو مرد س

من  دیام یصورتشون رو پوشونده و همه  یمشک یشکافه. نقاب ها یم رو م نهیسـ*ـ یچسبم و قلبم داره قفسه 
چسبم و چشم  یبه عقب م شتریداره. ب یقدم به سمت تخت برم کی شونیکیکه ده قدم ازم فاصله داره.  هیاون مرد

 .شهیاسلحه ش بلند م یماشه  دنیبه همراه کش یخشن عل یهام گرد شده. صدا
 !ریازش فاصله بگ-
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خودم رو طلب  یگردونم و زمردها ی. نگاه پر از آبم رو برمادیتر م کیخنده و نزد یپوش م اهیمرد س یآب یها چشم
به اسلحه  یبه نقاب داره ها شیخواد به سمتمون قدم برداره. صورتش سرخ شده و نگاه طوفان یم یکنم. عل یم

 یمن عل غیو قبل از ج ارهیدامنش درم ریاز ز یاسلحه ا ستاده،یهتل ا یکه پشتش با لباس خدمتکارها یدسته. زن
 .چونهیپ یگرده و دستش رو م یبرم
 مواظب باش!-

خوابونه و گردنش  یصورت زن م یتو یمشت محکم یو عل شهیتر م کیخندونش بهم نزد یبا همون چشم ها مرد
به سمتمون گام  یو عل شهیولو م نیزم یاما رو رهیمیم ای شهیم هوشیدونم زن ب یکونه. نمش یحرکت م کیرو در 

 داره. یبرم
من مثل  یست. حام دهیو نقابداران درحرکته. نگاهم به شدت ترس یعل نیچکه و نگاهم ب یگونه م م یرو یاشک

 از خون شناورن. ییایکشه و زمردهاش در در ینفس م ریش کی
 نشو! کیگفتم بهش نزد-
فشار دست  ونیم یرو نشونه گرفته. رو تخت یگریکه به سمت من اسلحه گرفته اما نگاهش د هیسخنش با کس یرو

 خشنش، واقعا هشدار دهنده ست. یمالحظه ست. صدا یخشنش، ب یده. صدا یهام داره جون م
 یقرار م میشونیپ یکنه. اسلحه رو یم خیتنم رو س یخنده ش، موها ی. صداشهیتر م کیخنده و نزد یم مردک

 رمیمیزنم. من از ترس م یم خیو من  رهیگ
 و قدم هاش به سمتمون تند. شهیزنن. صداش بلند م یم شیرو آت یعل انگار

 کشمت! یم-
کنه. ناله  یم کیزودتر به دستش که اسلحه داره شل یداره که عل کیاسلحه گرفته، قصد شل یکه به سمت عل یمرد
 .شهیتر م سیپرم و صورتم خ یجام م یناخواسته تو کیبلند شل ی. با صدافتهیز دستش مو اسلحه ا شهیمرد بلند م ی

پوش از در اتاق وارد  اهیاندام و س کیبار ی. شخصادیفرود م یعل یکنه و به رو یم رییخندون، هدفش تغ یآب چشم
رنگ.  اهیس یزیلحه. چبه اس هیشب یزیچرخه، چ یفهمه و م یم یبره. عل یم ورشیمن  یو به سمت مرد تنها شهیم
بلند  یروزهام با صدا نیا یایمقتدر دن شهیمو لرزش بدن مرد ه ادیگردنش فرود م یبه شوکر به رو هیشب یزیچ
 .زهیآم یدرهم م کیشل
 کیشل یدونم ک ی. نمشنیخوام چشم هام رو ببندم اما پلک هام بسته نم ی. مادیبزنم اما صدام درنم غیخوام ج یم

. شهیزانو رها م یکرده؟ رو کیبه سردار شل ی! کسهیرو سرخ کرده از ک دیسف یها کیکه سرام یخون نیا یکرده. ول
رنگ کرده! از خون  یرو ک دیسف یها کین سرامیشکنه. ا یم نازیکنه و دل پر یبرخورد م نیسرش محکم به زم

نن. خون از کجاش خارج ز یرو صدا م یانگار عل شنیکه خارج م ی. اصوات نامفهومشهیرنگ کرده! دهنم باز م یک
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زنم تا  ی! زور مزهیپوش عمارت رو بر اهیتونه خون سردار س یم یها رو سرخ کرده! مگه کس یدیکه کل سف شهیم
 نیزم یکه خون آلود رو یهمون سنگر محکمم. سنگر محکم یو بفهمم که هنوز هم تو بندمچشم هام رو ببندم. ب

بلند  یکشه. عل یآرشه م یکهنه ا ولنیو ی( رو روزیغم انگ ی کشنبهیناشنواش برام ) یافتاده. بتهوون با گوش ها
 یناشنواش، نگاهم م یهاکشه. بتهوون با همون گوش  یهر سه نفر رو م نیزم یافتاده به رو یو با اسلحه  شهیم

سمت به  یخنده. عل یم ی( با شادندلری)فهرست ش لمی( فزیغم انگ ی کشنبهی. )زهیر یکنه و الماس از چشم هاش م
)فقط بغلش کن( مگه بتهوون گهیو بهتوون م رهیگ یسفارش بدم؟( دستم، دست زبرش رو م ی)شام چ گهیو م ادیم

کنه و  یخندم. بغلم م یکنه. م ی. بغلم مشهی( قطع نمزیخوش انگ یدرخشن و )دوشنبه  یالل نبود؟ زمردهاش م
 من. یالوندر، بو یبو. لهیپرس یخونش، بو ی. بومیخواب یم یسرخ خون انوسیاون اق ونیم

*** 
عمارت  نیا یشهیبه ر ،ینامرئ یاشهیبه ت هیشب ده،یبرعنان از کف نازیپر ادیم، فردلِ شکسته ادِیاز ته دلم، فر ادیفر

 آخرالزمان. یعنی. ایدن انیپا یعنیمرگ.  یعنیزن،  کیخراش گوش ادی. فرزنهیسال و تماما روشن مکهن
که همراه با من  یهمون تخت یرو ش،یپرواز نداره. روحم دوازده ساعت پ یته و نام، شکستکه شدهروح تکه بال

رو به مشام  یخون عل یدرون خودش جمع شده و کز کرده. جمع شده و کز کرده و بو د،یسخت و آب شد و لرز
 .کننیم ییخودنما شه،یمند تر از همو الوندر، قدرت لی. پرسکشهیم

که درون دستم جا خوش  یبه سوزن توجهین و بو روشن به تخت بسته شده ریحر یهابه دو طرف، با پارچه هامدست
 .دایهو منهیهم درون سـ*ـ یبزرگ یخال کیو  شهیکرده، بدنم منقبض م

. اگه دی. اگه قصدتون آزار من بود، موفق شددیرو نابود کرد دمیو ام میزندگ یاز جونم؟ همه نیخوایم یچ گهید-
که  ی. قلبدیقلبم خالص کن یتو رمیت هیمتحرکه.  یمرده هی. گوتنتون اآلن دیود، موفق شدقصدتون کشتن من ب

 .تپهینم گهید
. هنوزم جفت کننیسووشون اجرا م به،یاتاق غر نیا وونیا یتو یهاست. آواز پرندهصدام، بُرَنده ضیمر خراشِ
 وجود من. ی. سالخ روح و روان. سالخ همههکنندیاما سالخ صدا؛یب یها. خندهنقابیهاش خندونن؛ اما بچشم
م، . سَر سِر شدهشهیشدن لبخندش م دهی. عجزها و دردهام، لبخندش رو باعث کششهیپشت کمرش قفل م هاشدست

 .شهیقطع نم یاها، لحظهپرنده ی. عزادارکنهیبالشت سقوط م یمحکم به رو
 دیزیدادن. مثل حالج و با حیرو به حضور ترج بتیرن. غحضور ندا یبرا ییهام ناو اشک شهیبه زور باز م هامچشم

و با حق  کردنیم بتی. غکردنیو از حضور فرار م رفتنیها و عامدانه فرو ماز انالحق ییایدر یتو شدنیکه غرق م
 .شدنیم یکیو در حق، 
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که خدا رو نشونه  هیریتمن  ادی. آخ پر از فرپرهیم رونیاز دهنش به ب یسرم، آخ کیو سوزن بار شهیتر ممشت دستم
 .شهیرها م ییو لوستر طال دیسقف سف نیکه فرا تر از ا یری. ترهیگیم

کف، خورده  یهاکیسرام یرو یچوب ییتق عصا. تقشهیو نگاهم از سقف گرفته نم شهیباز شدن در بلند م یصدا
 و ساکت. شنیپرنده ها مغلوب م قصد داره که پرنده ها رو مغلوب کنه و یچوب یپلک بزنم. عصا تونمینم ی. حتشهیم

. لوستر کنهیهم سکوت م یچوب ی. عصاهیخون قابل تشخص یاما بو ره؛یگ یاز صابون ها قرار م ییبو کنارم
من، صورتش  پوشاهیدل س یبرا ارش،یمانند بساشک یهاستالینگاه پر از حزنش رو بهم دوخته و کر رنگ،ییطال
 کردن. سیرو خ

 !یخوش اومد-
 یآب یهاچشم ی. نگاه قرمزم توچرخهیو به طرف راستم م شهیلوستر گرفته م امونیب یهیم از گرشدهمات نگاه

 کمرنگ پر از مهرش. ی. آبرهیکمرنگش فرو م
 خونه؟کرد؟ به سالخ یرو سالخ میزندگ یکه همه  ییبه کجا خوش اومدم؟ به جا-

 .شهیم قیاش تلفو باه کنهیروشن نفوذ م ینرمک به مهر درون اون دو گو یغم
 گوتن!-

 .شهیکنه و انزجار از صدام منفجر م یاز نگاهم فروران م خشم
 .خورهیتون بهم مها و گوتنت برن به درک! حالم از همهآدم نیا یتو و همه-

. زنهیزانو م نیزم یو کنارم رو دهیپشت سرش م کلیه یرو به مرد قو کشیبار یچوب یرو، همون عصا عصاش
 .زنهیبالشت، زل م یم به روشدهپخش یبه موها وارفتهیو ش شهیم یفتگینگاهش پر از ش

*ک کنه ـیذهنم رو تحـر تونهینم شگانهی. زبان بگهیمرد مفتون شده م نیبه ا یزیروم، چ شیخندون پ یها چشم
تنها و  لی یخندون، الغره و کوتاه قد؛ اما تونست با نامرد یهازبون مربوط به کدوم کشوره. چشم نیکه بفهمه ا

 کنه. کوبنیزم شهیهم یو من رو برا ارهی. از پا دربارهیرو از پا درب گرمتیحما شهیهم
 ادیم رونیبه ب یا. اسلحهرهیبه درون کت روشنش فرو م دشی. دست سفشهیحرفش، آشفته م دنیمرد با شن یآب نگاه

 .شهیم یو نگاهم پر از شاد ارهیو اسلحه لبخند رو به لبم م
 م؟یبکش یخوایم-

از  د،ی. از امتپهیو محکم م شهیحس م منهیسـ*ـ ی. قلبم دوباره توکنهیم شتریرو ب شیهام، آشفتگچشم یشاد
 .تپهیوصال م
 مینیب ریبهشت به ز ی. بوفتهیهم م یهام رو. پلکزنهیچشم م یتو شتریدستش ب یدی. سفادیم ترکینزد اسلحه

 .چهیپیم
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 .کنمیزمزمه م رلبیز
 ممنونم.-

ساز  پوشماهیمرد س یو من برا هیجا سبزه زمرد. همهستین یاهیهام س. پشت پلکچسبهیم مقهیاسلحه به شق یسرد
 .خندهیم یعل یبه رو یو الو استور شهی( پخش می. )الو استورزنمیم

 رو لمس کنه. شیزبر و مشک شیرجلو تا ته رهی. دستم مشهیم شتریاسلحه ب فشارش
 یهاهمون چشم نیجسم افتاده بر زم نمیبیکه م یزیچ نیو اول شهیهام مث گشوده شدن چشمباع کیبلند شل یصدا

 خندون.
حق نداره  کسچیصحبت کرد. ه یو به زبون محل دیکرد و تو رو تا حد مرگ ترسوند. به غم تو خند کیشل یبه عل-
 !یتو. فقط فارس یحرف بزنه. فقط زبون مادر یاگهیعمارت به زبون د نیا یتو

 .چکهیاز چشمم م ی. اشکنهیشیروشنش م یتو آب نگاهم
 از دست دادن ندارم! یبرا یزیچ گهید یبا مرگ عل ؟یرسونیچرا من رو به آرزوم نم-

. نگاهش اشکم رهیو کم حجمش فرو م یاقهوه یموها یال شگهیو دست د رهیگیم یکتش جا بیدرون ج اسلحه
 .کنهیبال مدن داره،یم قدم برمگونه یرو که به رو

 !راستیگوتن نام-
 .هیلعنت یهاپارچه نیا ریاما اس ادیباال ب خوادیو م شهیمشت م دستم

 .رونیبرو ب-
کنار تخت  یچوب زیعصا رو به م حرفی. مرد، بشهیم دهیهام کشچشم یست و نگاهش به رواون مرد گنده مخاطبش

 .شهیو از اتاق خارج م دهیم هیتک
. شهیشده و روشنش، نواخته م غیتشیبه صورت ش یمحکم یلیو س ادیباال م عی. دستم سرهکنیپارچه رو باز م گره

 .شهیهاش همزمان با فرود دستم، بسته مو چشم دهیتکون م نیرو سنگ منهیهام سـ*ـنفس
 .غرمیم، مشدهبهم چفت یدندونها یال از
 !ستمیمن گوتن ن-

ست. هاش هنوزم بستهو چشم زنهیبه دستم م یابـ..وسـ..ـه. لرزمی. مرهیگیسردش م یهادست یرو تو دستم
 .کشمیهاش مدست نیدستم رو محکم از ب

 دست نزن! یبه من دست نزن. به ناموس عل-
 یکه پرده دوزمیچشم م یو به بالکن گردونمی. روم رو برمداستیشدن از وجناتش هو میو تسل رنیباال م هاشدست

 .رقصهیم نهیبا طمان ،یخنک بهار میط نسوار توسکرشمه د،یسف ریحر



 

 

278 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

. کنهیتوجهم رو جلب نم زنه،یافتاده و همچنان قهقهه م نیزم یکه رو یاو جنازه شهیخفه م ومدهیدرون دلم ن یآه
و مسـ*ـتانه آواز  اندازهیهاش رو باال مشونه ،یدیقیب طانیکه هنوز هم درون اون جفت چشم خندان، ش دونمیم
رو هدف گرفت و  یمرد رش،یت شیشده، دوازده ساعت پ نیتختم پخش بر زم یروکه روبه یاجنازه نی. اخونهیم
 لمیشون، شعرها سرود و فاز حس نوشکفته شدیکرد که م حسیرو ب ینازیپر رشیرو به زانو دراورد و ت یمرد رشیت

 .شتریتور نازک ب یو غمزه شهیم ترفیلط می. ورزش نسدید یدی)نوت بوک( جد
 .یکنه. نه به تو نه به عل کیبهتون شل یکس خواستمینم-

که  یکوتاه نبود. حق مرد یاون سوگوار م،یزندگ یساهیهمراهم، حق سا شهیهم گرتیکجا رفتن. حق حما هاپرنده
 به تن داشت. اهیس شهیسال عزادار بود و هم یهاانگار سال

 .زهیتو عز یبود همونجور که برا زیمن عز یبرا ی. علرهیتو اسلحه بگ یحق نداره رو یکس-
دوازده ساعته که  قایمهمون ناخونده جا خوش کرده. دق کیخون مشامم رو دربرگرفته و مثل  یساعته که بو دوازده
. به رنگ سبز. هیروحم خون ی. دوازده ساعته که قلب و حتهیهام خونو که دست هیخون مینیو که ب هیهام خونچشم
 .یزمرد

 گوتن. میدار ازیتو ن یبه پاک ی. همهارهیعمارت دووم نم نی. بدون تو اتونمیبدون تو نم-
 گهیهم د یپر نیکرد بسه. بب هیبه صورت غرق در اشک لوستر بکشه. گر یدست خوادیو م ادیم باال مباز شده دست

 .کنهینم هیگوتن گر نیکنه. بب ینم هیگر گهیباالخره گوتن شده و د یپر نی. ببکنهینم هیگر
 نیموها. با هم نی. با همیتخت دراز بکش نیا یهاست که منتظر بودم روها بود که منتظرت بودم و ساللسا-

گوتن  تونهینم کسچیرو داشته باشه. ه رهیحجم پرپشت و ت نیا نیو یتو یکس کنمی. فکر نمیمواج مشک یموها
 باشه.

 یبا اون زمردها یک بارنیآخر ی. علدیموهام لغز ریزبه  یک بارنیآخر یو عل دیموهام رو نفس کش یک بارنیآخر ،یعل
 منه. یگفت که موهات رو دوست دارم. که موهات قشنگه. که موهات برا ،یقلیبراق و ص

 . محزون.کنهینگاهم م ش،شدهشیآرا یهاو چشم ستهیایپرده، ناگهان م دیسف تور
نکن.  غی. فقط صدات رو ازم دریش یبزن تا خال من رو یخوایداد بزن و فحش بده. اگه م ؟یبگ یزیچ یخواینم-

 سکوت هزارساله باشه. نیا یتو شکننده یفقط صدا خوادیدلم م
به خنده، من رو  هیشب یزیو چ شهیو قصد خروج داره. دهنم باز م ارهیهام هجوم متا پشت لب ب،یوغربیعج یحجم

صورتم از خون  ای سهیخ بارهیکه نم یبارون صورتم از ای سهیصورتم خ ی. صورتم از گرمالرزونهیتخت م یرو
 .شهیم سیخنده، خ هیشب زی. همراه با اون چسهیاما خ سهیخ یسبزرنگ

 .شهیخون، بلندتر م ی. بورنیگیرو هدف م نیباز خندون افتاده به زم یهاچشم هام،چشم
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 نهینگاهش، غمگ ی. آبشهیمبه خنده قطع ن هیشب بیعج یصدا نیو ا چرخهی. سرم به سمتش مشهیکنارم بلند م از
. کنهیو به سمت در حرکت م رهیگیرو به دست م شیچوب ینگاهش آشناست. عصا ینگاهش مهربونه و آب یو آب

 .هش پارادوکسکه انگار متعلق به منه، لحن گرفته یبلند یهاقهقهه ونیم
 .یبه استراحت دار ازین-

 .کنهیاندام بازش م. همون مرد بزرگشهیو در براش باز م شهیدر م کینزد
 !کشمتیم-

 ی. آبگردهیو به سمتم برم ستهیایکل وجودش رو هدف گرفته. با بهت م سمیخ یهامحو شده و چشم هامخنده
 کشمشیو من م شنیم سیهاش انگار خ

اهش از غم. نگ دیاز خشم، شا دیم لرزونهو شا. چونهگردنیاولشون برم یو سرجا کننیگرد مش، عقبرفته یهاقدم
 و همچنان پر از مهر. ی. جدهی. حالت صورتش جدشهینمناکم جدا نم یاز قهوه ا یلحظه ا

 هنرمند و پاک تو باعث افتخاره منه! یهامردن توسط دست-
 .فهممینم یو درد شنیو فشرده م شنیهام فشرده متوسط دندون لبم
 افتادم؟ اریتمام ع ی وونهید هی ریگ-

 .شهیم انینما زشیر یشونه و دندون هاپو یصورت جوونش رو م یلبخند
 گوتن. میا وونهید یما به نوع یهمه -

غرق  یدونم چشم هام خون رنگه، درست همرنگ عل ی. مشهیپاهام توسط درون دستم مشت م ینازک رو یپتو
 اون حجم قرمز پر رنگ. یشده تو

 ن!گوت ی. حتنازیپر یباشن. حت وونهیتونن د یهمه م یدون یخوبه. خوبه که م-
 یو جلو ارتشیم رونیکه اسلحه جا داره. ب یی. همونجارهی. دستش درون کتش فرو مشهیم شتریلبخندش ب وسعت

 جفت چشم هام. یرو به رو قای. دقرتشیگ یصورتم م
 االن بکش. نیهم ،یبکش یخوا ی. اگه مستمیمن اهل بلوف زدن ن-

 یدرون گرما شهی. همنهیشیو روش م ادیباال م یرارادیرنگ فرود اومده. دستم غ اهیس یاسلحه  یبه رو نگاهم
دادم و به  یم هیقشنگ بود. به کوهم تک ایگرفتم و هنوزم دن یدست م یسرد وحشتناک رو تو نیا ،یآغـ*ـوش عل

کل وجودم احساس  یرو تشیحما نکردم چو یم کیکردم. شل یم کیجون رو به روم شل یو ب یفرض یهدف ها
منفور  یاسلحه  نیا یهست خت یخوبه. تا وقت یهست همه چ یونستم تا وقتد یکردم چون م یم کیو شل شدیم

 نداره. یهم خطر
 زنم. یدلم حرف م یهم دارم تو دی. زمزمه م آرومه و شاشهیم دهیروش کش انگشتم
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 داشت! تیهم با تو امن یراندازیت یحت-
 من منتظر مرگم. ؟یبرش دار یخوا ینم-

. رهیگ ی. دستم اسلحه رو به دست مستیوقفه ن یب یسیاز اون خ یه و خبر. صورتم انگار خشک شدادیباال م سرم
 کنه. میعصب دیو لبخندش با ستین هیو لبخندش کر ستین یرفتن نیلبخندش از ب

 سرده. ایدن یبرف ها یهمه  یو لحنم سرده. به اندازه  دهیکه دندون هاش رو نشون م یبه اون وسعت مات
 مرد. یمرد. کنار عل شیازده ساعت پدو نازیخوام گوتن باشم. پر یم-

ترسوند اما انگار که  یرو م نازیپر شهیهم کیبلند شل یجام بپرم. صدا یتو شهیباعث نم یحت کیبلند شل یصدا
 بلند و وحشتناک نداره. یصداها نیاز ا یگوتن ترس

دردش  یو صدا فتهیم نیزم ی. به زانو روهیکنه و دوازده ساعته همه جا خون یلباس هاش رو مغلوب م یروشن خون
 کنه. یم تیپر از تالطمه و نگاه دردمندش به لحنش هم سرا شیآب یایشنوه. در یکر شده م نم یرو گوش ها

 .دینکش یدرد یعل-
 . در طلب آواز پرنده ها.رهیکنم و نگاهم به سمت بالکن م یرو پرشتاب به سمتش پرتاب م اسلحه

 کشمت اما با درد. یم-
 .شهیبلند م یاندام به سمت چشم آب یاون مرد قو یپا دنیدو یو صدا فتنیمهم  یهام به رو پلک

 خواد! یم شگاهیمن چقدر دلم آرا و
*** 

 بزنشون.-
از فحش ها رو کنار هم  یقطار زش،یر شیعسل یو چشم ها شهیحد گشاده م نیتا آخر زش،یر یعسل یها چشم

 کنم. ینگاهش م نهیآ یو از تو شهیکنه. لحنم تند م یو روونه م م نهیش یم
 گفتم؟! یچ یدینشن-

 نامطلوبه. ظشیغل یو لهجه  رهیدندونش م ریشده ش به ز یزینازک و رنگ آم لب
 کوتاه کنم خانوم؟ یچه مدل-
 بزن! نیسانت مو داشته باشم. همه رو با ماش میخوام ن یفقط م-
 کنه. یپا و اون پا کردنش، تلخ ترم م نیا

 ترسم آقا ناراحت... یم-
 .شهیو صدام بلند م ادیفرود م زیم یکم رومح مشتم

 من آقا آقا نکن! یخفه شو و کارت رو بکن! دهنت رو ببند و برا-
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 ینم هیست. چشم هام گر بهی. نگاهم غرستین نازیبه پر هیحرف زدنم شب ش،یگوتن شدم، درست از دو روز پ یوقت از
 بود؟ یدوست داشتن نقدریتفاوت ا یپرخاشگر ب نیابود؟  نی. گوتن ادهیبه خودش ند نییکنن و لحنم، تن آروم و پا

 کنه. یفوت م رونیکشه و نفسش رو به ب یو بلوندش م یمصر یموها یتو یدست
 چشم.-

نکنم که نفسشون  نکارویکنن که ا یرها شده م، التماس م یو موها شهیم دهیرها شده م کش یموها یرو نگاهش
 رو نبرم.

 یاز موهام باز م یدسته ا ونیم یراه یچی. قدمیهم فشار م یون هام رو روداره. دند یبرم زیم یرو از رو یچیق
و  ستادهیا یکنار جسد عل نازی. پرشهیم ختهیر نیزم یرو ی. )خِچ( دسته اشهیلرزه و چشم هام بسته م یکنه. بدنم م

 ینگاهش رو ازم م یلرزم. جسد عل یم شتری. بشهیم دهیاز موهام بر یا گهید یکنه. )خچ( باز هم دسته ا یم هیگر
جونم رو  یچیق یخوره و سرد یبه گردنم م یچیق ی. )خچ( سردشنیهم فشرده م ی. پلک هام محکم تر به رورهیگ
به عقب  ی. سرم از شدت سبکشهیم شتریآسمون ب ادیکنن. )خچ( فر یاتاق غرش م نیاز ا رونی. ابرها برهیگ یم

کنه و گوتن  یم دنیحال سبک نبودم. چونه م شروع به لرز نیپربغض و در ع نقدریوقت ا چیه منکنه و  یسقوط م
 بلرزه. دینبا

رم  یره و فرو م یخواد باهاش رقابت کنه. درون موهام فرو م یبارون م دیشد زشیر ی. صداشهیروشن م نیماش
 یسرم. عل یرو شهیم دهیکش نیو ماش رهیگ یاراده از کف داده م رو محکم م ی. دستم چونه بیعج ییایدرون دن

دو روز و دو شب و دوازده ساعته که  نازیپر و فهیهمچنان ضع نازیو پر زهیر یهمچنان اشک م نازیکنه. پر ینگاهم نم
 مرده. یکنار عل

و اونقدر پلک هام  شهی( از دهنش خارج میو اونقدر دندون هام بهم فشرده شده ن که فکم )آخ انیها کش م هیثان
 گهید ینکردم که حت یو اونقدر به قلبم توجه شهی( از دهنشون خارج میآخچشم هام ) ی هیرو بهم فشرده م که قرن

 کنه. ی. نشسته و مات شده نگاهم مشهی( از دهنش خارج نمی)آخ
و  نازیپر یتونم پرواز کنم و پر بکشم به سو ی. سرم اونقدر سبکه که مانیپا یعنی نیو ا شهیقطع م نیماش یصدا

 .یعل
کنن. زشت تر و  ینگاهم م نهیآ یمو از تو یو ب نیغمگ یو دو چشم قهوه ا شنیهام نامطمئن از هم باز م چشم

 ادیتر. دست لرزونم باال م دهیبود؟ گردنم انگار بلند تر شده و کمرم انگار خم نیشده م. گوتن ا شهیپژمرده تر از هم
تونه توشون نفس  یکس نم چیه گهیسرم مشخصه. د ستکنه و پو ی. پوست سرم ناله منهیشیها م یسانت میدرون ن
 بکشه.
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 یکنه و دستم از من فرمان نگرفته. صدا یپرتاب م رمیرو به سمت تصو نیو دستم ماش رهیم نیبه سمت ماش دستم
 ونیدل بهار هم زمستون به پا شده و گوتن م یهمراه با رعد و برق هنگامه وار آسمونه. تو نهیشدن آ کهیچهل ت

 نهیکرده بودن در حال جون دادن هستن و آ ونهموها ل نیا ونیکه م یعل یها غرق شده. نفس ها یاهیاز س ییایدر
 .دهیرو نشون م یپژمرده ا یقهوه ا یچشم ها کهیچهل ت ی
 یبه حالم آه م شیچوب یو عصا ستهیا یناباور سرجاش م دنم،ی. با دشهیگرفته نم نهیو نگاهم از آ شهیباز م یبا تق در

 یدم و ب یرو به کنار هل م شگری. با دستم زن آراشمیو از سرجام بلند م هنیش یلب هام م یبه رو یکشه. پوزخند
 یو دو شب و دوازده ساعته که متعلق به منه قدم تند م زکه دو رو یبه سمت تخت ،یتوجه به عصا به دست چشم آب

 کنم.
 ؟یشد ریاز جونت س-
 یتخت م یکنم. رو یرو حس م شیعسل یچشم ها یترس لونه کرده تو دهیو ند شگرهیصحبت خشنش با آرا یرو
که دو روز و دو  یچشم خندون. جسد یالیبه جسد خ شهی. نگاهم مات مشهیو دست هام به دور زانوهام حلقه م نمیش

 و چشم هاش خندون موند. کردو گرد، سقوط کرد و هبوط  دیتخت سراسر سف نیا یرو به روم، جلو شیشب پ
 ...یآقا من ازشون خواهش کردم منصرف بشن؛ ول-
 !رونیب دیهر دوتون گم ش-

 به لب داره. یهیگرده و چشم خندون لبخند کر یکنه. نگاهشون بهم برم یگوتن، حرفش رو قطع م یگرفته  یصدا
 سستش به طرفم برداشته. یتند ول یو قدم ها شهیعصا به دست، پر از تمنا م یچشم آب یصدا

 بود. یهر کس یموها آرزو آخه؟ اون یبال سر اون موها دراورد نیچرا ا زدلم،یعز-
 .ستهیاز حرکت با شهیبلندم باعث م غیج یصدا

 !رونیبرو ب-
 کنه. یفوت م رونیرو محکم به ب نفسش

ممکنه هر  یبدون دیرسونم. با یعملش م یبال رو سرت اورده به سزا نیرو که ا یقبلش کس یول شمیباشه گم م-
 کنم! یم ستشین نیزم ینحو از رو نیترکمکت کنه به بد یهر ک یول ادیسرت ن ییبال یکن یکار

 .رهیگ یشکنه. از ترس و اضطراب، وسط حرف زدن نفسش م یم شگریآرا بغض
 اوامرشون رو... اجرا کنم. دیآقا خودتون... بهم گفت-

پرم و به سمتش  یم نییتخت پا یاز رو عیکه اسلحه ش، زن رو هدف گرفته. سر رهیبه سمت عصا به دست م نگاهم
 ارم.د یقدم برم

 . صدام بلنده.شهیزن گرفته نم یش از رو نهیپر از ک نگاه
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 کوتاه کردن مو هم آدم... هی یکه برا یکثافت نقدری! ایاسلحه ت رو بکش اون ور روان-
. جرئت ندارم عقب رو شهیسرم اکو م یدوران وار تو کیبلند شل یکنه و صدا یم خکوبمیسرجا م کیبلند شل یصدا

 بدم. رونینفسم رو ب نگاه کنم و جرئت ندارم
 .شهیکبود م دشیزنه و صورت سف یم ادی. فررهیگ یو قرمزش من رو نشونه م یو نگاه طوفان فتهیم نییپا دستش

 !رهیمیآدم م هیتو  یهر باز ینکن چون در ازا یاون موها بودم. با من باز یاز همه هم روان شتری. بنازیپر میمن روان-
 نالم. ی. مات شده مشهیعرق م زیبه ناگاه پر از قطرات ر میشونیپ
 ش؟یکشت-

 .رهیفرو م شیش درون کتش سورمه ا اسلحه
 نیکشم. بش یرو به خاک و خون م ای! از االن به بعد به خاطرت دنیکه همون روز من رو نکشت ینکرد یکار درست-

 و تماشا کن!
کوتاهم پوست دست  ی. ناخن هاکنه یم خیمو رو به تنم س ششونیسا یو صدا شنیهم فشرده م یهام به رو دندون

 .دنیمشت شده م رو آزار م یها
 !یهم پست تر وونیح هیتو از -
که برعکس کارها و اعمال صاحبش، به شدت  یزنه. چشم ها یو چشم هاش برق م نهیش یلبش م یرو یشخندین

 .ییکذا یتیمعصومه. معصوم
 !یصدام کن ویفاب یتون یم-
 !رونیگم شو ب-

 داره. یخوره. لحنش خش برم یم چیپموهام  یبه رو نگاهش
 گوتن. یکرد یکارو م نیباهاشون ا دینبا-

 دندون هام قصد شکستن و پودر شدن ندارن. نکهیو عجب ا شهیم شتریفکم ب فشار
 کنم. یدلم بخواد م یمن هرکار-
 ت کرده؟ ختهیافسار گس یسرکش نبود. مرگ عل نازیپر-
 گوتن بشم! یتو خواست-

 سرجام. ستمیا یسرجاش و م ستهیا ی. مرمیبه عقب م یداره و قدم یبه سمتم برم یقدم
 !یبود نازیچون پر یتو گوتن شد-
 گوتن نبود! ناز،یاما پر-
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 ی. لحنش آروم تره و لحنش مرهیگ یرو هدف م دگانمید شیلَخت و کم پشت قهوه ا یو موها فتهیم نییپا سرش
 لرزه.

 .شام یبرا نییپا یایو بعدش م یشکنه لباس بپو ی. خدمتکار کمکت مریبرو دوش بگ-
 ذارم. یجا نم چیمن پامو ه-

. یچشم عسل یجنازه  ی. حتستیترسناک ن یزیچ گهی. دستین زی. نگاهش قرمز شده اما هول برانگادیباال م سرش
 انگار هرگز نبوده. کهیرفت. جور نیتقال از ب یقورت دادن ساده، بدون ذره ا هیکه تو گلوم نشست و با  یبغض یحت
 . انتخاب با خودته!دهیآدم جون م هیتو  ی. با هر لجبازرهیمیم گهید یکی یاین-
 !یو بعدش به فکر خورد و خوراکت باش یراحت آدم بکش نقدریا یتون یچطور م-

خودش دوست داشتن رو هم  یکه تو ی. لبخندش پر از نفرته. نفرتبهیو لبخندش عج شنیهاش از هم گشوده م لب
 جا داده.

 خورد؟ یکشت. غذا نم یدم مهم آ یعل-
 دشیسف رهنیپ ی قهیو  شمیم وونهیکنه. د یو پاهام به سمتش قدم تند م شمیم وونهیکنترل. د یو ب شمیم وونهید
 .شهیدستم مشت م یتو

 هنوز دردش هست. یرفته ول نیکه از ب یاز بغض دیلرزه. شا یم صدام
 .ارین فتیون زبون کثا یرو رو یاسم عل نقدرینکن. ا سهیرو با خودت مقا یعل-

 .نهیش یدستم م یم شده ن. دستش به رو نهیو پر از ک یره. چشم هاش، محو نگاه طوفان ینم نیاز ب لبخندش
 و هشت سال! ستیو من ب یشناس یرو فقط چند ماهه م یتو عل-

 .دهیدوباره خودش ادامه م نهیب یو نگاهم خشک. سکوتم رو که م شهیشل م مشیحرارت مال ریز مشتم
 .یمتعجب شد یکاف یکنم به اندازه  یفکر م ؟یندار یسوال-

سرم  یتو شونیشده و پر جیره. بدنم کرخت شده و هزاران پرسش، گ یفرو م بشیج یو دستش تو فتهیم دستم
 انگشت به دهن نشستن.

 !رونیبرو ب-
 بزرگ برات دارم گوتن! زیسورپرا هی. یشام آماده بش ینره که برا ادتیباشه. -

 یسرم م یتو یبه سوال ها یدر ضربه ا یکه گورش رو گم کرده و صدا دهیدر نشون م یو صدا ادیم در یصدا
 زنه.
 .رهیگ یم شیآت نیزم یبه رو ییمو طال یجنازه  دنیبا د نازیگرده و دل پر یبرم سرم
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و  یباز عسل یم رو محکم بشکافه. چشم ها نهیسـ*ـ یخواد قفسه  یدارم و با هر قدم قلبم م یسمتش قدم برم به
کنه و  یم ییمرگ نابهنگام نوحه سرا نیا یشده برا زونیبار لوستر آو نیمات شده ش، سقف رو نشونه گرفته و ا

 یبخاطر گوتن مرده ن. گوتن دیو پرنده ها هم شا ومدنین گهید شی. پرنده ها از دور روز و دو شب پزهیر یاشک م
 .انشهیکه هر جا بره مرگ همراه خودش و اطراف

و سشوار  یمصر یترسم. موها یمن از جنازه ها نم شیو از دو روز و دو شب و دوازده ساعت پ نمیش یم رشکنا
 ی. به روشهیم دهیکش فشیو لط دیپوست صورت سف ی. دستم به رودهیدراز کش نیزم یبه رو دیخورده ش به ق

برد، به مژه  یموهام م یرو ال نیشکه ما یکوتاه کردن موهام کشته شده. زمان یکه برا یزن فیو لط دیپوست سف
 یکاش بهش نم یتوجه بودم و ا یقاب گرفته بود، ب ییبایچشم هاش رو به ز یکه عسل شیکاشته شده و مشک یها

 کاش... یو ا شدمیکاش خفه م یگفتم )خفه شو( و ا
 نالم. یلب م ری. ززمیزنم که اشک بر یبنده و زور م یچشم هاش رو م دستم

 من رو ببخش!-
 ست. شهیو چشم هام خشک تر از هم ادیمن یاشک

 کنم من رو ببخش! هیتونم برات گر ینم نکهیاز ا-
 .ارهیو سوزش به سمتشون هجوم م شهیچسبه. چشم هام بسته م یم شیشونیپ یبه رو میشونیو پ ادیم نییپا سرم

 منه؟ ریکنم. مرگ تو تقص هیتونم گر ینم یشدم و حت وونهیمن هم د-
 زن. کیو خشک  فیظر یمتعاقبش، صدا و شهیدر بلند م یصدا

 خانوم آقا دستور دادن که...-
 .رهیگ یرو هدف م ییحرفم مو طال یشنوم و ادامه  یحرفش رو نم ی ادامه

 منه. ری. مرگ تو تقصیکوتاه کن یخواست یتو نم-
 مییروشن زن روبه رو و لباس فرم ارمی. سرم رو باال مرهیگ یقرار م نمونیو هوا ب شهیجدا م میشونیکنم و پ یم یمکث
 .هیبه لباس فرم مو طالئ هیشب
 حموم کجاست؟-

*** 
 بخور!-

سالن  لیطو زیروبه روم نشسته. م قایدق ز،یرومه و عصا به دست صدر م یجلو یدست نخورده  ریبه سوپ ش نگاهم
 .دنیخون م یمتفاوته و همه شون بو یپر از غذاها ،یغذاخور

 کنن. لیکن غذاشون رو م یخانوم رو همراه-
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که  یاوردم. همون خدمتکار نجایکه حمومم داد و لباس تنم کرد و به ا هیصحبتش با همون خدمتکار یدفعه رو نیا
 .شهیم نشیگزیجا گهید یکیو  رهیمیکنم به سرعت م یاگه سرکش

روم  به ی. لبخندنهیش یو مرموزش م یآب یچشم ها یو نگاه سردم تو رهیگ یپر از سوپ کنار دهنم قرار م یقاشق
کنه. قاشق رو از دست خدمتکار که کنار  یشده، دور دهمش رو پاک م یدور دوز یپاشه و با دستمال پارچه ا یم
 .رمیگ یم ستادهیا

 خورم. یخودم م-
 یخوره. بو یم چیکنم و دلم پ یکنه. قاشق رو وارد دهنم م یروونه م م یو چشمک شهیتر م قیعم یچشم آب لبخند

 .چهیپ یدهنم م یخون تو
پوشمه و  اهیس شهیسردار هم ی رهیمرد عصا به دست، خفقان آور تر از عمارت ت نیپر نور و روشن ا یغذا خور سالن

 دوست دارم. دیاز سف شتریرو ب اهیدونستم س یقشنگ تره و من تا االن نم دیاز سف اهیدونستم س یمن تا االن نم
 .ستین یسبز تر از خون عل یخون چیشده و ه نیعجتر. خون باهام  یو طعم خون عاد شهیدوم وارد دهنم م قاشق

 !یگوتن باش یتون یمو هم م یب-
ذاره و  یگوشت با چنگال به دهنش م یکنم. تکه ا ی. مردن نور رو درونش احساس مشهیفروغ تر م یهام ب چشم

 .دهیادامه م
 !ادیبلند بهت م یاز مو شتریکه کچل ب نمیب یکنم م یکه دقت م شتریب-

 یو برا دهیبه خودش ند یسر رنگ روسر نیدو روز و دو شب و دوازده ساعته که ا قای. دقشهیم ول ماز دست قاشق
 کنه؟ یم یگوتن فرق

 !یروان کهیندارم مرت یاجیمن به دقت و نظر تو احت-
 .رهیگ یم یخنده و چنگالش هم مثل من درون بشقابش جا یم
 !یکچل و سرکش. واقعا خود گوتن شد-

بلند  یخنده ها یتونه. صدا یکنه اما نم دایخواد افسارش رو پ یو عقلم م شهیبسته م یا لحظه یهام برا چشم
به  میشونیو پ شهیشده از دردم م نیگاه سر سنگ هی. دستم تکزهیآم یعصا به دست درهم م یبا حرف ها یمردونه ا

 خوابه. یکف دستم م یرو
 و؟یکرد فاب یفکرش رو م یگوتن کچل. ک-

. نگاهم به شهیدستم م یزنه باعث برداشتن سرم از رو یکه قهقهه م یمرد یلهجه  ینا و باز حد آش شیب یصدا
 گـه: یخوره و بهت صورتم، به مزاجش سازگاره. آروم م یگره م ویبراق فاب یچشم ها

 !یبش زیبهت گفته بودم قراره سورپرا-
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 یدامنم رو م یا جهیسرگ ره،یگ یچشم هاش درون نگاهم قرار م یو وقت شهیمحکم مرد بلند م یقدم ها یصدا
 !شنیو مات م فتهیدهن م یسرم انگشت هاشون از رو یتو یو سوال ها رهیگ
 روشن تره. شهیروشنش افتاده و نگاهش از هم نیشلوار ج یبه رو دیق یشرت قرمز و گشادش، ب یت
 !؟یت، اونم نابود کرد افهیبلند دو زار گذاشته بود رو ق یهمون مو-

 گرده. یکنه و به سمتش بر م یش رو خندون تر ملب ها ویفاب تشر
 درست حرف بزن!-
 ؟یهنوزم خرش ختیر نیبا ا-

 یهم به رو یخوام بگم قطره اشک یلرزه. م یو دست هام م فتهیم نییگرده. سرم پا یبرم یره و به سخت یم نفسم
 از عرق شده. سیغلطه اما به جاش بدنم خ یگونه م م

 !یکردن ندار نی. حق توهدمیبار بهت اخطار م نیآخر یبرا-
 .ادیم یشدن صندل دهیکش ی. به همراهش صداشهیم شتریصداش ب تمسخر

 شکنه؟ ی. دل گوتن کچلت میاوه هان-
 که درونم گم شده ن. مییو من به دنبال اشک ها ادیفرود م زیم یرو ویفاب مشت

 خفه شو بهزاد!-
 .شهیبهزاد بلند م الیخ یب پوف

 کله تون کار گذاشتن؟ یعقل، پهن تو یعاشقش شدن! به جا یملت هیداره که  یچدختر  نیدونم ا یمن نم-
 کنه. یم هیفشار دندون هام گر ریست و لب من به ز شهیتر از هم یجد ویفاب یصدا

 داشته باشه! پس دهنت رو ببند و غذات رو کوفت کن! یدختر چیه دمیزن داره، ند نیرو که ا ییایو ح یپاک-
 تپه. یقلبم و قلبم پر از درد م یرو شهیم ی، سوهانبلند بهزاد ی خنده

بشه مظهر  دیکه سه بار ازدواج کرده چرا با یفهمم زن یو نجابتن؟ من نم ایها هم دنبال ح یشینه بابا! بچه اتر-
 بشه گوتن! دی! چرا بایپاک

 .هیریت و دل گش، هدفم گرفته. لحنم آروم و لرزونه. لحنم پر از به نهیو نگاه پر از ک ادیباال م سرم
 چرا؟!-

 رن. یم زیوسط م یها کیو دست هاش به سمت است شهیازم کنده م نگاهش
 خوره! یچون حالم از تو و اون شوهر کاله بردارت بهم م-
 بهزاد!-

 اندازه. ی. شونه ش رو باال مادیبشقابش فرود م یرو کیو است رهیکه کبود شده م ییویسمت فاب نگاهش
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 نستم جواب چراش رو بدم!تو ینم نیواضح تر از ا-
 یرو یا مهی. لبخند نصف و نرهیگ یو نگاهش پشت سرم رو نشونه م رنیموهاش فرو م یتو ویفاب یها دست

 .رهیگ یرو به دندون م کیاست یتفاوت تکه ها یکه ب یو چشم هام قفل شده به بهزاد ادیصورتش م
 ؟ینیبش یخوا ینم-
 نه!ک یرو تموم م ششینما یک نمیخواستم بب یم-
کنم و از همون اول  یدفعه تعجب نم نیا دنشی. با دچهیپ یفضا م یپاشنه بلندش تو یتق تق کفش ها یصدا و

 عمارت داشتم، درست برعکس حضور بهزاد. نیا یانتظار حضورش رو تو
 پاشه. یو به روم لبخند م رهیگ یجا م یصندل یکنار بهزاد رو نهیطمان با
 بود. ویفاب شیپ نجایو ات یاصل یجون. جا یپر یخوش اومد-

 زنه. یرو برش م کیزنه و نگاهش به چاقوئه که داره است یم یزهرخند بهزاد
 !هیپاک یخوابه و همچنان الهه  یمرد م هیزن هر ماه تو بغـ*ـل  نیمطمئن نباش. ا ادمیز-
 اندازه. یم نییپا گزه و سرش رو ی. روشنا لبش رو مشهیگم م ادیلبم م یکه رو یدرون لبخند و،یبلند فاب ادیفر
 نگاهت نخونده بودم؟ یحجم از نفرت رو از تو نیوقت ا چیچرا ه-

 .دهیرو نشون نم یکمرنگش، اون بهزاد بامرام و دوست داشتن یو عسل ادیباال م سرش
دونم هنوزم  ینم یول یو آدما داشت ینسبت به زندگ یکامال احمقانه ا یمثبت نگر شهیکه تو هم نهیاولش ا لیدل-
 نه! ایدرونت وجود داره  خودت،ینگرشت ب نیا

 .دهیکنه و ادامه م یچاقو به خودش اشاره م با
 ایمن دوستشم  دیمال و منال دزد، نفهم امرزِیخدا ب یکردنه! عل ینقش باز یدوم هم قهار بودن من تو لیدل-

 ؟یگیاز همه جا پرت بتونه بفهمه؟ جوک م نازیدشمنش، اونوقت پر
 کنه. یزمزمه م روشنا

 بس کن لطفا!-
 زنم! ی! و من چرا خدا رو صدا نمزمیر یمن چرا اشک نم و

 .شمیبلند م یصندل یافتاده از رو یبا دل ترک برداشته و شکسته م با سر همراه
 غذات رو بخور... نیبش زمیعز-

حرف  یدامه کنه و از ا یکه سکوت م نهیب یم یهام چ یقهوه ا یدونم تو ی. نمنهیغمگ شیو نگاه آب ادیباال م سرم
 مونه. یزدن باز م

 کنه. یبهزاد، کمرم رو خم تر م یپر از طعنه  یهم خنده  باز
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 رئوف... یسردار عل قتیشف قیرف زی. عزنایشوهر خواهرش، س زیآشاداد هخامنش. عز زی! عززامونینه و عز زمیعز-
 کنم. یک مسالن رو تر هاشون، دادیداد و ب ونیشه و من م یبه سمت بهزاد پرتاب م ویکنار دست فاب جام

 !ارمیرو سرت م تیزندگ یبال نیبدتر ،یکن تشیبا حرفات اذ گهیبار د هیفقط  گه،یبار د هی-
برام  یکه زمان یره. بهزاد یچشم هام کنار م یاز جلو یبهزاد لحظه ا یخدمتکار پشت سرم روونه و چهره  زن

 کرد. یهاش، دلم رو گرم م تیهمکار بود و حما نیبهتر
 دنیپر از عقده ها و نرس یسازه. غول یکنه و نفرت، از آدم ها غول م هیکر نقدریتونه آدم ها رو ا یم یچجور نفرت،
 کنه. دایتونه راه درست رو پ یوقت نم چیگم شده و ه یتارک یکه تو یها. غول

 !دمید یمهربونش، غول شده بود و من احمق نم یپشت خنده ها ،یچشم عسل بهزاد
*** 

 ی. چشم هاشهیختم م میو عظ نیزر یبا قاب ینقاش کیاتاق بزرگ در انتها به  نیو ا شهیته مپشت سرم بس در
 دارن. یگام برم یقاب، به آروم یزن تو یو قدم هام به سو شنیهم جمع م یسوزناکم تو

 قشنگه، نه؟-
 .رمیبگ یقاشکنم و بخوام نگاهم رو از ن ستیکه ا شهیرسه اما باعث نم یآرومش از پشت سر به گوشم م یصدا

 !یحجم از مبهوت شدن رو دار نیاز همه تو حق ا شتری. بیمحوش بش یحق دار-
 کنه. یروم رو نوازش م شیزن پ یمواج و مشک یو نگاهم موها شهیآخرم برداشته م قدم

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-
شده به رو  خینگاهم م. صدام گرفته ست و نهیش یم یدامن سرخ رنگ و بلند درون نقاش یو به رو رهیباال م دستم

 به روم.
 نجا؟یا میچرا اورد-
 !؟یرو بدون یزیچ یخوا یوقت نم چیچرا تو ه-
 .دهیداده و کت شلوارش، جد هیبه دو دست تک شیچوب یگردم. به عصا یسمتش برم به
 خورن! یکه مثل خوره دارن مغزم رو م یسواالت یحت ستیبرام مهم ن یچیه-
 .شهیکنه و لحنش گرم م یم یآروم یاش شده. خنده که قفل عص رهیگ ینگاهم رو م رد
 !هیکی یریهدف گ یتون تو قهیسل ،ی. زن و شوهرشهیپا نم گهیپا د نیا-

 .دهی. ادامه منهیش یم شییایدر یچشم ها یو تو ادیباال م نگاهم
پا رو نشونه  نیقلبم هم یتو به جا شمیلنگه. دو روز پ یکرد که م یخال ییپا نیا یتو ریت هی یعل ش،یچند سال پ-

 .یگرفت
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 پرسه. یربط م یو ب شهیکنه. اما دهنم باز م یوجودم، وجودش رو تمنا م یچرخه و همه  یسرم م یتو یعل
 ؟نبود ینبود؟ بهزاد مگه پسر دوست مامان عل یعل یبهزاد مگه پسرخاله -
 و لحنش آروم تر. شهیمات م اش،یدر
 .کنه یم فیو برات تعر ادیبذار به وقتش خودش م-

 .رهیگ یپشت سرم رو نشونه م یبار نقاش نیکنه و نگاهش ا یم یمکث
 ست؟ین هتیشب-
 .هیچشم هاش آب-

 کنه. یفوت م رونیو نفسش رو به ب فتهیم نییپا سرش
 ست. گهید یجا هی شی. چشم قهوه ای. انگار خودتهتهیشب یول-

 .شنیهم قفل م یزده م تو خی یها انگشت
 .ستین نم هیشب گهیهم د شیچشم قهوه ا-

 خواد. ینگاه رو نم نیبنده و دلم ا یم خی شتری. بدنم برهیگ یو نگاه پر از مهرش موهام رو هدف م ادیباال م سرش
 یجا چیرم و ه یباتالق گـ ـناه دارم فرو م یکه تو یمن یبرا ی. حتیهم گوتن شونیمواج و پر یبدون موها-

 برام نمونده. یبخشش
چرخم و باز  ی. مرمیگ یرو ازش م می. نگاه طوفانرنیگ یزبونم رو م یهام جلو چسبه و دندون یهام بهم م دندون

 !یآبچشم نازِیکنه. پر یهم زن درون قاب، قلبم رو مچاله م
قلبم  دنش،یکرده به زن و وجناتش اضافه کنه. و من با هر بار د یکه نقاش سع ینگاهش غالبه بر غرور تیمعصوم

 کنم. یرو احساس م
 ؟ازش ادیخوشت م-

 و چشم هام مسخ شده. رهیاز دهنم در م اریاخت یب جواب
 زن باشه. نیهم دیخونه، شا یکه پر از بو یروح یعمارت ب نیا یدوست داشتن یژگیتنها و-
 ! بادقت نگاه کن!ییزن تو نیا-
 شهیه نماما نگاهم کند شهیو پوست تر شده م، باعث سرگردون تر شدنم م شهیم ختهیگونه م ر یبه رو یناگاه اشک به

 .بیعج ینقاش نیاز ا
 معصومه. یلیخ-
 خود تو! قایپاک. دق-

 .رهیگ ینگاه زن رو هدف م ییم، روشنا رهیت یو چشم ها رهیباال م صدام
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 !ستمیمن ن یول هیهرچقدرم شب-
 .یخودت قایاز رنگ چشم هاش، دق ریبه غ ه؟یپس ک-

که  یا شهی. تادیم شهیت یسرم صدا یتوو  شهیم بیسرم تخر یتو میعظ ی. کوهشهیم دهیچیسرم پ یتو یدرد
 رو بهم بفهمونه. یزیداره چ یسع

 .شنیهام بهم فشرده م چشم
 ؟یهست یتو ک-

 کنه. یسکوت رو پر م نیبرخورد عصا با زم یصدا
 ست؟یهافمن. برات آشنا ن ویفاب-

 .زنهیموج م میشونیپر ی. نگاه زن به روشهیبلندتر م شهیت یصدا
 !یبال رو سرمون اورد نیکه ا یخوا یم یچ یاز جون من و عل-

 .شهیم یکی شهیت یو با صدا ادیعصا م یهم صدا هنوز
 بهش نداشت! یربط چیکه ه ییماجرا ینداشتم. خودش پاش رو کرد تو یکار یبا عل-

 .دهیلرزه اما ادامه م یم صداش
 بود. برادرم بود. قمیرف-
 زنم. یم ادیوجودم فر یگردم و با همه  یتونم تحمل کنم. برم ینم
 ؟یکشه لعنت یبرادرش رو م یک-

 .شهیم نیغمگ شتریکنه. نگاهش هرلحظه ب یم ستیا سرجاش
 .شهیصداش مردونه، بغض دار م تن
 .رهیبم یخواستم عل یمن نم-

 نالم. یکنه. م یپوستم رو لمس م شونی. کوتاهرهیموهام م نیب دستم
 .یزنده بود. تو باعث مرگش شد یعل ،یاگه تو نبود-
تا محافظ نامحسوس با خودش اورده بود. فقط خودش خبر داشتن و بهزاد. قرار بود محافظ ها ناک  شیش رانیاز ا-

به تو و  کیکرد. من دستور شل کیو بهش شل یگند زد به همه چ کهیاون مرت یبشه ول هوشیب یاوت بشن و عل
 رو نداده بودم! یعل

 .ادیم اما نم گهیاشک د قطر هیو به دنبال  فتهیم نیی. سرم پاشهیسست م پاهام
 بود! یول یواقع ریهر چند غ ،یبهزاد پسرخاله ش بود. هر چند صور-
 !هیعل ییبهزاد دا-
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 . نگاهش همچنان ناراحته.ادیپرشتاب باال م سرم
 بزرگه. یبهزاد تنها پسر مالک-

 کنه. یفوت م رونیرو محکم به ب نفسش
 تلخش کرده. نهی. کستین یآدم بد دهیرا هم که نشون م. اونقدیبهتره از زبون خود بهزاد داستان رو بشنو-

اشک  یشدن به هزاران قطره  یختم م شهیمثل هم نیسنگ یبغض ها نیکاش ا یمن هم پربغض شده و ا یصدا
 رو در بر داره. یجیدونه چه نتا یکه فقط خدا م ینه عقده ا

 ؟یاز عل ؟یاز ک نهیک-
 ها و رئوف ها. یاز مالک-
 !شهینم هیتوج یبهونه ا چیبا ه انـتیخــ ـ-
 .دمیچسبم. ادامه م یپشتم م واریو وبه د ارمیباال م ستیا یداره. دستم رو به معنا یبه جلو برم یمیقد
 ترسم. یاز جنازه نم گهی. من دستمین یعاد گهیکنم د یحس م-

 بغض، درد گرفته. دیشد ینیبخاطر سنگ گلوم
 .ادینم نییاشک از چشم هام پا یو قطره ا ادمستیا یبدون روسر نجایکه ا ستمین یاونقدر عاد-

 .نمینگاهش رو بب یجیتونم قرمز شدن تدر یفاصله هم م نیو با هم رهیگ یرو گاز م لبش
 ه؟ینقاش یزن تو هیشب نازه؟یپر هیدختر مو کوتاه و مات شده، شب نیا نازم؟یپر هینگاهم کن! من شب-
 .ستین هیو کر ستین هیو کر ستین هیکر چشم هاش، یایخورم. در یسر م وارید یرو یآروم به
راحت  نقدریمردن و من ا هیچرا بق ه؟یمگه گوتن ک م؟یچند نفر کشته شده ن و مگه من ک ستیبخاطر من معلوم ن-

 کشم! یدارم نفس م
 کنم. یبزنه اما من زودتر شروع م یتا حرف شهیهاش باز م لب
بد اوردم و  شهیهم یکنم ول یکردم درست زندگ یسع نداشتم. من یبه کس یزدم و کار یمن داشتم سازم رو م-

 د؟یکن یم تمیخراب کردم. چرا اذ
 عمارت متعلق به توئه. نی. انجایا یگشت یبرم دیتو با-

 .ادیبه صورتم م هیگر یکه جا ی. لبخندنهیش یلبم م یرو یتلخ لبخند
 چرا؟ چون گوتن توام؟-

 .ارهیکه دلم رو به درد م یو اشک شهیبم مقل دنیکه باز باعث تپ یچکه. اشک یاز چشمش م یاشک
 عذابت بدم! نیاز ا شتریترسم ب یترسم بهت بگم. م یم-
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 ییچشم ها نیخوام ا یدونم چرا نم یپنهون کنه. و من نم دمیوقفه ش رو از د یب یکه اشک ها فتهیم نییپا سرش
 بباره! ،ییایدر
 یا دهیچه فا گهید ی. ولهیبه چ یدونم چ یهم نم هنوز یسالگ یس یسر کردم و تو یخبر یب یرو تو میکل زندگ-

 .شیاز دست رفتم. تو کشت میبه زندگ دمیداره؟ تنها ام
 کنه. یاما بازم نگاهم نم رهیگ یرو م شیسی. خنهیش یصورتش م یو رو ادیباال م دستش

 !یتعلق دار نجایکه چقدر به ا یدون ی. خودت نمینباش شمیتونم تحمل کنم که پ ینم گهیاما د هیخودخواه-
 کنم. یبه خودم م یا اشاره

 ؟یروز بنداز نیخودخواه که من رو به ا نقدریا-
 داره. یو صداش خش برم رهیگ یسرخش، هدفم م نگاهش

 !یخسته شدم از بس خودخواه نبودم و خسته شدم از بس نبود-
 بیعج یواهان حل معماهاکه خ یادی. فرشهیم دهیچیپ یفرهاد وار ادیو فر شهیم دهیسرم کوب یمحکم تر تو شهیت

 .مهیزندگ
 .شمیاز جام بلند م یباسست

 !ستین المیخ نیزندانم. همون جا که دو تا آدم توش کشته شدن و من ع یخوام برم تو یم-
 کنه. یو پاهام قصد رفتن م رهیگ یرو نشونه م نیزم نگاهم

 خوام. یخواستم و نم یتو رو نم یوقت ناراحت چیرو بدون که من ه نیا-
 .چهیپ یم مینیب ریصابون به ز یکنم و بو یگم. از کنارش گذر م ینم یزیشنوم و چ یم
 کردم و نگاهم فقط به خنده هات بود. یاز دور نگاهت م شهیرو بدون که هم نیا-

 کنه. یاشک چشم هام رو پر م یداغ
 کردم حالت خوب بشه اما نشد! یو نشد. منم هر کار یخوب انتخاب کن یمثل تو که خواست-

 .نهیش یم رهیدستگ یبه رو دستم
 !یدیگم و مطمئنم بعدش حق رو به من م یبهت م ویهمه چ یبه زود-
 زنم ینگاهش کنم حرف آخر رو م نکهیکنم اما قبل از رفتن بدون ا یرو باز م در
 ینداره. چون هرکس یفرق چیاما ه یتو باش فیکث یباز نیفرد ا نیحق ها مال تو باشه و محق تر یهمه  دیشا-
 کثافت به تمام معناست! هیکنه  یباز فیکث

*** 
 !نازیپر-
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روشنا دورش رو فرا گرفته و  یفندوق یزنه. موها یگوشم زنگ م ریزنونه ز زیر یصدا نیو ا شهیهام باز م چشم
 درخشه. یم یکیتار نیا یچشم هاش تو

 نجا؟یا یخوا یم یچ-
 .رهیکنم و صدام باال م یتر نگاهش م جیه. گانداز یاتاق م یبه در بسته  یگردونه و نگاه یرو برم سرش

 ...دمیازت پرس-
 گـه: یم عیسر نهیبن یگشاد شده م رو که م یکنه. چشم ها یگرده و با دستش دهنم رو به هم چفت م یبرم عیسر
 شهیضبط نم یزیچ قهیده دق نیا یعمارت حک شده و تو یها نیوقت دارم. دورب قهیلطفا داد نزن. من فقط ده دق-

 به حرفام با دقت گوش کن!پس 
 .شهیم رهیچشم هام خ یکنم. تو یحرکت نگاهش م یخوره و ب یم چیپ دلم

 ؟یداد نزن یدیقول م-
 :گمیآروم م یول عی. سرشهیدهنم برداشته م یاز رو یکنم. دستش به آروم یباز و بسته م کباریهام رو  چشم

 از جونم؟! یخوا یم یچ-
 کنه. یم تیبه پشت گوش هدا کشه و موهاش رو یبه صورتش م یدست

 .یشیرها م یو به زود ستیدر خطر ن تتی. نگران نباش امننجایا ادیم یبه زود سیپل-
 .هیاز خستگ یگرفته م ناش ی. صداستی. حرفش برام مفهوم نرهیهم فرو م یهام تو اخم

 گرفته؟! تیشوخ ینصف شب ؟یدونیتو از کجا م-
 .دهیبم رو موقفه جوا یاندازه و ب یم یساعت نگاه به
شده بود و بدون وجود تو  نییتع شیاز پ نجایگروه سردار رئوفم. اومدنت به ا یخبر دارم چون تو یمن از همه چ-
 کجاست! ویدونست فاب یتا قبل از ورود تو، بهزاد هم نم ی! حتمیکن دایرو پ ویعمارت و فاب نیا میتونست ینم
 .رمیگ یرو محکم م و دست خاش نمیش یتخت م یحرفش، صاف رو دنیشن با
 سرش اومده؟ ییکجاست؟ چه بال یعل-

 .فتهیم نییپا سرش
 حرف زدن ندارم. یمورد اجازه  نیدر ا-

 .دمیم هیتخت تک یو به پشت شهیهام شل م دست
 واقعا مرده؟-

 پرسم. یشده، م نیکه سنگ یکنه. با زبون یدلم فرو م یتو یکنه و سکوتش خنجر یم سکوت
 ه؟سیبهزاد هم مثل تو پل-
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 کنه. یو لبش رو تر م ادیباال م سرش
در اصل ضد سردار  یکه مثال فقط حواسش به تو باشه ول یسردار رئوف بود. در حد یبهزاد فقط پادو رانیا یتو-

 یباهاش بحث نکن ادیبهت هشدار بدم که ز امیخواستم ب یشام م یبود و هست و هدفش گرفتن انتقامه. بعد از ماجرا
اون نوازنده  گهیما برسن. بهزاد د یروهایبگذره تا ن وزچند ر نیاتاق خودش و فرصت نشد. بذار ا یبردت تو ویاما فاب

 .ستیمهربون و خوش قلب ن ی
 .شهیکنه و چشم هام بسته م یتخت برخورد م یپشت یبه نرم سرم

 دونست؟ یم یعل-
 آره!-
 عمارت؟ تک و تنها؟ نیا یتو امیخواست که من ب یعل-

 .دهیعذابم م مکثش
 .مشینیگرفتن تو به ما اعتماد کرد و گذاشت بب لی! بعد از تحویتو بود ویکردن فاب دایتنها راه پ-

 .دمیبهم فشار م شتریهام رو ب چشم
 جون خودش؟! متیبه ق ؟یمتیبه چه ق-

 .رهیگ یدستم قرار م یرو یبه آروم دستش
 .شهیدرست م یهمه چ یبه زود-
 روشنا! شهیدرست نم یچیه گهید-

 .شهیباز م هام چشم
 ؟ییواقعا روشنا-

 .ادیلب هاش م یرو یکمرنگ لبخند
 ساحل.-

 داره. یخش برم شتریب صدام
 !دونمینم یچیو من ه دیدون یم ویساحل؟ چرا همتون همه چ ستمیپس چرا خوشحال ن-

 .شهیاندازه و از جاش بلند م یبه ساعتش م یا گهید نگاه
 .نازیبذار بگذره پر-

 .شهیتر م قیعم لبخندش
 !ادیاز بلند بهت م شتریموها ب نیا-

*** 
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 ی. صدانمیش یتخت م یپرم و منبقض شده رو یجام م یبلندش تو ی. از صداشهیدفعه با شدت باز م نیاتاق ا در
کنه  یبرخورد م واریاما ترس کل وجودم رو گرفته. در اتاق محکم به د هیروزیپ یدهنده  دینو رونیاز ب یراندازیبلند ت

به صورت  یحجم از خشونت باز کرده. دست نیکه در رو با ا میوره. نفسم کوتاه شده و تند. منتظر کسخ یو تلو تلو م
 ارهیگوش هام رو به درد م رون،یمتصل ب ربارونیاز عرق شدم. ت سیفهمم که از شدت بهت خ یکشم و م یداغم م

و همه کس.  یبر همه چ شهیب مغال ،ییمحکم و آشنا یقدم ها یبلند و مخوف، صدا یحجم از صدا نیا نیو از ب
تاب  یدر ب یکنه. دست سبزه و بزرگش، رو یو نفسم چقدر راحت خودش رو رها م شهیرون فوت مینفسم به ب

و به جاش  شهیکشنده از بدنم خارج م یاون داغ اریاخت یخندم و ب یم اریاخت یکنه. ب یو به سکون وادارش م نهیشیم
 ،یجار یقی. تنها موسشنیم طعصداها ق یداره و همه  یبرم یا گهیقدم دکنه.  یدلم لونه م یمطلوب تو یبهار

 یخندم. برا یکنن و من باز هم م یم یاتاق رو نوران یانتها یبراقش شب ب ینفس هامونه. زمردها میمال یترانه 
 یم شیو به نمار یاز مردونگ ییایکه برام دن ییها شیداره. ته ر شیپوشه و هنوز هم ته ر دیبار سر تا پا سف نیاول

 شروع کننده م. منو  شهیذاره. وارد اتاق م
 .یکن یتک و تنها ولم نم به،یهمه غر نیا ونیدونستم م یم ؟یباالخره اومد-
فاضله  یقلیست و زمردهاش اون اون سنگ همه سرد و ص شهیبنده. نگاهش گرم تر از هم یرو پشت سرش م در

 گرفتن.
 زهم...خندم. باز هم. باز هم. با یهم م باز
. یکردم مرد ی. من فکر میستیکردم ن یمن فکر نم ؟یزن یچون کچل شدم باهام حرف نم ؟یشناس یمن رو نم-

 .یخواستم عل یبه اون موها داشتم! اون موها رو بدون تو نم یازیچه ن گهیپس بدون تو د
مو رو به تنم  ییل آشنااو یکه روزها یوار ینظام یقدم هاش رو دوست دارم. همون قدم ها یو صدا ادیم جلوتر

 .اتیح یقی. تند تند، مثل نبض حقدیتپ یم کیکوچ یکرد و قلبم مثل قلب گنجشک یم خیس
. کیخوام. همون عمارت تار یخودمون رو م یمن خونه  یول دهیعمارت سف نیا یچقدر روشنه. همه جا نجایا نیبب-

 دم.بو یپر یو من اونجا واقع دمیپوش یم دیکه من فقط توش سف یهمون
 اهیکه س یخوام. همون یپوش رو م اهیرو دوست ندارم. من همون سردار س دشیسف رهنی. پستهیا یبه روم م رو

 مخوف نه. زذل نه. نامرد نه. یپوش بود ول اهیبود. س یحام یپوش بود ول اهیکرد. س یکمکم م یپوش بود ول
 !یتو اونجا هم گوتن بود-

از اون مرموز  گهیو د نهینگاهش غمگ یلغزه. سبز یگونه م م یرو یکشنوم و باالخره اش یصداش رو م باالخره
 .ستین یبودن خبر

 !ستمیپاهام با یتونم رو ینم گهیببر. بدون تو د نجایمنو از ا یول یگیتو م ی. هر چیهر چ-
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 و به جاش دهیمشامم رو غلغلک نم لیپرس یبو گهیکشم اما... اما د یم قیو نفس عم نهیش یتخت کنارم م یرو
 .رمیو من عقب تر م شهیم کمی. سرش نزدارهیخون نفسم رو بند م یبو
 !یستین یتو عل-

 .رمی. عقب تر مشهیتر م ظیخون غل یبنده و بو یهاش رو م چشم
 پوشه. ینم دیسف یعل-

 شهیقلبم خاموش م یقرار ینگاهش شناورن. ب یها تو یاز آب ییای. درستیاز زمردها ن یو خبر شهیهاش باز م چشم
 بنده. یم خینم و ت
 !یگوتن شهیباشم چه نباشم، تو هم یمن چه عل-

زده و هنوزم پرنده ها  مهیاتاق خ یروز تو یی. روشناشنیوار از هم گشاده م شونیو چشم هام پر ادیبند م نفسم
 نالم. یلب م ریکشم. ز یبه صورتم م یو دست نمیش یتخت م یبرنگشتن. رو

 !نمیکابوس بب دیم باخواب ه یمن خودش کابوسه و تو یزندگ-
 کس نبود. چیکه ه یبود و کس ویفاب هیکه شب یبود و کس یعل هیکه شب یکس یخال یکنم. به جا یکنارم نگاه م به

خدمتکار، همون که  یخشک و پر از لهجه  ی. صداشهیکنده نم یخال یخوره و نگاهم از اون جا یبه در م یا تقه
 .هشیبلند م ره،یبم یروز هیقراره بخاطر من 

 .دیآماده باش گهیساعت د میکنن. لطفا تا ن لیباغ صبحانه شون رو م یخوان با شما تو یجناب هافمن م-
*** 

 ویعمارت فاب یانتها یمختلف مخصوص صبحانه. باغ سرسبز و ب یها و دسرها یروم پره از خوراک شیگرد پ زیم
که  ینازینتونه خوش حالم کنه. پر یزیچ چیه گهیتا آخر عمر د دیو شا رهیگ یو تنگ، نفسم رو م کیتار یمثل زندان

 یتونه بشنوه. صداها یپرنده ها رو نم یو صدا زارهیاالن از خود نسکافه ب شدیساده نسکافه خوش حال م یبو هیبا 
 ها شدن. یاهیتر از س هیاطرافش، کر یها یدیدن و سف یخون م یخوب بو یرسن و بو ها یخوب به گوشش نم

 !یروز وزن کم کرد یس یسه روز به اندازه  نیا یتو و یینجایسه روزه ا-
 داده. هیتک شیصندل ی. به پشتنهیش یم شینگاه آب یحالتم تو یب یها چشم

 تو نابود شده! یبه دست ها شیکه زندگ یدار یاز من یچه انتظار-
 !یشد یآشنا نم یوقت با عل چیازم متنفر نباش! اگه من نبودم ه نقدریا-

 یاز کمد تو دهیکه ند یی. لباس هازونیگشاد و نام ییزن مو کوتاه با لباس ها نیکنم. به ا یمبه خودم  یا اشاره
 پوشم. یو م ارمیاتاق درم

 کنم؟ یرو بخاطر نبودنش سوگوار میکه بعدش کل زندگ-
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رو کنه، جوابم  یدر جعبه رو باز م کهیداره. در حال یرنگش رو برم ییطال گاریس یجعبه  زیم یو از رو شهیم خم
 .دهیم
 رام کنه! ینجوریرو ا فیلط نازیرئوف، بتونه پر یانعطاف سردار عل یکردم اخالق ب یوقت فکر نم چیه-

 یاسکلت حک شده به رو یکنه. نگاهم به رو یروشنش م پویو فندک ز رهیگ یلبش قرار م یرو گاریس یقهوه ا نخ
 .شهیفندک قفل م

 زنش، مرد باشه! یدور و برم بلد بود برا یحرفه ا یردهام یاز همه  شتریانعطاف نبود. ب یبا من ب یعل-
 .شهیپرت م زیم ی. اسکلت به رودهیخون م یهم بو گارشیخوش س یبو
 باشه! ایمرد دن نیرحم تر یتونست ب یبه وقتش هم م یندارم ول یشک چیمرد بودنش ه یتو-

 زنه. یم یقیزنه. پک عم یم کهیت یبه صندل دوباره
 !دیو هشت سال با هم بود ستیب ی! چجوردیناجور یوصله دو  قایدق یتو و عل-

 ست. شهیتر از هم قیتکونه. نگاهش عم یرو با ضربه زدن انگشت اشاره، م گارشیس خاکستر
. حداقل آب پرتقالت میبا هم بزرگ شد یبهزاد از بچگ یو حت یبزرگ، دوست و همکار پدر من بود. من و عل یمالک-

 رو بخور!
 .شهیکنه. نگاهم ازش گرفته نم یاشاره م مقابلم وانیبه ل و
 ؟یبود رانیمگه تو ا-
 بود! نینه اون و-
 عمارت؟ نیا یتو-

 .شهیم دهیاز غم به روشون پاش ی. گردشهیچشم هام قفل م یتو نگاهش
 مادرم ساخت. یبرا یرو به طور اختصاص نجایعمارت خبر نداشت. پدرم ا نیاز وجود ا یعل-

 .شهیغرق م شتریچشم هام ب یو تو رهیگ یم گارشیاز س یتر قیکنم. کام عم یم مکث
 بهش فکر نکردم. یا هیپره که ثان یم رونیاز دهنم به ب یسوال اریاخت یب

 ؟یدوست دار یلیمادرت رو خ-
 تنها شدم! شهیهم یمن هشت سالم بود مرد و برا یمادرم مرد. وقت یروز بارون هیتو  شیو دو سال پ یس-

 شده. به دورش پخش گاریس دود
 ؟یپس پدرت چ-

به من  یربط چیپرسه که ه یم ییکنه. سوال ها یم تیپروا از دلم حما یزنه و زبونم ب یم یمحکم بیبهم نه عقلم
 نداره.
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 چشم هاش مواجه. یآب
 یایباند ماف نیخالف غرق کرد و بزرگ تر یکارها یتو شهیاز هم شتریبعد از مادرم، اون هم مرد. خودش رو ب-

 م شد!مال پدر شیاتر
 غذا حاضر بشه! زیبازم سر و کله ش سر م شبید یرهایبا وجود تحق یاحساسات نازیکردم پر یفکر نم -

اسپورتش  شهیهم ی. نگاهم به سرتا پاستهیا یم ویمن و فاب نیکنه و ما ب یبهزاد از کنارم گذر م یپر از طعنه  لحن
 و نگاه خندونش من رو نشونه گرفته. فتهیم
 حساب کارت با خودمه بهزاد! یبزن امروز حرف اضافه-

 نی. در همون حنهیش یکشه و روش م یرو عقب م زیم یکنه. صندل یتر م قیلبخند بهزاد رو عم ویخشن فاب یصدا
 گـه: یم ویرو به فاب

 کردن شکم گرسنمه. نگران گوتنت نباش! ریدر حال حاضر هدفم فقط س-
 .شهیفوت م رونیبه ب ویفاب یمحکم و کالفه  نفس

 وشنا کجاست؟ر-
 .رهیم زیم یرو یاقوتیبهزاد به سمت انگور  دست

 هنوز خوابه!-
هنوز  میطوفان یکه چشم ها دهیم یکنه و نگاهش رو به من یرها م یگاریجاس یتموم شده ست رو تو گارشیس
 بهزاده. خیم
 جان! نازیصبحانه ت رو بخور پر-
 !دمیند میزندگ یرذل تر از تو تو-

گرده.  یذاره و نگاهش به سمتم برم یم زیم یرو رو رشیبزرگ ش وانیرو نشونه گرفته. لاز نفرتم، بهزاد  لحن
 .رهیابروهاش باال م

 ؟یحرف بزن یهم بلد ینجوریا-
 غرم. یم م دهیبهم چسب یدندون ها یال از
 کنه! یبودن تو کم نم یاز عوض یزیکه هست چ یهر چ یول هینفرتت چ نیا لیدونم دل ینم-

 .شهیصورتش پاک م یو لبخندش به ناگاه از رو رهیفرو مهم  یهاش تو اخم
 بود که... زتیهمه چ یاون شوهر ب یعوض-

. از شهیو لزج م سیبهزاد خ یصورت و موها هیثان کیو در عرض  رهیآب پرتقال م وانیبه سمت ل اریاخت یب دستم
 دونم چشم هام قرمز شده. یمونه. م یحرف زدن باز م
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 !اریکش بعد اسم شوهر من رو برو اول آب ب فتیدهنت کث-
 یکه نم ی. همون قدرستینگاه ن نی. خشم وجودم کمتر از ارنیگ یچشم هاش رنگ خشم به خودشون م یعسل

که به مدت سه  یکرد و بهزاد یم یکه چقدر راحت نقش باز ی. بهزادادیمتنفر باشم، از بهزاد بدم م ویتونم از فاب
ذاشتم در مواقع  یم هیاز جون ما اشکه بر یهواش رو داشتم. همکار که همه جوره یسال، همکارم بود. همکار

و تا  ارهیرو از چنگم درب میشانس زندگ نیتونه بهتر یروز، م کیدونستم  یکه نم یها. همکار یمشکالت و سخت
 پوشم کنه. اهیآخر عمر، س

 .ستهیا یم ویو دستش همون باال با حرف فاب رهیو دستش باال م شهیمشت م دستش
 !ینیب یمن رو م یگه انگشتت بهش بخوره، اون روا-

 .نهیش یرون پاش م یو رو ادیم نییطوفان نگاهم غرق شده. دستش پا یقرمزش، تو نگاه
 ؟یچ یعنی یبفهم یدون ی! مدیمتعلق به من رو باال کش راثیارث و م یهمه  یعل-
 .کنه یم تیدلم به زبونم هم سرا یتو نیقیزنم.  یم یم رو به صندل هیتک
 حروم خور نبود! یعل-

 کشه. یاعصابم م یرو یپوزخندش، خنج یزنه و صدا یم یپوزخند
و اون مادر  یعل یبودم ول یمتعلق به من بود چون من تنها وارث پسر مالک یکرد یم یکه توش زندگ یاون عمارت-
 ثروتم رو از چنگم دراوردن! یهمه  رتشیس وید
فکر و  یکنه. همه  یم یکه به زور اونجا داره زندگ دمید یه نداشت. مبه اون عمارت دردندشت عالق یذره ا یعل-

 باال بکشه؟! یارث تو رو باال بکشه؟ چجور دیذکرش، کار بود و کار. چرا با
 ست. نهیخندون پر از بغض و ک شهی. بهزاد همشهیکبود م صورتش

کرد. چون مادرم  یم میه قادونست و نسبتمون رو از هم یبزرگ منو پسر خودش نم یچون پدرم، چون مالک-
بزرگ خجالت آور بود زن  یمالک یبچه از اون زن داره. چون برا هیگفت که  ینم یخدمتکار قصرش بود و به کس

به من  یزیکرد که چ یعل نامثروتش رو به  یهمه  یخدمتکار باشه و هم سن دخترش باشه! مالک ش،یا غهیص
 ش داشت!که حکم حروم زاده ها رو برا ینماسه. به پسر

 .شهیدراز م ویفاب گاریس ی. دستش به سمت جعبه رهیگ یرو ازم م نگاهش
نداشته.  یگفت مرده و با مادرت عقد محضر یست. م گهید یکیگفت پدرت  یشناسنامه م بود و بهم م یاسمش تو-
جبار اشک گفت و مادرم باال ی. مارمیشناسنامه ت ب یمادرت، حاضر شدم اسمم رو تو یحفظ آبرو یگفت برا یم
ننگ  یخواست لکه  یخواست پسرش بهش وابسته شه و نم یگفت و نم یکرد. دروغ م یم دیو تائ ختیر یم

 همراهش باشه! شهیکارش هم
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 .شهیزنه و دودش محکم به سمتم پرتاب م یم شیرو آت گارشیس
نداشت. اونقدر  از من و مادرم یفهمم که دل خوش یگفت. من م یفهمم که دروغ م ی. من مستمیاما من خر ن-

گن  ی. همه به من ممیمالک یقیدونه من پسر حق ینم یو مادرش، کس یاز عل ریبه غ لیفام یناپدر بود که تو
 !یپسر کلفت عمارت مالک گفتی. همه به من میعل یپسرخاله 
 هنوزم قرمزه. نگاهش

 شیو اون خونواده ن یم که به علکن یبتونم م ی. گند نفرت کل وجودم رو برداشته. هرکارنازیمن پر از عقده م پر-
تنه ازشون  هیو بغضم رو  ییتنها یسال ها ی. انتقام همه دمیبزنم! مامانم دق کرد و مرد. منم اون خونواده رو دق م

و  ی. تو تنها نقطه ضعف اون مرد بودیمهم بود یعل یبرا ردونم چقد ی. با توام کارم رو شروع کردم. مرمیگ یم
 ازش گرفتمت!

 چشم هامه. یجلو م،یپارچه ا یو شلوار مشک فتهیم نییپا سرم
 ری. تقصهیچ یمن و عل ریبهزاد هرچقدر هم درست باشه، تقص یکنه و حرف ها یبهزاد نطقم رو کور م یها حرف

رو  شیچنبره زده و کل زندگ نهی. درون دل و قلب بهزاد، عقده و کهیاون ماجرا نداشتن چ یتو یکه نقش ییآدم ها
 چقدر منفوره. ا،یدن یاز همه  اراحتبهزاد ن نینشست و ا یهزاد خوش اخالق چقدر به دل مدربرگرفته. ب

 !ایهمراهم ب ناز،یپر-
دست هاش چمپاتمه زده.  ریز شیچوب ی. از جاش بلند شده و عصاشهیدوخته م ویو نگاهم به فاب ارمیرو باال م سرم

دود  نیمحو شده و ب گارشیدود س نیاد حرف بزنه. بخو یانگار دلش نم گهیو بهزاد هم که د شمیحرف، بلند م یب
 غرق. گارش،یس
 پاشه. چشم هاش پر ازآرامشه. یبه روم م ی. لبخندشمیوارد عمارت م ویدنبال فاب به
 . نه؟ادیاز من بدت نم-
 شیپ ریو به مس رمیگ یلنگه. نگاهم رو از چشم هاش م یره و به شدت م یدنبالش همچنان روونم. آروم راه م به

سوالش ندارم. خودش  یبرا یفهمه جواب ی. مشهیم یکه به اتاق ها منته یدوزم. به سالن پر رنگ و لعاب یرومون م
 .دهیادامه م

وجود  یحس نینگاهت به من، همچ یتو یول شهیم ختهیچشم هات ر ینفرت تو ،یکن یبه بهزاد نگاه م یوقت-
 نداره!

 کنم. یمقابله و سرکش نمون،یب یجار قتیحق نیدر مقابل ا مستین لیما یداره و حت قتیحق یبیبه طور عج حرفش
 خوره! یدونم چرا حالم ازت بهم نم ینم-
 .شهیتر م یعصاش هم پر انرژ ی. صداهیخنده و خنده ش پر از شاد یم
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 کمکت کنم. دیهر چه زودتر. با ،یخوام بفهم یم-
تپه.  یکنم. قلبم تند تند م یم ستیو من ارسه  یاز عمارت، به گوش م رونیب قایاسلحه، دق کیشل یصدا ناگهان

 .ستادیقدم هم نا کی یبرا یحت ک،یشل یصدا دنیدوزم. با شن یو آرومش م یآب یایگرد شده م رو به در یچشم ها
 بود؟! یچ یصدا-

 سه روزه. نیا یآروم تر از همه  لحنش،
 ! وقتمون کمه.ایدنبالم ب-

 کهینزد ییخوره. رها یسرم زنگ م یساحل هم دائما تو یحرف ها. بهی. آرامشش عجشمیهم به دنبالش روون م باز
 و شوق من کم!

 :گهیم نیکنه. در همون ح یحرکت م زشیبنده و به سمت م ی. در رو مشمیاتاقش م وارد
 خوند. یقیکشور گذاشت و موس نیا یپاش رو تو یداشت. شهرزاد. هجده سالگ یبود. اسم قشنگ یرانیمامانم ا-

 در گام برداشتن داره. یسع ،یو اون به سخت ستمیا یم سرجام
تاجر  هیهافمن. در ظاهر  پیلیبود. ف یشیخبره بودن، پدر رو عاشقش کرد. پدرم، اتر نیبود و هم یخبره ا ینوازنده -

 .ییایگروه ماف هی سیموفق و در اصل رئ
 چرخه. یسالن، م یانتها یرسه و من نگاهم به سمت نقاش یم زیم به
 یخطرناک یچه کارها پیلیف دیو خالفه. فهم ستین یقانون پیلیشغل ف دیکه شهرزاد تازه فهم هشت ساله بودم-

 رو باهاش ادامه بده. اون زمان حامله بود. یتونه زندگ یکه نم دیکرده و فهم
اما اون  دمیرو هدف قرار م ویفاب یو آب شهیمواج زن گرفته م ی. نگاهم از موهانهیش یم زیچرم پشت م یصندل یرو

 ها محو زن درون قاب شدن.
 یچنگ م ای ولنیو یکه وقت یشهرزادش رو طالق بده. جونش زنش بود. زن شدیعنوان حاضر نم چیبه ه پیلیف-

 .شدیمنقلب م پیلیوجود ف ینواخت، همه 
رو بشنوه. چشم هام مات  رونیاسلحه از ب کیشل یدوباره  یخواد صدا یخوره و گوش هام نم یهام زنگ م گوش

 زنه. یم شیآت یدیجد گاریس ویفابو  شنیم
خونوادش. التماس هاش رو  شیپ رانیدور بشه همون زمان فرستادش ا طیمح نیشهرزاد از ا نکهیا یبرا پیلیف-
مدت و به فکر بچه هاش باشه اما شهرزاد انگار سرد شده  نیکرد که درست فکر کنه ا ی. به شهرزاد التماس مادمهی

مادرم توسط  یپدرم وحشتناک بود و وقت یارهاک دمیسته بود. حق داشت. بهش حق ماز دلش رخت ب پیلیبود. مهر ف
 لیاص یخونواده  هی ی. شهرزاد تودیخودش و بچه هاش ترس ی. برادیشغل مطلع شد، ترس نیپدر از ا یاز رقبا یکی
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 یرو م زیمه چه یجا نشونینبود اما مهر و محبت ب یاردیلیکه درآمدشون هرچند م یبزرگ شده بود. خونواده ا
 نبود! پیلیو ف نگرفت. شرافتمند بود

. اونقدر زنهیممتد بوق و سوت م یمن خط یگوش ها یآخر. و تو کیبعد از شل رهیفرو م یبیسکوت عج یتو عمارت
 کنه. یم ییخودنما گار،یسوختن کاغذ س یکه صدا قهیپکش عم

خواست شهرزاد رو کامال از دست  یا وجود من مب دی. شاششیاما منِ هشت ساله موندم پ رانیشهرزاد رو فرستاد ا-
 بازگشت. یدستش باشه برا ینینده و تضم

 من زوم شده. یو معصومش، رو یآب یخوره. چشم ها یو نگاهم باز هم به سمت زن تاب م رهیم جیگ سرم
و گم و گور دو قلوهاش ر رانیبرسه ا پیلیف نکهیزودرس داشت و قبل از ا مانیوقت برنگشت. زا چیاما شهرزاد ه-

 مرد. یول یخودکش ایکرد و خودش مرد. تصادف کرد 
مواج  یو معصومش، با موها یآب ی. چشم هاشمیمبل کنارم ولو م یو رو رهیم نیتوانم از ب یآن ته مونده  کی به

 نالم. یکنه. م یم هیبه حالم گر ،یمشک
 داره؟ یحرف ها به من چه ربط نیا-
پس گرفتنتون نکرد. اونقدر عاشق شهرزاد بود که  یبرا یش کجان اما اقدامکه دخترها دیهمون موقع فهم پیلیف-
نه به فکر من بود نه به فکر تو و سوگند. فقط شهرزاد براش  پیلیپس از مرگش، به خواسته ش احترام بذاره. ف یحت

ن موندم و من. داشتنتون رو زد. و م دیشده، ق بتونینص یخوب یخونواده ها دیکه فهم نیمهم بود و انتخابش. هم
 رو نداشتم! یکس چیه

سوزه. درک حرف هاش برام سخته و درک حرف هاش خارج از  یزنه و چشم هام م یهام تند تند م قهیشق نبض
 توانمه.

هر  هیبود. من و تو اما شب هشیاز همه سوگند شب شتریشهرزاده. ب ،یآب یو چشم ها یمشک یزن با موها نیا-
 !میدوشون
 سوزانه. خش صدم پر از بغضه و بغضم قصد شکستن نداره. یریو گلوم انگار کو شهیم دهیکشلب خشکم  یرو زبونم

 !یگیدروغ م-
 .شهیم داریصورتش پد یرو یو غمناک یقیکنه و لبخند عم یرو خاموش م گارشیس
 .نیعکس هامون رو بب ایب-
کنم.  یقدم تند م زشیبه سمت مو  شمیاز سرجام بلند م یوصل شده. به سخت ییلویصد ک یبدنم انگار وزنه ها به

 .شهیم دهیکوب شه،یبه همون ت هیسرم، شب یتو یزیو چ زهیخوردنم جا یسکندر
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 ،یچشم آب یزنم. زن یهوا م یتو یزیتر از هرچ عیو عکس رو سر رهیگ یرو به سمت م یرسم. عکس یکنارش م به
 ینشسته و پشت سرش، مرد یا یتسلطن ینبل تک نفره  یرو ،ینقاش یتو یمشک یبلند و رها یبا همون موها

زن جا خوش  یشونه  یدستش رو و ستادهیروشن کم پشت، ا یو موها زیر یقهوه ا یقد بلند و الغر، با چشم ها
 کرده.

. شمیپ ومدنیم یمالک یخونواده  یاوقات فقط پسرها یهمراهم نبود و گاه یهم کس میدوران بلوغ و جوون یتو-
فقط  ی. اون موقع علمیبا هم اخت بش شتریب یتر بود و باعث شد من و عل کیکوچ و بهزاد. گرچه بهزاد از ما یعل

 .بیعج یه پسر جوون و باهوش، با اخالقینظام.  ینخبه  یبزرگ بود، نه سردار افتخار یمالک زیعز ینوه 
 پرغرور. ین ولو نگاه مرد، هراسو نهیخنده و من هنوز مات عکسم. نگاه زن، غمگ یم یرسه، به آروم یکه م نجایا به
 قیبا هم رف میتونست ینبود ول یهم از اون قاعده مستثن یدارن. عل یبیو غر بیعج اتینخبه ها اخالق یهمه -

به نام  یشخص میزندگ یبود که من تو نیذاره. من هم کم نذاشتم. تنها فرقمون ا یرفاقت کم نم یتو یو عل میبش
 یعمارت پدر زنش زندگ یحاضر نشده بود تو یکه حت یود. کسدست محمد رئوف بزرگ شده ب ریز یبود و عل پیلیف

لباس از اون  کهیت هینذاشت زنش با خودش  یبود. محمد رئوف حت یوسط شهرش راض کیکوچ یکنه و به خونه 
 به ثروت زنش نداره. یازیثابت کنه که ن یالخصوص به مالک یخواست به همه و عل یعمارت برداره. م

در آغـ*ـوش شهرزاد. اون موقع شهرزاد  ویفاب یها ی. کودکرهیافتاده م زیم یکه رو یا گهید یبه عکس ها نگاهم
 نبود. نیغمگ گهیمعصومش د یو چشم ها دیخند یم
شهرزاد رو  یبار نقاش نیاول یبرا ی. وقتمیشد شهیتر از هم کیو ما بهم نزد شیاومد اتر لیادامه تحص یبرا یعل-
آدم رو به خودش  یزیاز هر چ شیشهرزاد، ب یو بکر یمحوش شد. پاک قهیند دقکه تا چ ادمهی دید پیلیاتاق ف یتو

 کنه. یجذب م
و  ستین شتریو دردش، از درد سرم ب رمیگ ی. لبم رو گاز منهیش یآروم و پرحسرتش م یآب یو تو ادیهام باال م چشم

 .ستین شتریب م،یزندگ یمعما نیتر یدردش، از درد بهت حل شدن، حل نشدن
 یکشه؟ س یدزده؟ آدم مگه شوهر خواهرش رو م یتونم باور کنم که خواهر توام. آدم مگه خواهرش رو م یمن نم-

 ؟یبا من افتاد داریو دو سالمه و تو تازه به فکر د
 .رتشیگ یداره و به سمتم م یبرم یکاغذ زیم یرو از
 ندهیآ یمتحان کردم که برامن هم شانسم رو با شما ا د،یداد یان ا ید شیکه تو و سوگند آزما یهمون روز-

 !میوقت خوشبخت نبود چیکدوم، ه چیحواسم بهتون بود و ه شهیداشته باشم تا حرف هام رو اثبات کنم. هم یمدرک
 خواد بخونمش. یدلم نم یاندازم و حت یبه کاغذ م یاجمال نگاه
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. دیداشت یگرم و خوب یونواده هارو ادامه بدم و از وجود خودم آگاهتون نکنم. تو و سوگند خ پیلیخواستم راه ف یم-
خونواده  نیبعد از دوبار ازدواج ناموفق، ا یتو بود. حت یحام نیبرادرت بزرگ تر ان،یشهرزاد درست انتخاب کرده بود. پو

 یکه دوباره حالتون بد بشه. درضمن م شدیو حالت رو خوب کردن. وجود من فقط باعث م رفتنتیشکل پذ نیبه بهتر
 !دیخواستم سرافکنده بش ی. نمهیمن، مرگ بدفرجام یزندگدونستم اول و آخر 

 یتو یکنم. بغض یفوت م رونیکشم و نفسم رو محکم به ب یبه صورتم م یکنم. دست یپرت م زیم یرو به رو کاغذ
 آرومه! نقدریپره و چرا چشم هاش ا یم نییگلوم باال و پا

شد. بهش  ییشناسا رانیبه سرعت توسط نظام ا بود و کیدرجه  ،یت یآ ی نهیزم یزود موفق شد. تو یلیخ یعل-
خورد! اون زمان  یم ایاون مرد باهوش، فقط به نظام یجنگجو ی هیدادن و اون هم قبول کرد. روح یهمکار شنهادیپ

 ونیزیتلو یتو رو تو یساعت ها نوازندگ منو  یمشغول به کار شد ییرضا دیو ام یارکستر کوروش تهران یتو تو
 زد. یشد و به تو زل م یبا من همراه م ران،یقبل از برگشت به اهم  ی. علدمید یم

 پرم و بغض، صدام رو خش دار کرده. یجام م ی. توشهیبلند م کیشل یهم صدا باز
 !یفرار کن دیبا نجا؟یا یرو؟ چرا آروم نشست کیشل یصدا یشنو ینم-

 و حسرت وار تر. شهیخندون تر م نگاهش،
 یبود که مطمئنشون کنه از کارها شونیچند ماه زندان یکرده بودن. عل ییشناسا رو پیلیف ش،یو اتر رانیا سیپل-
 بود! یکه پدرمون رو کشت، عل یخبر نداشته و بهشون کمک کرد که دستشون به پدرمون برسه. کس پیلیف

 ،اشیدر ی. آبشترهیب رونیب کیشل یسرم، از صدا یزنه. اونقدر محکم که صداش تو یم، محکم تر م قهیشق نبض
 .شهیم نیغمگ

 ی. اما من از اون شب، با علفتهیب سیپل یروهایخواست دست ن یخالصش کنه. نم ریت هیازش خواست که با  پیلیف-
پدرم رو  ینداشتم اما پدرم بود و عل یدل خوش پیلیکنه اون کار رو اما دلم نه. از ف یدشمن شدم. منطقم قبول م

 من. دید که کشت. تنها دوست من و تنها اماما اون بو پیلیف یکشت. هر چند به خواسته 
 نالم. پر از درد. یم
 کردن. یی. عمارت رو شناسایبر نجایاز ا دیبس کن! تو با ویفاب-

 چکه. یگونه ش م یاز چشمش به رو یو اشک شهیتر م قیعم لبخندش
 !یبار اسمم رو صدام کن هیداشتم که  نویحسرت ا-

کنن  یم سی. اشک هام صورتم رو خرهیگ یمشت شده، م زیم یکه رو ترکه و دستم، دستش رو یباالخره م بغضم
 بره. یو دستش، دستم رو به سمت لبش م
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عالقه داشت  یقینداشت. بهزاد به موس ینقطه ضعف چیسنگ بود و ه یبودم اما عل مینوجوون قیمنتظر انتقام از رف-
 نکهیتا ا میکن تشیکه اذ میبود یآتو از عل هیجذب گروه رندان شد. منتظر  یاتفاق یلیزد. خ یترومپت م یو از بچگ

ساعت ها محو  ادیشهرزاد افتادم.  یبه نقاش بشیعج ینگاه ها ادیاومد سمتت.  یو عل یتو طالق دومت رو گرفت
دو  ریت هیو من با  یتنها نقطه ضعفش باش یتون یتو م میدی. اون موقع فهمونیزیچهره ت از تلو دنید یشدنش تو

 باشه. شمیخواستم خواهرم پ یخسته شده بودم و م ییتنها زدم. از ینشون م
 .شهیم دتریاشک هام، شد زشیر
شغلش مجبور بود وارد عمل بشه. اگه  یبه واسطه  ه؟یچ ی! گـ ـناه علرهیخواست که بم پیلیف یگیم یخودت دار-
 بشه و خوار و خفت تحمل کنه، بهتر بود؟ ریدستگ پیلیذاشت ف یم

 .دهیرو محکم فشار م دستم
 ؟یکن یدرمورد پدرت صحبت م یحواست هست که دار-
 !ه؟یبزرگ شن، چه پدر بهیغر یآدم ها ونیشد بچه هاش م یکه راض یپدر-
 یکنم. بهزاد با حال ی. با ترس به سمت در نگاه مشهیو در اتاق به شدت باز م فتهیم نییپا ویپر از غمه. سر فاب ادمیفر
و بدن  سیخ یده. نگاه قرمزش، من رو نشونه گرفته. با همون چشم هادر دست، وارد اتاق ش یو تفنگ شونیپر

 .شهیم داز سرجاش بلن ویدارم و فاب یقدم به عقب برم هیلرزون، 
 !ذارمیداغت رو به دلش م-
لرزونه.  یاسلحه، اتاق رو م کیبلند شل یو صدا شمیپرت م یحرف بهزاد رو بفهمم با شدت به کنار یبخوام معن تا
 یبنده و چشم هام نم یم خیآن  کی! بدنم به ارهیپارکت، نفسم رو بند م یو خون پخش شده رو فتمیم نیزم یرو

 .هیواقع یو که همه چ ننیب یخوان باور کنن که دارن درست م
بدن لمس شده م رو به سمتش  نیزم یافتاده. رو نیزم یبهش اصابت کرده رو ریکه ت یباز و سر یبا چشم ها ویفاب
. شهیم ختهیسرم ر یاز حسرت ها به ناگاه رو ی. انگار آوارنهیش یصورتش م یو رو ادیزونم باال مکشم. دست لر یم

 آرومش، مثل شهرزاد، معصومانه خفته. یایو در نهیآرومش، هنوز هم غمگ یایدر
. شهیگرفته نم ویرسه و من نگاهم از فاب یبهزاد، به گوش م ادیبلند فر یو متعاقبش، صدا یراندازیت یهم صدا باز

 دهیبهم چسب یپلک ها ی. قطرات اشکم به زور از الشهیو چشم هام بسته م رهیگ یش، قرار م نهیسـ*ـ یسرم رو
 کنن. یم ابراز وجود م

 رسم، سالم نکرده قصد رفتن داره! یم ییچرا تا به هر آشنا-
 که بتونه بد بو و نامطلوبش کنه. ستین یخون چیو ه شهیصابون از بدنش تراوش م یبو
 ؟یکرد انـتی. توام خــ ـی. عوضی. عوضیوضع-
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 انعطاف. یو جواب آروم ساحل، ب نهیپر از درد بهزاد، خشمگ یصدا
 !یکارها، خودت انـتیتو حرف نزن که سردمدار خــ ـ-
رو خوند. و  یهمخونم هم غزل خداحافظ نیکشم. آخر یاز ته دل م یقیچسبم. نفس عم یبه تن سردش م شتریب

 .امیزن دن نیکس تر یحاال من ب
 کنم بهزاد! یخالصت م ریت هیبا  یتکون بخور-
ماننده  ریحر شونیکنه. نرم یو لمسشو م رهیکم پشتش م یباز هم لحن آروم و محکم ساحل. دستم به سمت موها و

 .شهیو پوستم نوازش م
 !یزود بر نقدریاگه قرار بود ا یگفت یرو نم قتیوقت بهم حق چیکاش ه یا-

 یتیهو یو ب رهیگ یگردنش رو نشونه م یتو بیبنده. نگاهم صل یو دستم چشم هاش رو م شهیاز تنش جدا م سرم
 لرزونه. یو دو ساله م تنم رو م یس

صورت  یتونه رو یخواهر م هیکه فقط  یزنم. مّهر پر مِهر یچشم هاش مهر م یو رو شمی. خم مارهیطاقت نم دلم
 بردارش حک کنه.

 یفتاده و ساحل به روش اسلحه گرفته. دست بهزاد جراحت برداشته و تفنگش روا نیزم یچرخه. بهزاد رو یم نگاهم
 من رو هدف گرفت و برادرم رو کشت. شیپ ی قهیکه دق یافتاده. همون دست و تفنگ نیزم
 ارزش داشت؟ نقدریا یمیقد ی نهیک هی-

 چرخه. یبه سمتم م شیسرخ و عسل نگاه
رو  یمیشده! کهنه و قد بیبا خون و گوشت من عج نهیک نی! انازیرکنه پ یقلبم رو سوراخ م هیهر ثان نهیک نیا-

 !شهیاز نو متولد م هیبهش نچسبون که هر ثان
که چشمم به پشت سر ساحل  نمیرو بب ویفاب گهیبندازم و بار د نییخوام سرم رو پا یندارن. م یاشک هام تموم زشیر

. شنینامفهوم ازش خارج م یو اصوات شهینم باز م. دهرهیگ یهدفم م شیو نگاه زمرد شمی. شوک زده مشهیخشک م
 زنن! یم ادیرو فر یشده، خستگ ندکه باز هم بل یا یمشک شیر ونیشدن و زمردهاش م رهیزمردهاش ت

 رو تار کرده. دگانمی. اشک دشهیگاه بدنم م هیتک نیزم ی. دستم روستهیا یداره و سرجاش م یبه سمتم برم یقدم
 اشک فراق! ایام لوونه کرده چشم ه یحاال اشک وصال تو و

و نگاهش، مثل  شهی. نگاهش از حفت چشم هام گرفته نمشهیبلند م نیزم یو تن من به زور از رو ادیهم جلو م باز
 .شتریسبز در کل اتاق ب یو پخش شدن نور شهیمحو محوتر م هیهر ثان یبحبوحه  ی. صدابهیعج شهیهم
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 ی. چشم هام برانهیشیگونه م م یرو ،یو به آروم ادیدستش باال م. ستمیا یو روبه روش م ستهیا یرومون م روبه
مغلوب  لیتونم حس کنم. پرس یرو نم لیصابون غالبه. پرس یدفعه بو نیا نکهیا بیو عج شهیباز و بسته م یلحظه ا

 خون برادرم شده.
چشم از اون حجم  گذرونه اما من یصورتم رو از نظر م ی. تک تک اجزاشوننیدلتنگن و زمردهاش، پر زمردهاش،

نداشته م رو  یو موها ادیلرزونه. چشم هاش باالتر م یپوستم، بدنم رو م ریدستش به ز یدارم. زبر یبرنم رهیسبز ت
 نشونیو ب ادیصورت من. دستم به سمتم موهام باال م ی. به روشهیفوت م رونی. نفسش محکم به برهیگ یهدف م

 بنده. ینقش م شیشونیپ یرو یقیعم نیچ و شنی. چشم هاش محکم به هم فشرده منهیش یم
و  رهیقدم عقب م کی. شهیتر م قی. بغضم عمرهیگ یشده، جهانم رو دربرم رهیت یدو گو شن،یهاش که باز م پلک

 .شنیم ریخارج از توانمه و اشک هام باز هم سراز یا هیثان کی یدور نی. همشهیدستش از من جدا م
نفرت  یها یسانت میهاست. ن یسانت مین هی. نگاهش هنوز به اون کشتشون یم یو کم رهیموهاش م یتو دستش

 .زیانگ
کنه  ینگاه م یگرده و به بهزاد ی. برمشنیم دهیداره و لب هاش توسط دندون هاش گز یبه عقب برم یهم قدم باز

 رهیهام خگرده و به من، به موهام و به اشک  یافتاده و چشم هاش رو بسته. دوباره برم نیزم یکه همچنان به رو
 .شهیم

 ش،یبلند مشک نیآست رهنیپ یرسه و دست هاش به سمت دکمه ها یبه گوشم م ی( در رفته از زبونش، به سختیِ)لعنت
بلعن و دل تنگ  یم عیبم رو سر یخوره و گوش هام همون صدا یسرم چرخ م ی( مدام توی. )لعنتشنیم تیهدا

 کنه اون آهنگ پر از حرص رو. یشده م، باز هم طلب م
زنن و نگاه  یآفتاب سوخته و ستبرش، برون م یبازو ی. رگ هاشهیدستش مشت م یو تو ارهیرو از تنش درم رهنیپ

 به موهامه. رهیکه خ نهیش یهاش م یاهیس یمات شده م رو
 !شهیوار م یعل ادیفر نیبلندتر ادش،یبهزاد پرتاب و فر یبه سو رهنشیچرخه و پ یم
 کشمت! یم-
کنم. مشت اول به صورت بهزاد  یسقوط م نیزم یکنه و من باز هم به دو زانو به رو یسمت بهزاد قدم تند م به

غم رو به سمت  یآرومش، ترکش ها یچرخه و چهره  یم ویدردش، بلند. سرم به سمت فاب یو صدا شهیخورده م
 کنه. یجونم روونه م یب کریپ

ره و درونشون شونه وار  یم به سمت موهاش ماتاق رو پر کرده. دست ،یضربات محکم عل یزنه و صدا یداد م بهزاد
 کشیگوش کوچ یو به رو ادیتر م نییرو کشت. دستم پا پیلیف ینرم بود و عل نقدریهم ا پیلیف ی. موهاادیم نییپا
 .نهیش یم
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 یقبل ابراز وجود م یها هینه. صداش پر قدرت تر از ثان یعل ی انهیاما ضربات وحش شهیکم بهزاد خاموش م کم
بار،  نیاول یخون برا یکنه. دستم قرمز شده و قرمز یشده ش رو لمس م غیت شیچرخه و صورت ش یم مکنن. دست

 قشنگه.
دارن.  ست،ین گهیکه انگار د یرو از بهزاد یو اون صداها انگار قصد جدا کردن عل شهیوارد اتاق م ییپاها یصدا

( دورمون نشسته ن و از من یسیع ونیارکنه. )حو یم ستیدور گردنش ا بیصل یچرخه و به رو یدستم باز هم م
 شده. سی( هم خهودایصورت ) ی. حتزنیر یاشک م شتریب

 !دیولم کن-
قدم هاش، به سمتم روونه. تا بخوام برگردم و نگاهم رو از جسد  یو صدا شهی(ش آمرانه و آرومه. رها مدی)ولم کن

 یم مینیب ریبه ز یتازه به راحت لشیپرس یناآش یرم و بو یداغ فرو م یدرون کوره ا رم،یغرق در خون برادرم بگ
 !استیدن ی همسئل نیتر تیاهم یو درد استخون هام، ب شمی. فشرده مچهیپ

. سر فرو رفته ش شهیره و مچاله م یمشتم فرو م یاز پشت تو شیمشک یو رکاب شهیهام به دورش حلقه م دست
اون عمارت  یمثل شب ها قش،یتابه. نفس عم یهنوز هم ب قش،یکنه و نفس عم یگردنم، عطرم رو طلب م نیماب
 هستن. ینشدن رابیهنوز هم پابرجا و هنوز هم س شون،یبلند و پر یبدون اون موها قش،یعم یو نفس ها کهیتار
پاشه  یم یبرن. ساحل به روم لبخند یم رونیاز صورتش نمونده رو از اتاق ب یچیکه ه یمرد بور و قد بلند، بهزاد دو

 کنه. یو ترکمون م
زنده تره و که  شهیکه از هم دهیگرما، نشون م نیکنم و ا یشدنم باهاش رو احساس م یکیکه  دهیفشارم م یجور

به  ادهام،یها و اعتراض ها و فر یدل خور یباشه. همه  کمیقدر نزد نیهم قایدق نجا،یو ا شمیخوام پ یمن فقط م
 دادنه. لوونجکنن و تنها احساسم، در حال  یبرن و سکوت م یپناه م یگوشه ا
 چنیپ یتر به دورم م صانهی. بازوهاش، حرشهیزنه و سرم از تنش جدا م یپشت گردنش رو ناخودآگاه چنگ م دستم،

 و چشم هاش باز هم سبز شده.
 !یکردم مُرد یفکر م-

 .شهی. صدام هم مرتعش مرهیگ یلب لرزونم رو نشونه م نگاهش
 !نتشونیبتونه بب یه و کسنخواستم موهام بلند باش گهیو د یفکر کردم مرد-
 .شهیتر م نیره و لحنم سنگ یها فرو م یسانت مین یاز دست هاش، از پشت تو یکی
 .ارهیتونست از پا درم ب یزیاز هرچ شتریفکر مرگ تو، ب-

 چسبه. یم شه،یم نییکنه و محکم باال و پا یم یتاب یبار ب نیاول یش که برا نهیو سرم به سـ*ـ دهیرو فشار م سرم
 رن؟یمینذاشت. چرا همه بخاطر من م ویخواست من رو بکشه اما فاب یاد مبهز-
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 خودش هم خش داره. یسرم لب هاش فرود اومده. صدا یو رو شهیسرم داغ م یرو
 مرگ برادرت متاسفم! یبرا-
 یکوبه و ناسزا م یمشت م نیستبر و آهن ی نهیسـ*ـ نیدرونم، به ا یکنه. زن یم ونیزنه و ش یم غیدرونم ج یزن

خوام بفهمم که خواب  یچسبم و م یبهش م شتریکشم. ب یرو بو م لشیچسبم و پرس یبهش م شتریگـه اما من ب
 و زنده ست. ستمین

 .دهیچیمرگ همه جا پ ی. بومیبر نجایاز ا-
نداره. مثل  ییو تنم قصد جدا دهی. سرم هنوز هم بهش چسبشمیبلند م مشیحج یخوره و به کمک بازوها یم یتکون

 کنه. یه کنار گوشم زمزمه مخودش ک
 !یروزم ازم دور باش هی یبرا یذارم حت ینم گهیبه شرفم قسم، د-
 تو چشمانت سبز یا

 از توست انیهذ یسبز نیمن ا در
 از تو و یزندگ

 از توست مرگم
 نگاه سبزت الیس لیس

 کاود یکنان م رانهیوجودم را و انیبن همه
 معتادم زتیانگ الیبه چشمان خ من

 راه تباه نیدر ا و
 خود را دادم یهست عاقبت

 مصدق دیحم
*** 

چند ساعت،  نیا یکرده، مثل همه  دایکه تازه مادرش رو پ یو مثل بچه ا شهیآسانسور پشت سرمون بسته م در
 .شهیباز نم یچسبم و دستش از دور کمرم لحظه ا یبهش م شتریب

 .دی. خوش اومدکیتار شهیقصر هم نیمن دور قد و باالتون بگردم. چلچراغ ا یاله-
حال  دنیو صورتش گل افتاده. با د ادیکنه. از پله ها باال م یزده ترم م خی شهیبرعکس هم میگرم مر شهیهم یصدا

 کنه. یو مبهوت نگاهم م ستهیا یسرجاش م ،یکز شده، در آغـ*ـوش عل نازیپر دنیو با د شونمیو احوال پر
 .فتهیم نییاندازه و سرش پا یم ینگاه یعل به
 .دیم آقا. خوش اومدسال-
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 ؟یهمه رو مرخص کرد-
 .شهیو لحنش مکث دار تر م رهیش فرو م قهی یتو شتریب سرش

 چند روز مرخص کردم. یخدمتکارها رو برا یبله آقا. به دستور شما همه -
 !ایکه صدات نکردم باال ن ی. تا زماننییبرو پا-

 یلب زمزمه م ریبندم. ز یچرخونم و چشم هام رو م ی. سرم رو منهیش یمن م یو نگاه ناراحتش رو ادیباال م سرش
 کنم.

 باشه. نجایخوام اونم ا ینم-
خفته بود و پشت  ویپر از مهر بهزاد چقدر د یخوام. پشت خنده ها ینم یاز عل ریکس رو به غ چیخوام. حضور ه ینم

 باشه؟ یزیتونه چ یهم م میمر غیدر یب یها یمهربون
. لحن محکم و آرومش، شمهیآروم وجود پر از تشو یکمرم نوازش شده م، تنها تکه کنه و  یکمرم رو نوازش م دستش

 .فتهیم نییپره و باز سرش پا یکه سرجاش م یمی. مردهیرو خطاب قرار م میمر
 !نییگفتم؟ برو پا یچ یدینشن-

ره و نگاه من  یم نییکه با شوق باال اومد، با بغض پا ییاز همون پله ها عیلرزونه. سر یدلم رو م نش،ی)چشم( غمگ
 کنه. یدنبالش م

 باشه! کیتار یوارهاید نیا ونیتونه م یم ا،یدن یجا نیکردم امن تر یفکرش رو م یو ک میشیاتاق م وارد
 هیتک شیآرا زیبه م ستهیا یرو به روم م یکشم و عل یو ساده، م رهیت یو دستم رو به روتخت نمیش یتخت م یرو
 .رهیزمردهاش فرو م یسردرگمم تو یکنه و قهوه ا ینگاهم م نهیزنه. دست به سـ*ـ یم
ها به ثبت نام کننده ها عودت  تیپاشا. اجراهاتون کنسل و پول بل یشدنت خبر نداره حت دهیدزد انیکس از جر چیه-

 داده شد. نگران رسانه و حرف مردم نباش!
 نیرفته م، جوابش رو به آروم ترگ یو صدا شهیکشه. نگاهم ازش گرفته م یرو جلوتر م میو روسر رهیباال م دستم

 .دهیشکل ممکن م
 خوبه.-
 !اریرو درب تیروسر-

 کنم. ینم یکنم و به سوزشش توجه یشصت دستم رو م یبلند شده  پوست
 زشتم. ،یبدون روسر-

 خوره. یشکل ممکن درهم گره م نیهاش به کورتر اخمم
 !یگیچرا چرت م-
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 نیدونم که چقدر از ا یچقدر اون موها رو دوست داشت و م دونم که ی. مرهیگ یچشم هاش رو نشونه م نگاهم،
 موها متنفره.

 !یتو دوسشون داشت-
 داره. یبه سمتم برم یو گام ستهیا یجاش محکم م سر
 !یگیچرت م یبازم دار-

 .میشوخ ینور ساطع شده از زمردهاش به دنبال ذره ا یکنه و تو یدو به شکم م یلحظه ا یکالمش، برا تیجد
 !یدیکش یم قیتار تارشون نفس عم ونینرفته که ساعت ها، م مادیهنوز -

 ستهیسرم ا یباال قای. حاال دقشهیجبران م یقدمه که اون رو هم با برداشتن گام بعد کی یمون تنها به اندازه  فاصله
 شده. دهیو گردن من کش

 !دینفسشون کش شهیهنوز هم م-
ابروهاش،  نیافتاده ماب نیو چ شهیتر م قی. اخمش عمشهیمجون تر  یزنه و صدام ب یدرون چشم هام حلقه م اشک

 وار، قشنگه. یعل
چهار روز همشون -کنار تو بود. در عرض سه تیامن دم،یبود. تنها ام ویاون موها بود. تنها همخونم فاب مییبایتنها ز-

 رو از دست دادم!
 تر. دهیو گردنم کش شهیم مشیدست نامال ریرحمانه اس یم، ب چونه

 از قبل پابرجاست. شتریب تتیامن-
م. بدون پلک زدن،  دهیکشم بلکه چونه م از اسارات خالص بشه؛ اما ناموفقم و اما همچنان گردن کش یرو م سرم
 غرم. یغلطه. پرحرص و پربغض، م یگونه م یو به رو شهیاز چشمم ترواش م یاشک

 کرد! ینبودنت رو م یسوگوار و سه روز زنت، یول کرد بیغر بیمشت آدم عج هی ونیسه روز زنت رو م-
 و به جاش گاز گرفته شد. دینتونستم بگم )مرگت(. زبون نچرخ و
 ! منظورت برادرته؟ب؟یغر بیآدم عج-

 .شهیرئوف، عربده م یسردار عل یو صدام جلو فتهیگلو م یتو صدام
 اتاقم دو تا آدم کشت! یچشم هام تو یچشم هام دو تا آدم کشت. جلو یآره، بردارم. جلو-

 .شهیتر م ختهیافسار گس عربده،
قبرستون دراز  ی نهیتخت ننشسته بودم و سـ*ـ نیا ینبود االن من رو ویفاب یچون اگه فداکار بیغر بیآره! عج-

 بودم! دهیکش
 کنه. ی. نفس نفس زدنش، متشنج ترم مشهیپر م نمونیب ی. باز هم فاصله فتهیم نییو سرم پا شهیم رها م چونه
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 .هیلرزه اما عصب یامش نداره. صداش نمآرومه اما آر صداش
 اشت!مسخره حاال حاالها ادامه د یوگرنه اون باز یشدیروبه رو م قتیو با حق یرفت یم دیبا-

 کنه. یو پشتش رو به من م رهیتر م عقب
اونجا هوات رو  روهامی. ننهیتضم تتیدونستم امن یشناختم. م یرو مثل کف دستم م ویفرستادمت اونجا چون فاب-
 اشتن.د

 کشه. یآن گوشم سوت م کیکه در  شهیبلند م نیو صداش به ناگاه همچ رهیموهاش فرو م یمحکم تو دستش
چه  دهیزن من ماشه کش یکنم تا بفهمه رو یقدرتم استفاده م ی! از همه ارمیمن پدر اون بهزاد حروم*زاده رو درم-

 داره! یعواقب
 ندارم! نانیبهت اطم گهید-
 بیبرجسته شدن و عج یگردنش بدجور یکنه. رگ ها یگرده و صورتم پربغضم رو نظاره م یشدت به سمتم برم با

 ن. دهیکه بهم چسب ییدندون ها یغره، از ال ی. میخواستن
 !ریحرفتو پس بگ-

 کنه. یم ییهمزمان خودنما یا گهی. اشک ددمیرو تکون م سرم
 ه.ک ستیکه. به حرف ن ستی. به زبون نگهیدلم بهت اعتماد نداره د-
 باد کرده. شیشونیش هم ضرب گرفته و رگ پ قهیحاال شق و
 !نازیترم نکن پر وونهیمجبور شدم بفرستمت اونجا، د نکهیشده بودم از ا وونهید یکاف یبه اندازه -

 یصدا ن،یزم یکوبه و با افتادن ساعت به رو یرسه محکم مشت بهش م یبلند که م هیزنه و به ساعت پا یم قدم
 .رهیگ یبه اوج م ،یعل یسقوط ساعت، عربده  ی. همراه با صداشهیم جادیا یوحشتناک

 !یترم نکن لعنت وونهید-
مانند.  غیج یادیزنم. فر یم ادیتوان تن رنجورم، فر ی. با همه دمیو فشار م رمیگ یهام رو محکم با دو دست م گوش

 .شهیترواش م رونیزن به ب کیکه از ته دل  یادیفر
 !یخورد ریت دمیه چشم د! بیبه من گفتن تو مرد-

 نفس هاش بلنده. یلرزم و صدا یکنه. م یخش برداشته شده م رو ملتهب م یخون، گلو طعم
حرف ها داره.  یلیخ یخستگ نیخسته. ا یلی. انگار خسته ست، خستیکنه و نگاه قرمزش، ترسناک ن یم نگاهم
 نداره؟

نقش  یستی! بلد نیبش ییخواستم هوا یچون نم یکنن و من نذاشتم بفهم تییخواستن هوا یاونا نگفتن چون نم-
 .یاحساساتت رو کنترل کن یستیو بلد ن یکن یباز
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 .رمیگ یرو م شیسیکشم و خ یبه صورتم م یدست
 خودمرگه. هیمثل تو شب یشدن مرد هوشی. بیشد هوشیو ب یخورد ریچشم هام ت یتو جلو-

 .شهیشده م م نیسنگ یباعث مکث گلو بغضم،
 لرزوند و نابود کرد. بیمه یزلزله  هیرو مثل  امیدن ی تنت، همه دنیلرز-

زنه )نزن. نکن.( اما زبونم قفل  یم ادی. دلم فرادیپشت سرش فرود م واریمشت شده ست چند بار محکم به د دست
 .رهیگ یضربات درد م نیوجودم از ا یو به جاش همه  شهیم

که پوست  هییکه قرمز شده و به انگشت ها هیینگشت هاداره و نگاه من به ا یبرم واریدست از سر د شهیکه م یخال
 کنده.

به عقب  ی. کمشهیو به هوا فرستاده م دهیاز سرم کش یکنم، روسر یبتونم مقاومت نکهیو قبل از ا ادیبه سمتم م عیسر
 .شیپ یها هیکه باز هم خسته ست. خسته تر از ثان ییکنم. چشم ها یچشم هاش نگاه م یپرم و تو یم
 ؟یکن یم یورنجیچرا ا-

 شه. یپرتاب م رونیکشه و نفسش پرشتاب به ب یبه صورتش م یدست
 .یندار دنیحق خجالت کش یزیمن از چ یساخته بود. جلو نازیاون موها نبود که از تو پر یبلند-

خوره.  ینم یکشمش اما تکون یم نیی. به پارتشیگ یمشت م یو تو شهیبلند م شیمشک رهنیبه سمت پ دستم
رو دوباره  رهنشی. پشنیگونه هام روونه م یچشم هام به رو یو چند قطره اشک جا مونده از تو زنمیم ینلبخند لرزو

 .شهیزنه و حاال هم قدم م یحرف مقابلم زانو م یکنه و ب یلبخندم سقوط م یکشم. نگاهش به رو یم
 قول بده بهم.-
 !دمیقول م-
 تر. شونی. زمردهاش، پرشهیتر م قیکه جوابم رو داده. لبخندم عم دینکش هیثان به
 خوام؟ یازت م یچ یدون یمگه م-

 .نهیشیموهام م یگوشم، رو یو باال ادیباال م دستش
 بگو! ،یخوا یازم م یمن قولم رو دادم. هر چ-

 .شهیبسته و بعد باز م یهام از حرکت نوازش مانند دستش، لحظه ا چشم
 سرمه. یتو یادیجواب ز یت بکن. هنوز هم سواال فیبرام تعر ویهروقت وقتش بود همه چ-

 .شهیدلش اب م یگوشم قند تو یو ال شهیگوشم، لمس م ی الله
 ن؟یهم-

 .دمیرو به عالمت مثبت تکون م سرم
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 !یبه زود-
 یهمچنان برجسته شده رو تحمل م یکه هنوز هم رگ ها ی. گردنشنیدست هام به دور گردنش حلقه م ناخوداگاه

 .ستیصاحبش، آروم ن یعنی نیکنه و ا
و انگشت  رهیگ ی. دست هاش صورتم رو قاب مشمیتر م کیبه چشم هاش نزد شه،یم دهیهام که دورش تاب دست

 صورتم دارن. یرو یدر پاک کرده اشک ها یهاش سع
 لطفا آرومم کن! ت،یشونیپر نیا یحالم بده. با همه  یلی. خیآرومم کن عل-

نگاهش، قفل چشم هامه  ی. سبزشهیخ شده م، پر طراوت متل یو گلو دهیم ینیریش یدهنم، مزه  ی( توی)عل ی واژه
 و جنسشون هرچقدرم مرموز باشه اما من دوسشون دارم.

 کنه. یپرقدرتش، صورتم رو پرصالبت نوازش م یو نفس ها ادیجلو م یبه آروم سرش
 یه روخون ب یو چشم هام قرمز رهیم نییکنه. سرم پا یو روشنم، حواسم رو پرت م ینخ یشدن مانتو مرطوب

 کنم که همچنان محو صورتمه. ینگاه م یو به عل ادی. نفسم بند مرهیگ یلباسم رو نشونه م
 نالم. یکشم و مبهوت م یمانتو م یرو یسیبه خ یدست

 خون توئه؟-
 .شهیو اون حجم مرطوب، برام ملموس تر م چهیپ یهاش به دورم کمرم م دست
 . بغض گلوم زجه واره.دهیمشت فشار م یاز خونش رو تو سیخ رهنی. دستم از پشت پرهیگردنم فرو م یتو سرش

 !یدار یزیخونر یعل-
 اندازه. ینرمش، چنگ م یموها یتو میو دست خون شهیتر بهش فشرده م محکم

 . تو رو خدا...یشد یچ نمیبذار بب-
 .نهیش یگوشم م یرو لبش

 !سیه-
خش  ی. صدایو ته دلم خال شهی. گوشم داغ مهشیم شتریب میکنه اما نگران ی( زمزمه مانندش، تنم رو سبک مسِی)ه

 آروم. یلی. خشهیدارم باز بلند م
 خون شده؟! سیخ رهنتیچرا پ-

و نگاهش، تشنه ست. نگاهم  شهی. به روم خم مشهیتخت رها شدنم م یکنه و فشار باعثِ رو یفشار وارد م بهم
 نگرانه.

 کشم! یبهزادو م-
 .ادیبه سردار نم ،یو خستگ یسرگردون نی. اادیمبهش ن ب،یحال عج نی. اشونیگنگه و پر لحنش
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 .نهیش یسرشونه ش م یرو دستم
 چت شده. نمیبذار بب-

 .شهینم الیخ یچشم هام رو ب ی. قهوه رهیگ یمشت م یتو رهنش،یپ یدکمه  یخوره رو یرو که سر م دستم
 ؟یپر شدیم یانداخت چ یخودشو جلوت نم ویاگه فاب-

 کنم. یگـه اما من زمزمه م یآخ مو دستم  شهیم شتریدستش ب فشار
 !رهیداره ازت خون م یتموم شد. همه ش تموم شد. لعنت-

 .شنیچشم هاش پر رنگ تر م یسرگردون
 کردم؟ یم کاریچ ومد،یسرت م ییکشمش. اگه بال یم-

 .رهیموهاش نوازش وار فرو م یکشه. دستم از پشت تو یاز من زجر م شتریب ی. انگار علرهیم جیگ سرم
 .یعل میشیاز هم دور نم گهی. دیازم دور نباش گهیکه د ی. خودت قسم خوردومدیکه ن یدید-

 چشم هاش همرنگ خون تنشه. یدی. اما سفدهیرو تکون م سرش
 فرستادم. یتو رو م دیمن اشتباه کردم. من اشتباه کردم نبا-

 لرزونه. یو معمارت ر نیا یتنم و ستون ها ادش،یو فر ادیتشک فرود م یمحکم کنار سرم رو مشتش
 من اشتباه کردم!-
ترسونه. دست هام صورتش رو  یمن رو م خته،یفرور یِعل نیو ا شهیم کهیت کهیقلبم ت ب،یعج یشونیهمه پر نیا از

 .رهیگ یقاب م
 .دمیهقم رو قورت م هق

 . متزلزل نشو لطفا!یینباش. تنها پشت و سرپناه من تو ینجوریتو رو خدا ا-
 یکنه. به زور فراموش م ینم یخارج شده از دهنم و قلبم، توجه یحرف ناحساب نیله از انا یزنه و م یتشر م عقلم

 سردار نباشه. یتونه گاه یتونه مشوش بشه و م یتونه سردرگم بشه و م یمرد هم م نیتر یکنم که قو
 رهنشیپ یکنه. دستم به سمت دکمه  یو لب هام لمس اون دو سنگ براق رو طلب م شهیدستش شل م فشار

 کنه. یخون وارش، کام تلخم رو زهرتر م یداره و قرمز یزبرمیخ
 برم. شتینذار از پ گهید-

 خواد قلبم رو در خودش زنده به گور کنه. تا ابد. یو نگاهش انگار م شهیاول باز م ی دکمه
. شهیتندم م ینفس ها دنیش، مشغول جو نهیبه دور سـ*ـ دهیچیپ سیزنم. پانسمان کامال خ یرو کنار م رهنیپ

 نالم. یمبهوت م
 گلوله ست؟ یجا-
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 و موهاش از من بلندتره انگار. ادیفشار. سرش جلو م یبار ب نیو ا رهیگ یدستش م یرو تو دستم
 !نازیآرومم کن پر-

 زنه. یدو دو م سم،یخ یو چشم ها نهیش یلبم م یرو ی. لبخندشهیم دهیخرمن سبز نگاهش، به وجودم پاش خرمن
 فیتونه حسم رو توص یم سمیمکتب رمانت روانیاز پ کیو کدوم  رهیم نیا باال رفتن سرم از بب نمونیب زیناچ ی فاصله

نامش  یشتریباقدرت ب م،یو خون آلود زندگ یو مرد زخم رهیگ یبه نو شدن سال، جهانم رو دربر م هیشب یزیکنه؟ چ
 کنه. یکه دلتنگه، حک م یقلب یرو، رو
و دود و  زیرعب انگ یسرشار از ساختمان ها رونیب یایامان شهر و دن یب یشلوغ ونیامروز. م نیهم قایدق امروز،

با  یو زن شهیم فیذره ذره، جون در سلول هاش تزر یکنه، زن یم یرو متالش تیبشر ق،ینفس عم کیکه با  یدم
 کنه. یخودش حل م یرو تو ینیقرمز حجم بزرگ و غمگ ییدست ها

 ایآغـ*ـوش محکم و زخم خورده، محصور بشم. کاش دن نیا ونیمنکنن و کاش تا ابد  هیبرام ته یسنگ قبر کاش
 یاهیها و عربده ها و اخم ها و س ادیفر یبا همه  یم مردوده و عل ندهیتر از حال شدن، در آ یبه آخر برسه چون غن

 سبزه! بیها، عج
دلم  یتو یه ارقصن. شکوف یم ش،یحرارت یانویپ یدرهمش، باز شده و انگشت هاش رو شهیهم یسگرمه ها باخ،

 شکفه. یوار م یصورت
کاش  یو باز هم ا ده؟یرو به چشم د یهمه نرم نیا ینرم شده و تا به حال ک نش،یبدن فوالد یمیو نامال یسخت

برام قعر جهنم و  یکه زمان یی. جاشدیجا ختم م نیبه هم دن،یرخ م یکه از سر دلتنگ ییها یریدرگ یهمه  انیپا
 .دهیهبوط بود و حاال طعم بهشت م

*** 
 نییباال و پا یسرمه و به آروم ریش ز دهیجراحت د ی نهیکنم. سـ*ـ یپف کرده و سوزانم رو به زور باز م یها چشم

 .شهیم
روشون  یناگهان یباد کرده م رو. لبخند دیدردناک و شا یکم ی. لب هانهیش یلب هام م یو رو ادیباال م دستم

م، برخورد  نهیمحکم تر به تخت سـ*ـ ،یا قهیو چند دق کیتفاق کوچآوردن همون ا ادیو قلبم از به  شهیشکفته م
 کنه. یم

و  شهیم دهی. گونه م به تنش مالشهیکنه و آغوشش تنگ تر م یم رمیسبزش غافلگ یو نگاه گشوده  ادیباال م سرم
 صدام پر از خلسه ست.

 ؟یداریب یاز ک-
 .دمینخواب-
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)کاستلوچو( و اون طلوع درخشان یدهکده  ادی. به دارهیم گام برمو نگاهش به سمت دندون ها شهیتر م قیعم لبخندم
 بیو غر بیعج یاون بلند کردن ها ادیشد و به  یدندون هام حک م یکه رو یناگهان یاون مهر ها ادی. به فتمیم

 .یمن توسط عل
 چرا؟-

 .هیانتهاش، روشنه و نوران یب یو سبز شهیلبخندم جدا نم یاز رو نگاهش
 بودم! دهیند دنتویبود که خواب حدود چهار روز-

پانسمان قرمز و  یکنه. لبم رو دایها، سوق پ یمانند چشم هام، به سمت عسل اهیو س رهیت یکه قهوه ا ستین بیعج
 کنه. یزخم رو نوازش م نیوجودم توسط لب هام ا ی. همه ادیش، فرود م نهیسـ*ـ یخشک شده 

 .یکرد یزیخونر یدکتر. بدجور میبر دیبا-
 کنن. یهمون دست، پشت سرشونه م رو نوازش م یو انگشت ها شهیدستش باز هم تنگ تر م ی حلقه

 پانسمان عوض بشه. دی. فقط باستین یازین-
 خب بذار عوض کنم.-
از  یو عل رهیگ یم یبالشت جا ی. سرم به روشهیشونه هام هم آزاد م یکاشته و به آروم یموهام، بـ..وسـ..ـه ا یرو
 .شهیتخت بلند م یرو
 .رمیاول دوش بگ دیبا-
 کوتاه کنم. شاتویخوام ر یقبلش م-
 .ستهیا یکنه. نگاهش براق تر شده. م یحال رفتن به سمت حموم نگاهم م در
 !ایب-

 .شهینهفته در لحنش، لبخندم جمع م طنتیش نیاز ا یکم
 کجا؟!-

به  هیشب یزیم و از دهنم چفرست یبر ذهن منحرفم م یکشه. لعنت یهاش م شیبه ر یپره و دست یباال م ابروهاش
 رونیلحاف به ب ریحرفم از ز یکشم و ب یدندون م ری. لبم رو به زشهیتر م قینگاهش، عم یپره. سبز یم رونی)آها( ب

 خزم. یم
اندازم و  یبه خودم م ینگاه مین نهیآ ی. از توشمیکنه و من هم به سمتش روونه م یسمتم حموم قدم تند م به

خوره و دلم، خنده کنان به دور خودش  یم یمن و عل یباز فیبه حال کث یرمزه. عقلم تاسفروشنم، کامال ق یمانتو
 خوره. یتاب م
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و  رمشیگ یحرف، م ی. برهیگ یصورتم قرار م یو جلو ادیدستش باال م ی. موزر توشمیمکث وارد حموم م یکم با
 دزدم. ینگاهم رو ازش م

 ؟ینیان بشو یتو یتون ی. منجایا میندار یاوم... خب صندل-
 گم: یکنه. هول زده م ی. آب رو باز مدمیدستم فشار م ی. موزر رو محکم تورهیسمت وان م به
 آب به زخمت بخوره. دینه! نبا-
 .رهیتوجه، دستش به سمت کمربند شلوارش م یب

 رو مرتب کنم! شتیتا بتونم ر ینیوان بش یفقط گفتم تو-
 .فتهیم نییو سرم پا رهیگ ی. صورتم گر مشنیشلوار باز م یو دکمه  کمربند

 ؟یتفاوت یب نقدریکنه. چرا ا یبخدا آب به زخمت بخوره چرک م-
 حموم کنم. دیبا-

 ی. قطرات عرق، کم کم رونیکنه به سمت زم یباز هم سقوط م هیثان کیدر عرض  دنش،یو با د ادیباال م سرم
 کنن. یم ییخودنما میشونیپ
 ب بهش بخوره.آ دیوان. نبا ینه تو یباشه حموم کن ول-

وان دراز شدن  یلبه  ی. باالخره کار خودش رو کرد. دست هاش روادی. سرم باال مرهیوان م یبنده و تو یرو م آب
 خوره. یسرم چرخ م یتو یظیموقع باز شودِ( غل یکه ب یکنه. )لعنت به دهان یو خودش، منتظر به من نگاه م

 .رمیو به سمتش م دمیدهنم رو قورت م آب
 .شهیم ختهیآب ر یکوتاه کنم، تو شاتوی! خب االن من بخوام ریعل یازلجب یلیخ-
 نشه! ختهیآب ر یجلو که تو ارمیسرمو م-

 از جنس استحکام. یطنتی. شهیکه همچنان محکم و جد دیجد یرو نیمونه از ا یباز م دهنم
 شمیکنم. خم م یزمزمه ملب  ریز یکه بدنش رو کامال پوشونده. شکر ادهیز نقدریآب ا یرم و کف تو یسمتش م به

 اهیس یها شیهمچنان مبهمش گرفته و به ر یاز سبز یو نگاهم به سخت ادی. صورتش جلو مشهیو موزر روشن م
 کنم. یزل زده به صورتم. زمزمه م یزمردها نیا ریکنم ز ی. کارم رو شروع مشهیروم دوخته م یجلو

 نگام نکن! ینجوری. اشمیهل م-
 !شهینم-

کنه که با دقت کارش رو  یم یو دستم سع شهیپرتاب م رونیدل لرزونک، محسوس به ب ی( شهیم)ن نیبخاطر ا آهم
 انجام بده.

 کنم! یعمارت زندگ نیا یدوست ندارم تو-
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 .رمیگ یکه در حال مرتب شدنن، نم ییها شیکنم اما نگاهم رو از ر یشدن صورتش رو حس م سرسخت
 منظور؟-

 .شهیدهنم قورت داده م آب
خوام از ثروت پدربزرگت استفاده  یقصر متنفرم. نم نیاز ا یکنم ول یزندگ یمعمول یخونه  هیات تو حاضرم باه-

 کنم.
 .نیکه متفکر و جد یی. زمردهاشهی. چشم هام به زمردهاش متصل مشهیدستش م ریم اس چونه

 بهت گفته؟ یزیچ یاون بهزاد عوض-
 م؟یبر نجایاز ا شهیم-

 .رهیگ یو نگاهش، رو به روش رو هدف م شهیچرخه. چونه م رها م یهام م چشم یکنه و نگاهش تو یمکث م یکم
 باشه!-

کنه که از  یده، موزر قصد م یچون و چرا بهم دست م یقبول کردن ب نیکه بخاطر ا یاز اندازه ا شیبهت ب بخاطر
 دارم. یو محکم تر نگهش م امیاما به خودم م فتهیدستم ب

 ؟یواقعا قبول کرد-
 کنه. یماشاره  ششیر به
 زودتر تمومش کن!-

که درخواستم،  یپردازم. وقت یکارم م یحرف به ادامه  یزنم و ب ی. لبخند مشهیم دایدرون قلبم هو یقشنگ یشاد
 کنم! یو نامعطفش ناراحت بشم؟ گمون نم یتونم بابت)زودتر تمومش کنِ( جد یبرو برگشت قبول شده، م یب

 کشم. یو زبرش م یمشک شیبه ته ر یذارم و دست یرو کنار م موزر
 موهاتم مرتب کنم؟ یخوا یم-

 یکشه و نفسش به صورتم م ی. خودش رو به جلو مشهیگرده و لبخند چشم هام روشن م یبه سمتم برم نگاهش
 خوره.

 !یکار کرد یلی. خگهینه د-
در کنار دستپاچه  زدم و یم یفیخف غی. جرمیگ یو من درون وان، قرار م ادیکمرم به اسارت درم هیدر عرض چند ثان و

 خالصانه برام سخت شده انگار. دنیکنن. خند ینم یاریاما لب هام  رهیگ یشدن، خنده م هم م
 !یعل-

 و صداش خونسرده. ادیباال م دستش
 شده. فیکث-
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 زنه. یم ادیو چشم هام شرم رو فر نهیش یدستش م یاضطراب، دستم به رو پر
 ؟یکن یم کاریچ-

 زنه. یهام رو و دستش، دستم رو پس مچشم  ش،یمتیق یسنگ ها یبراق
 شده! فیگفتم کث-

 نهیسـ*ـ ونیبندم و صورتم م ی. چشم هام رو میتپه، بدجور یحرکت م نیا یو دلم، برا فتهیم نییخجل وار پا سرم
 .شهیفراخش پنهوون م ی

 آسمون هفتم و خودِ خدا! نیماب ،یی. درست جانجاستیمن ا جهان
*** 

 رهیها، مشتاقانه بهم خ ولنیچرخه و و یکنم. نگاهم به اطراف م یم یاز سازم خداحافظ بندم و یصندوقچه رو م در
تونه  یساز، م کی ی. گاهنهیش یلب هام م یرو یشده ن. انگار اون ها هم دلشون برام تنگ شده. لبخند کمرنگ

از آدم ها  یلیتر از ختونه آدم  یساز م کی یاهآدم ها رو جبران کنه. گ یهمه  یمعرفت یباشه و ب اتیدن یهمه 
 باشه!
حال غم  نیپوستم، احساس قشنگ و در ع ریکوتاهم به ز یو لَخت موها زیر یکشم و باز یبه موهام م یدست
 کنه. یدرون دلم به پا م یزیانگ

 ی! اویبه فاب ایکنم  یدونم دارم به شهرزاد فکر م یبنده و من نم یسرم نقش م یتو یو روشن ییایدر یها چشم
 کردم. یفکر م یفقط به عل روزیکاش، مثل د یبود و ا شمیپ روزیامروز هم مثل د یکاش، عل

پوش  اهیاز اندازه م به سردار س شیب یاندازه و فکر کردن به وابستگ یتنم م یتو یحرمسرام، لرز یروشن تو لتیاسپ
 نیحق دارم بخاطر ا دیفکر کردم و شا هیقض نی. امروز به کرات به اشهیم شترمیب یزدگ خیحرمسرا، باعث  نیهم

 .یوابستگ
 یپشتش نبوده و دختر یقیکوه حق کیوقت  چیکه ه یو دختر دهیرو ند شیقیوقت پدر و مادر حق چیکه ه یدختر

 یمردها وابسته بشه؟ حق نداره به اون دست ها نیآغوشش، جون داده، حق نداره به اون محکم تر یکه برادرش تو
 گر دل ببنده؟ تیخشن اما حما

 ان،یخاندان پرن یها یکنم. مهربون یخودم م بی( نصییچشم و رو یدل )ب یکنم و تو یفوت م رونیو به بر آهم
به درد  هیبه عقده شده ن، که شب هیکه شب ییها یها و خال یهام؟ ته یپر از ته نقدریزنه اما چرا من ا یم یلیبهم س

 شده ن. نازیبه پر هیشده ن، که شب
. ولنینواخت و هم و یگفت شهرزاد هم چنگ م یم ویدارم. فاب یرو برم نیتریو یگ توزرد رن ولنیرم و و یم جلوتر

خوش آوا شدم و چنگ، چقدر به وقار سوگند  کیکوچ نیا ی. من بنده دیبه من و سوگند رس راثیم نیخواه ناخواه ا
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نوازنده بودن.  ،یاز عل ریبه غ انمیاطراف ی. همه ودهب یقیمن موس یزندگ یکنم، همه  ی! حاال که درست فکر مومدیم
شباهت رو به  نیشتریکه ب یو کس ستیبه خودم ن هیکه شب یاز همشون دوست دارم! کس شتریرو ب یو من چقدر عل

 من داره!
مدت و  یطوالن یخنده  کیکنه اما خوشحال نه. دلم  یتنش، سرحال ترم م یدم و زرد یرو سرجاش قرار م ولنیو

 خواد اما االن نه! یاز ته دل م
 یکنه. صدا یمتعاقبش، گوشم رو پر م میمر ی. صداشهیسرم اکو م ی( تویزنه و )تق تق یبه در ضربه م یشخص

 و ناراحتش. ریدلگ
 منتظرتون نشستن. ن،ییسالن پا یشما اومدن. تو داریخانوم بزرگ به د-
خانم  یو صورت جد رهیگ یوجودم رو فرا م یادی. اضطراب زنهیسردم، غمگ یاز دست رفتارها میکه مر رهیم ادمی

 .ادیکشم. آهم در م یکوتاهم م یبه سرم و موها یبنده. دست یچشم هام نقش م یبزرگ جلو
 !امیکن تا ب ییرایازشون پذ-
 چشم. یبه رو-

 و امروز. روزی. مثل تمام دستیچشمش( از ته دل و گرم ن ی)به رو
 یعلت پاش رو تو یزن، ب نیگـه ا یم بهم یکنم. حس یفوت م رونیزنم و نفسم رو به ب یم یخودم چرخ دور

شلوار  یمرتب به رو رمیحر زیکشم و شوم یروشنم م یبه لباس ها ی. دستهیقو بیحس عج نیعمارتش نذاشته و ا
 راسته م نشسته. یپارچه ا

 نسبت به خانم بزرگ دارم! یو من چقدر احساسات متضاد شمیاتاق خارج م از
که حواسم به  نهیبر ا میکنم و سع ی. به سمتش قدم تند مادیم شیه روسربلندش، ب رهیت یمبل نشسته و ماکس یرو

 ست. شهیتر از هم یداره و نگاهش، عاد یبرم زیموهام نره. نگاهش به سمتم خ
 .شمیتر م کیبنده و بهش نزد یلب هام نقش م یبه رو ک،یسابق، ف یو به قول روشنا نینماد یلبخند

 .نیخوش اومد یلیسالم، خ-
 :گمیجوابم رو بده، م نکهیو قبل از ا نهیش یشونه ش م یمبل رو داره که دستم رو یقصد بلند شدن از رو احترامم به
 .دی. راحت باشندیتو و خدا شرمنده نک-
 .رهیگ یدستش م یو دستم رو تو نهیش یم
 سالم عروس!-

 رییتغ نیر پر از شرمه. شرم از ابا نیکشه. لبخندم ا یدلم م یبه رو یو دائما خنج رهینم رونیکوتاهم از سرم ب یموها
 .بیو غر بیعج ی افهیق
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 یبو رو م نی. شهرزاد هم همدهیمادرها رو م یو عطر تنش، بو نمیشیکنم. م یکنه و اطاعت م یکنارش اشاره م به
 داد؟

 افتاده؟ یاتفاق نمتون،یبب نجایساعت روز، ا نیراستش انتظار نداشتم ا-
 .دمی. هول زده ادامه منهیش یچشم هام م یقهوه ا یکنه و نگاهش تو یم نگاهم

 متعجب شدم! یمتعلق به خودتونه. فقط کم نجایقصد جسارت ندارم. ا-
 گـه: یده و متفکر م یرو تکون م سرش

 . نگران برداشت من نباش!یتعلق خاطر ندار نجایدونم که تو به ا یم یاز هرکس شتریب-
 ن. گهیبه همد هی. مادر و پسر چقدر شبشهیملم محرف بو دارش باعث تا نیو ا دمیدهنم رو قورت م آب
 د؟یکن ینم ییرایچرا از خودتون پذ-
. شمیو معذب تر از قبل م رهیگ یکنم. نگاهش رو ازم نم یشده، اشاره م دهیچ قهیروش که با سل یجلو زیبه م و

 دونم که متوجه شده. یصورتم سرخ شده و م
 ادته؟یدارم.  نانیاما به اعتماد پسرم اطم یستیمن ن ی قهیبهت گفتم تو سل شیچند وقت پ-

 خورده ن. چیهم پ ی. دست هام توشهیو لحنم آروم تر م فتهیم نییپا سرم
 بله.-
همه  نیا یچشم به رو یتون یم یکه به راحت ییپسرم نبود. تو یبرا یکس بهتر از تو چیگم که ه یاما االن م-

 .یمن رو تحمل کن یعل یها یو بدخلق یثروت ببند
 لرزونه. یو حرف هاش دلم رو م ادیباال م سرم

 .دیشما به من لطف دار-
 ست. شهی. لحنش محکم تر از همنهیش یدست هام م یرو دستش

من رو ببخش که قضاوتت کردم بخاطر دو ازدواج ناموفقت. من رو ببخش که قضاوتت کردم بخاطر شغلت. من رو -
 ببخش تا خدا هم منو ببخشه.

دستش  ریکنه که ببخشمش. دستم از ز یسن باال خواهش م نیزن با ا نیا نکهیکنه از ا یم انیدرونم طغ یبد حس
 .نهیش یو روش م ادیباال م

فقط  دیقائل بودم و هستم. شما قضاوتم نکرد یشما احترام خاص یبرا شهیخانوم بزرگ. من هم دیخجالت زده م نکن-
زود  یلیکه دو بار ازدواج کرده و خ ی. مسلما زندیداشت دلهره ها رو نیو حق داشتن ا دیپسرتون بود ی ندهینگران آ

 یباشه. تو زهایچ یلیداشته و ممکنه اون مشکالت مربوط به خودش و اخالق و خ یا یطالق گرفته، مشکالت جد
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سردار  یبدم که شما فقط دلسوز زندگ صیتونم تشخ یسال ها اونقدر آدم ها قضاوتم کردن که راحت م نیا یهمه 
 .دیبود
 .شهیم دهیچشم هاش گرد مهر پاش یتو
 .ستیکس نبوده و ن چیو سهم ه هیعمارت متعلق به عل نیعروس. ا شهیمن و خونوادم حالل حروم سرمون م-

 کنم که به مادرش خبر داده. یکنم. تعجب م یتعجب م یخبر داره و از عل زیاز همه چ انگار
 نجایا یکن یشدم و فقط بهم گفت که فکر م ایت رو جو. علدیفقط خبر داد که قصد نقل مکان دار یامروز صبح عل-

 .هیقصب
 .رمیگ یرو گاز م لبم
 .یعمارت در اصل سهم بهزاد بود، نه عل نیا یکه نه ول یقصب-
 .گهیکس د چیبود نه ه یتنها وارث مذکر پدرم، عل-

 فهمهی. خودش انگار متهفیم نییکنم. سرم باز پا انشونیکه ب ادیخوره و شرمم م یسرم چرخ م یبهزاد تو یها حرف
 .دهیو ادامه م

 ؟یخوام بهت بگن اعتماد کن یکه م یبه داستان یتون یاول بهم بگو، م-
 .شنیکس نه( اما لب هام بهم دوخته م چیبه ه گهیبزنم)نه. د ادیتونستم فر یکاش م یا

 ؟یبهش اعتماد دار ؟یچ یبه عل-
 .دمیکشه که جواب م ینم هیتپه و به ثان یمحکم تر م قلبم

 از چشم هام! شتریب-
 .شهیم شهینرم تر از هم لحنش

کرد از  بیکنه. اگر تکذ بیتکذ ای دییبخواه که صدقش رو تا یکنم و بعدش از عل یم فیپس برات داستان رو تعر-
 سرانجام بمونه. یپدرم، ب تیو اگر نه، نذار وص دیجا بر نیا

 .دهیمو نگاهم جواب مثبت رو  رهیگ یچشم هاش رو هدف م نگاهم
جون گرفتن و  نجایا ینسل قبلم هم تو نیاومدم و بزرگ شدم. همونطور که چند ایعمارت به دن نیهم یمن تو-

 اورم،یکردم. تنها دوست و  یمراوده نم یبودم و با هرکس یرئوف، دختر مغرور یبا آقا ییجون دادن. قبل از آشنا
شده،  دمیمهربون بود که به خودم اومدم و د اونقدرد اما باران، مادر بهزاد بود. به عنوان خدمتکار وارد عمارت ش

 ردستیز یحواسش به همه  شهینداشت. پدرم هم یشاوندیاز دست داده بود و خو لیس یخواهرم. پدر و مادرش رو تو
طراوت  یبود و کل یشاد یقصر سوت و کور، زمان پدرم پر از صدا نیکرد. ا یهاش بود و حداالمکان کمکشون م

 مقابله کنه و... ششرفتهیمادرم نتونست با سرطان پ که یزمانداشت تا 
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 .شهیازم گرفته و به روبه روش دوخته م نگاهش
 فوت کرد.-

 بنده. یلب هاش نقش م یرو یفشارم و لبخند کمرنگ یدستش رو گرم م ناخواسته
 ای نمشیتونستم نب یز هم نمرو هیهام رو پر کرده بود و  ییتنها یو بعد از مرگ مادرم، باران همه کسم شد. همه -

بود. بهزاد، اون چشم  بندهیجذاب و فر بیباران، عج یو چهره  میبود یاوج جوون یباهاش حرف نزنم. اون زمان، تو
 فیرو داشتم. پوست لط بایز یحسرت اون چهره  شهیهم یرو از مادرش به ارث بـرده. حسادت که نه ول ییطال یها

 .دیشدرخ یم شهیدرشتش، هم یو چشم ها
 کنم. یخوام باران رو در ذهنم بازساز یو م شهیبهزاد مقابل چشم هام نقش بسته م ی چهره

 موهاش بلند بود؟-
 .رهیگ یشده م، موج م یو ته یخال یزنه و نگاهش به سمت موها یهاش برق م چشم

 .ریو نفس گ شونیتو. پر یموها هیشب-
 کشه. یم ریت به ناله رو هیشب یزیکشم و قلبم چ یم میبه کچل یدست

 خانم بزرگ. ستنین رینفس گ گهید-
 .شهیتر م قیو لبخندش عم نهیش یموهام م یبه رو دستش

 !رنیگ یمنو م یهنوز هم نفس عل-
 .فتهیم نییخوره و سرم پا یستون فقراتم قل م یشرم، به رو عرق

 دیافتاد که نبا یراه یتو جیتدر رو آماده کرده بودن. باران به زشونیدردنده، چنگال ت یباران جذاب بود و گرگ ها-
به  یآقا جون که گهگدار یاز همکارها یعمر بدبخت کرد. بعض کی یدخترک رو برا رش،ینظ یب ییبایافتاد. ز یم

بشه  شونیکی یتونه باالخره خانوم خونه  یکرد که م یمتونستن از باران بگذرن و باران فکر  ینم ومدن،یعمارت م
 بمونه. یسوگل شهیهم یو برا

رو پر  دگانشید یباران همه  قایبه روبه رو اما عم هیشب یی. جارهیگ یرو نشونه م ییکشه و نگاهش جا یم یآه
 کرده.

پول  یمردها نیگفت که ا ی. مرتب ممیها رو نخور بهیغر ی بندهیداد که گول ظاهر فر یاقاجون مرتب اخطار م-
رفت اما باران نه! من زود  یمومه. به گوش من مو مس دهیست اما باطنشون گند بندهیپرست، فقط ظاهرشون فر

 هـ*ـوس نبود. دنبالکه دوستم داشت و پولدار نبود. دوستم داشت و  یازدواج کردم با مرد
 شن. یم دهیهاش به صورتش کش دست
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ر فقط کا دیهمه بر و رو چرا با نیگفت من با ا یبه خودش م دیتنها شد. شا یلیبعد از من خ دیحق داشت. شا دیشا-
 حق داشت! دیپا بندازم. باران، شا یکنم و پا رو یخانوم دیکنم. چرا نبا

خورن و حق داشت  یجلوم تاب م نانهیغمگ ،یمواج و وحش یبا موها شییبه قول خانم بزرگ، طال یها چشم
 .شهیسرم اکو م یتو یمحکم

 تیاران نبود. اون شب رئوف ماموربود اما ب نیسنگ یبرف یدهنده  دینو ک،یزمستون بود و آسمونِ قرمز رنگ و تار-
به آقا جون نگفتم  دهیبه عمارت و من ترس ومدیبچه بود. باران اون شب ن یلیهم خ ی. علنجایبود و من اومده بودم ا

گفتم  یکنه که خواستم رازدار باشم. اگه به آقاجون م نتمدونستم کجاست. چون به من گفته بود و خدا لع یچون م
مقتدرش، بغض داره و  شهیهم یکرد. صدا یعمر عذاب وجدان رهام م کیگرفت و  یرو ماون اتفاق شوم  یجلو

 .ستین یشگیزن، خانوم بزرگ هم نی. اهیقیعذاب وجدانش حق
بارداره! آقاجون از  میبود دهیچون تازه فهم میکرد یبحث م میاتاقم داشت یکه من و باران تو دیآقاجون فهم یزمان-

اون شب  یمتحرک بود. تو یمرده  هیبود و باران انگار بعد از اون شب، فقط  دهینحرفامون رو ش یپشت در همه 
 انداخته بودش. رونیبهزاد، از خونه ب یقیپدر حق همونبر باد رفته بود و ساالر، همون نامرد،  شیقرمز دخترونگ

 ضرب حرف زدن، گلوش رو خشک کرده. هی. رهیرنگ م یشربت نارنج وانیبه سمت ل دستش
بماند  دیرس مارستانیشد و کارش به ب یچه حال نکهی. ادید یمسئول م تشیون خودش رو در قبال باران و وضعآقا ج-

 یگفت اگه پا یبال سرش اومده. م نیخودشه که ا ریکرد تقص یوقت باران رو سرزنش نکرد. چون فکر م چیاما ه
 .فتادیاتفاق نم نیوقت ا چیکردم ه یها رو به عمارت باز نم بهیغر
 یزجه ها یاز التهاب درونش رو کم کنه. صدا یبتونه کم دیشربت، شا ینوشه. خنکا یم یکنه و جرعه ا یم ثمک

 تونم بشنوم. یباران رو م
 خواستیپدر بزرگ شه و نم  یبهزاد ب خواستی. نمکردیم یریگیرفت اما آقا جون مدام پ یبار کارش نم ریساالر ز-

که  ییاز اون دختر محصور کننده نبود. شده بود زن باردار تنها یخبر گهیبود. دباران نابود شه. اما باران نابود شده 
 نیتونست ا یکرده بود اما ذاتش پاک بود. نم یو خام یغروب کرده. باران بچگ شهیهم یچشم هاش برا دیخورش

 رو تحمل کنه. بتیمص
 .گهید یباز هم جرعه ا و
 یشتریباران وخامت ب تیو وضع دیبه قتل رس باشیاز دشمنا و رق یکیدو ماه قبل از وضع حمل باران، ساالر توسط -

کردم که حداقل حرف بزنه  یو التماس م ختمیر یگرفت. اونقدر مظلوم شده بود که من ساعت ها پا به پاش اشک م
 . همون شب قرمز، باران کشته شد.تیکلمه شکا هیاز  غیاما در

 شربت. یبه نارنج شهیم خی. نگاهش مدهیقرار م زیم یخورده رو رو مین وانیو ل شهیم خم
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بود که  نیشناسنامه ش وارد کنه اما شرطش ا یبهزاد بشه و اسمشو تو میحفظ آبروش پدرم حاضر شد، ق یبرا-
کردن باران ازدواج کرده و با  ینفهمه.خدمتکارا و دوست ها و آشنا ها، همه شون فکر م یزیماجرا چ نیاز ا یکس

از من و  ریرنگ خبر نداشت. به غ مزکس از اون شب قر چیعمارت مونده. ه یوشوهرش به مشکل خورده که ت
شد و  شهیتر از هم ونیباران مد ینجوریبهزاد توسط پدرم انجام بشه. ا یحقوق یشد که کارها نیآقاجون. قرار بر ا

پدرشه و آقاجون  کردیکه فکر م یبهزاد رو، وقت یها یکرد سرکش یم یسع ینگفت حت یزیچ یوقت به کس چیه
 یا نهیبهزاد بزرگ شه، ک یوقت میکرد یوقت فکر نم چیبشه. ه فشیحر نتونستکنه، کنترل کنه اما  یحاشا م
اون شب قرمز  یپدرم اشتباه بود. سکوت من تو ی! دلسوزمیما اشتباه کرد یکنه و همه  یدلش رشد م یتو یاشتباه

 تباه بود.اش نیساالر هم بزرگتر یاشتباه بود. رفتن باران به خونه 
بنابر  تشیجنس یزن، به واسطه  کی. اشتباه رهیگ یسرم رنگ ترحم به خودش م یکنه و )زن( بودن تو یم نگاهم

 !ادیتونه به چشم ب ینسل رو نابود کنه و چرا اشتباه مردها نم کی یتونه زندگ یعرف، م
هاش  یوضوح پشت خنده ها و شوخ بهزاد رو به ی نهیخواب سکته کرد و مرد. از اون زمان به بعد ک یباران تو-
. میکنه که من و پسرم حقش رو خورد یکنه و بهزاد فکر م ی. بهزاد خودش رو برادر من حساب منمیتونستم بب یم

از همه خودش رو عذاب  شتریکنه و ب یزندگ هسال ها اصال نتونست نیا ینفرت غرق شده که تو یبهزاد اونقدر تو
 !میحق دار یما به نوع یهمه  دین هم حق داره. شاداده. اون هم حق داره عروس. او

از غم ها جمع  یکوه ت،یهمه جد نیو پشت ا هی. چشم هاش جدادیدستم فرود م یباز هم مثل اول بحث، رو دستش
. دلم ستیناراحت کننده ن گهیکه ابهتش د یشده انگار. لبخندش رفته و باز هم همون خانوم بزرگ شده. خانوم بزرگ

 ـه دوسش داره.گ یم یبه نرم
 .دیجا بمون نیننداز و هم نیکرد، رومو زم دمیتائ یاگه عل-

که به  یتباه شده. باران یندارن. باران چشم عسل یباران، تموم یزنه اما ناله ها یلبم جوونه م یرو یکمرنگ لبخند
بهزاد رو هم  یحتکشه. و من  یهاش رو همچنان به دوش م یبودن، تموم شد و پسرش بار ناراحت بایجرم فقر و ز

و  نیغمگ یدوست داشتم ساعت ها خنده ها د،یخند یم یکه وقت ییدوست دارم. بهزاد، پسر باران. بهزاد چشم طال
 معصومانه ش رو نگاه کنم.

 یعمارت داره اشک م نیباران قشنگ ا یحرف شما حجته خانوم بزرگ. صداقت کالمتون به دلم نشست و دلم برا-
 .زهیر
مادرانه  یمهمون بـ..وسـ..ـه  میشونیخوره و پ یگونه ش غلت م یچشمش، به رو یاز گوشه هم  یقطره اشک و

 به شهرزاد. هیشب یا. بـ..وسـ..ـهشهیش م
*** 
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 یکنن. آوا یبتهوون اجرا م یها یتر از سنفون یقو ،یا یباغ دردندشت و پر از درختِ عمارت، سنفون نیا یها پرنده
داره و پوست  یصورتم کرشمه وار قدم برم یبه رو ،یبهار مِیمال میو پر از نُته. نس و پشت سر همشون، پر از نظم زیر

 .شهیسرم از خنکاش، چشم هاش بسته م
دن. چشم هام مقابل رو هدف قرار  یتازه کوتاه شده، قلقلکشون م یو چمن ها رنیگ یسرم قرار م ریهام ز دست

 .ارهیبهار تمام ع کیرنگ،  یمقابلِ آب نیداده و ا
 ی. آبشهیتر م یکشه و آسمون آب یم یمحسوس یهزاران ساز، آرشه  ونیم یسل ولنیو هیشب قم،ینفس عم یداص
 و شهرزاد. ویبه فاب هیشب یتر
زنه و چشم هام  یدلم موج م یتو ی. آرامش سرددهیصورتم لم م یکنه و به رو یم شتریبار وزنش رو ب نیا م،ینس

روزها  نیکه ا یداره. تضاد یادیسرد لوونه کرده درون قلبم، تضاد ز که با آرامش یی. اشک هاشهیپر از اشک م
 رهیگ یخنده ش م ،یاسم گذار نی. ذهنم از اقبشه اسمش رو گذاشت تضادِ مواف دیداده و شا لیمن رو تشک یزندگ

 که دستم زهیر نقدریهاشون ا یبعض ی. صداشنیدمن و خسته نم یم شونیباد ینفس درون سازها کیو پرنده ها 
 پرواز کنه. کشونیکوچ یلپ ها یخواد به سو یم

 یگذشته رو تو دیبا دیقصد داره بگه فقط به من فکر کن. شا دیکشه و شا یبه رخم م شتریتازه ش رو ب یبو چمن،
 سوزه. یدرونم م بیحس عج نیدلش به حال ا دیهمون گذشته رها کرد و شا

قهوه  یمادرم هستم. با وجود چشم ها هیدارم و من چقدر شبمن داغدار برادرم هستم و من قاتل برادرم رو دوست  و
 ام و سوگند چقدر خود شهرزاد بود. ینداشته م. من انگار شهرزادِ شرق یو موها یا
اندازه.  یبهم م یا کهیخندم و زبان درونم ت ی. مهیشیاتر ناز،یپر یرگه  کیکه  شهیخندم و خنده م باورش نم یم
خوامشون. من  یشن و من نم یچشم هام متراکم تر م یتو یخندم و اشک ها یم .یو خارجک یفرنگ یدختره  یا
 صبرم رو... صبرم رو... ختن،یو دو سال اشک ر یخوام. س یرو نم یاشک چیه گهید
 یشدن همه  میباعث قا شهیشدنم رو گرفته. صبر من هم وونهید یو دو سال جلو ی. صبر من، سادهی. صبر من، زآه

 .نازهیشده و صبر من، خود خود پر غم هام پشت لبخندم
روشنم، سبز رنگ شده.ناخودآگاه دستم به سمت  یدونم که از پشت لباس ها یو م شمیحالت دراز شده م خارج م از

 تکونه. یره و لباس هام رو م یپشتم م
 یشده. قرمز یدرخت ها پر از قرمز یفصل، رو نیا یاحاطه م کردن و تو الس،یگ یمیبزرگ و قد یها درخت

 ها. السیگ
صورتم پابرجاست و قدم  یکشم و چشم هام هنوز پر از اشکه اما گلوم بغض نداره. لبخندم به رو یم یقیعم نفس

 درخت نداشت. نقدری. عمارت شهرزاد ارهیگیاز درخت ها سرعت م یکیهام به سمت 
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رنگارنگ و درشت  یها السی. گستمیا یدرخت م یکنم و جلو یرو مرتب م شهینم شونیکه پر ییدستم موها با
که دستم  یدرخت. همون یباال یقرمز نیاون آخر یزنه برا یزنن و من دلم پر م یشده بهم چشمک م زونیاو

 یبرق م د،ینور خورش ریز ،ییبایز یملکه  کیتر و درشت تره. مثل  یکه از همشون نوران یرسه و همون یبهش نم
 یالکم، تو یب یاندازم و پاها یبه صندل هام م یرو دارن. نگاهخواهان ها  نیشتریب شهیها هم یافتنیزنه و دست ن

 زنه. یذوق م
و  ادیخوام. سرم باز باال م یرو م السیخوره که من اون گ یسرم چرخ م یو تو نهیش یدرخت م یتنه  یرو دستم

زمزمه  یم اللهلب بس ریشده. ز ختهیکه با اشک ها و لبخند ها، آم یتونم حس کنم. برق یبرق چشم هام رو م دهیند
 با خدا. یآشت یباشه برا یآغاز نیا دیکنم و شا یم
 .نهیدرخت بش یتنه  یکنه که رو یو قصد م ادیراستم باال م یپا
 !؟یکن یم کاریچ-

 .ادیدرون قلبم به خروش درم یو طبل ارهیشکل ممکن درم نیتر یبرق چشم هام رو به نوران صداش،
مردونه ش،  یو اخم ها ستادهینظاره گر ا نهیچرخه. دست به سـ*ـ یش مگرده و تنم به سمت یبه سرجاش برم پام

 لرزونه. یآوازخون رو هم م یدل پرنده ها چ،یرو که ه نازیدل پر
 .هیرارادیو غ ستیدست خود ن شه،یصورتم کاشته م یکه رو یاندازم و لبخند یهام رو باال م شونه

 خواد. یم السیدلم گ-
 زنه. یست و گربه وار برق م شهیروشن تر از هم ،یآفتابروز  نیا ونیچشم هاش، م یسبز

 درخت؟ یباال یبر یگرفت میخواست و تصم السیدلت گ-
 گم: یکنه. با آرامش م یتر م قیکه لبخندم رو عم هیو رئوف وارانه ش، جور یجد لحن

 !یشما مزاحم کارم شد نکهیدرخت تا ا یگرفتم که برم باال میخواست و تصم السیدلم گ-
و چشم ها و ابروهاش  میحج یبه بازوها یداره. نگاهش دوران یو به سمتم قند برم شهیتر م قیابروهاش، عم قفل
 .شهیم دهیکش
 که مزاحم شدم!-

 .نهیشیابروهاش م ونیو م ادی. دستم باال مشنیکنه و حاال باز هم زمردهاش روشن تر م یم ستیروم ا روبه
 مزاحم! یبازشون کن آقا-
 بیشدنِ پرخشونت، عج یکی نیخوره و من از ا یم چیبه دور کمرم پ ی. دستاش ناگهانشهیر مگره شون، کور ت و

 برم. یلـ*ـذت م
 درخت! یباال یرینم ییتنها-
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 زنه. یکنم، پاهام به دور کمرش حلقه شده و دست هام به دور گردنش چنگ م لیو تحل هیبخوام حرفش رو تجز تا
 وحشتناکن. یلیهات خ ییهوی نی! ایعل-
خوره  یتندم بهش م یشه. نفس ها یگاه بدنم م هیتک ریاز دست هاش از ز یکی. شهیبا نفس نفس زدن توام م غمیج

 کنه. یآروم و گرمش، صورتم رو داغ م یو نفس ها
 !یکن یبه همشون عادت م یبه زود-

تازه زده  یچمن ها یاز بو لیپرس یعمدتا به سمت صورتش. بو دیکنم و شا یفوت م رونیرو محکم به ب نفسم
 پر قدرته. بیمرده، عج نیکه مربوط به ا یزیتره و هر چ یباغ هم قو یشده 

 وقته عادت کردم؟ یلیکه خ یدیهنوز نفهم-
کنه  یدست نگهم داشته. موهام رو لمس م کیتنومند من قند با  یو حواسم هست که عل ادیش باال م گهید دست

 شن. یم نیو چشم هام سنگ
 گاه؟ هیتک اید و من مزاحمم خوا یم السیتو دلت گ-

 کالمم پررنگ. طنتیزنه. لحنم آرومه و ش یم هیو سرم به دستش تک فتنیهم م یهام رو پلک
 تونن مزاحم باشن؟ یگاه ها نم هیتک-

. فقط باعث باز شدن چشم ستیبرخورد محکم ن نیچون ا شهیاحساس نم یخوره و درد یدرخت م یبه تنه  پشتم
 براق و خوش رنگ. ی لهیدو ت نیا یو غرق شدن تو شهیهام م

 رئوف باشن! یتونن عل یاما نم-
مشخص نشه.  شونیرپوستیز یتا خنده  شهیم دهیصورتشون کش یبه جلو یپرنده ها یپره. بال ها یباال م ابروهام
 .ادیابروها و زمردهاش، به گردش درم ی وندهیپ نیو نگاهم ب شهیدست هام محکم تر م یحلقه 

 کنه! یتونه با اخم، شوخ یرئوف م یفقط عل-
 نکردم! یشوخ-

 .شهیبه زمزمه م هیکنن. صدام شب یم یدستم، با پشت گردنش باز یکوتاه انگشت ها یها ناخن
 !یکن یم یشوخ یتونم بفهمم ک ینترس. فقط من م-

ه ابراز وقف یزده، تند تند و ب جانی. نفس هام، هدهیو درخشش نگاهش، احساساتم رو قلقلک م ادیجلوتر م صورتش
 کنن. یوجود م

 پوش! دیسف یپر ینیب یمنو م یرو نیچون تو فقط ا دیشا-
 درون دلم آب. یبه همون رژلب پشمک هیشب یزیو چ شهیحک م مینیب ی غهیت یکوتاهش به رو ی..وسـ..ـه بـ
 .یخوام عل یم السمویکه باالتر از همه ست. من گ یقرمزه و درشته. همون یخوام که حساب یرو م یهمون-
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 چرخه. یچشم هام م یقهوه ا ونیم زمردهاش
 در خدمت توان! نجایا ی! تموم آدمایبخوا السویگ نیعمارت و ا یتو ینیبود بش یکاف-
بره  یزده به سمت گونه ش هجوم م جانی. لبم هشهیدرون قلبم به پا م یشتریهشت ر یحرف، انگار زلزله ا نیا از

 .نهیش یم ششیته ر یو رو
 نکهیکرده خودش به خواسته هاش برسه نه ا یسع شهیباشه، هم فی. هرچقدرم ضعستیادن ناهل دستور د یپر-
 برسوننش! گرانید

 کنه. یره و لب هام به سمت گردنش سقوط م یموهام فرو م یکوتاه یاز پشت البه ال دستش
 !شدیمن و اتاق من باز نم یوقت پات به خونه  چیه ،یتو اگه ضعف داشت-

قرن نوزدهم  سمیسبک رمانت یها ینقاش هیشب امیکنه و دن یکنج گردنش، لب هام رو گشوده م ونیم ح،یمل یا خنده
 .شهیم
 سردار. یزن یامروز قشنگ حرف م-
 خواد! یم السیامروز دلت گ-

 م،یزندگ یمرد نظام یِ تنها نرم نیبه ا دهیچسب قایو همونجا، دق شهینرم گوشش، توسط لب هام مهر زده م ی الله
 :گمیم
 باش. ینجوریا شهیخواد. هم یم السیدلم گ شهیر کن همتو فک-

 .هیعل یکه منشاء ش، لب ها یبیعج یکنه. داغ یمچ دستم داغ م نییو بالفاصله پا شهیم دهیکش گردنش
 چشم انتظارته! الستیگ-

برپا  . مچ دستم انگار نبض گرفته و هزاران طبل درون قلبم ولولهنهیش یچشم هاش م یو نگاهم تو ادیباال م سرم
 کردن.

 نیهم دیوارانه ش، متفاوته. و شا یعل یصورتش، با کارها یو چقدر حالت جد رهیگ یمکث نگاهش رو ازم م یکم با
 حس و حال شده. نیالمثال ا ینیریتفاوت باعث ش

و پاش به  ادیفرود م یقو یشاخه ا یش به رو گهیکنه، دست د یم نیرو تضم تمیدست امن کیجور که با  نیهم
 .شهیدست هام ناخواسته قفل تر م ی. حلقه نهیش یدرخت م یتنه  یو رفتگفر یرو
 باال؟ میبر ینجوریا یواقعا قصد دار یعل یوا-
 بکشم. غیج ا،یخواد تا آخر دن یدلم م جان،یو از شدت ه میریگ یتنه قرار م یحرکت رو کی با
 بغلم، جات امنه! یتو-
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چشم هاشون رو درشت کردن وانگار حواسشون به تک تک  اقیبا اشت ف،ینح یها و شاخه ها السیسرمون گ کنار
 اعمالمون هست.

 ؟یشیخسته نم-
 جواب سوالمه. نیچرخه و هم یم کمیکوچ کلیه یخالصه وار به رو نگاهش

 کجاست؟ تی. روسرشهیداره و چک م نیکل باغ، دورب-
. نگاهم به دورمون شنیم دهیم کشسر یها به رو السی. گمیریو باال تر م رهیگ یقرار م یقطور یشاخه  یرو پاش

 و منتظره. ستهیا یثابت م یخوره و عل یچرخ م
 هام آرومه. مثل لحنم. چشم

 یبدون روسر دیهم د میمزاحمم نشه. مر یو کس نجایا امیگفتم م دیبه آقا جمش نجایا امیب نکهیربع قبل از ا کی-
 !فتنیاز کار م دهینرس هیبه ثان نجایا ینایرسه و دورب ی. مطئن بودم خبرش به گوشت مالسیباغ گ یاومدم تو

 و نگاهش رو دوست دارم. قهی. نگاهش عمشهیباز مهمون لب هام م یکنم و لبخند کمرنگ یم مکث
 !یایخواستم ب ی. میایدونستم خودتم م یم-
 !یزدیزنگ م-

 پره. یباال م ابروهام
 ناز داره! یپر-

 یلرزه بابت نوازش ها و بـ..وسـ..ـه ها یو ته دلم م فتمیم روزید ادی. به شهیم دهیبه سمت لب هام کش نگاهش
 مرد. نیا ینظام

 شوهرشه. نه؟ یفقط برا یناز پر-
شده  جادیتک و توک ا یها هیسا ونی. هوا مانیآسمون به پرواز درم یتو یکشن و دسته ا یها انگار کل م پرنده

 ست؟ی. نهیعیو مردونه طب میحجتن  نیا ونیگرفت من م شیتوسط شاخه ها و برگ خنک تره، اما آت
 کنه نارمو بخره! یم یسع شیناوارد یبا همه  یکه عل یکشه وقت یقلبم خودشو م-

 یسنگ یها یگو نیتن به ا نیکنم و چشم هاش، اما از چشم هاش! باالخره حرارت ا یشدن تنش رو حس م کوره
 حد و حصرش. یب یهم نفوذ کرده و غالب شده بر سرما

شدم  یتشنه ا هی. شبشهیصورتش گرفته نم یاما نگاهم از رو رسهیمن م یانتخاب السیدستش به گو  میریم باالتر
 .شهیتر م صینوشه، حر یسبز رو م یزمردها نیکه هرچقدر ا

 پر از فخر. ش،یپر از برقه و درشت شی. قرمزرهیگ یچشم هام قرار م یو جلو ادیم نییپا السیگ
 .نمیرست ببذاره چشماتو د ی. نمیعل نییپا ارشیب-
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شه و بازوش  یگاه بدنم م هیاز پاهاش تک یکی. نهیشیکنار سرم م یشاخه  یو رو رهیباالتر م السیهمراه با گ دستش
 مثل اهرم کمرم رو دربر گرفته.

 ی. بسته شدنش چشم هاش، حالم رو منقلب مشهیم دهیپلک هاش کش یاز دست هام از دور گردنش باز و رو یکی
 حرف. نیا نیداره.بعد از زدن ا یزبرمیتشون خکنه. و لب هام به سم

 !زیسرخ و وسوسه انگ السیاون گ یبرام منفوره. حت نمینتونتم چشماتو بب گهیکه مانع بشه د یزیهر چ-
 نیکه تن سنگ شهیم ریاس یچشم هاش، لب هام جور یو بعد از مهر زدن به رو شهیدستش، مشت م یتو رهنمیپ

که  شهیم ریاس یدورم. لب هام جور نیکنه به حصار آهن یو اعتماد م میدرخت یکه رو ستیحواسش ن گهیشده م د
 یو لب هام جور استیاتفاق دن نیناترمع یبرام ب ن،یزم یبه رو یپر رنگ و لعاب از دست عل السیافتادن همون گ

و  یت ناگهاناسارا نیتونه با ا ینم یکیموز چیکنن. ه یبندن و سکوت م یپرنده ها هم لب م گهیکه د شهیم ریاس
 ( معروف عاشقانه ها.ی)الو استور یهمراه باشه. حت نیریش

*** 
 بیعج یو آدم ها ایدن نیا یتنها محافظ من در قبال همه  شبیشده در تمام د دهیکه به دور تنم محکم تن یدست
جهان رو درون  یقیموس نیخوش آوا تر شه،یم نییسرم مقتدرانه باال و پا ریکه ز یفراخ ی نهیبوده و سـ*ـ بشیغر

 یم نبود و امروز دلم نم دهیجون زجر د منو عشق، ما تیجز حس امن یزیچ شبیکنه. در تمام د یخودش پخش م
بکشونه تا باز برگرده و تا باز من بتونم نفس  السیحال بشکنه و تنهام بذاره و پام رو به درخت گ نیخواد قفل ا

 بکشم.
 نهیاز سـ*ـ یمیشده، خودش رو به داخل انداخته و ن پیک یده هااز پشت پر یبیعج یو سرکش طنتیبا ش ینورَک

که  ی. زخمرهیکنه و دستم به سمت پانسمانش م یرو لب هام جا خوش م یگرفته. لبخند یش و صورتم رو به باز
خوب و خوشش  یقصد نداره رو گهید ایو دن هم رو از پا دراورد رهیت یکردم تنها مرد روز ها یفکر م شیچند روز پ

 رو بهم نشون بده.
 یشناخته شد و برادر ریکه د یبنده. برادر یصورتم نقش م یجلو ویفاب یماسه و چشم ها یلبم م یبه رو لبخندم

 یزندگ یکه باعث نابود یمنصب رو از پدرمون به ارث بـرده بود. منصب نیکه ا یگنگستر بود و برادر یکه به نوع
خسته، حال تحمل کردنش رو  نازیبزنه اما پر رهواد درون گلوم چنبخ یم یکامال خوشبخت شد. بغض یخانواده  کی

 اشیروزها دن نیباشه که ا یمینامال یها یپر از سبز دیو شا یخبر یکه پر از ب هیخسته دنبال خلسه ا نازینداره. پر
و ندونسته ها  رنیگ یخواد ندونه. دونسته ها جونش رو م یبدونه و هم م خوادیخسته، هم م نازیرو در برگرفته. پر

 کنن. یم شاحمق
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 ،یکه در کمال خشونت و مردونگ یشی. ته رنهیش یم شیزبر و مشک شیته ر یره. اونقدر باالتر که رو یباالتر م دستم
خوام  یخوره و من م یزنگ م شیته ر نیصاحب ا یوقفه  یب یسرم سکوت ها یکردن رو بلده. تو یدلبر بیعج

احساسات  فیتکل اد،یمبهم و مرموز به حرف ب یسا هیسا نیا یام رو بدونم؟ وقتس هیخواد راز سا یبدونم؟ من دلم م
 هست که زنده بمونه؟ یاونقدر قو نازیاونقدر باثبات هستن که پابرجا بمونن و پر شه؟یم یمن چ
چشم هام  ی. کل خانواده م جلورهیگ یو نوازش م یو زبر رو به باز اهیو دستم اون حجم س شهیهام بسته م چشم

بلند شهرزاد، پر و  یبدشانس؟ موها ایهافمن ها شدم  یبازمانده  نیبندن و من خوش شانسم که اخر یقش من
و اون سه بچه چقدر  ستادهیکنارشون ا اومدن ایکه مرده به دن ی. سوگند با سه بچه استادهیپشتش ا پیلیو ف هیمشک

 یلب ها یشده. و باوجود لبخند به رو رهیه، بهم خدار یکه حاال برام معن یعصا به دست با نگاه وی! فابنانیس هیشب
. مثل من. ستنیسرنوشت ن نیبه ا ی. اون ها هم دلتنگن. مثل من. اون ها هم راضهیهمه شون، چشم ها انگار بارون

 ها. مثلِ... بهیغر ونیخوان من تنها باشم م ینماون ها هم 
مکث چشم هام رو باز  ی. با کمشنیمه شون محو مآن ه کیو در  شهینرم خورده م یدستم بـ..وسـ..ـه ا یرو به
ستاره  یهفت آسمون ب یبه عالوه  ایکردن کل دن یشده ش، قادر به نوران داریتازه از خواب ب یکنم و زمردها یم

 ست.
رو کرد، در  نکاریهم ا روزیرئوف د یسوزه. عل یدستم م یبـ..وسـ..ـه به رو یو جا ادیلبم م یبه رو یکمرنگ لبخند
 .دنیچ السیگ یحه بحبو

 سردار جون! ریصبحت بخ-
و محکم، به شدت دلچسبه و  میتن حج نیدادن به ا هیچسبم. تک یبهش م شتریو ب شهیبازوهاش محکم تر م قفل

 گاهه. هیتک شهیکه هم یو تن شهیوقت متزلزل نم چیکه ه ی. تنرهیوصف ناپذ
 ؟یناراحت یاز چ-

که انگار صد ها سال  رهیضعف م نیکنه و همچ یو رو م ریرو ز زنایپر ی چارهیبم، دل ب شهیهم یصدا نیا خش
 بوده. یصبحگاه یگرفتگ نیمنتظر ا

 حرف بزن! شتریب-
 خمـار شدن. یبه سو رهیم شیو چشم هام پ ادیبه نوازش درم کمرم

 دور. زیگذشته رو بر-
 تره. یآرامش به سلول سلول بدنم، از پروفن ها و نوافن ها و ژلوفن ها قو قیتزر

 .شهیم دهیهم مثل چشم هام، کش لحنم
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خواد دست از سرم  یبشم اما انگار خودش نم الشیخ یخوام گذشته رو فراموش کنم و ب یم ادیم ادمی یاز وقت-
 .ستیو ول کن ن دهیبرداره. خِرَم رو محکم چسب

 .دمی. ادامه مادیروشون فرود م عیبهم بدن اما انگشت اشاره م سر یتا جواب شنیهاش باز م لب
هم  نازیپر ویبا تو نبود بعد از مرگ فاب یبه تو و زندگ دیهمه گذشته، وجود تو سرپا نگهم داشته. اگه ام نیا ونیاما م-
رو  بتیهمه مص نیطاقت ا یی. من تنهاشدیخونه باز م وونهیهم بالخره پاش به د نازی. پرشدیتموم م شهیهم یبرا

 یسردار عل نی. همیبارها خواسته و ناخواسته بهم اهانت کرد هک ییتو نیانعطاف. هم یو ب یتوِ جد نینداشتم. هم
و منو به خودت و  یمنو شناخت ییبهتر از هر آشنا و نا آشنا ست،یرو بلد ن ستیولنیزن و هیرئوف نخبه، که رفتار با 

رفت.  یم نیکردم اما روح و روانم از ب ینم یخودکش گهید دی. شاشدمیمن نابود م ی. تو نبودیداد وندیوجودت پ
 ستبر تو منو سرپا نگه داشته. یتو منو سالم نگه داشته. بازوها یچشم ها

تا حاال به شدت پرحرارته  روزیکه از د یینگاهم رو از چشم ها یا هیکنم و ثان یمکث نم یا هیحرف هام ثان ونیم
 .رهیگ یپانسمانش قرار م یو لبم به رو ادیم نیی. سرم پارمیگ ینم

 کیتفنگ به دست  شهیهم یانگشت ها ونیرو که م یتونه لمس کنه نرمش یم یو ک رهیو مفر میکچل یتو دستش
 مرد خفته!

 .شهیاز حد سرکوب م شیروزها بغضت ب نی. ایبرادر از دست رفته ت رو بکن یعزادار دیتو با-
 .شهیپانسمان رقصان م یبه رو لبم
 نیا یخوام تو ی. اونقدر خسته که فقط مدنینرس. خسته م از، از دست دادن و هیو گر هیو گر هیخسته م از گر-

 تخت. فقط کنار تو. نیا یاتاق. رو نیا یعمارت باشم. تو
 دلم ترشح. یتو یقو یبه مسکن هیشب یزیو چ شهیاز حک شدن مهر محکمش گرم م سرم

 ولنیو یپوش امکان نداره ب دیسف ی. پریریگ یفاصله م ینیگوشه نش نیو از ا یشیمشغول به کارت م یبه زود-
 ادامه بده!

ازش به جا  یآن معجزه بشه و رد کیزخم بپاشه که در  نیا یمهر به رو یخواد جور یکنه و لبم م یم ستیا لبم
 نمونه.

 ؟یبه سمت مطرب یدیمطرب و االن دارم سوقم م یبهم گفت دمتیکه د یروز اول ؟یعل یهست یتو ک-
 ها. چشیچشم هام پر از سواله و زمرد هاش، پر از پ یهوه اگرن. ق یو دست هام صورتش رو در برم ادیباال م سرم

 طیمح یکرده و از همون اول تو یزندگ یخارج یکشورا یتو یکه از بچگ یمرد ؟یکن یچرا منو با خودت آشنا نم-
 ؟یهست یتو ک ؟یهست یحال متعصب باشه و نباشه؟ تو چ نیدر ع دینبوده چرا با ینظام یها

 چسبه. یقشنگ گلوش م یبه برآمدگ مینیکنه و ب یم تیهدا نییسرم رو به سمت پا دستش
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 ؟یخوا یرو م یتو کدوم عل-
 .دمیم جوابش رو ه،یتر از گذر ثان عیزنم و سر یم یبرآمدگ نیبه هم یبـ..وسـ..ـه ا زیر ناخواسته

 .یشد یمن هم جوره خواستن یتو برا ی. لعنتدمیرو هم د نتی. بهتردمیرو د نتیبدتر-
وا داده از قلبش  نازِیرو بشنوه. پر زهایچ نیتا از جانب مردش ا نهیکه منتظر بش ستیپرغرور ن نازیده، پروا دا نازِیپر
 که سرچشمه ش دلشه. شهیزبونش تراوش م یرو ییکنه و حرف ها یم تیتبع

*** 
 یرنمب شیو چشم از نگاه عصب شهیتر م قیدرهمش، سرم رو هدف گرفته. لبخندم عم یروم نشسته و اخم ها روبه

 خوره. یوار تکون م کیچپش افتاده و ت یپا یراستش رو یدارم. پا
معروف  یآلبالوئه. شربت آلبالو ها هیپر رنگش، شب یو قرمز نهیشیرو به روم م کیگرد و کوچ زیم یشربت رو وانیل

 مامان.
مبل  یکه کنارم رو دوزم یم یو به مادر رمیگ یدعواست م یجرقه برا هیکه منتظره  ینامنعطف انیرو از پو نگاهم

 فرشته هاست. یتنش، بو یکه بو یتا االن برام سنگ تموم گذاشته و به مادر یکه از کودک ی. به مادرنهیش یم
 ازم استقبال کرد. شهیو گرم تر از هم ومدیموهام فرود ن یرو یا هیمهربونش ثان یها چشم

 سفر خوش گذشت مادر؟-
 .رهیم نییباال و پا یدروغک دیچند بار به عالمت تائشدن و سرم  ایبه سمت در رهیم شیهام پ چشم

 ؟یشه بغلم کن یم-
چشم هام  دیشا ای. غم صدا و ارهیکنه که بغض هم به چهره ش هجوم م یچشم هام رو درک م دیشا ایصدا و  غم

 برم. یحرف به سمت خود بهشت هجوم م یکنه و ب یحرف دست هاش رو باز م یکنه که ب یرو درک م
 کنن. یرو نوازش م میکچل شیملکوت یو دست ها رهیگ یغوشش آروم مدرون آ سرم

 که؟ یدون یدوستت دارم. م یلیخ-
 تونم حسشون کنم. ی. مشهیم شتریکه مهر دست هاش ب ادهیلحنم اونقدر ز صداقت
 فرشته وار آوردم. یصدا نیغم رو من به ا نیکه ا زنمیو من در دل زجه م شهیش حل مگرفته یدر صدا جوابش

 شهی!مگه میندونم تو چقدر دوسم دار شهیزبان زد همه بوده. مگه م شهیتو هم ییایر یدخترم محبت پاک و ب _
 من چقدر دوست دارم! یندون

کنم  یتپش قلب مهربونش گوش م یو تنها در سکوت به صدا زنمیش مبه سر شونه فیهرچند خف یا..وسـ..ـهبـ
 کیوجود  تونهیساده چقدر م یکلمه نیسان را به عرش ببره. مادر اان کیتونه  یساده چقدر م یکلمه نیمادر هم

 کنه. لیشکل خودش تبد نیآدم رو به اعالتر
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 کنم... داشیبالخره تونستم پ شهیمامان... باورت م _
 .کنمیو مکس استفاده م کنهیمکث م یموهام کم یهاش تودست یباز
 مامان ها باشه! هیانقدر قشنگ باشه! انقدر شب تونهیمش مکه اس یکردیاسمش... اسمش شهرزاده مامان. فکرشو م _

 ها. دنیها و نفهم دنیاز جنس فهم یپر از بهته. بهت لحنش
 ؟یکرد دایپ ویک ه؟ی! شهرزاد ک؟یزنیحرف م یدار یمادر از ک _

خوش  ی. به چشم هاکنهیکنارم حرکت م فی. دستم به سمت کشهیش جدا مآغـ*ـوش مادر وارانه ونیاز م سرم
 نگاه قابل پرستش بردارم. نیخواد که چشم از ا یدلم نم یا هیو ثان زنمیرنگ و لعابش زل م

به عکس  ینگاه نکهی. بدون ادارهیبرم فیاز درون ک خوادیرو که م یزیو اون چ کشهیباالخره دست از تقال م دستم
 .رمشیگیبندازم به سمت مامان م

 شهرزاد... مادرم! _
 .ادیش فرود مسرشونه ی. دستم به روشمیالعمل نگران معکس نیوره و از اخ یدستم چنگ م یاز رو عکس

 !هو؟یشد  یمامان حالت خوبه؟ چ _
به  هیشب ی. حالشهیتر از قبل مو من قلبم فشرده خورهیم زیگونه اش نرم نرمک ل یو نرم به رو عیسر یاشک قطره

 .رهیگیسقوط دامنم رو فرا م
 !شناسمیزنو م نیمن ا_

جواب  یبه تعجب و بهت پر کنه. مملو بشم از هزاران سال ب هیشب یزیبار نوبت منه که کل وجودم رو چ نیا انگار
 سال! ۳۰ نیدر همه ا شهی. مثل همشهیمثل هم

 از کجا؟ ؟یچ یعنیمامان؟!  یشناسیشهرزاد رو م _
ثل قلب من. مثل لرزون به خودشون گرفتن. م یهاش حالتانگار قصد نداره که از عکس کنده بشه. دست نگاهش

 .شهیم دهیکوب نمیو محکم به تخت س لرزهیقلب من که م
 زن مادرته؟ نیبهت گفته ا یک ناز؟یپر یعکس رو از کجا آورد نیا _

رو. به  فیپوست نرم و لط نیکه اون اشک تر کرده ا ییهمون جا ی. به رونهیشیصورتش م یو به رو ادیباال م دستم
 .شهیاما لحنم آرامش نداره اما لحنم پر از تشو ستیروم نکنم اما ذهنم ا ینوازشش م یآروم
 !؟یشناسیتو اونک از کجا م یکرده ول دایسردار مادرمو پ _
که چشم هام رو در  افتمیم یروز ادیبست و  شهیهم یآغوشم چشمهاشو برا یکه برادرم تو افتمیم یروز ادی به

شهرزاد از  یپخش شده یکه برداشتم عکس ها یزیا چمحکمم باز کردم. از اون عمارت تنه شهیآغـ*ـوش مرد هم
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من به  یبرا نهایعکس هاست. ا نیهم فقط ییایمن از اون ثروت هنگفت و عمارت رو ییبود. تنها دارا زیم یرو
 که مرگ جهانش رو در بر گرفته. یای. زندگنیمن خود زندگ یبرا نهایدارن و ا متیق ایکل دن یاندازه 

 آماتور بودم. یزدم ول ولنیمنم مثل تو و کردمیکار م یقیان موسزم هیکه من  یدونیم _
مانع ادامه حرف زدنش بشه. مادر هنوز نگاه  دنمینفس کش یکه صدا دمیاجازه نم یو حت دمیم هیمبل تک یپشت به
 هاشه.دست یاش قفل به عکس تو رهیخ
صادف منجر شد که حافظه کوتاه مدتم ت نیکردم و ا یبد یلیتصادف خ ولنیکالس و رفتمیمدت که م هیبعد از  _

باهاشون آشنا بودم فراموش کردم و بعد از اون  یکه به حد نسبتاً کم مویزندگ یاز آدما یسر کیرو از دست بدم. 
 رو ادامه ندادم. یقیموس گهیتصادف د

 یوام بهش توجهخ یمن نم یول نهیچ یرو کنار هم م ادیب رونیخواد به ب یرو که از دهانش م یبعد یواژه ها ذهنم
 یرسه و م یبه کجا م نمیخوام بب ی. مگهیباشه که خود مادر م یهوش و حواسم به کلمات یخوام همه یبکنم. م
 نه! ایشدن رو داره  دهیتپ شتریب لیقلبم پتانس نمیخوام بب

سوگند  نطوریت به شدت برام آشنا بود. مدل حرف زدنت، مدل حرکاتت و همچهره ،یوارد سن بلوغ شد یوقت _
 یلیبرام خ نازیکه پر گفتمی... مگفتمیبه پدرت م شهی. همشناختمشیکه من نم نداختیم یشخص ادیمن رو  شتریب

 یخودم، تو گذشتم، نم یکردم تو یم اوهر چقدر کند و ک کردم،یهرچقدر کاوش م یآشناست و سوگند آشناتر ول
 کنم! دایپ یزیتونستم چ

زن پاک و  نیا یهاگونه ادیکنند و چطور و چطور دلشون م یباز م رونیبراه خودشون رو به  یشتریب یها اشک
پر محبت و مادرانه رو غرق در  یهاچشم نیا ادیدلشون م یو تر کنن. چه جور سیخ ینجوریمعصوم و فرشته رو ا

 نکهیا یتر برا نی. سنگترهنیاشک ها سنگ نیگـ ـناه من از ا دیسوزش کنن، غرقِ درد کنن، غرق در گذشته و شا
 هاش اوردم.گذشته انداختم و گذشته رو به به چشم ادیزن رو به  نیا

و  شنیم دهیکش یصورتش به نرم یهاش به روو دست دهیسمت چپم قرار م یزانو یرو قایپام، دق یرو رو عکس
 جهان. یزن در کمال مهر و عطوفت همچنان محکمه. محکم تر است همه مردها نی. ابرنیم نیرو از ب یسیخ

نگاهم رو از صورت  خوادیو من دلم نم رسهیمبل روبرو، به گوش م یاز رو انیخش و خش بلند شدن پو یصدا
 .نهیدل شکسته مادر تر نازیپر نیا یکرده و تا ابد برا یبرام مادر بایکه چه ز رمیبگ یمادر
 نکنه! دایادامه پ تیوضع نیبهتره ا _

گرانبها رو نداره. مثل  یدر ها نیا دنی. طاقت دیا گهیزند دمادرش. حساس، مثل هر فر یاشکها یبه رو حساسه
 .هیعصب یو حساب ستیخودش ن گهیم دهشد دهیاز ته چ یموها دنی. با دستین شهیهم انِیپو ان،یمن! و امروز پو
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 کمرنگ چهره اش ی. لبخندستادهیما ا یقدم کیکه در  دوزهیم انیو نگاهش رو به پو ادیم نییمادر به پا یهادست
 رو هدف گرفته. انیو لحن پر محبتش پو کنهیرو از هم باز م

برام حل کرد. حاال که بعد  هیثان کیرو که سالها دچارش شده بودم در  ییاسم معما نیعکس و ا نینه پسرم نه! ا _
 ادشیانم به و نتو ارمیب ادیرو به  اتشیاومده نذار... نذار که نتونم راجع بهش صحبت کنم و نتونم جزئ ادمیها از سال
 کنم! یسوگوار
 .گردهیطور لحنش به سمتم برم نیو هم نگاهش

 .دونمینم یچیو ه دونمیرو م یکه انگار همه چ شمیحال پر از تشو نیآروم و در ع یمن جور و
موفق  ینواختن کجا و استعداد من کجا! به زود یاستعداد اون تو یاون آموزشگاه آشنا شدم؛ ول یمن با شهرزاد تو _

 بده. لیبشه و اونجا ادامه تحص رفتهیپذ ایدن یدانشگاهها نیاز بهتر یکی یتونست تو شد و
 شتریاونجا گرچه سارا بعد دو سه جلسه کالس رو ول کرد و نتونست ادامه بده. ب رفتمیم دهیزمان من با مادر سپ اون
 بشیو غر بیم حسرت اون استعداد عجه شهی. همادیز یلی. با شهرزاد آشنا شدم اما نه خمیاونجا رفته بود حیتفر یبرا
که چرا شهرزاد من و سارا رو انتخاب کرد که بچه  بهیکه من نداشتم و برام عج ی. استعدادخوردمیرو م یقیموس یتو

 بود. یچون شهرزاد به شدت آدم مرموز و مبهم بهی! برام عجمیهاشو بزرگ کن
 یشرت آب یبه ت قایفرو رفتم و نگاهم به روبه رو، دقفکر  یکه تو کهیدر حال اد،یم دیحرفش پد ونیکه م یمکث از

 کنم. یشده، استفاده م رهیخ انیپو ینفت
شما.  شیفکر ما رو نذاشت پ یشناخت. اون ب یشهرزاد ساکت و به قول شما مرموز بود؛ اما انگار آدم ها رو خوب م -
 !دیدونست چقدر خونواده دوست هست یم

 رهیم شیچشم هاش داره پ یدیچرخه و سف ی. سرم منهیش یق کرده م مدست سرد شده و عر ینرمش به رو دست
 سرخ شدن. یبه سو

 االن کجاست؟ -
 کنه. یمشوش ترش م م،یا هیو سکوت ثان رهیگ یچهره م قرار م یمحو رو یتلخند

 بعد از تولد ما مُرد! -
 مه.تونه لمس کنه و بفه یسرماش رو م یو انگار تازه معنا دهیدستم رو فشار م دستش،

 چرا؟! -
 کشم. یپشمکم م یکنه. زبونم رو به لب خشک و ب یم دایسوق پ یدیدونم که رنگ صورتم هم رو به سف یم
 خواست بمونه! ینم گهید -
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کنه.  یم ییرنگ شفاف، خودنما نیاز ا شیب انیپو یو دست مردونه  رهیگ یقرار م دنگانمیشربت، مقابل د وانیل
 .هیلحنش اما هنوزم حرص

 !یعف نکنبخور ض -
پر رنگ و براق شربت  یاز بدنم گرم تره! قرمز ع،یما ی. خنکارهیگ یرو ازش م وانیو ل ادیلمس شده باال م دستم

 کرده. رهیچشمم رو خ
 داشت. شهرزاد انگار مجبور بود که نبودن رو انتخاب کنه. قتیاون کابوس حق -
 !؟یزیر یبهم م ینجوریدونست ا یم یرو گفت وقت قتیچرا بهت حق کهیاون مرت -

 کنه. زیرو آنال انیپر از خشم پو یتونه جمله  یو مغزم نم ستهیا یاز حرکت باز م یا هیثان یبرا قلبم
 .دمیمامان، جوابش رو م ی( گفتنِ تشرگونه انی. همراه با )پوادیلرزه و سرم باال م یدستم م یتو وانیل

 نکن! یاحترام یب -
من توسط  یمن اهانت شده. به تنها حام ی. به تنها حامستیخودم نغرم و غرشم دست  یدندون هام م یال از

 اهانت شده. نمیزتریعز
 خواد خودش رو کنترل کنه. یکه م نهیا یحرکت نشون دهنده  نیکشه و ا یبه صورتش م یدست

 !یبخور رنگ به صورت ندار ویاون کوفت -
 باشه! دی. نباستیمن ن انیمال پو یهمه بدخلق نیو ا هیپر از کالفگ لحنش
فرود  زیم یمحکم به رو وانیکنم و ل یمحکم باز و بسته م شهیم رمیدامن گ یکه آن یهام رو از شدت سردرد چشم

بوم  یصدا نیهم ست،یاوضاع مهم ن نیا یکه تو یزیو تنها چ چهیپ یم ییرایسالن پذ یبلندش تو ی. صداادیم
 ماننده.

 ...ریمادر به دل نگ یپر -
 .شهیقطع م ان،یپو یبلند رفته  یط صدانگران مادر توس ی جمله

 کنه! یم تتیاون اذ -
 ره. ینبض دارم م ی قهیبه سمت شق دستم

 !ادیاز سردار بدت م نقدریدونم تو چرا ا یبس کن! من نم انیپو -
 .رهیگ یم کیت شتریره و سر من ب یباالتر م صداش

 بلندت کجاست؟! شهیهم یلعنت یپس اون موها -
 تا آرومم کنه. ادیسرشونه م فرود م یست مامان روپر از تشره. د لحنم

 داره؟! یچه ربط -



 

 

341 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

 .رهیم جیکنه. سرم گ یو شروع به قدم زدن م شنیهاش چفت کمرش م دست
احساس،  یبعد از ازدواج با اون سردار خشک و ب دیچرا با دیوقت به سرشونه هات نرس چیکه موهات ه ییتو -
 ؟یکوتاهشون کن ینجوریا

 گـه: یآروم تر انگار به خودش م کنه و یم یمکث
 !ارمیکنه! پدرشو درم یم تتیاون اذ -

 یسوزه و دلم برا یقضاوت شدن سردارم م یسوزه و دلم برا یبرادر م یآشفتگ یو دلم برا شهیم فشرده م شونه
 سوزه. یحوصله م یب نازیپر

 کنه. یمحکم مامان قبل از شروع حرفم، ابراز وجود م لحن
 !ان؟یپو یکن یراجع به شوهر خواهرت صحبت م یارحواست هست که د -

 تند اما توام با احترام. ی. با لحنشهیبه سمت مادر پرتاب م عایآماده ست و سر انیپو پاسخ
 یبا خواهر من نداره. انگار فقط قصد کرده عذابش بده! نگاهش کن! از وقت یتیسنخ چیه بیو غر بیاون مرد عج -

از ته همه رو بزنه؟  دیو خونواده به موهاش معروف بود با لیفام یکه تو یا یرا پرباهاش ازدواج کرده نصف شده. چ
 م؟نظا یسرش اومده بعد از ازدواج با سردار نخبه  ییچه بال
 لرزه! ی. لحنم در کمال تحکم مشهیو نگاهم بهشون قفل م رنیهم فرو م یهام تو دست

 !؟ینگران یخودیکنه. چرا ب یقط داره کمکم متونه ف یکه م ییتا جا بیغر بیاون مرد به قول تو عج -
 ی. اخم هانهیو نگاهش، برادر وار گرفته و غمگ ادی. سرم باال مشهیدستش م ریکنه و چونه م اس یسمتم قدم تند م به

 من شو! ( انیزنه ) پو یم ادی. دلم فرستیمن ن انیپو هیدرهم فرو رفته ش شب
 کوتاه کردنشون؟ یبرا یدار یحیچه توض -

بگم و  یزیچ دی. نباشنیبار از حرص باز و بسته م کیکنه و چشم هاش  یلرزه و حس م یمشتش م ونیم م هچون
 انتخابه! نیدروغ بگم! تاوان سکوت سخته اما بهتر دیحال نبا نیراست بگم و در ع دینبا

آغوشش  یتولرزونه. دوست دارم  یقلبم رو م ش،یچرخه. سرگشتگ یبه دور خودش م انیو پو شهیم رها م چونه
 وجود ماهش بشم. یبخزم و تا خود فردا، فدا

! از همون اولم بهتون یشد یوگرنه زودتر از رئوف جدا م یترس ی. تو از حرف مردم میترس یتو از طالق دوباره م-
 یبه حرف من لعنت یگوش نکرد! اما کس یاما کس ادینم یپر یتیشخص پیمرد به ت نیبا ا یاخطار دادم که زندگ

 د!گوش نکر
 .خورهیسرشونه م سُر م یو دست مامان از رو شمیاز جام بلند م شه،یکه به ناگاه وارد جونم م یشدت تنش از
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. انگشت اشاره م دهیبهم وارد کرده، نشون م انیپو یرو که حرف ها یشدنش، فشار نیینوسان داره و باال و پا صدام
 و انگشت اشاره م، لرزونه. رهیگ ینشونه ش م

. یزن یسوم هم حرف م ییراحت در مورد جدا نیو به هم یکش یشده که خجالت نم یق من برات عادطال نقدریا -
تونم با مشکالت کنار  یبسازم. نم یمرد چیبا ه تونمیجدا بشم و نم دیبا شهیسرت فرو رفته که من هم یانگار تو

 یمشکل چیکه کشش ه فهیاونقدر ضع نازیذهن تو پر یرابـ ـطه باشم و تو هیبه  بندیتونم پا یو حلشون کنم. نم امیب
که من نخواستم از آشاداد جدا شم، خودش طالقم داد! من  ارمیب ادتی دیرو نداره. و تنها راه حلش طالقه! انگار با

شدن و ول  الیخ ی! من آدم بنهیبهتر نکاریکه ا دیگوشم خوند یجدا شم، شما و پزشکش مرتب تو ناینخواستم از س
 یکه ندونم ازدواج بچه باز شهینم لی! آره! من دو بار شکست خوردم اما دلستمیراه ن مهین قی. من رفستمیکردن ن

 یوجودشون م یبا همه  یو عل نایدونست اما س یکه اشاداد هخامنش نم یزی! چستی. ازدواج ترک کردن نستین
 هش عمل کنه!بلده ب ارش،و ینظام یها یژگیو یبا همه  یبه سوگندش وفادار موند و عل نایدونن. س

رفت و نگاهش پاهاش رو نشونه  یمدت راه م نیا یدم. در همه  یحرف رو کش نم نیاز ا شیو ب ارمیکم م نفس
 .دهیکار ادامه م نیگرفته بود و حاال هم به ا

 . لحنش ارومه.نیتسک یبرا رهیباز به سمت صورتش م دستش
 ؟یپس چرا آب شد -

 .ادیمن فرود م یو نگاهش رو رهیگ یاوج م لحنش
 !؟یشد یختیر نیپس چرا ا-
اسم  دنی. با درهیگ یم زیخوره و نگاهش به سمتش خ یزنگ م زیم یرو میگوش ر،ینفسگ یبحبوحه  نیا ونیم در
 جوابش رو بدم. خوادیبار بعد از مدت ها دلم نم نیاول یشه و برا یرگ هام منجمد م یناخواسته خون تو ،یعل

جواب بدم و جواب ندادن، مطلوبِ  دی. بارهیگ یرو نشونه م انیاه ملتمسم پوو نگ رهیم یاجبارا به سمت گوش دستم
زنم و تماس وصل  یدل خدا رو صدا م یهمچنان پر از اخمه. تو انیپو یوجه. چشم ها چی. به هستیمرد ن نیا
 .شهیم
 سالم! -

سالمِ  دهیانگار بو کش کنه. لحنش، یم زیپوش رو ت اهیاول، مشام سردار س نیلحن مضطرب که از هم نیبه ا لعنت
 .شهیدونم که قفل ابروهاش، کورتر م یم دهیو ند دوارهیبمش ترد یجونم رو. صدا یب

 !؟یخوب -
 .ی. به آرومدارهی! داره به سمتم گام برمشهیو پوست لب هام توسط دندون هام کنده م شهیکنده نم انیاز پو نگاهم

 .نامیمامان ا شیخو... خوبم. پ -
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 ؟شده ی. چدونمیم -
 !ستهیا یچرا نم انیو پو یدرحال خودکش قلبم

 ؟یایگردم عمارت. توام م یتا قبل شام برم -
 دهیلحن ترس نیا یکردن باعث و بان دایدونه و فقط منتظر پ یرو م یو لحنش انگار همه چ شهیخشک تر م لحنش

 ست.
 شده! یچ دمیازت پرس -

و  رهیگ یشرتش رو م یدست مامان ت نمیب یکنه. م یم ستیجلوم ا انیو پو شهیقورت داده م یدهنم به سخت آب
 .شهیبلند تر م یبم عل یصدا

 !؟یدیچرا جواب نم -
بلند من و تشر مامان قطعا  نی. هرهیگ یقرار م انیو بلند پو کیبار یانگشت ها ونیخوره و م یاز دستم بُر م یگوش

 خوره! یسرم زنگ م یتو یو سوت ممتد رسهیم یبه گوش عل
 از ته بزنتشون؟! دیچرا با شدیسانت از موهاش به زور کوتاه م میکه ن یسر خواهر من اومده سردار؟ دختر ییچه بال -

لرزونه. لرز بخاطر  یبدنم رو م ان،یپو ی. سواالت عربده جوستین انیپو هیشب ان،ی. سواالت پوادهیبا فر ان،یپو سواالت
 که خواهد افتاد! یاتفاق
و به  شهیمن، مادر بلند م یو به جا فتهیمبل م یلمس شده به رو ان،یپو یعصب یسرکش نیزده از ترس و ا خی بدن
 قطع کرده! یکنه و عل ینم یمقاومت انیزنه. پو یچنگ م ان،یدست پو یتو یگوش یسو

داد  یدونست که سر ک یکاش م یسرش داد زده و برادرم سرش داد زده و برادرم سرش داده زده و برادرم ا برادرم
 زده!

 گم: یمامان، فقط م یها بیو وسط نه شنیهم چفت م یسوزانم به رو یها چشم
 !یستی! امروز انگار برادرم نیگند زد -

 یپروا بده؛ اما صدا یو ب زیخواد جوابم رو تند و ت یم انیزدن و به طبع پو هیتک یمبل برا یبه سمت پشت رهیم سرم
 یبرا انیپو یو حت شهیل برسه بلکه باعث برشم سر جام مذاره که سرم به مب ینه تنها نم فون،یممتد زنگ آ ینگاهان

 کنار در. یرنگ نصب شده  دیسف فونیمات آ یلحظه ا
 شم،یحس ش نیقی نیکنن که ا ینباشه و التماس م یکنن که عل یبدنم التماس م یو چشمم و تک تک اجزا دلم

 .ادیغلط از آب درب
 کنه. یبه سمت منشا صدا قدم تند م رون،یسمت ب دادنش اهش به رونیو مادر بعد از ب شهیقطع نم یصدا
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کشه، همراه و  یم یو دلهره آور قیاعصاب خط عم یوقفه که رو یفالش ب ینفس نفس زدنم، با اون صدا یصدا
از شدت ترس  ،یی. پره از تپش قلب هاستی. اصال دلچسب نستی. اصال خوب نستین ندیشده و اصال خوشا بیترک

 رن و انگار نفس کم اوردن.و خوف، سرجاشون آروم ندا
 سرداره! -

که اخم هاش  یانیپو یلرزونم بازو یو دست ها شهیمبل م یاز رو میپر از بهت مادر، باعث بلند شدن ناگهان یصدا
 کنه. یشکل ممکن، ابراز وجود م نیکشه. لحنم به هول زده تر یتر شده رو م قیعم
کنم. سردار حساسه  یرو خدا پاشو برو تو اتاقت من درستش م . توستین دادیو داد و ب یاالن وقت لجباز ان،یپو -

 باهاش با لحن تند صحبت کنه. تو رو... یکه کس
 زنگ نداره! یقصد برداشتن دستش رو از رو یکنه و عل ینگاهمون م فیبالتکل مادر

 مادر پر از عجزه. یو صدا نهیش یم انیپو یلب ها یرو یشخندین
 !اریدرن یکنم. بچه باز یاتاقت. من رفع و رجوعش م ی! پاشو برو توگهیراست م یپر -

صرفه،  یلجبارز یکه نشون دهنده  تیسرا نیکنه و من از ا یم تیلب هاش به چشم ها و لحنش هم سرا تمسخر
 .رهیبه اغما م نهیسـ*ـ ینفسم تو

ترسناک.  یآروم ول .شهیلحنش، به سمت مادر پرتاب م ریجون و سرگردون رو نشونه گرفته و ت یب ینگاهش، پر ریت
 .یدرافتادن با عل یبرا مشیترسناک بخاطر تصم

 پشت در منتظر نذار! زشته! ادیدومادت رو ز -
 کنه؟ یهبوط م نییو به سمت پا شهیدست من شل م ایزنه  یبازوش چنگم رو پس م و

 شناسمش. یکنم. نه! نم یشده نگاهش م مات
حساس شده. حساس  یبیکه امروز به طور عج یانیکنم. پو یم انیو پشتم رو به پو شهیبلند م یبرداشتن گوش یصدا

 دونه! یم رتیس ویمن رو، مرد تنها و ساکت من رو، د یعل نقدریدونم چرا ا یو نم شهیتر از هم
بدنش حک شده  یرحم، به رو یسخت و ب امیا ادگاریمن، هزاران زخم به  یمن فقط کم حرفه. مرد نظام ینظام مرد

کنه اما اهل عمل  یاطرافم چرب زبون یآدم ها یخواد مثل همه  یو نم ستید من، فقط بلد نو نقش بسته. و مر
 نباشه!
 دنیمهرورز یبهتر از هرکس ده،یناخواسته خشن م یزبر و نوازش گرش، که گاه یپوش من، با دست ها اهیس سردار

 شهیسپره و غرق م یم گوش جون مساز یبه نوا ایدن یمن، بهتر از همه  یسا هیپوش و سا اهیرو بلده و سردار س
 داده. یدرون خودش جا وکه فقط ما دو تا رو در بر گرفته و فقط ما دو تا ر ،ییایدن یتو
 داخل! دییسردار. بفرما دیخوش اومد -
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 دارم! اجیاحت زیم یو شفاف رو ییبه سمت دکمه تا در رو باز کنه و من چقدر به شربت آلبالو رهیدستش م و
 .رهیگ یکنه. صداش جون م یرسه و مکث م یه نمدستش به دکم اما
 .دیتر کن ییداخل گلو دیایحداقل ب د؟یمطمئن -
 یم تی. حرارت لحنش، به بدنم سراستیمادر زن ن کیمختص  ،یلحن پر از احترام و رسم نیکه ا ستیحواسم ن و

 که درون دلم نفوذ کرده. یدکیبار از شدت ام نی. ارهیکنه و تپش قلبم باالتر م
رو  رمونیحق یصرف شام، کلبه  یشب حتما برا کی دیقول بد یکنم؛ ول یتعارف نم نیاز ا شیدرسته. پس من پ -

 پسرم! دیمنور کن
شدم که  یزنه و من به سان پرنده ا یرو به همراه شالم، چنگ م فیو من دستم ک فیسمت ک رهیمن دستم م و

 !دتشیوافر کش یاز قفس و پرواز، به جنون ییشوق رها
گرده. لحنش اما هول  یبه سمتم برم ست،یبه گچ ن هیشب گهیکه د یو مادر با صورت ادیفرود م فونیآ یبه رو یگوش

 زده ست.
 داره. برو مادر. منتظرش نذار! یاومده دنبالت. انگار کار واجب ،یپر -
 .رهیگ یرو نشونه م انینگاه مالمت کننده ش، پو و
خونه رو حفظ کرد اما تو حرمت من و خواهرت رو با رفتار  نیمن و ا حرمت ،یازش متنفر نقدریکه ا یپسر نیهم -

 !یعجوالنه ت حفظ نکرد
 کنه. یبه در نگاه م بیعج انیساکت شده و پو بیعج انیپو و

 خزه. یشونه م م یآشفته وار به رو فم،یو بند ک رهیگ یسرم قرار م یبه رو عیسر شالم
 اومده. شیآرامش به ناگاه پ نیا یبرا هیدیموندن من، تهد شتریب هیکنم. هر ثان یسمت در، درواقع پرواز م به
 یرو اعالم م ندیناخوشا دارید نیا انیبلند، پا یزنم و با خداحافظ یمادر، م یگونه  یهوا، به رو یتو ی..وسـ..ـه ابـ

 کنم.
 کنه. یرنگش نشسته و نگاهم م یپشت رل مشک یکنم و عل یرو باز م اطیح در

و  ارهیشکفه و برق نگاهم مطمئنا از دور هم مشخصه. دستم طاقت نم یلبم م یرکرشمه به رورقصون و پ یلبخند
 داره. رنظرمیوار ز یو همچنان عل دهیخوره. سرش رو تکون م یسالم، تکون م یبه معن

و حرف  نمیبا برادرم بش گهیچند روز د دیمهلکه فرار کنم. و با نیخوام هر چه زودتر از ا یبندم و م یم عیرو سر در
 ببخشه. امیکه دل نگرانش رو الت ییکه مواضعم رو نشون بده و حرف ها ییبزنم. حرف ها

محکم تر  یعل یکه اخم ها نمیب یلرزونه. م یرو م امیدن شه،یکه پشت سرم باز م یدر یدارم و صدا یقدم برم کی
 مرد مرموز. نیا یرونیب ی. مثل پوسته لیبار سردارانه ست. مثل اوا نیخورن و نگاهش، ا یهم گره م یتو
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 .شهیغرق م انیقرمز پو یچشم ها یچرخه و تو یلب هام، همراه با خودم م یبه رو دهیماس لبخند
 ره.فشا یمشت م یشرتش رو تو یو ت ستادهیسرش افتاده پشتش ا یکه هول زده به رو یبا چادر مادر
 زنم. یلب م آروم

 شکسته بشه!درست نکن! نذار حرمت ها  یتو چته آخه؟ شر الک -
 زنه. پر خشم. ی. آروم تر از من لب میا گهیتر از هر زمان د ی. عصبهیعصب

 رحم! یسردار ب نیجز ا یبوده! ک شیباعث و بان یبفهمم ک دی! بایموهات رو کوتاه کرد -
 !یعل یپس کله ش. برا فتهیزنه و مشت مادر توان نگه داشتنش رو نداره. صداش م یم کنارم

 .شهیگم م ادشیفر ون،یالتماس هام م نیکنم اما طن یدارم و اصرار م یش گام برمتند به دنبال تند
 بال رو سر خودش اورده؟! نیکه ا یکرد کارشیچ -

 یتنومند و نوازشگر، گاه یاون دست ها یدون یآخ که نم انم،ی. پویصحبت کن ینجوریا دینبا یدون ی! که نمآخ
 داره! یمرگ ازشون به سمت افالک قدم برم یکه مزه  شنیاحساس م یاوقات اونقدر سنگ و ب

که از زمان همون  دونمیشدن. م یمرد من باز هم مشک یو زمردها صهیکبود شده از خشمش، قابل تشخ ی چهره
 شدن. یمنفور، مشک یتماس تلفن

و مادرم  که به احترام من و مادرم سکوت کرده. که به احترام من یمرد یبرا رهیمیو قلبم م شهیتر م عیهام سر قدم
دونم و هزار بار براش  یمن سخته. و من م میو نمال یعصب یعل یدونم چقدر برا ینشسته و من م نشیماش یتو
 .رمیمیم

کنم.  یخوام کنترلش کنم و م یبلند شدن اما م یداره به سو یو صدام گام برم رهیگ یمحکم بازوش رو م دستم
 برادرم حرمت داره.

 بخدا! دهی. از تو بعاریدرن یبچه باز نقدریبس کن! ا -
 و قصد پس زدنم رو داره. شهیبلند م دستش

 جواب منو بده! ایب ن؟یتو ماش یچرا نشست -
 فهمه! ینم انیکه پو هیچه شکل ریکردن با دم ش یچرخه مگه باز یسرم م یخواد پسم بزنه و تو یدستش م و

 یعل نیبشم و بذارم راحت به سمت ماش الشیخ یخواد ب یپسم بزنه. دستش فقط م یخواد به آروم یفقط م دستش
 !فتمیم نیزم یو به رو شمیمحکم به عقب رونده م یرارادیجلو بره. اما غ

م به  دهینشده و نگاه ترس رمیدامن گ یدرد چیانتظارش رو نداشتم اما نه بخاطر درد. چون ه نکهیبخاطر ا ادیدرم آخم
زوم شده که  یا یشد و نگاهم به عل ادهیپ نیسرعت از ماشبه  ن،یزم یزوم شده که با افتادنم به رو یا یعل یرو
 .ستیحواسش به احترام ن گهید
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رو  یکیزدن به من  بیدونم که برادرم قصد آس ی. من مشهیگرده و چشم هاش شرمنده م یبه سمتم برم ان،یپو
 ترسناک شده. یفهمه. اما عل ینم گهید یوقت نداشته و نداره اما عل چیه

 .رهیشده، بگ اهیغروب کرده و س یم رو از اون زمردها دهیترس یتونه قهوه ا یبه سمتمون نممادر  دنیدو یصدا
 کنه! یم یو نفس من غالب ته ادیفرود م انیپو یسرشونه  یاز پست رو دستش

 لرزونه. ینه تنها من رو بلکه کل جهانم رو م ،یعل یبم شده  یگرده و خشم صدا یبه سمتش برم انیپو
 !؟یزن منو هل داد -
 هیتونه به ثان یشدن نداره و نم دهیکه مجال کش یا هیکنه. مثل من و مادر. مثل ثان ینم دایوقت جواب دادن پ ان،یپو
 بره. یرو باال م غمونیمشت، ج هی نیو هم شهیصورت برادرم آوار م یبه رو یبرسه. مشت محکم عل یبعد ی
افتاده و دستش صورتش  نیزم یبه رو انیداره. اما پو یشم و مادر پربغض به سمتش گام برم یبلند م عیجام سر از

 رو گرفته.
 حالش خوبه. آروم باش لطفا... یپسرم. پر -
 .میکن یم ستیو ما سرجامون از شدت ابهتش ا ادیدستش باال م یعل

 گـه. یخون آلودش در حال عذاب دادنشه اما آخ هم نم یشکسته  دیشا ینیکه ب هیانیبه پو نگاهش
 ؟یپرت کن نیزم یزن منو رو یودت جرئت دادبه خ یچجور -

 وار کشنده ست. یکننده ست. لحن آرومش، نظام وونهیآرومش، د لحن
 یفیخف ریقلبم ت ی. توشهیمشت دوم هم زده م مینشون بد یعکس العمل میبتون نکهیو قبل از ا شهیسمتش خم م به
 .ادیخوره و اشک مادر درم یم چیپ

 :گهیپر خون، فقط م یبا دهن انیپو
 !؟یسر موهاش اورد ییچه بال -

. انگشت شهیداده م انیکه ازش سراغ دارم به پو یلحن نیانعطاف تر یو جوابش با ب شهیتند م یهام به سمت عل قدم
 صورت خون آلود برادرم رو. رهیگ یاشاره ش، هدف م

آروم  نقدریا شهی! من همانیپرن انیتحت فشار نذارش پو نقدریگفت! ا یبهت بگه، خودش م یزیخواست چ یاگه م -
 !لتیعزرائ شمیخودم م یحرفا و کارا عذابش بد نیبا ا ی. بخوانازهیخط قرمز دارم و اونم پر هی میزندگ ی. توستمین

مادر به  یقدم ها یگرده و صدا ی. نگاهش به سمتم برمرمیگ یهمون دست دراز شده رو م یرسم و بازو یم بهش
 زنم. یشکنه. لب م یم اد،یرو که به وجود م یسکوت انیسمت پو

 کنه. یوقت ناراحتم نکرده و نم چیاون برادرمه. فقط نگرانه. ه -
 بدنم رو داره. یقصد وارس ینامرئ یزریو انگار با ل ادیم نییپا نگاهش
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 ؟یدیصدمه ند -
که در  یمهر یبرا رهیکنه. ضعف م یم دایکه با خشم نمود پ یا یاوج نگران نیا یبرا رهیره. ضعف م یضعف م دلم

 اخم ها نهفته شده. نیپس ا
 ؟یاتفاق ناخواسته بود. عل هیفقط  -

 یبنده. لبخند یلبم نقش م یرو ی. لبخند کمرنگمهیو هنوز هم گرفته و نامال نهیش یباز درون چشم هام م نگاهش
 .نهیب یکه فقط خودش م

 م؟یبر -
 نگه! یزیچ انیجنگ اگر پو انیاعالم پا یعنیجواب مثبت و سکوتش  یعنی سکوتش

 .انهیدر حال چک کردن اوضاع نامطلوب صورت پو یگردم و مادر با نگران یبرم
 نیمانع و ا یخوام خم شم اما دست عل یکنه. م یلحن صدام رو متزلزل م ،یرپوستیز یبغض تیوضع نیا دنید با

 .شهیم رشیمن اس یبار بازو
 ؟یدرد دار ان؟یپو -

دوزه. چشم هاش  یو بهم م رهیگ یفهمه. نگاهش رو از مادر م یشناسه و بغض صدام رو م یصدام رو م بغض
 زنه. یبرق م بیعج

 !نهیسنگ یدست شوهرت بدجور -
 یخنده م ریبه ز یبلند یمبهوتمون با صدا یچهره ها دنیکنه. مثل مادر. با د یلحنش، چشم هام رو گرد م طنتیش

 .شهیم بی( با قهقهه ش ترکیاز شدت درد )آخ یزنه ول
 !هیبرام کاف نیاحت شد که دوست داره! همر المیخ -

 چرخه. یسرم دوران وار م یتو انیکنه و حرف پو یم یبازوم رو متوجه عل ینه چندان دردآور فشار
کشم و مزه  یزبون م ریکه هنوزم مملو از خونه. )دوست داشتن( سردارم رو به ز شمیم ییگردم و غرق چشم ها یبرم

وضوح، تا حاال  نیبه ا یآور رو داره. )دوست داشتن( عل ادیاعت یقهوه ها یگس! تلخه! ستین نیریکنم. ش یمزه م
پوش از پشت  اهیمرد س نیدلم بود! )دوست داشتن( ا یتو قطنگفته بود و تا حاال ف انیبرام ملموس نبوده و تا حاال پو

 برها رو داره.ا ونیو بدن سبک شده م انگار قصد پرواز م تهیهمه قابل رو یهم برا یدژ محکم سنگ نیا
که نگران  یمادر یبرادر مشت خورده م و حرص ها ی دانهیق یب یخنده ها یصدا یهمه قطع شده ن. حت صداها

و چشمم وصله به اون )دوست داشتن( ول شده از  دهیرو گوش م کشیتار یپاره ست. نگاهم زمردها شیپسر آت نیا
 .انیدهان خون آلود پو

 شکست ها یمن با همه  و
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 دردها یهمه من با  و
 من با همه از دست دادن ها و نداشتن ها و
 خوشبختم! ،یبیطور عج به

*** 
انعطافش  یو ب یرخ جد میکنم و نگاهم، ن ی. لمسش مرهیگ یزانوش موج م یو به سو شهیبلند م یبه آروم دستم

 کنه. یرو رصد م
 اونجا؟ یدیرس عیسر نقدریکه ا یکجا بود -

مقابل رو  یها نیو ماش ابونیو قفل نگاهش، همچنان خ شهیدست مردونه ش م یحرارت المثال زبر ریاس دستم
 هدف گرفته.

 پدرتم. یخونه  کیبهت زنگ زدم که بگم نزد -
مرد خودخواه  تیحساس ایاز ناخودآگاه  ره؟یگ یدقت در انتخاب واژه ها از کجا نشئت م تینها نیتون(! انگفت )خونه و

 من؟
 چرا؟ -

قدرت  ریارکستر ز کیکه  یزن یخواننده  یلطافت صدا تیآرامش. نها تینها یعنی نیو ا شهیفشرده م شتریب دستم
 کنن. یو سکوت م ارنیلطافت کم م نیا

 مادرت! شیخوام ببرمت پ یم -
 .دهیاجازه رو بهش نم نیشده به دورش، ا دهیچیپ یداره اما سنگر محکم مردونه  دنیقصد لرز دستم

 زنم. یلب م مبهوت
 شهرزاد؟ -
 . زمردهاش کنکاش گرن.شهیم دایچرخه و تمامش هو یرخش م مین

 ؟یبه مزارش سر بزن یدیفهم قتویحاال که حق یخوا ینم -
 .شهیپرتاب م رونیاز ناخودآگاهم به ب نایقیکه  یآماده ست. جواب شیاز پ جوابم

 سردار! دمینفهم قتویحق یمن هنوز همه  -
 مثل )سردار( گفتن من! حاال فشار وارد شده به دستم، درد آوره. و
 حرف نزن! ینجوریا -

که به شکل  شمیم رهیخ ابونیسبز و بلند کنار خ ی. به درخت هارهیگ یو نگاهش رو ازم م رمیگ یرو ازش م نگاهم
 در حال گذرن. یسرع و تند
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 !یکرد یبا من هماهنگ م یزیرفتن به اونجا رو ندارم. کاش قبل از برنامه ر یفعال آمادگ -
من  دی. شاستیمن ن یعل گهید ،یعل یعنی نیرفته و ا نیاز ب ش،یپ یها هیحال خوش ثان یعنی نیوته و اسک جواب،

 .ستین یعل یپر ،یپر نیا دیفاصله گرفته م. شا نازشیهم از پر
 یو چشم هام رو م شهی. دلم گرم مدارهیذاره و نگهش م ینم یخوردن داره اما عل زیو دستم قصد ل شهیکم م فشار

 کنه. یم داشیگرده و پشت سرش، پ یگاه م هیرم به دنبال تکبندم. س
 وینشدم و انگار همه چ یتونم. هنوز اونقدر سرپا و قو یاالن نم یزنم ول یو باهاش حرف م ششیپ رمیم یروز هی -

 حال نکردم! نیهضم کردم و در ع
 خواد. یداش رو مخواد. دلم ص یعادت ندارم. دلم جواب م یعل نیبه ا گهیو من د دارهیپا سکوتش،

 نالم. یم
 باهام حرف بزن! سکوتت از عربده هات وحشتناک تره برام. -

بندانش رو  خیهرم گرم و داغ رو دوست دارم که زمستون  نیو من ا هیجیحرارتش در حال ذوب شدن تدر ریز دستم
 .شهیم فمیجون و نح یب یاستخون ها دنیو سوزش همچنان باعث لرز دمیوجود چش یبا همه 

بار بهت قول داشتم که  کیوسط حرفامون!  یو بکوب ینگفته رو پتک کن قتیکه با هر بحث، حق مینداشت یقرار -
 !ه؟یچ ی. پس عنق شدن و سردار گفتنت برایو توام قبول کرد گمیبهت م ویزمانش برسه همه چ یوقت

ترسم. هم  یترسم و هم نم یهم. هم م یفشرده شدن چشم هام به رو شتریو باعث ب شهیآخرش بلند م یجمله  و
 .شهیقرار تر م یکنه و هم تپش قلبم ب یم دنیدم. هم نبض سرم شروع به کوب یدم و هم حق نم یحق م
 .ادیآرومم به ارتعاش درم لحن

 یفهم ینم نازویپر یها یو دلواپس یاز بَر موی! کل زندگوبهیو انتظارت از صبر من، انتظار صبر ا یهمش سکوت -
دونستن و ندونستن بدتر و ترسناک تر و نفس  نیماب یزیکرده. چ ریبرزخ گ یدونه و تو یت نماز یچیچون ه هیچ

 !هیدنیو نفهم دنیبرنده تر از هر فهم
 .نهیسوزه و بم صداش پر تحکم تر یم دستم

 بس کن! -
 عرق شده. زیر یکرده که انگار پر از دونه ها تیهم سرا میشونیبه پ یو سوزندگ شهیهام باز م چشم

. یو دوستم ندار ی! خستمه چون انگار دوستم دارزتیتند و ت یها و آرامش ها تیحما یخستمه! با وجود همه  -
 دوست داشت و دوست نداشت اما من... ویو فاب یچون تو قاتل پدرم ،یخستمه عل

 کنه. و عربده ش، یوسط، برخورد م ینصب شده  یو محکم به اوگو شهیفرمون، مشت م یکننده  تیهدا دست
 داره. یاتاقک رو متصل وار به تکاپو وام
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 بهت گفتم بس کن! -
 هوده.بغض صدام مش ذاره. ینم یمالحظه رو داره اما عل یو ب نیآتش یاون کوره  ونیاومده از م رونیقصد ب دستم

 !یاستخونامو شکست -
و اشک  شهیگرم م شیز پا شیدلم ب ب،یو حال عج بیبحث عج نیا ونیمعنا نداره. و من م ییاما رها شهیکم م فشار

 غلطه. یگونه م م یو به رو رهیگ یچشم هام جون م ینشسته تو
 کنم. یم زمزمه

 !مییها وونهید هیشب -
زوم  ابونیکنار خ ی دهیژول یدخترک ها یو حرکتمون ادامه داره. نگاهم به رو میرس یسبز شده م ییچراغ راهنما به

 رنگه. یرحم و ب یب یایدن نیا یو آمالشون تو دیام یهمه  دستشون، یتو یرنگارنگ فروش یشده و بادکنک ها
 . مثل خودم آروم و برعکس خودم مقتدر و محکم.شهیداده م جوابم

 باشه! ادتی شهیهم نوینداره! ا ییمن عقل و منطق، مفهوم و معنا یتو برا شیپ -
 با خودت مشخصه. فتیخوبه که تکل -

 .دمینم و ادامه مگردو یوارش م یرخ نظام میرو به سمت ن روم
 عاقل! ایم  وونهیمنم با خودم روشن شه. بفهمم د فیدر حقم جفا نکن و بذار تکل -
 داره. یبرم زیبار نوازش به سمت انگشت هام، خ نیا و
 به وقتش! -

 .نهیش یقفل شده مون م یدست ها یو به رو ادیم نییپا نگاهم
اسارت با وجود همه  نیتخت کرده. ا المویخ نیر بشم و همقدمم ازت دو هیکه  یدیوقت اجازه نم چیکه ه دونمیم -
 خواستم، تو ولم نکن! ییرها یروز هیاگرم  یمنه. حت یزندگ ینیریهاش، تنها ش یتلخ ی
 فکرت! یتو یحت یبخوا دینبا -

گلوم، مبهوته که علتش  یتو نیو بغض سنگ نهیش یلبم م یلحن و حرف خودخواهانه به رو نیاز ا یکمرنگ لبخند
 مرد! نیعشق تازه کشف شده به ا ای! درد و رنج هیچ
 خوام! ینم -

 کنه. یم نیریتر دلم رو ش میخشونت، مال نیدر ع نوازش
 خوبه! -
 شمال؟! میبر -

 کنه. یتر م قی. برق زمردهاش، لبخندم رو عمشهیقفل م هیچند ثان یبه سمتم و به چشم هام برا نگاهش
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 !میبر -
 .شمیخندم و به سمتش خم م یزنه. م یدور مباالفاصله دور برگردون رو  و
 !میا وونهی. بخدا که دیعل میا وونهیما د -
 یها انوسیآب اق یهستم که انگار قادر همه  یبه تشنه ا هیو شب رهیگ یقرار م شیمشک شیته ر یلب هام به رو و

 !رهیبم یبنوشه و بعدش به راحت ییجهان رو به تنها
 کشه. یتنش رو نفس م یوجود بو یبا همه  مینیجدا شه و ب یدوست داشتن یزبر نیخواد از ا یدلش نم لبم
 کردن! یخواستن رو درونم به پا نم نیدرصد از ا کیبودن که  یچ قتایو فرهاد حق نایس

رو بند مهر لب  میشونیرو هدف گرفته، پر حرارت تر از دست هاش، پ ابونینگاهش خ نکهیا نیو در ح ادیباال م سرش
 زنه. یلبخند م یابراز احساسات ناگهان نیگونه م، به ا یرد اشک خشک شده به رو کنه و یهاش م

 ییطال یمردونه ش، نقل و نبات ها یدوزم و چهره  یروشنم رو بهش م یها یقهوه ا کینزد یفاصله  نیهم از
 کنه. یو رنگارنگ رو درون دلم آب م

 ؟یدونست ی. میمهربون تر ایدن یآدما یتو از همه  -
درخشه  یم یو جور دهی. و نگاهش مماس با نور خورشباستیهم ز هیم هاش که طبق عادت کور و بازنشدناخ قفل

 ییگران بها یزمردها نینتونه بفهمه که همچ یخودم نگهشون دارم تا کس شیخواد بدزمشون و فقط پ یکه دلم م
 وجود داره. ایدن نیا یتو
 زنن. یدلشون بارها بهم م یحرف رو تو نیخالف ا ایلیخ -
 .نهیش یلب ها و دندون هام م یخندم و نگاهش گذرا به رو یم
 !یحرف دلشونو بخون یتون یبهت بگن! خوبه که م میجرئت ندارن مستق -
 .شهیوارد م یمیدستم فشار مال به
 گن. یچشم ها دروغ نم -

 .شهیکمرنگ تر م لبخند
 اتفاقاتن! یهمه  فقط نظاره گر چشیگن! پر از پ یسرتق تو راستشم نم یاما چشما -

بو پر رنگ هست  نیکنه و اونقدر ا یدوباره ش رو طلب م یبو قمیگردم. نفس عم یو به حال اولم بازم رمیم عقب
 نباشه. ازمین یدور شدن، پاسخگو نیکه با ا

 م؟یشمال قراره بر یکجا -
 ؟یکجا دوست دار -
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سوال و  نیبخاطر ا ارهیل وجودم هجوم مبه قلب و ک یطوفان ناگهان کیو گذرا مثل  گهید طنتیش کی*ـوس هـ
 بر کنترل احوال نامعلومم دارم. یکنم و سع یتوجه. دستم رو مشت م

 .شهیم دهیقت دد ینه چندان جذب هم با کم یمانتو نیا یکنه که حرکتش از رو یم یتاب یاونقدر محکم ب قلبم
 کجا؟ -
 .ادیبه پرواز در م ست،ین رونیکه ب ییو دست آزادم به سمت موها امیسوال دوباره ش، به خودم م با
 ؟یدون یاونجا کجاست. نم یدونیدوست داره. تو بهتر از من م یپر یدونیکه م ییهرجا -

 کنه. یرو جذاب تر م شیجد یکنه و مکثش، چهره  یم یمکث
 دونم. یم -

 آبروم رو داره. ختنیست و قلبم قصد ر شهیتر از هم کیتمیر قلبم
 کنم. ینگاه م یدارم و به عل ید برمداشبور یرو از رو میگوش

 اجازه هست آهنگ بذارم؟ -
 .شنیم یو پشت لب هام زندون  ادیدلم به زور باال م یتو یو قربون صدقه ها رهیدرهم فرو م شتریهاش ب اخم

 !ریاجازه نگ -
 نیبه ضبط ماش لمیآهنگ مورد نظرمه و موبا یاز دهنم، بلند باال و کش داره. نگاهم به جستجو دهیپر رونی)چشم( ب
 رهی. چشم هام خدهیم هیراحت تک یالیبا خ ،یصندل یو سرم به پشت برمیباال م ی. ولوم رو تا حد قابل قبولشهیوصل م

بزرگ و گرمش، عرق  یزبر ریدستمه. و دستم ز کنارست به مقصد و قلبم همچنان همه توجهش معطوف به مرد 
 باشه! نیو دلنش ندیخوشا نقدریتونه ا یبرام م یرو کردم عرق کردن هم یوقت فکر نم چیکرده و من ه

که با هدف  یبه آهنگ دهیم حیخوره. و گوشم ترج یحال افسوس م نیخنده و در ع یسرم م یبه افکار تو مغزم
 انتخاب شده، جون بده و توجه کنه.

 

Whenever I’m alone with you 
 وقت با تو تنهام هر

You make me feel like I am home again 
 کنم تیدوباره احساس امن یشیم باعث

Whenever I’m alone with you 
 وقت با تو تنهام هر

You make me feel like I am whole again 
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 هستم زیدوباره حس کنم همه چ یشیم باعث

Whenever I’m alone with you 
 وقت با تو تنهام هر

You make me feel like I am young again 
 حس کنم دوباره جوون شدم یشیم باعث

Whenever I’m alone with you 
 وقت با تو تنهام هر

You make me feel like I am fun again 
 کنم یدوباره حس شاداب یشیم باعث

However far away I will always love you 
 ازت دور باشم بازم دوستت خواهم داشت هرچقدر

However long I stay I will always love you 
 هروقت زنده ام دوستت خواهم داشت تا

Whatever words I say I will always love you 
 مونمیعاشقت م شهیهم گمیکه م یهر کلمه ا با

I will always love you 
 مونمیعاشقت م شهیهم

Whenever I’m alone with you 
 وقت با تو تنهام هر

You make me feel like I am free again 
 حس کنم دوباره آزاد شدم یشیم عثبا

Whenever I’m alone with you 
 وقت با تو تنهام هر

You make me feel like I am clean again 
 حس کنم دوباره پاکم یشیم باعث

However far away I will always love you 
 ازتو دور باشم دوستت خواهم داشت هرچقدر

However long I stay I will always love you 
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 چقدر زنده بمونم دوستت خواهم داشت هر

Whatever words I say I will always love you 
 مونمیعاشقت م شهیهم گمیکه م یهر کلمه ا با

I will always love you 
 دوستت دارم شهیهم من

*** 
منم.  ایزن دن نیدغدغه تر یر بحالم رو به اوج آرامش رسونده که انگا یجور ا،یو دنج رو به در کیکوچ یچوب یکلبه

 زمستون بوده. زییپا یبزرگم، تو یباغچه  یپژمرده شدن گل ها م،یزندگ یکه انگار تنها مشکلم تو
تونه گرفته بشه.  یمواج رو به غروب نم یایتنم رو پر کرده و نگاهم از در یهمه  دیچهره و شا یآروم همه  یلبخند

کنه  یپوست سرم م شکشیرو پ اینشئت گرفته از آب در یلغزه، خنکا یم کوتاهم کرشمه وار یموها ونیکه م یباد
 .ستهیا یم ستیا ایآسمون و در نیو نگاهم ب

دلم  یتو یظیشکر( غل ایبه دور تنم، ناخواسته )خدا میزندگ بیعج یروزها نیستبر مرد ا یشدن بازوها دهیچیپ با
 .نهیش یکه دور شکمم حلقه شده م ساق دستش یبه رو یاز دست هام به نرم یکیخوره و  یچرخ م
 کشه. یکنه و به مشام م یگردنم، عطر تنم رو طلب م یگود نیچفت شده ش ماب صورت

 یچسبونم به بالشتتو از ته دل بو م یم موینیها ب وونهیمثل د ،یستیوقتا که عمارت ن یتو خوش تره. گاه یبو -
 کشم.
قبل به  یها هیمشهود هست که بازوهاش، محکم تر از ثان رنقدیلروزنه و لرزشش ا یتنم رو م قش،ینفس عم یصدا

 حبس کنه. شتریب یزندان دوست داشتن نیبخوره و تنم رو درون ا چیدورم پ
بخواد حواسش به عطر تنت جمع بشه، به جون خودت  یبو. احد نیا یوجودت مال منه. حت ی. همه یپر یمال من -

 کنم. یساقطش م ایشکنم و از دن یگردنشو م
 وجودم آرومه. یخنده م و خنده م مثل همه  یم
 هو؟ی یخشن شد نقدریحاال چرا ا -

 خش برداشته. یو صدا دهیم فشارم
 !یندارم پر یشوخ -
 کنم؟ ی( گفتنش، به آسمون هفتم عروج میدونه که با هربار )پر یم و
 ؟یخور یم ویع باشه! حرص چحواست به من جم نقدریخواد تو ا یحواست به من جمعه و فقط دلم م نقدریفقط تو ا -

 .شهیگردنم پخش م ونیباز م نفسش
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 !یدون ینم یچیتو ه -
 کنه. یموهاش لونه م ینرم یو تو رهیباال م یبه آروم دستم

 فقط مال توام به هردوتامون اثبات شده ست! نکهیا یدونم ول ینم -
صحبت هامونه  ی نهیپس زم ا،یرمواج د یچسبه. صدا یبار به پشت کمرم م نیگردم و قفل دست هاش ا یبرم و

 .شهیتراوش م یها و حرص از لحنم به صورت مشهود
 :گمیدست هام به دور گردنش حلقه شده و چشم هام رنگ جسارت به خودش گرفته، م کهیدرحال

و  ینگاه کن یزن چیبه ه ستمین ی. راضیزمردها هم متعلق به منه عل نی. ایشدینم رهیبهم خ ت،یتا قبل از محرم -
 ...ریمی. بخدا مرمیمیاز شدت حسادت م یه نگاه کناگ

 .ادیلبم فرود م یاشاره ش به رو انگشت
 ... چرت و پرت نگو!سیه-

 .شهیچشم هاش روشن تر هم م چ،یه ادیو آخش که درنم شهیم زمیدندون هام ت ریاس انگشتش
 کنم. یهام ول مدندون  یجفت مبهم و مرموز. انگشتش رو از ال کی میا ینگاهم غرق شده تو طنتیش
 انگشت ها فقط نوازش کردن منو بلده، نه؟ نیا -

مادرانه ها هم، آرامش بخش تره.  یی. حرم داغ نفس هاش، از الالشهیو درون موهام چنگ زده م رهیباال تر م دستش
 کنه. یخندم و نگاهش به سمت دندون هام هبوط م یم
 . فقط متعلق به منه؟یمختص توئه و متعلق به منه. بگو علکه فقط  یهمراهه. نوازش یبیکه با خشونت عج ینوازش -

 بمش. شهیهم یبا خش صدا شنیو اخم هاش توام م ارهیرو جلوتر م سرم
پوش عمارتمو  دیسف یپر ستن،یبلدن ن یبوکس فرود اومدن که حت سیک یمشت بودن و رو نقدریدست ها ا نیا -

 خودته! شینوازش کنن. خودت بگو! جواب سوالت پ
 آدما؟ ایبوکس  سیک -
 شه. یچشم هاش م شتریلحنم باعث درخشش ب طنتیش
 قانون نباشه! عیکه مط یو هرکس زیهرچ -

 کنه. یگردن و خط صاف موهاش، جا خوش م نیماب قایخوره و دق یم چیموهاش پ یتو دستم
 اوامر شما سردار جون؟ ایقانون  عیمط -

 کنه. یم شتریوارد شده به کمرم، وسعت خنده م رو ب فشار
 سردار! مفهومه؟ یکه بگ یتو فقط حق ندار -
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 یم ادیصدا فر کی ینامرئ ییسربازها هی. انگار شبانیساحل فرود م یتر به رو یپره و موج ها قو یباال م ابروهام
 زنن )مفهومه!(.

 لغزه. یسوت فقراتش، م یو رو رهیتر م نییو رقصان پا یبه آروم دستم
 شه؟یم یمفهوم نباشه چ -

 .دیتر شدن صورتش فهم یاز جد شهیرو م نینداره و ا یطاقت سرکش من مرد
 مفهوم باشه! دیبا -
 نی. حصار امن من تنها به انهیتضم تمیآغـ*ـوش، امن نیدرون ا یکه در هر حالت دونمیو م ادیخوشم م یباز نیا از

 .شهیستبر محدود م ی نهیبازوها و سـ*ـ
 نوچ! -

 !هیحتم شونیو خفگ شنیم یتنمون به ناگاه زندان نیب یرات هواو ذ شهیبه کمرم وارد م یادیز فشار
 مال منه! تمیچموش -
 .شهیم ریگوشم اس یالله  و
 دیشا ،ییکوتاهم به دنبال خراش دادن جا یکشم و ناخن ها یم یخفه ا غیج شهیوارد جونم م یکه ناگهان یدرد از

 داره. یگردنش، گام برم
 .شهیشرده مو همچنان الله ف رهیالله اس همچنان

 مفهومه؟ -
 کنه. یناخن هام رو نوازش م یجا دستم

 مفهومه؟ یچ قای! دقیهم نوش کرد یو ضربت یزد یضربت -
 سردار پرابهت. نیا یحرکت و برا نیا یبرا رهیو الله دلش ضعف م شهیمهر زده م الله

 .دهیتحت الشعاع قرار م یآروم شده، جهانم رو بدجور یصدا نیو صداش آروم تر شده و هم رهیتر م نییپا سرش
 ؟یگینم -

 .ارهیسر ذوقم م ششیته ر یبندم و زبر یهام رو م چشم
 .گمینم -

 کنه. یخنده رو دوباره و صد بار مهمون لب هام م شه،یکه به گردنم وارد م یفیخف گاز
 .دهیکنه و سردارم خشن تر به کارش ادامه م یترش م صیم، حر خنده

 ؟یو کبودم کن اهیقصد داره س -
 !یذار یخودت نم -
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 !یخوا یخودت م -
 یهمچنان نظام ،یخمار نیفراتر رفته و ا تی. حالتشون از جدنهیش یچشم هام م یو زمردهاش تو ادیباال م سرش
 واره.

 خوام! یخودم م -
 دهیلب هاش کش ی. انگشتم به روشهیم دانهیق یب یلبخند به جا مونده از اون خنده ها دنیباعث پر کش اعترافش

 .شهیم
 و مرموزه! بیخواستنت مثل خودت عج -

 کشه. یبه رخ م شتریغروبانه رو ب یعاشقانه  یآسمون، فضا یقرمز
 . و نگاهش... امان از نگاهش!شهیخورده م زیر یانگشتم بـ..وسـ..ـه ا به
 کنم که زانو بزنه؟ یم یکار ستهیمقابلت با یکه هرک یدیفهم -

 .شهیمهرش مبار مچم داغ  نیو ا دمیرو تکون م سرم
 زنم؟ یحرف م نقدریتو ا یکه فقط جلو یدیفهم -

 .نهییخوره و تن لحنم پا یباز هم تکون م سرم
 م. دهیفهم -

 .شهیمه و چشم هام بسته م نهیسـ*ـ یقفسه  نوبت
 ه؟یشدنش حتم لیباشه، تعط ونیتو درم یکه پا یباشم، حواسم به توئه و هر چ یکه وسط هرکار یدیفهم -
 م. دهیوقته فهم یلی. خیلم ع دهیفهم -

 ترقوه مه. یاستخون ها ونیجا، م نیآخر
 !میفقط عل یچه جد ی. چه شوخستمیتو سردار ن شیتو و پ یبفهم که من برا نمیپس ا -

 کنن. یم دیبار باز و بسته شدن حرفش رو تائ کیو پلک هام با  نهیش یم شیمشک شیته ر یبه رو دستم
 رو. شیپ یایدوزم به مواج در یو نگاهم رو م نمیش یشن ها م یآغوشش به رو در
 .دهیش چسب نهیشک خودم رو بهش سپردم و سرم به سـ*ـ یگاهم از کوه هم محکم تره و بدون ذره ا هیتک

 ک،یو کوچ زیر یکنه و صدف ها یساحل نوازششون م یشن ها یو نرم ارمیرنگ در م ییمویرو از صندل ل پاهام
 .دنیوار قلقلکشون م طنتیش
 !دمیدو لومتریپاهام خسته ست که انگار چند ک یرجو -

 کنه. یم ییشن ها خودنما ونیم دمیو الک سف شهیم دهیبهشون کش نگاهش
 سمتم! چیبپ -



 

 

359 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 عیدانیحدیث 

 چرا؟ -
 !یفهم یم چیبپ-

 یو وقت رهیدم. دستش به سمت پاهام م یرو انجام م گهیکه م یشم. کار یازش جدا م یو به آروم رهیباال م ابروهام
 کنه. یم تیکه تعجب به لحنم هم سرا شهیگرد م یکنه، چشم هام جور یلمسشون م

 !؟یکن یم کاریچ ؟یعل -
دامنم رو فرا  یخاص ی. کرختشهیمشغول ماساژ دادن م یذاره و به آروم یباالتر از زانوهاش م یحرف پاهام رو کم یب
هاش اون رو به جونم ذره  که دست شمیم یقشنگ یخلسه ا ریو درگ شهیمحو م میآن خجل زدگ کی. در رهیگ یم

 کنه. یذره وارد م
هاست. به  یکیو تار یکه در جدال با قرمز یرخم به ساحله. ساحل میشن و ن یگاه بدنم م هیهام از پشت تک دست
به  هیشب یزیبنده. چ یخاطرم نقش م یجلو ییایجفت چشم در کیکنه و  یها خداحافظ یقصد داره که با آب یسخت

 !پیلیف ای ویفاب
ها رو از بدنم داره.  یخستگ یتمام قصد زدودن همه  تیکه با جد شهیم یمرد خیدم و نگاهش م یرو تکون م سرم

 .استیر یپر از مهر خالصانه و ب ادیلبم وجود م یکه رو یلبخند
 آروم شد. یلیدستت درد نکنه. دردشون خ -

 .دمی. ادامه منهیش یو نگاهش درون چشم هام م ادیباال م سرش
 !شهیترس کم کم داره غالب م نیترسم! با وجود توام ا یم اهایدر یکیارمن از ت -

و به ساحل  رمیگ ی. منتها روم رو ازش مدمیو من هم به حرف زدن ادامه م دهیماهرانه به ماساژ دادن، ادامه م دستش
 دوزم. یروم م شیپ
بشم تا عقده  یارم به تو بگم تا خالد ازین یول یا گهیحرفا برات سخته. سخت تر از هرکس د نیا دنیدونم شن یم -

 تونه کمکم کنه. یاز تو نم ریکس غ چیهام رفع بشن. ه
 سرم به راه انداخته. یتو یصامت ادِیدوزم. قلبم فر ینگاهم رو بهش م دوباره

 تونم بگم؟ یم -
. تیرضا یعنیو آسمون. سکوتش  ایبه جدال در شهیم رهی. خرهیگ یو نگاهش رو ازم م شهیدستش متوقف م حرکت

 !یگرچه اجبار
 یایوارونه، دن یایم که دن دهیرو وارونه کرده و فهم امیروزها، دن نیکه ا یرخ می. نشهیرخش م میمن نگاهم قفل ن اما
 منه! یقیحق
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بهم زنگ زد. باالخره بعد از مرگ  نایدادم، س یکرد و من بهش جواب منف یازم خواستگار دیکه استاد ام یشب -
اونقدر متعجب شدم که اصال  میگوش یشماره ش به رو دنیو جمع کنه و بهم زنگ زد. از دسوگند، تونست خودش

 !امیو فقط بهش گفتم م شمیپ اینتونستم درست حرف بزنم. فقط بهم گفت ب
و سکوت کرده  ارمیرو ب نایبار اسم س نیآخر ی. سکوت کرده که براتیاوج عصبان یعنی شیحالت یب نیحالته و ا یب

 از ذهن و زبونم پاک بشه! یهمه چ گهیکه بعدش د
! و من دیاستاد ام شنهادیدو ساعت بعد از پ قایازدواج داد. دق شنهادیبهم پ یعاشقانه ا زیسورپرا چیاون شب بدون ه -

بودم. چشم هام رو بستم  دهیم رس نهیرید یبهش جواب مثبت دادم! باالخره به آرزو یفکر و ناز و مشورت چیبدون ه
که تا قبل از مرگ سوگند، سرزنده و شاد و  یینایس بیعج تارفتار نسب یم. چشم هام رو بستم روحرمت خواهر یرو

 بستم و در کمال وقاحت جواب مثبت دادم! قیهمه حقا یخونگرم بود. چشم هام رو رو
 یهمه  دیاگذشته تموم بشه. امروز ب یهمه  دیادامه بدم. امروز با دی. بادمیتفاوت ادامه م یکنه و ب یم یغرش ایدر

 مردها تموم بشن.
خوشحال  شتریب نایس یمن! خونواده  یالخصوص خونواده  یشد. عل ختهیبا اعالم ازدواجمون تعجب همه برانگ -

 بخشه. یم امیکنه و الت یپسرشون رو بهتر م یکردن ازدواج مجدد حال روح یشدن چون فکر م
به من  نایدو ماه نه س نیا یهمه  یدا بود. و توسر و ص یب مونیو مجلس عروس میعرض دو ماه ازدواج کرد در
 نبود! سریسکون برام م نیو ا یدور نیا دنیشد و نه من بهش. اونقدر خوشحال بود و کور که د کینزد

که ساکن شدن و انگار  یی. دست هارهیگ یدست هاش، هدف م ونیو چشم هام پاهام رو م رمیگ یرو ازش م نگاهم
 .دنیگوش م اون ها هم دارن به حرف هام

کرد. صدام  دایپ یشترینمود ب بشیکه حال عج میبود الیو ی. با همون لباس عروس. توشیک میرفت یشب عروس -
 هم مرده! نایبعد از سوگند، س دمی. بهم گفت و من فهمولنی. بهم گفت چنگ بزن نه ونازیکرد سوگند نه پر

 فیرو تعر میزندگ یشکست ها نیاز بدتر یکیدارم محکم  نقدریلرزه و که چرا ا یکه چرا صدام نم شمینم متعجب
 . هست؟ستیمرد ن نیکنم. علتش حضور ا یم
 یم یداره و با اون توهمات زندگ یادیسرش توهمات ز یتو یعنی. هیزوفرنیمبتال به اسک نایگـه س یدکترش م -

وقت  چیاز توهماتشه و اون ه یکیبده. زنده بودن سوگند  صیرو تشخ ایو رو تیواقع نیبتونه مرز ب نکهیکنه. بدون ا
 !دید یا گهیبلکه منو سوگند د نه،ینتونست منو بب

بچه بعد  هیبچه خوابوندمش و مثل  هیتن دادم. مثل  شیبه باز یبودم ول دهیشوکه شده بودم و ترس نکهیشب با ا اون
 .رونیبه همراه سازم زدم ب الی. از ودیآروم خواب یلجباز یاز کل

 وحشت زده شده.کنم. لحنم  یم نگاهش
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 االن! نیبود! مثل هم اهیس ایاون موقع در یعل -
 یو دست هام رو شمیکنه. از اون حالت آروم ناخواسته جدا م یو پر اخم نگاهم م شهیهاش از مقابل کنده م چشم

 .نهیش یگوش هام م
 .میکرد یم هیگر میو آسمون. هممون با هم داشت ایمن بود و در یادایفر یفقط صدا -
 آب، درون اون خاطره غرقم کرده. یرگی. ترمیبه عقب م دهیو من ترس شهیتم خم مسم به
 کنم. نداشتم؟ یاز خدا! خسته شده بودم از شکست. حق داشتم خودکش نایکردم. از خودم از س یگله م -

 کنه. پر تحکم. یم صدام
 فراموشش کن! ناز،یپر -

 زنم. یکنم. لب م ینگاهش م مبهوت
 !؟یفراموش کنم عل یرو چجور میانتخاب زندگ نیرفراموشش کنم؟ بدت -

 .دمیرو تکون م سرم
دوست داشت. چون بهش  یسوگند رو از بچگ نایچون س نایتونم فراموش کنم. من بند کرده بودم به س ینه نه. نم -

 کردم! یمن به خواهرم حسادت م ،یکردم. عل یحسادت م
 .بندم یو چشم هام رو م شهیدست هام قفل م ونیم سرم

که  بشیعج ییبایکردم بخاطر ز یحسادت م یبه خودم! من به سوگند از بچگ یکس نگفته بودم حت چیبه ه نویا -
 یحت ادمهیتوجه ها به اون بود.  یهمه  شهیکردم چون هم یدونم به شهرزاد رفته بود. من بهش حسادت م یحاال م

 کرد. یرو پر م شییتنها نایات تنها بود و سهم سوگندو دوست نداشتن و سوگند مظلوم غالب اوق دهیو سپ لوین
توان  یکه مرد من حت ادیم ادمیو  رهیگ یآروم م یلمس کم نی. تنم از انهیش یصورتش م یو به رو شهیبلند م دستم

 .تشهیتر از جد قیعم چششیشده. رنگ پ شهیرو داره. نگاهش مرموز تر از هم یاهیهم س نیدر مقابل ا ستادنیا
سال اشتباه  یکه س یبهم نشون داد یحرف چیو بدون ه میوسط زندگ یدیکه پر یهست یچ تو ،یهست یتو ک -

 شد؟ یسپر یپوچ یتو میسال زندگ یسال عاشق نبودم و س یکردم و س
 کنم. یکنه و نگاهش م یمونه. نگاهم م یهوا م یو دستم تو شهیجاش بلند م از
 بلند شو! -

 .دمیتکون م یرو به عالمت نف سرم
 م!تون ینم -
 نبض داره. شیشونی. پشهیسمتم خم م به
 !شتم؟یمن پ یوقت یتون ینترس! چرا نم یچیاز ه یمن شیپ یبهت گفتم وقت -
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 .شمیجفت م کی نیبرق ا محو
 !م؟یزندگ یتو یومدیچرا زودتر ن -

 . لحنش تشر دهنده ست.شهیدندون هاش م ریاس نشییبنده و لب پا یهاش رو م چشم
 بس کن! -

 یرو م یاما چشم هام گذشته ا شمیم رهیشه و دست هام دورشون حلقه. به روبه رو خ یجمع م شکمم یتو پاهام
 خورده. وندیپ یکه با عل نهیب

 دو تا، سه تا... ،یکی. میاالن بچه هم داشت یومدیاگه زودتر م -
 تمومش کن!-
 کنن. یشن و غرش م یتر م یموج ها وحش ادش،یو پست بند فر چهیپ یم ادشیفر

 .دمیادامه م شده مسخ
و  دیخودش هم سر زا پر کش تیو در نها ارهیب ایسالم به دن یتونست بچه  یبود و نم فیخواهرم جسمش ضع -

 انیو رفت. پو دیگلوله بهش برخورد کرد و اون هم پر کش یاوج جوون ینتونست بچه داشته باشه چون تو ویرفت. فاب
بچه هم  هیو چند ساله هنوز  یکنه. و منِ س دایپ شوییایدختر رو یک ستیحاال حاال ها قصد ازدواج نداره و معلوم ن

 شده ست. نیکه انگار نفر یسوزن! نسل یدارن م یها و هافمن ها، سر نسل ما بدجور انیندارم. پرن
سرم بهشون فکر کنم. اما  یجرئت نداشتم تو یهستن که تا حاال حت ییحرف ها اد،یکه از دهنم درم ییها حرف

 تونم که نگم. ینم گهیر شده م. انگار دپ گهید نگاریا
منجر  دیبا ادشیکردم. فر شیکه با حرف هام چقدر عصب ستین سریبرام م صشیخودمم که تشخ یغرق تو اونقدر

 باز شده! بیشد اما نطق من عج یبه سکوتم م
مطرب! کدوم  یردبار خطابم ک نیکه اول یی! تویدیدیم ونیزیتلو یمنو از تو یاجراها ینشست یگفت م یم ویفاب -

 سا؟! هیروتو باور کنم سا
 کوتاهم پر از سرزنشه. یخندم و خنده  یم
 !یشناس یبود. تو سالهاست منو بهتر از خودم م دارید نیمن اول یگرچه برا -

باره بدنم رو  کی. لرز به کیو تار رهیشده. ت ای. چشم هام هم رنگه درادیو نگاهش باال م شهیدستش م ریم اس چونه
 غره. یبهم چفت شده ش، م یدندون ها ی. از الرهیگ یم
 یدلت م نکهیخواد! مثل ا یامشب دلت بچه دار شدن م نکهی! مثل امیآروم باش یکه امروز قصد ندار نیمثل ا -

 !یموفق هم شد نکهیخشمم فوران کنه و مثل ا یخواست بدجور
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کولش افتادم و مشتم  یبرنج رو ی سهیمثل ک امی. تا به خودم بدایهو شتریشه و لرزشم ب یدستش از چونه م جدا م و
 .ادیسرشونه ش فرود م یناخواسته رو

 !؟یعل یکن یم کاریچ -
 !یدی. هنوز نفهمنازیپر یدیداره! هنوز نفهم یکردن با اعصاب من چه عواقب یبهت نشون بدم باز دیبا -

 یچوب یکنن. به سمتم کلبه  یندان مگفته شدن، تپش قلبم رو صد چ نییخشم اما با تن پا تیکه با نها ییها حرف
 خوام پامون به داخل اون دنجِ قشنگ برسه. یداره و من نم یقدم برم

 گلوم نمودار شده. یکه از ترس تو ینالم. با بغض یم
گذشته م همه ش پوچ بود و با وجود تو  دمیحسم به اون مرد عشق نبود! با وجود تو فهم یفقط خواستم بفهم -

 حساساتم اشتباه بوده!که چقدر ا دمیفهم
 داره. دنیهر آن احتمال ترک یو لحنش مثل بمب ساعت شهینم میمال یذره ا لحنش

 !یاریکفرمو باال م یاشاره نکن! دار زیهمه چ یب یبه اون عوض نقدریا -
فقط  یکردنه ول یباز ریبا دم ش ،یعل یجلو نایدونستم اوردن اسم س یکنم. م یاما مقاومت م ادیخواد درب یم اشکم

 از عشق بوده نه خود عشق! یخواستم بفهمم که اون احساسات سراب یفقط م یخواستم بفهمه ول یم
و چشم  شهیاز دهنم خارج م یفیخف غی. جامیفرود م یرنگ و راحت یمبل عسل یبه رو میو و مستق شمیکلبه م وارد

 .هیهام گرد شدنتشون حتم
 گم فقط لطفا آروم باش! ینم یزیچ گهیتو رو خدا آروم باش! اصال من د ،یعل -
و بغضم  شمیخودم جمع م یشرتش، تو ی. با دراوردن تشهیفهمم که با حرف زدن آروم نم یشرتش م یدراوردن ت با

 کنه. یم یشرویپ شتریهر لحظه ب
 قرمزه. یلیمرد من خ ی. چشم هاشهیپرتاب م نیزم یشرت به رو یت
 !؟یخوا ینه دو تا، سه تا م یکینه  ؟یخوا یبچه م -

 .رمیگیرو گاز م لبم
 !ه؟یبد یخواسته  نی! امیتو زندگ یومدیخواست زودتر م یفقط... فقط دلم م -

 فهمم چرا! یو نم رهیگ یم شیآت شتری. برهیگ یم شیآت شتریب یسوزه و عل یلحنم م تیمظلوم یبرا دلم
 . نگاه پر اشکم ملتمسه.نهیش یمبل م یاز زانوهاش رو یکیو  ادیم جلو

 خرابش نکن! ینجوری! اینه عل ینجوریا -
. حرارت تنش از خشمه. حرارت رنیگ یمبل قرار م یزنه و دست هاش دو طرف صورتم به رو یم مهیشه و خ یم خم

 فرق داره! شهیتنش با هم
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 !ی! خودت گفتنازیپر یخوا یتو بچه م -
 یداغش که به رو ینفس ها و شهیبلند م یلرزونم کم یغلطه. صدا یگونه م م یرو هیو  ادیباالخره درم اشکم

 کنه. یم شتریترسم رو ب شه،یصورتم پخش م
 !دمیفهم ویهمه چ یوقت یخوام ول ی. مینجورینه ا یخوام ول یم -

 !هیتپ یو قلبم درون حلقم م ادیاشکم فرود م یرو لبش
 !؟یمن چند بار اسمشو اورد یامشب جلو ار؟یذهنت ن یتو یبهت نگفته بودم اسمشو حت -

حاضر به درک کردن  ستیشدن ن ی. مرد خود خواه من حاضر به راضنهیش یموهاش م یو تو ادیاال مهام ب دست
 .ستین

 !یو بدون یاطرافم رو درک کن یبار بود. فقط خواستم احساسم به خودت و آدما نیبار بود. بخد ا آخر نیآخر -
درون دلم  کیکوچ یها ینگاهش پر . نگاهش همچنان دهشتناکه وادیو سرش باال م شهیهاش از گونه م جدا م لب

 کنه. یرو غمزده م
 نویا یتون ی! نمنازیاطرافت رفتن به درک پر یبه درک! آدما رنیاطرافت م یاحساساتت مال منه! آدما یهمه  -

 !؟یبفهم
 فشاره. یمشت هاش م یرو تو شونیو نرم شهیموهاش چنگ م یتو جانیهام از شدت ه دست

 !ه؟یتو چ یمن نقشم وسط زندگ ؟یتو چ -
 .دهیپوش حرمسرام، بع اهیاز سردار س یمکث نیکنه و همچ یچشم هام مکث م یتو نگاهش

 هزار بار بهت بگم صبر کن؟! یروز یکن یچرا مجبورم م -
. رهیگ یصورتم و گردنم جا م نیماب یمقاومت چیدن و سرش بدون ه یهام سرش رو به سمت خودم فشار م دست
 وش گرفته.تنش، تنم رو در آغـ*ـ ینیسنگ

 نداشته باش! نیتا اون موقع توام صبر کن و از من انتظار تمک یکنم ول یصبر م یکنم. تا هروقت بخوا یصبر م -
چشم هام خشک  یو اشک تو ارهیخشن و خش دارش، لبخند رو به لب هام م یو صدا شهیبه گردنم خورده م یگاز

 .شنیم
 نکن! یابم بازبا اعص نقدریکنم پس ا یدلم بخواد م یمن هرکار -

 کنه. یو نوازش م زنهیرو مهر م ششیپ هیگاز چند ثان یکنه و لبش جا یموهاش رو نوازش م دستم
 یذار ی! تو نمیکن یکه ناموسته، تجـ*ـاوز نم ممیبه حر یبش یهرچقدرم عصب دونمیکه م یشناسیاونقدر منو م -

 وقت! چیبشه. ه یحرمت یبه ناموست ب
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 تیترسم از عصبان یم که با وجود همه  دهیوقته فهم یلیرو خ نیرو ندونم ا یزیر چآروم تر از من شده. ه صداش
شده ش ببخشم و دوباره سبزشون کنم دوباره زمردشون  اهیس یتونم آرامش رو به چشم ها یم یبیهاش، به طور عج

 کنم.
 !رهیمی. منازیپر رهیمیفقط بخواد بدون اجازه بهت نگاه کنه، م یهرکس -
 .رهیلحن ضعف م نیا یکارم و دلم هزاران بار برا یلَختش م یموها یرو یا..وسـ..ـه بـ

. حالت چشم هاش ادیبره و سرش باال م یم یخندم. از لرزش بدنم پ یصدا م یو ب شهیم رمیدامن گ فیضع یا خنده
 .هیسوال

دعوا و بحث و قرار بگذره.  یرومون چجور شیپ یها قهیدق ستیمعلوم ن مییتنها یخندم که وقت یم نیبه ا -
 شده! بیمحبتمون با هم ترک

 گـه: یو همزمان م کارهیم عیسر یحالت لب هام که لبخند روش طرح شده، مهر یرو
 نداشته باش! تو فقط بخند! یکار زایچ نیبه ا -
کنه به حبس کردن نفس هام  یخندم و خنده م دعوتش م ی. مشهیاز تمنا م زیوجودم لبر یو همه  شمیتاب م یب

 پر التهابم! ی نهیـ*ـدرون س
*** 

 .شهیمنقبض تر م اخماش
 گردنت مشخصه! یهمه  -
 یست. برم دهیبسته و پوش یادیرنگم، ز یبلند و کالباس راهنیگردن پ ی قهیاندازم و  یبه خودم م ینگاه نهیآ یتو از

 تر بشه. دهیمنتظره تا گردنم پوش بیکه دست به ج ییدوزم به سرتاپا یگردم و چشم م
 نکردم. دایپ نیتر از ا دهی. لباس پوشستین دایپ چممیها! موهام که کامال داخل کالهه! ه هیمهمون -

اخم  نیکنن مثل ا یم یدلبر مشیحج ی. بازوهاشهیم نهیدفعه دست به سـ*ـ نیو ا ادیدر م بشیج یاز تو دستش
 .رتیغ نیلحن و ا نیها و ا

 نباشه! دایبپوش که گردنتم پ یروسر هیتو چشمه. به جاش  یلیخ ناشی. نگاریکالهه رو درب -
 .شهیکشم و چشم هام مظلوم وار درشت م یم مینتیز یبه کاله حجاب یدست

 حرف آخرته؟ -
 قمیو نفس عم نهیش یگونه م م ی. دستش به روستهیا یداره و رو به روم، پشت به تختمون م یقدم به جلو برم چند
 .هیمتینامال چیشدن اما لحنش آروم و بدون هکم عمق تر ن یطلبه. اخم هاش ذره ا یرو م لشیپرس

 ؟یدون یکه روت حساسم. نم یدونیم -
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 زنم. یوار لب م زمزمه
 دونم. یم -

 کنه. یلبم رو نوازش م انگشتش
برگزار  م،یعمارت مادر یدو خاندان تو نیمعارفه ب یکه به بهونه  یجشن یخواد تو یکه دلم نم یدون یم نمیپس ا -

 ! درسته؟رهیصورت بگ ییشده، دعوا
 .دهیکنم. ادامه م یم دیدم و حرفش رو تائ یرو تکون م سرم

 الیخ یتونم ب یاز من اما نم یرویسخته پ یسال مستقل بود یکه س ییتو یدونم برا یو م رمیدونم سخت گ یم -
و بعدش  هریگ یفقط خونه که چشمامو م نم،یرو بب یصحنه ا نیتونم و اگه همچ یزن خودم باشم. نم ینگاه مردم رو

 !ستیدست عقل و منطقم ن فته،یب یهر اتفاق
ها ذره ذره به سلول سلول  نیها و قشنگ تر نیتر نیریدادن، ش حیتوض نیو هم دهیم حیمن توض یمرد داره برا نیا

 کنه. یم قیبدنم تزر
گردنش  که دست هام بتونه دور ستمیا یپاهام نم یپنجه  یرو دم،یسف یبلند کفش ها یپاشنه ها یواسطه  به

 طلبه. یخورم و دلم بـ..وسـ..ـه زدن به زمردهاش رو م یم چیبه دورش پ یحلقه شه. به راحت
 نیزنم و کمرم ماب یبسته شده ش، با تمام قلب و روح و وجودم، مهر م یپلک ها ی. به روشهیفهمه و خم م یم

 کنه. یبازوان ستبرش، کودکانه ذوق م
 .شنیم یزبونم جار یروو کلمات از دلم به  شهیهاش باز م چشم

 .یشیباعث حال خوبم م شتریو ممنوم که روز به روز ب یداد حیممنونم که توض -
 خرن. یکنن و به جون م یکوتاهم، حرارت لب هاش رو مشتاقانه حس م یو موها شهیسرم برداشته م یاز رو کاله
آسانسور  قیو از طر میشیاز اتاق خارج م گهیساده و روشن. کنار همد ریبلند و حر یروسر کیکاله با  ضیاز تعو بعد

 نیجمع حاضر به انجام دادن ا یوقت جلو چیه دیدونم که شا ی. دستم رو نگرفته و من ممیریم نییپا یبه طبقه 
 ایکارها رو  یلیخشک و نسبتا متعصبه که خ یک نظامیهر چقدر هم بخواد منعطف باشه باز هم  یکارها نباشه. عل

 دنیبوس ایصحبت کنه و  شتریمن چند جمله ب شیمرد ممکنه پ نیانجام بده. ا یکس یاد جلوخو ینم ایو  ستیبلد ن
پوسته خشک  کیآدم ها فقط  ونیآدم ها، ساکته و م ونیبلد باشه اما م یاز هرکس شتریو در آغـ*ـوش گرفتن رو ب

 ها بودم! یلیاون خجزو  لیو من هم اون اوا شهیها م یلیکه باعث قضاوت شدنش توسط خ یا وسته. پهیو جد
ندارم که  یکنه. گله ا ینم تیکمرم رو از پشت هدا یندارم که حت یو گله ا رهیگ یندارم که دستم رو نم یا گله

 جمع کنارم قرار گرفته. نیا یجلو یا گهیو خشک تر از هر زمان د بشهیج یدستش تو کی
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مرد به وقتش با  نیها و مهربون ها نتونستن! ا از جنتلمن یلیکه خ دهیم هیرو به جونم هد یمرد به وقتش، حال نیا
 شهیت یلحظه ا یقصه ها برا یزنه که فرهاد تو یم ادی)دوستت دارم( رو فر یندادن هاش جور یها و جا خال تیحما

 !ستهیا یکنه و به احترامش م یکوه رها م یش رو به رو
 نیهم هم شیکیچربه!  یه نداشته هاش ماما داشته هاش ب ستیآدم ها و مثل من، کامل ن یمرد، مثل همه  نیا

و تضادش،  یناوارد یبا همه  ینتونست و نخواست بلدش باشه و عل یکس شیسادگ یکه با همه  ینازیبلد بودن پر
 خواست و تونست!

موها  یبه رو نیهاشون نماد یها روسر انیبا هم ندارن اما تفاوت مشهوده. پرن یو رئوف، تضاد آنچنان انیپرن خاندان
 حجابشون کامله. ست،یسرشون ن یار گرفته و رئوف ها اگر چادر مجلسقر

 یکنم و عل یم یهاشون مهربون و محترمن. با لبخند گرم اعالم خوشبخت لیو فام شهیانجام م دایتوسط آ معارفه
 فقط نظاره گره.

 گردم. یکمرنگ به سمتش برم یبا خنده ا شه،یخلوت م یکه کم سرمون
 اخما رو سردار جون!خرده باز کم اون  هی -

 .رهیگ یبه خودش م یشتریب قیمن عم یکشن و خنده  یخط و نشون م زمردهاش
 مرد بداخالق شده؟! هیچقدر بدبخته که زن  نازیکه همه فکر کنن پر یخوا ینم -

 .شهینم شیحال یشوخ یو ذره ا نهیش یم طنتمیپرش یها یقهوه ا یتو نگاهش
 کردن! جایهمه ب -
 نیسالن درحال پخش شدنه، دلخواه و انتخاب منه. ا یکه تو یکالم و آروم یب یقیو موس شمیم کیبهش نزد شتریب

 .هیو بدون شوخ یبار لحنم جد
 افتاده؟ یچرا گرفته ست؟ اتفاق دایآ -

 و معصوم ترش کرده. باتریز یسادگ نیکمرنگش در ع یکه لباس آب رهیگ یرو هدف م ییدایآ نگاهش
 کرتو مشغولش نکن!. تو فستین یمهم یمسئله  -

از مبل ها کنار خانوم بزرگ نشسته  یکی یکه رو نهیش یدخترک مغموم م یپره و نگاه من هم به رو یباال م ابروهام
 خودش فرو رفته. یتو یو حساب

 :گمیم نیح نیخوام قدم بردارم. در هم یاندازم و به سمت پشت پله ها م یهام رو باال م شونه
 دونستنش ندارم! یبرا یمهم که هست اما اصرار -

 گردم. یکنم و برم یم ستی. اشهیدستش م ریاس بازوم
 کجا؟ -
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 به خدمتکارا بزنم. یسر هیخوام  یم -
 کنکاش گرن. زمردهاش

 .شهیحالش خوب م دایآ -
 گم: یکنه. با آرامش م یرو از هم باز م میپشمک یلبم ها یحیو لبخند مل نهیش یدستش م یبه رو دستم

 !یدونیه چون تو بهتر مطور نیقطعا هم -
 .شهیتر م قیفهمم. لبخندم عم یخواد ناراحت باشم و م یهمراهش نداره. نم یاما درد دهیرو فشار م بازوم

 رو. دایعلت غم آ یبه دل نگرفتم که چرا بهم نگفت یجان. من ذره ا یبه خودتون مربوطه عل تونیمسائل خونوادگ -
کنه و ته دلم دلشوره  یرفتن رو صادر م ی. سکوتش اجازه شهیرها م یومو بازوم به آر شنیهاش به هم فشرده م لب
 .ادیم دیپد یخاص ی
 بگه! دیچرا نبا یباشه و عل ینجوریا دیچرا با دایگذره که آ یسرم م یکنم و تو یسمت آشپزخونه قدم تند م به

 یمثبت ها نیر پس زدن اد یمثبت بده اما قلبم سع یکنم که بهم انرژ یتالشش رو م یموتزارت، همه  یقیموس
 روونه شده رو داره.

خوش  یکنه و بو یخدمه رو چک م یو وسواس کارها تیبا جد می. مرشمیو وارد آشپزخونه م دمیرو تکون م سرم
 کنه. یپاک م یدلم رو کم یتو یمختلف، باالخره نگران یغذاها

 م؟یاوضاع چطوره مر -
 کیخودش رو بهم نزد عیقدم سر کی. با شهیاز لبخند و مهر م پر ش،یجد یآن چهره  کیگرده و در  یسمتم برم به

 لب هاش، بانمک ترش کرده. یرو یکنه و رژ لب صورت یتر م
 .دیلـ*ـذت ببر تونی. شما از مهمونرهیم شیداره طبق برنامه پ یخانومم. همه چ دینباش یچینگران ه -

دختر مهربون صحبت کردم و اون  نیبا ا یسابشبش ح م،یروزه مون به شمال برگشت کیاز سفر  یوقت شیپ ی هفته
 یچرا و فقط گفت که نگرانم بود و که غم تو دیسرد رفتار کردن ها رو از دلش دراوردم. اونقدر باشعوره که نپرس

 کرده. ینگاهم رو درک م
 هفته گرمه. کی نیا یمثل همه  لحنم

 بذار. انیاومد حتما منو در جر شیپ یپس اگه مشکل -
 ت چشمام.جف یبه رو -

گردم  یپوشم م اهی. با چشم هام به دنبال مرد سشمیگم و از آشپزخونه خارج م یخدمه م ی( به همه یدی)خسته نباش
 .رهیهم فرو م یسالن اخم هام ناخواسته تو یگوشه  یصحنه  دنیکه با د
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و در حال  هستادیا یعل یمحجوب روبه رو یبه شدت مرتب و خوش لباس، با لبخند یکامال محجبه ول یدختر
پر  کیازدواجش، تبر کیشد. تبر یو شوهرم معرف دایآ یمعارفه دختر عمو یپوش، تو یدختر عسل نیصحبته. ا

 یچشم هاش به پارکت ها یرگیو خ یعل یسر افتاده  ی*ک شده! حتـینبود و حس زنانه م به شدت تحـر یمهر
 دلم بشه. یتو یه شعله ور شد شیآت یتونه باعث خاموش یصورت دخترک، نم یکف به جا

من رو تحمل کنه. گوش  یها یتونه وراج یمرد فقط م نیدارم. گوش ا یو عجوالنه به سمتشون گام برم محکم
حسادت چنگ انداخته به جونم مال زن سه بار شوهر  نیا رهیم ادمیمن رو تحمل کنه!  یها یوراج دیمرد فقط با نیا

وقت  چیزنم که ه یبه عقلم م یبزرگ یدهن وو ت رهیم ادمیکه  . همون بهترستیو چند ساله ن یکرده و مال زن س
 !ارهین ادمی

پخش شده  لیذاره زودتر بهشون برسم. پرس یفرستم که نم یپاشنه هام م یعمارت و بلند یبه بزرگ یدلم لعنت یتو
و با  انیکش م بیعج یها هیبو فقط مال منه. ثان نیو ا دهیدختر رس نیا ی رهیت یهوا حتما به مشام چشم ها یتو

 .شنیحرص خوردنم م شتریباعث ب رندهیانتقام گ شخندیر کیزدن 
 خوشگل من چطوره؟! -

باز  شیو ن یعل یدرهم فشرده  ی. نگاهم رو به زور از اخم هایکردن ناگهان ستیو مجبورم به ا رهیگ یقرار م جلوم
 .نهیش یم انیمهربون پو یچشم ها یهام تو یو قهوه ا رمیگ یم یلباس عسل

 .ادیصورتم م یبه زور رو نینماد یلبخند
 خوبم! -
 ذاره قربون صدقه ش برم. ینم رمیشده و فکر درگ شهیخوش قد و باالتر از هم ،یکت اسپرت سورمه ا نیا یتو

 کنه. یتا پام رو بادقت ورانداز م سر
 که از اصل حالت باخبر شم! شتیاومدم پ ،یدرست حال و احوال کن یوقت نکرد -

 .شهیداره اما دلم پر از تشو یشوخرنگ  لحنم
 ؟یدعوا راه بنداز یخوا ینکنه بازم م -
 کنه. یم شینیبه ب یخنده و اشاره ا یم یبلند یصدا با
 برا هفت پشتم بسه! -
 پرسه. یمکث، م یبعد از کم و
 ؟یحاال واقعا خوب -

 ذارم. لحنم پرمهره. یسرشونه ش م یدم و دستم رو رو یرو تکون م سرم
 نگرانم نباش برادر! نقدری. اانیرش پر از آرامشم پودر کنا -
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که زمردهاش نشونه م گرفته.  نهیش یم یا یعل یمن رو یچرخه. چشم ها یو سرش م شهیازم جدا م نگاهش
 اندازم که همچنان نطقش فعاله. یم ینگاه میدار به دخترک ن یدارم و معن یبرم انیپو یسرشونه  یدستم رو از رو

 !ستیشب نهر هیامشب، شب -
 کنم. یرخ برادرم رو نظاره م میو ن شمیسالن م یگوشه  الیخ یب یسخت به
 !؟یچ -
 رسم. یفرو کرده م قهیسر در  یدایو به آ رمیگ ینگاهش رو م رد
 چشه؟ یدون یم -

 .هیگرد شدن و لحنم پر از شگفت یبه سو رهیم شیمتعجبم پ یها چشم
 !؟یتو نگرانش -

 گرده. یش به سمتم برمو نگاه شهیتر م قیعم لبخندش
 که نگران بشم؟! ستمیمگه من آدم ن یهو -
 .ادیسرشونه ش فرود م یدفعه مشتم به رو نی. ارهیم ادمیرو  میتنش درون یلحظه ا یخندم و برا یم
 !دهینم یکیرو به تو  دای! سردار آانیدهنتو ببند پو -

 .شنیهم قفل م یتو یهاش، تصنع اخم
 ! مگه مغز خر به خوردم دادن؟رهیبگخواست از رئوف ها زن  یک -

 ل،یفام یدختر اون هم تو هی یباره که برا نیاول ان،ی. پوطنتهیو ش یو رنگ نگاهم پر از شاد شمیم نهیبه سـ*ـ دست
 .دهینشون م یو کنجکاو ینگران

 نتونسته دلتو ببره؟! تش،یو معصوم طنتیو ش یزمرد یچشم ها یبگ یخوا یم یعنی -
 کنه. یمردونه ش رو بانمک تر م یچهره  ظش،یغل یغره  چشم

 شده امشب. ریساکت و سربه ز نقدریچرت و پرت نگو! فقط تعجب کردم که ا -
 !یکه تو ازش متنفر یخب به تو چه! اون دختر عضو خاندان رئوفه. خواهر سردار -

 یها کهیو جوابش دهن ت ادینداره. کوتاه م یخوش انیبحث با من پا نیدونه ا یاندازه و م یهاش رو باال م شونه
 .ندهیب یادامه دارم رو م

 !ستمیاز خواهره متنفر ن نهیمهم ا -
 .ستین یخوره اما لحنم جد یهم گره م یهام تو اخم

 !یاز شوهر من متنفر باش یکن یغلط م -
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ره که مثال  یم ادمی. و هیشمس یمعروف منظومه  ی ارهیخنده و خنده ش، قادر به قشنگ تر کردن هشت س یم
 خم کرده بودم.ا

 دارم!با سردارتون ن یپدرکشتگ گهیتو دهنم وگرنه من د یواال خودت انداخت -
 !؟یتا آدم ش یخورد یکتک م دیحتما با -

 .شهیبلند م یقهقهه  نیباعث زود قطع شدن ا یعل یو متعاقبش صدا رهیگ یخنده ش اوج م یصدا
 !نازیپر -
. باالخره حاضر شد از نهیش یاخم کرده ش م یزمردها ینم توگرده و نگاه همچنان خندو یبه سمتش برم انیپو

 دختر عمو جان دل بکنه!
 حرف هاست که نخواد مهلکه رو ترک کنه. نیاز ا زتریو ت شهیدوئل چشم هامون، رد و بدل م نیب انیپو نگاه

 کنم. یبعدا باهات صحبت م -
 !داستیبه آ کینزد ییدش، جاکنه و من حواسم هست که مقص یفوت وقت ترکمون م یبدون لحظه ا و

که  یانیشه و بابتش از پو یچند لحظه قبلم م یبچگانه  تیعصبان نیگزیجا ی. خونسردرهیباال م نهیبا طمان ابروهام
 کرد، ممنونم. یریسر زده سرگرمم و ناخواسته از رفتار شتاب زده م جلوگ

 بله؟ -
 نگفتم )جانم(! و
 کنه. یرو پر م نمونیب یدو قدم فاصله  یقدمش به اندازه  کی
 خنده هاتون کل سالنو برداشته بود! یصدا -

 .یو لحنم عامدانه تر پر از شگفت شهیهام عامدانه گرد م چشم
 جشن، با برادرم حرف بزنم و بخندم؟! یداره تو یاشکال -

 .شهیلجوجانه، خشن تر م یحاضر جواب نیصورتش از ا حالت
 !اد؟یمن بدم م یدیهنوز نفهمکنه.  یتو نگاه همه رو جلب م یخنده ها -
دارم که با اعصابش  لیتما بیاون صحنه عج دنیترسم! من بعد از د یو من ازش نم نهیش یلبم م یرو یشخندین

 کنه! یترکش هاش، دامن خودم رو شرحه شرحه م تیدونم در نها یکنم گرچه م یباز
 !ادی. منم بدم مشهیباعث جلب توجه م تیهاکنه و در ن یهمه رو متعجب م زت،یعز یحرف زدن توام با دختر عمو -

خواد اعصابت متشنج شده ش رو آروم کنه. سرتقانه  یم ینجوریکنه و ا یباز و بسته م یلحظه ا یهاش رو برا چشم
 .دمیادامه م
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دختر  نیا یبترک یمثل بمب ساعت دهیکالم با تو صحبت کنه چون هر آن احتمال م هیکس جرئت نداره  چیه -
 در گوشت حرف بزنه و نترسه؟! نقدریا دیلبخند گشاد چرا با هیر از جان، با ت زیعز یعمو

 پرسه. یو پرتحکم م شنیم زیهاش ر چشم
 !؟یکه راجع به من دار هیچه تفکر نیا -
 کنم. یحفظ م ی. موضعم رو به سخترهیم براش ضعف م چارهیحالت هم دل ب نیا یلعنت به من که تو و
 !گم؟یمگه دروغ م -
 کشش نده! یخودیسن من و تو به شدت بچگانه ست. ب یبحث برا نیا ناز،یرپ نیبب -

 لحنم مشهوده. یشده م تو شتریو حرص ب شهیم شتریب حرصم
کودکانه  شهیزنم م یم یمن حرف یوقت یول ستیبچگانه ن یکن یبحث م زایچ نیشما سر ا یجناب؟ وقت هیچجور -

 و ابلهانه؟
 .دمیمن رو نداره اما من واقعا ناراحتم! ادامه م شتریکه طاقت ادامه دادن ب ونمدیکشه. م یم ششیبه ته ر یدست کالفه

 !ه؟یادیز یحرف بزنه. خواسته  ادیاز من باهات ز ریبه غ یدوست ندارم کس -
 .نیکنه. زمردهاش طوفان یخواد بره باال اما کنترلش م یم صداش

 !کجاست گاهتیجا یدون ینم ینکن وقت سهیمقا نایخودتو با ا -
 بگو بدونم! -
 دلشه! یحرف تو نیا قایکنم دق یجا بزنه! حس م نیتونست هم یو گردنم رو م ومدیکاش دلش م یا

 ذارم! یتونن نگاه کنن! چون من نم ینم یو حت ستادنیگود ا رونیو اونا ب یتو زن من -
 ونیزیاز پشت تلو یخواست یط متو سال ها فق فتادیاتفاق افتاد که اگه نم یاون گوتن لعنت انیمن زن توام چون جر -

 !ینگاهم کن
 !دیببخش -

و دست  نییو نگاهمون به سر پا رهیگ یکردن بحث ناتموممون رو م یشرویپ یجلو دا،یو مغموم آ فیظر یصدا
 .نهیش یبهم گره خورده ش م یها

 به شدت سرده و نگاه من به شدت دلواپس. یعل نگاه
 .نهیش یلبم م یرو یلبخند کمرنگم به سختکنم و  یپرت م رونیرو نامحسوس به ب نفسم

 زم؟یجانم عز -
 شرمنده ست. لبخندش

 !ستیمساعد ن ادیباال استراحت کنم؟ حالم ز یاز اتاقا یکی یتونم تو یم -
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خواهرش حالش بده و  نهیب یم یعل نکهی. از اشهیم شتریب یو عل دایآ نیب بیغر بیعج یحال و هوا نیبه ا شکم
 رفتار کنه! ینجوریا دیمرد خونواده دوست چرا با نی. اشمین مخونسرده، نگرا نقدریا

 کنم. تیجان. بذار همراه دایخواد آ یاجازه که نم -
 رسه. یو )ممنون( کمرنگش، به زور به گوش م رهیش فرو م قهی یتو شتریب سرش
 .رهیگیو جلوم قرار م شهیبلند م یعل دست

 برمش! یخودم م -
 و با سکوتم مجبورم حرفش رو قبول کنم. چرخه یم نشونیشده نگاهم ب مات

که وارد آسانسور بشن، چشمم  ی. تا زمانشهیبه دنبال برادرش روون م یسست یبا قدم ها دایو آ شنیکنارم رد م از
 که ظاهرم رو حفظ کنم! رهیم ادمی یحت شه،یکنه و فکرم از بس مشغول م یم شونیهمراه

 جون! یپر -
بد  یخوب رو در کنار حس ها یگردم. صورت گرد و تپل سبزه ش، حس ها یمهربون خاله م برم یسمت صدا به
 .دهیم یدلم جا یتو

 کنه. یبراقش، سر تا پام رو با محبت نظاره م یو چشم ها رهیگ یرو م دستم
 شوهرت. ی. خدا حفظت کنه براکیساده و ش شهیماشاهلل ماشاهلل. مثل هم -

فرود  فشیدست لط یبه رو گهیکنه. دست د ینم یتوجه شن،یمکه کفش باعث به وجود اومدنش  یبه درد پاهام
 و لحنم پر از تشکره. ادیم
 خاله جان. دیبه من لطف و محبت دار شهیفداتون بشم من. مثل هم -

شاد آدم  یلرزش با همهمه  نیلرزه و ا یم یلرزونه. صداش کم یدلم رو م شه،یکه درون چشم هاش جمع م یاشک
 ره.دا رتیسالن، مغا یتو یها
دونم که باالخره  یاون شرمندم و م ینداشت دخترم. من به جا اقتتویفرهاد من ل یحرف ول نیزدن ا نیدرست ا -
 !شهیم مونیخوره و از کارش پش یمثل تو رو م یروز حسرت زن هی

 کنه. یتار و پودم نفوذ م یو شرم به همه  فتهیم نییپا سرم
 شهیبا همسرش هم دوارمیت خاص خودش رو داشت که قابل توجهه. امخاله جان. فرهاد هم با من مشکال دیینفرما -

 خوشبخت باشه.
 نقشش نداره! زیبا عروس ر یخوب یدونم که رابـ ـطه  یم و

 زنه. یگونه م رو بـ..وسـ..ـه م یو به آروم ستهیا یپاش م یپنجه ها یرو
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 یخوشحالم که کنار مرد مقتدر یلین خمن بوده و اال یتو آرزو یخوشبخت شهیدل پاک و مهربونت بشم. هم یفدا -
 گرچه... نمتیب یمثل سردار م

نگاه فرهاد به پدرش رفته.  یش. سورمه ا رهیساده و ت یکشه. چشم ها یبه چشم هاش م یکنه و دست یم مکث
 هخامنش. دونیفر

 .دهیم ادامه
. یو بمون یداشتم تو عروسم باشبه دلمه. دوست  شهیحسرتت هم ینزنم ول یدر مورد گذشته ها حرف ادیبهتره منم ز -

 .رفتیدلم از بودنتون با هم ضعف م دمید یتو و فرهادم رو کنار هم م یعالم بچگ یتو یوقت
دهنده ست. دوست ندارم احساس عذاب وجدان دامن  یبنده و لحنم تسل یلب هام نقش م یبه رو یاز ته دل لبخند

 باشه. رشیگ
 ی. به قول شما گذشته ها گذشته و االن هرکدوم از ما زندگدیعذاب ند خودتونو نقدریمن دورتون بگردم ا یاله -

 همون گذشته چال بشه. یحرفا هم تو نیا می. بهتره بذارمیخودمون رو دار
درون  یکنه لبخندش پر رنگ تر از اشک ها یم یکنه. سع یم دیحرفم رو تائ نییتکوت دادن سرش به باال و پا با

 چشم هاش بشه.
 الیکن و با خ هیبه بعد به سردار تک نیآروم بشه. از ا یحرفا رو بهت بزنم و دلم کم نیخواست ا یدلم م یلیخ -

 راحت چشماتو ببند!
 یبه خودش م یشتریو لبخندم عمق ب شمیبه دل مادرشوهر سابقم نشسته، شگفت زده م نقدریا یمهر عل نکهیا از
 !ستن؟ی. نبنیو آدم هاش به شدت عج ای. دنرهیگ

 نییهرچه زودتر به پا یو منتظرم که عل رهیزنم، نگاه کنجکاوم به سمت راه پله م یکه با خاله م م یکوتاهاز گپ  بعد
 !ادهیز یادیز دایکردن آ یهمراه یبرا قهیست که باال رفته و ده دق قهیاما حدود ده دق ادیب

وجود  یراقبه که کم و کسرداره و م یمهمون ها قدم برم ونیکه م رمیم یمیو به سمت مر ارمیطاقت نم باالخره
مختلف غالبا تند،  یادکلن ها یصورتم نقش بسته و بو یحفظ آبرو به رو یروحم، برا ینداشته باشه. لبخند ژکوند ب

 .دهیرو آزار م مینیب
 جان! میمر -
 و چابک. عی. سرادیبه سمتم م ،یضلع غرب ادینه چندان ز تیجمع ونیگرده و از م یسمتم برم به
 نومم؟جون دلم خا -

 .نهییبلندم، قدم بلندتر شده و مجبورم به سمتش خم شم. تن صدام پا یپاشنه ها بخاطر
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 یمنو سردار بشه. اتفاق بتیمتوجه غ ادیز یخوام برم باال کار دارم. حواست به همه باشه و نذار کس یمن م میمر -
 اش!تو هماهنگ ب یول میایزود ب دمیهمراهمه. شا میهم افتاد بهم زنگ بزن. گوش

 .شهیکنجکاوانه گرد م زش،یر یپره و چشم ها یباال م ابروهاش
 افتاده؟ یاتفاق -

 .ادیکش ب شتریکنه ب یم یژکوند و مسخره م سع لبخند
 و مهمونا باشه. ینه نه. فقط حواست به مهمون -
 دلشون تکون بخوره. یذارم آب تو یچشم. نم یبه رو-

 .دمیذارم و گرم فشار م یشونه ش م یرو رو دستم
 .زمیکنم عز یممنونم ازت. جبران م -

 صادقانه ست. لبخندش
 ست. فهیخانومم. وظ دیینفرما -

جلوم  یکنم کس یبه مقصد، خدا خدا م دنیکنم و در طول رس یبه سمت آسانسور قدم تند م میاز تشکرم از مر بعد
 کرده. می. گز گز پاهام عصبرهیرو نگ
 یبه چشم کس نکهیاز ا یدو و بسته شدن در، نفس آسوده ا یطبقه  ی بعد از فشردن دکمه شم،یاتاقک که م وارد

 شکافه. یم رو م نهیسـ*ـ یکشم و قلبم داره قفسه  یم ومدمین
 .شهیباعث آرامش دردم م یکف، کم یو خنکا ارمیپرعذاب رو از پاهام در م یمسخره  یو کفش ها شمیم خم

 یصدا ،یقیبلند موس یصدا نیا ونیدارم انگار م یگام برم پنجه یرو یو جور شمیبه دست از آسانسور خارج م کفش
 تونه به گوش برسه! یمن هم م یپا
 یپشتشون م یکی یکیمهمان بسته ست.  یاتاق ها ی. در همه ادیکنم و آهم درم یروم نگاه م شیپ یاتاق ها به
 .ادینم ییصدا چیچسبونم اما ه یو گوشم رو بهشون م ستمیا

و به سمتش  فتمیاتاق خانوم بزرگ م ادیو کمرم از شدت اضطراب عرق کرده. به ناگاه به  یشونیو پ شمیتر م یعصب
 اون اتاقه. دا،یآ یکنم. اتاق دوست داشتن یقدم تند م

چشم هام رو با حرص  شیو پرتشو دی. ناامادینم ییصدا چیچسبونم و باز هم ه یگوشم رو به در بسته ش م یآروم به
 !شهیبلند م دایهق هق آروم آ یکه صدا رمیفاصله بگ خوام یکنم. م یباز و بسته م

 .دهیبه شدت آزارش م ف،یظر یسوزن یده که گوشواره  یم هیو گوشم اونقدر محکم به در تک شهیهام گشاد م چشم
 کنم! یدرست نقش باز یتونم حت یبده که نم نقدری. حالم استیداداش، بخدا دست خودم نبود و ن -

 ست. شهیزده تر از هم خیسردتر و  ،یمحکم عل یصدا
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 !یشیدرست م -
 . مثل ضربان قلب من.رهیگ یاوج م دایآ ی هیگر
 افتادم. نه؟ شهیهم یآبرو ندارم. از چشمت برا یذره ا گهید شتیپ -
 استراحت کن! -

شرمزده  ی. صداستهیا یو فرار کنم که م رمیخوام فاصله بگ ی. هول زده مادیم شیمحکمش به سمت در پ یها قدم
 که اتاق رو ترک کنه. شهیشکنه. انگار مانعش م یرو م نشونیباز سکوت ب دایآ نیمگو غ

 ،یبخدا اگه شما ازم رو برگردون ستم؟یمعصومت ن یدایآ گهیمنفور شدم؟ د نقدریا ؟یکن یداداش چرا نگام نم -
 نداره. ییبرام معنا گهید میزندگ
 پرن. یم نییسرم باال و پا یو هزاران سوال تو رمیگ یرو گاز م لبم
 برو کنار! -
 نیمنو ببخش! کارمو از دست دادم به درک! اصال بندازم زندان اما روتو ازم برنگردون. با ا فتمیداداش به پات م -

 عذاب وجدان کار من تمومه.
 چرا؟! یبره زندان ول دیبا دایو آ ستین سیپل گهید دایترسونتم. آ یم دایآ یخشک شده و حرف ها دهنم

نه ضربه زدن  هیکردم قصدش عاشق یساخت. فکر م یالیو خ یقصر تو خال هیبرام  یگولم زد. اون لعنت یاون لعنت -
از شما و بابا؟ ناوارد بودم و اون وارد بود.  ریبودن به غ میبه شما. نه ضربه زدن به زنت. مگه من چقدر مرد تو زندگ

 حالم بده... یلیحالم بده. خ
 .شهیپر از بهت موجود من  یبلند و همه  یعل یصدا

! تو در مورد من چه یکرد یفکر م زایچ نیبه ا دیبا یکرد یبه شرف و شغل و خونوادت پشت م یکه داشت یموقع -
به اون حروم زاده  یداشت التیره و تو به خ یمن مو نم یدرز نقشه ها یعقل؟ ال یب یدختر یکرده بود یفکر

 عشق؟! ؟یچ یبه بهونه  ؟یکر یکمک م
 کنه. یحرفش رو قطع م دایآسوزان  ی زجه

 بخدا بهزاد... -
 .شهیم دایاونقدر مسخ کننده ست که باعث الل شدن آ یعل یصدا تحکم

تو زندانه  یجا یدون ی! همونجور که خودتم میشد نیو خونه نش کاریبهت لطف کردم که فقط ب یلیدهنتو ببند! خ -
 بشم و کار درست رو بکنم! وونهیو نذار د چیمن نپ یبه پر و پا نقدری! پس انجاینه ا
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 میزندگ یها یاز دوست داشتن یکیکه  یوقت ستیشدن صداشون برام مهم ن دهیچیکفش ها از دستم و پ افتادن
چشم  ی! حتستیروبه روم ن هیکه شب نمیب یرو م ییزنم و مات شده جا یم هیکنارم تک واریگناهکاره. به د یبدجور

 !باشنتونن معصوم ن یهم م داهایآ یگفت و حت یهم دروغ م دایمعصوم آ یها
خشن و خشک  نقدریکه ا دمیو حاال بهش حق م شمیچشم هاش غرق م ی. تونهیخون یعل یو زمردها شهیباز م در

 !ادیاز آدم ها بدش ب نقدریانعطاف باشه. که ا یب نقدریباشه. که ا
 ایکنه خوبن  یکه مشخص نم یدنبو یبودنشون، عذابه. خاکستر ینداره. خاکستر یآدم ها درد یدیسف ای ییاهیس

 کنم. ی. زمزمه منهیش یم ششیته ر یو به رو ادیبد. دستم باال م
 !؟یچرا فقط تو خوب موند -

 ندارن! دنیمال یره و چشم هام نا یدرهم فرو م صورتش
 !یخواستم بفهم ینم -

 کنه. یچهره م رو پر م یخوره و تلخند یم زیل دستم
 ؟یدیبه دوش کش ویهمه چ بار ییاز بس تنها یخسته نشد -

اشاره س  نیکوچکتر ای طیشرا نی. من در سردترشمیو من باز هم دلگرم م رهیگ یدستش م ونیراه م ونیرو م دستم
 .شمیم نیمرد پر حرارت تر نیا
تونم دوستش نداشته  ینم نکهیو شرمزده ست. از ا مونیپش سش،یو صورت قرمز و خ شهیظاهر م یپشت عل دایآ

 .شهیم رمیدامن گ یباشم، کالفگ
 !نازیببخشم پر -

 .شهیفشرده م یو دستم توسط عل فتهیم نییپا سرم
 !میبر -
 .دمیچند بار سرم رو تکون م ینف یمعنا به
 خوام! ینم -

. من امشب عزمم رو جمع کردم. با وجود شهیکم کم داره متوجه خواسته م م یعل یعنی ییرها نیو ا شهیرها م دستم
 هاشون هستن! زبانیبه انتظار م نییپا یکه طبقه  ییمهمان ها

 !نییبرو پا دایآ -
 گذره. یحرف از کنارمون م یگـه و ب ینم یچیه ،یدر مقابل دستور عل دایآ
 ماجرا بدونه! نیاز ا یزیچ یخوام کس یقبلش صورتت رو پاک کن. نم -
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و  شهیمتفکرش جدا نم یدهاسوزه! اما نگاهم از زمر یکنه و قلبم حالش م ی) چشم ( آرومش، دلم رو منقبض م
 وجودم. یهمه  یجد میست به تصم رهینگاهش خ

 ن؟ییپا یایچرا نم -
 و لحنم خسته ست. شنیم دهیهام محکم به صورتم کش دست

 امشب بهم بگو و راحتم کن! نی. همه رو همفتهیاطرافم م یبفهمم چرا اتفاقات کهیت کهیتحمل ندارم ت گهید -
حد و حصرش،  یب یقرمز ونیم شیمتیق یو برق سنگ ها رهیشلوارش فرو م بیج یکه رهام کرد تو یدست همون

 کنه. یتر م یلیدل عاشقم رو ل
 !یبذار بعد از مهمون -
 !یمهمون یاالن بگو و راحتم کن! گور بابا نیهم -

 کاش دلش به حالِ حال و روزم بسوزه. یکه ا ادهیلحنم اونقدر ز یتمنا
خبر  یمعنا که منِ از همه جا ب یمعنا داره. کل یکل یحرف یب نیو هم شهیم رهیچشم هام خ یحرف تو یب هیثان چند

 عاجزم. رشونیاز تفس
 !ستیجا با نیهم -
 .رهیو به اتاق خودمون م شهیدور م شمیباالفاصله از پ و
زدم  هیتک واریکه به د یمن ییتنها دنیکنه که به سمت راه پله بره اما با د یجون و صورت شسته قصد م یب یدایآ

 یریش یپاشنه  یب یو نگاهش کفش ها شنیقفل م همی. دست هاش تو ستهیا یشده، م دیو صورتم مثل گچ سف
 .رهیگ یرنگش رو نشونه م

 کن و منو ببخش. ببخش تا داداش هم بتونه منو ببخشه! یکارم ندارم اما تو بزرگوار یبرا یا یمنطق هیتوج چیه -
که خودشم منتظر  دهیقدم برداشتنش نشون م یبگم. صدا یزیکنه که چ ینم یاریبندم و زبونم  یهام رو م چشم

دونه که دختر مورد عالقه ش  یمن، نم انی. پوکشهیم ریو قلبم ت فتمیبرادرم م یحس نو رسته  ادی. به ستیجواب ن
 به شغل و خونواده و خودش کرده! یانتیبخاطر عشقش چه خ

و کارت  شنیسالن. چشم هام از هم گشوده م یپخش شده تو یویاژبر آد شهیوار گام هاش، غالب م ینظام یقیموس
 .شهیدستش، به سمت حس گر اتاق ممنوعه گرفته م یتو

 خدمتکارها! یاتاق رو نداره. حت نیکس حق ورود به ا چیبهم گفت ه دایکه آ فتمیم یزمان ادیو  ستمیا یجام صاف م سر
 پرسم. یم آروم

 اتاقه؟ نیا یجواب سوال هام تو -
 قفل رو. یکنه بازشدگ یدر، اعالم م کیکنه و ت ینم اهمنگ
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 !یتا حدود -
 .شهیم میزندگ یمعما نیرخش برام مجهول تر مین

 نازیبه پر یسال ها چه ربط نیکشه. ا یم دکیاتاق لقب ممنوعه رو  نیبهم گفت که سالهاست ا دایآ ؟یچ یعنی -
 عمارت دارن؟! نیچند ماه اومده به ا

که همه  یلرزونه. نه از ترس. از ابهام یکه تنم رو م هی. لحنش جورشهیتمام رخش نمودار م چرخه و یرخش م مین
 مکه. یجونم رو ذره ذره م ی
 !یدیکه نفهم بهیو برام عج یباش دهیرو فهم زایچ یلیخ دیتا االن با -

 شده؟ رمیکه دامن گ یا یجیگ ایکل تنم شده  یزدگ خیپارکت باعث  یسرد
 کنه. یرو مشخص نم یزیدرون چ یکیتار کنه و یرو باز م در

 کنم. یو مکث م ستمیا یپشت سرش م شه،یکه م وارد
 نیبه ا شهیم یکه منته هیهمراه چ شهیهم یسا هیسا نیبد؟ راز ا ایخوبه  یکینزد نیو ا کمینزد قتیدونستن حق به

 اتاق مرموز؟!
 و چراغ ها روشن. شهیه مکشم و همراه با وارد شدنم به داخل، در پشت سرم بست یم یقیعم نفس

 .رهیگ یم یدهنم رو با شگفت یو دست هام جلو شهیم حبس م نهیسـ*ـ یمقابلم، نفس تو یفضا دنید با
 رو کنده بشه. شیپ یتونه از منظره  یکنه و چشم هام نم یم خیاز پشت سرم، مو رو به تنم س صداش

 !یبادقت نگاه کن تا به جواب سواالت برس -
 میعظ ی. تابلونهیش یتابلو م یرو یو انگشت لرزونم، به آروم شهیه، گام هام به جلو برداشته مشده و مات شد مسخ

 کنه. یم ییپرقدر خودنما زیاتاق اسرار آم نیکه به محض ورود به ا یالجثه ا
 یوقت فکر نم چیست اما ه گهید یجا هیکه متعلق به منه  ینقاش نیا ی گهید یبهم گفته بود که نسخه  ویفاب -

 عمارت تو باشه! یکردم که تو
 !یبهش فکر کن یوقت نخواست چیچون ه دیشا -

از مال شهرزاد  یخود منه نه شهرزاد! تابلو حت گهید ینقاش یتو یرقصن و چشم ها یهوا م یبلند و مواجم تو یموها
 کنه. یم ریرو متح یا ندهیبه خودش گرفته که هر بب یبتیهم بزرگ تره و ه

که سر تا سر  یی. قاب ها و عکس هاادیدورش به حرکت درم یقاب شده  یعکس ها یو به روبه دور تابلو  نگاهم
تا  میمربوط به بدو جوون یی. عکس هانمیب یکنم خودم رو م یاتاق رو پوشوندن و به هر کدومشون که نگاه م وارید

 سالمه! یو اند یخود االن که س
 . نه؟یتو عاشقم -
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 یزییپا یزدم و برگ ها یقدم م عصریول یبدست تو ولنی. ورمیم میسالگ ستیاز ب یسکوته و به سمت عکس جوابش
 من! یاون روزها ی. زندگولنیو و یرو ادهیو پ عصریکردن. ول یهوا پرواز م یتو

سخت مشغول نواختنم و چشم هام بسته ست. نگاهم  ،یارکستر کوروش تهران یتو گهیقاب د کیو در  رمیم جلوتر
 شدنه. ریو جنون از همه شون در حال سراز شهیمبه سرتاسر عکس ها پخش 

که تا حاال  ییعکس ها ثبت شده. عکس ها نیا یخوره. تک تک لحظاتم تو یپلک هام سر م یاز ال یاشک قطره
 !دمیاز خودم ند

 عکسا رو ازم گرفته؟! نیا یک -
 عکس ها دقت کن! یسمت چپ همه  نییدقت کن! به پا -

)گوتن( قلبم  یواژه  دنیسمت چپ عکس ها. با د نییبه قسمت پا شنیم زیم ررم و چشم هام سوزناک یم جلوتر
 دایپ یکشن. و فقط )گوتن( برام معن یواژه ها به ناگاه از سرم پر م یمونه و همه  یباز م دنیاز تپ یلحظه ا یبرا
 خوره! یسرم چرخ م یکنه و تو یم
 !یاحد چیه نه ناز،یپر یاز همون اولم گوتن من بود یشیاتر مهین یتو -
بازوهاش  ونیجوونم رو م یاز پشت بدنم ب عیفهمه و سر یره که م یم جیو سرم اونقدر بد گ زمیریباره فرو م کی به
 .رهیگ یم
 نالم. یبه عکس ها، م رهیخ
 فهمم؟! یچرا من نم ؟یچ یعنی -

 .رهیاز خش ها فرو م یو صداش در هاله ا شهیقفل تر م بازوهاش
 دونست! یم نویا ویو فقط فاب یگوتن من شد ،یشد یرانوارد گروه ته یاز وقت -
 که گوتن تو شدم؟! یچ یعنی ؟یچ یعنی -
مواظبت بودم! من  یبفهم نکهیهمراهت بودم. بدون ا یبفهم نکهیسال ها بدون ا نیا یبه عکسات نگاه کن! همه  -

 سا بودم گوتن! هیسا
خوام باور کنم که  ی. و نمادیچسبه و نفسم به زور درم یش م نهیسـ*ـ یسِر شده و به دوران افتاده م به رو سَرِ
 مدت گولم زده. نیا یهمه  یگوتن همه ش دروغ بوده و عل انیجر
 بخاطر گوتن بودنم دنبالمن! یدنبالمن و تو بهم گفت یتو بهم گفت -
 دروغ گفتم! -

 راف رو دوست نداره.اعت نیزنه که ا یم ادیو فقط قدرت دست هاشه که نگهم داشته. دلم فر زمیریم فرو
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بشه! تو فقط به  یتونستم بذارم گوتنم مال کس ینم گهیخواستم از دستت بدم. د ینم گهیو زود باور. د یساده ا -
 !یمن تعلق دار

. تک تک اون لحظات پر اضطراب رهیباال م یکم میجون یب یکنه و صدام با همه  یگوتن گفتنش متشنجم م گوتن
بال ها رو به سرم  نیکه بهش اعتماد داشتم و دارم ا یتنها مرد ،یباوور کنم که عل دیبندن و نبا یسرم نقش م یتو

 اورده.
 تخت خوابم! یتا باال یدو تا مرد فرستاد شهیادعات م نقدریکه ا ییاتاقم! تو یتو یمرد فرستاد -

 ییرحرارت و نفس هاآغـ*ـوش پ نیخواد. فرار از ا یدلم فرار م لیره و مثل همون اوا یدرون گردنم فرو م سرش
 .شنیگردنم پخش م یکه پر عطش به رو

با وارد کردن اون مرد به اتاق تو به من فهموند  ویبود. فاب ویکار فاب ابونیفرستادن اون مرد و بعدش تصادف وسط خ -
 میرمستقیغ ویببود که زنگ خطرو برام به صدا دراورد. خطر از دست دادنتو. فا یماتومیاولت نیکه از نقشه م خبر داره و ا

 دست بدم. زا شهیهم یتونم تو رو برا یبهم گفت که م
 لرزه. از خشم و ترس و ترس و ترس. یم صدام

 ولم کن! -
 !یریجا نم چیتو ه -

 .شهیتر م نیو سهمگ شتریوجودم ب ی زلزله
 ! ولم کن!یا وونهیتو د -

 سوزه. یم زشیر یاز بـ..وسـ..ـه  گردنم
 گوتن! میا وونهید یما به نوع یهمه  -

کنن و اشک هام کنترلشون دست  یم سیدم. اشک هام صورتم رو خ یزنم و خودم رو تکون م یزنم. داد م یم داد
 .ستیخودم ن

 ...ستمین یچی! من هستمیبه من نگو گوتن! من گوتن ن -
 روزهاست. ی. لحن آرومش، دهشتناک تر از همه شهیذاره رها بشم و حصار دستش محکم تر م ینم
 کنم گوتن! یصدات م شهیهم ،یدیفهم گهیکه د حاال -

و پر  نیخون یگردم و چشم ها یبرم عیذاره که از آغوشش جدا شم. سر یم یو عل دهیم جهیهام باالخره نت تقال
 زمردهاست. یدوزم که سبز تر از همه  یم ییاشکم رو به زمردها
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. حاضر یبود هیسا هیهمه سال فقط مثل  نیو ا یهمه سال دوسم داشت نیرئوف! ا یعل یترسوو بزدل هیتو فقط  -
 یکه ازت تو یمستحکم سی! اون تندیبه سمتم برندار یاما قدم ینیرو بب میمتوال یازدواج ها و شکست ها یبود

 حاال شکست! نیسرم ساخته بودم هم
اعصابم  یرو شهیاز هم شتریب شیشگیهم یکنه. نگاه ناخوانا ینفس نفس زده ترم م ش،یو خونسرد ستادهیوار ا یعل

 کشه. یخط م
! بار سوم مجبور شدم که یکرد یشم تو ازدواج م تیکنم که وارد زندگ یکار هی ومدمینه بشنوم. تا م تونستمینم -

 خودم عمل کنم! ی وهیبه ش
 کنه. یسمت راست اتاق اشاره م ی شهیو به کمد ش شهیبلند م دستش

ذارم از دستم  ینم گهید یبه دستت اوردم ول ریت بشه. دتن دیکمده و امشب با نیا یلباس تو نیده ساله که ا -
 کنم که حالت خوب باشه! یتونم کار یو فقط من م یکه فقط مال من یدون ی! خودتم خوب میبر
 لنگه! یم شیدیسف یو نگاهم به رو جهیکنم. زمزمه م گ یکمد نگاه م یتو دیلباس عروس ساده و سف به
 !؟یکم کم خودتو بهم بشناسون ینخواست چرا م؟یزندگ یتو یومدیچرا درست ن -
تو عمل  ی وهیبود به ش سکی! ریباهاشون بزرگ شده بود یکه از بچگ یدید یرو م یی! تو فقط مرداشدینم -

 کردن!
 !ستادهیجلوم ا یک ستی. اونقدر بلند که حواسم نشهیبلند م صدام

 یهمه دروغ و نقشه نبود. تو فقط م نیابه  یازیکنه! ن یعاشقم م یچ یدونست یکه م یشناختیاونقدر منو م -
 !یکن وونهیمنو د یخواست

شده م، پر  نیسنگ ی نهیسـ*ـ یو قفسه  دهیبلند نشون م یرو نسبت به صدا تشینبض گرفته ش، حساس یشونیپ
 از درده.

 دارم. یداره و به سمت عقب قدم برم یسمتم قدم برم به
 !دیدو نفره هامون نبا یلوتمون توخ یصدات باال بره. تو دینبا یگوتن هم که باش -
 خوره. یم چیچسبم و دستش مثل طناب به دور کمرم پ یتابلوم م به
 !ریازم فاصله بگ -

 داغش باعث گر گرفتن صورتم شده. نگاهش به لبمه. یکنه و نفس ها یلحن متزلزل نم نیبه ا ییاعتنا
 بخند! بخند و امشبو تمومش کن! -
 ترسم! ینباش! م ینجوریا -
 ؟یترس یچرا م -
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 .شهی. دست هاش به دور کمرم سفت تر مدهیو هلش م ادیسرشونه هاش فرود م یرو دستم
 !یبی. عجیعل یبیعج -

 .شهیاز لبم کنده نم نگاهش
 ! بخند!یشدینبودم، با منم موفق نم بیاگه عج -
 .شهیپهنش م یمشتم مهمون سرشونه ها ندفعهیا

 !ستی! برو حالم خوب نیبرو کنار عل -
 !شهیوقت حالت خوب نم چیگه برم ها -

غالب وجودم شده.  یاشک هام مزه  یدونم که شور یذاره جوابش رو بدم و م یو محکمش نم قیمُهر عم حک
که به روش خودش بذر  یمرد رو ندارم. مرد نیوقت توان پس زدن ا جیه گهیدونم که د یکنم و م یمقاومت نم
 .دهیو جنون م یوونگید ی که مزه یقلبم کاشت. عشق یرو تو یعشق واقع

زنه!  یمحکم و منسجم چنگ م یتنه  نیخورن و پاهام ناخواسته به دور ا یم چیتنومندش به دورم پ یها ساق
 طلبه. یوجود م یمرد رو با همه  نیقرارم ا یو قلب ب انیاشک هام بند نم

گفتن، چشم هاش  یزیچ یا به جاکنه ت یبهش م یبگه اما قلبم اشاره ا یزیخواد دهنش رو باز کنه و چ یم عقلم
 رو ببنده.

سوزه و دم  یمعناست. پوست سرم م یب یا هیثان یبرا یحت ییو جدا میفتیاتاق م یرنگ گوشه  اهیمبل س یرو به
مو بلندم، همچنان  یها میکه غالب دست هاش شده و دست هاش، مثل قد یقیحس عم نیزنه از شدت حرارت ا ینم

 نوازش گرن.
 .هیبه خود عل هیتحکم وارش، شب یچسبه و زمزمه  یهاش بهشون م لب
 االن! نیبپوشش! هم -

دارم! اون  تیترسم و چقدر در کنارش امن ی. چقدر ازش مشهیو چشم هام بسته م رهینرمش فرو م یموها یتو دستم
 .زنهیسرم برام چشمک م یدرون کمد تو یبایلباس عروس ز

 پوشم! یم -
*** 

برداشته  یکه درونم رو دربرگرفته، پرده از راز یاندک یشده و درد رهیپارکت خ یبه روبه لباس عروس افتاده  نگاهم
 واداشت! یرو هم به شگفت یعل یکه حت
 کنه. یگوشم زمزمه م ریچرخه و ز یشکمم م ینوازش کننده ش به رو دست

 ممکنه؟! یچجور -
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چسبونم و  یستبرش م ی نهیبه سـ*ـ کنه. سرم رو یم شتریروشنش، شرمم رو ب یچرخونم و زمردها یرو م نگاهم
 .دنیماساژ م یدفعه کمرم رو به آروم نیدست هاش ا

 نکرد! شیدادگاه علن یتو یمن بود ول نیطالق اشاداد، عدم تمک یعلت اصل -
 زنه،یکه م یکشم. با حرف یوجودم عطر تنش رو نفس م یو با همه  شهیم قشیگرم و عم یبـ..وسـ..ـه  زبانیم سرم
 وجودم آرامش. یو همه  شهیم سبک موجود یهمه 

 !یانگار از همون اولم قرار بود تمام و کمال مال من باش -
 چسبه. یزخمش م یو لبخندم به جا قهیعم لبخندم

و  یشکل ممکن عاشقم کرد نیتر ی! به نظامیعل یکنم چقدر جذاب به دستم اورد یفکر م شتریحاال که دارم ب -
 قشنگ تره؟! داستان نیاز ا یکدوم عاشقانه ا

 یو از رو شمیتونم صداش رو بشنوم. خم م یبار م نیخوره و من بعد از هزارم یبار زنگ م نیهزارم یبرا میگوش
 .رهیهم فرو م یو اخم هام تو کشهیم ری. کمرم تدارمیبرش م نیزم
 .دمیکشم و به سرعت جواب م یم ینیه م،یاسم مر دنید با
 بله؟ -

 هل زده ست. صداش
 !ادیاز دستم برنم یکار گهیشما و آقا شدن. د بتیهمه متوجه غ د؟ییکجا فداتون بشم -

 .دمینکنم. پرشتاب جواب م یو به دردم توجه نمیکنم سر جام بش یم یسع
 .میایاالن م میایاالن م -

 یسال ها یو خوادخواه همه  وونهیکنم به مرد د یقرمز شده از خجالت، رو م یکنم و با چهره ا یرو قطع م یگوش
 .میندگز
 !میستین دنی. همه فهمنییپا میبر دیبا -

 کنه. یکشه و مردد نگاهم م یبه صورتش م یدست
 حالت؟ نیبا ا -
 خورن. یدورش تاب م عیشم و دست هاش حواسش به کمرم هست که سر یسمتش خم م به
 !یسال زندگ یس نیا یو بهتر از همه  شهیخوبم من. بهتر از هم -

و  رهیگ یقرار م قشیهدف مهر عم میشونیو پ شهیدوزه. سرش بلند م یجزا صورتم مقرمزش رو به تک تک ا نگاه
 کنه. یرنگ ها م یتر از همه  نیرو رنگ امیبم و خش دارش، دن یصدا

 گوتن! -
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 انیپا
 یدانیع ثیحد

99/4/21 
 

*** 
 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 نگاه دانلود منتشر شده است. تیامده و در سادر  ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا
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