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  نام اوبھ
 

 ی کم شدن حجمشون رو از روتونستمی و بھ وضوح مدیچرخی دور سرم مدستش
 قھ دستام سفت تر و حلشدیصورتم حس کنم،با ھر چرخش نفسھام کشدارتر م

 فکر کنم تونستمینم.. نباشھی نشونھ اتی فکر کنم کھ بازھم از موفقنی بھ اخواستمینم
!...  تباه شده ستستمی شکست خورده بھ تمام معنا ھستم و ھمھ ھست و نھیبازھم 

  پوستم حس کردمی ھوا رو روانی افکار مغشوشم،جرونیدرست ھمون لحظھ م
 ........ دور سرم و حاالگھی چرخش دھی...شد صورتم باد خورد و خنک پوست
 !.. صورتم حس کنمی از سبکتونستمی منویا...تمام باندھا کنار رفتھ بود... شده بودکامل
 ....نمی بستم تا نبچشم
 .... بشھی اورادی زی بستم تا مجددا برام ھمھ چچشم
 .... بودمی بمونھ کادمی بستم تا چھره ام رو تو خاطرم نگھدارم و چشم

 کھ از مدتھا قبل ییزھای از چیلی کنھ خریی لحظھ تغنی قرار بود از ھمزای چیلیخ
 !..زای چیلیخ.....براشون برنامھ داشتم

  
 

 : مسکوت منعکس شدی اش تو فضایسی انگلظی غللھجھ
 یقو: سمت چپم اشاره کردنھی جان؟ با دستش بھ اسوی گی چشماتو باز کنیخواینم-

 !باش دختر
 ی روی پلک راستم رو حس کردم، لبخند مرموذدنیزد،پری چشمام دو دو ممردمک

  پروفسور ھانس نشستھ بودیلبھا
 لیمقا.  جونم حرکت ببخشم تا بھ جلو حرکت کنمی بی بھ پاھاکردی مبمی کھ ترغیلبخند

  کنار زدممیشونی پی بلندم رو از روی و موھاستادمی انھیا
 دختر با نیا....اصال برام اشنا نبود...شناختمشینم... شدمرهی خنھی دقت بھ دختر تو ابا

 کردی نمی اورادی رو برام زی چچی ھدی صاف و سفی نسبتا درشت و پوستیچشما
 دمی صورتم دست کشی تعجب بھ اجزابا

 ؟ی ھستیچطوره؟ راض:  ھانسپروفسور
ان  وقت امکان درمچی ھنیگفتی کھ مییھایپس اون سوختگ.....پس:  بھت برگشتمبا

 ....نداره
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 ھا امکان درمان نداشت، اما با ی ھانس حرفم رو قطع کرد اون سوختگپروفسور
 صورتت ی بار فرمول خودم رو رونی اولی گرفتم برامی تصمی پزشکمیمشورت ت
 امتحان کنم

 ن؟؟یامتحان کن:  کردمتکرار
 دستھاش رو تو ھم ی صندلی اش حرکت کرد بعد از نشستن روی قھوه ازی سمت مبھ

 وقت نتونم چی باال بود ممکن بود ھیلی خسکشیر. امتحان کنم....درستھ: قالب کرد
 تعھد نامھ رو ھم امضا نکاری انجام ای برایحت..... اون صورت قبلتو برگردونمیحت

 یحت... رو قبول کنمی مجازاتو،ھر تی برایطیکردم کھ در صورت وقوع ھر شرا
 .کھ عاشقشم ی از کاریشگیانصراف ھم

  کھ فرمول جواب داد و موفق شدمینیبیاما م:  و دستاش رو از ھم باز کردستادیا
 !نی نزدی حرفنی مورد کوچکترنیاما شما بھ من در ا: دی لرزلبھام

  بھت بدمی واھدی امخواستمینم: پروفسور
 ! ارزوھام؟؟؟ی چھره ام و نابودی تباھمتی بھ قیحت:  زدملب

  
. ستی نی نگرانیجا.. کامال نرمالھزیھمھ چ... اروم باش یھ:  سمتم حرکت کردھی

 چشم بستم و حرف پروفسور رو تو ذھنم تکرار کردم
  کنم؟کاری چدیمن با...باشھ-:

 گونھ سمت چپت ی دوتا لکھ رویجا:  چونھ ام رو چرخوندی با دستش کمپروفسور
 ست؟یمھم کھ ن... کم رنگھیلیالبتھ خ... موندهیباق

 رو برام برگردونھ یدی کھ تونستھ بود چھره جدنی تکون دادم،ھمی بھ نشونھ منفسرمو
 ! قابل قبول بود،دو تا لکھ بھ اندازه قبل عذاب اور نبودیبھ اندازه کاف

 افتاب ،دوریری نمدی ھفتھ مقابل نور خورشکیتا ..شھیبا گذر زمان کامال محو م-
 نی اری نداشتھ باشن در غیپوستت ترشح تا منافذ یکشی خط قرمز مھیگرفتن رو 

 استفاده ی مرطوب کننده اچیاز ھ....ادی برات بوجود می بدیلیصورت عوارض خ
 کنمی مزی ساخت دست خودم رو برات تجوی ھا،کرمیکنینم

 : پروفسور نشستی لبھای روی رو اروم لمس کردم کھ لبخندینی بقوس
 رو تجربھ کرده ی تنوعنی ھمچشی تو زندگی کسکنمی نم،فکری و عروسککھیکوچ-

 مگھ نھ؟...باشھ
 : دمی کشی دستمینی بغھی برگشتم و بھ تنھی سمت ابھ
 ! رو تجربھ نکردهی بدشانسنی چنشی تو زندگی کسمیبھتره بگ-

 دتی چھره جدنی کوتاه با ای موکنمیالبتھ فکر م!  تو کھ بد نشد دختریبرا: پروفسور
 ارهی رو بوجود بینی دلنشریتصو
  پروفسوررمیگی مدهیحرفتونو ناد: کردمیوتاھ کاخم
 دوست ی مرد روھی ی موھات تعصب داری کھ تو روینجوریدختر ا: دی خندبلند

 !!دخترش نداره
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 ! ھم مونده پروفسور؟ی اگھیکار د:  اتاق رو متر کردمی کمینی تک خند غمگبا
 طی شرانی در بدتری حتسوی گیکنیاصالح نم..اره....آھا-

 مون؟؟؟؟یمثل م:  زدمغی جبایتقر
 نی ھمچھی: دی بھ لبھاش کشی دستنکاری ای کرد خنده اش رو کنترل کنھ و برایسع
 !یزیچ

 ! خب پروفسور جان ھانساریبس:  تکون دادم با حرص گفتمسر
 جان دمی محیترج: نشست و با تک خنده ادامھ دادی چرخدار چرم مشکی صندلیرو

 : شدلیدستاشو تو ھم گره داد و بھ جلو متما. یصدام کن
 ؟ی فکر کردشنھادمی پیرو-
 شنھاد؟یکدوم پ-
 !رشتھ ات-
 !ھرگـز:  تحکم جواب دادمبا
 !ینیبی ھم کھ شده حرفمو گوش کن ضرر نمکباری خدا ی محض رضاسویگ-
 نمیبی نمیزی جز ضرر چشنھادی پنیمن تو ا-
 ،فقطی بشی کمکت کنم پزشک حاذقنمتوی می بھ راحتی ھستی تو دختر باھوشیول-

 ینی ببمی خودم تعلشی و پی رشتھ بدریی تغھیکاف
 تو نکھی بزرگتر از ایحت... دارم پروفسوریمن ھدف بزرگتر:  ھامو مالش دادمقھیشق

 اشاره بھ سمتش ھی سال منتظرش موندم تا با ٧ کھ ی سرشناس بشم،ھدفکایکل امر
 یکم سخت!.... ھمھ وقتنیاونم بعد از ا.. کھ از دستش بدمخوامی و نمتونمینم..برم
 !نی ھام بودی و شما ھم شاھد سختدمینکش

ھردو کلھ شق و !  شدهمھی از وسط نبی سقاین،دقی جنس ھستھی از انیتو و را-
 نی بزگترتونستی مانیرا...نیکنی خودتون فکر میفقط بھ خواستھ ھا...خودخواه

 ی ھزارم سختکی بھ یاجی چون من،احتیود پدرپزشک تو قاره بشھ،اونم با وج
 رو تشیری مدیدکترا...رفت و مثال راھش رو جدا کرد! کرد؟کاریاما چ!نداشت

 بود کھ معلوماتش رو بھ تو اموزش نی کھ داشت ایدی مفدهیباالخره گرفت،اما تنھا فا
 داد
 کھ یطی شرادهی مریی رو تغطی ھمھ شرای زندگیگاھ:  شده بھ پنجره زمزمھ کردمرهیخ
 !ی وقت انتظارشو نداشتچیھ
 ی جوونیلیتو خ... نشدهریھنوزم د-

  شدهری دادی زیلی کردن ھدفم خی عملی برایول:  زدمینی غمگلبخند
من کھ ....ایاوه خدا:  حرف زداوردی روپوشش رو در مکھی در حالدی کشی پوفپروفسور

 یدت باش سرتو بھ باد ندمراقب خو...  بھ ھرحالھ؛امای تو چی ھدف واالنی ادمینفھم
 ! ھدفتنیبا ا
   اکتفا کردمی بھ زدن لبخند بزرگتنھا

 دهی تدارک دایآند..می برفتیراه ب: پروفسور
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  حداقل امشب خونھ خودم باشمدادمی محیاما ترج-

 امشب رو مھمان ما باش ھی:  ادا کردی حرف بزنھ بھ سختیرانی کرد ای سعپروفسور
 !بای زیبانو
 ی بلندی بود با صدایسی با غلظت انگلختھی پروفسور کھ امیرانی لھجھ مثال ااز

با ... کردتی دستشو پشت کمرم گذاشت و منو بھ سمت در ھدادی خنددم،اونمیخند
 سالھ بود از جاش بلند شد با ی سی پروفسور کھ زنی ،منششلیخروجم از در اتاق م

 : بھ سمت من اومدیلبخند
 ؟ی واقعا خودتسوی من گیاوه خدا -شلیم

 چطوره؟: رو فشردمدستش
 حرفش دستم رو نی دختر،و با ایمحشر شد:  گونھ ام کاشتی روی محبت بوسھ نرمبا

 : دور چرخوند رو بھ پروفسور ادامھ دادھیگرفت و 
  ندارهی نقصنیصورتش کوچکتر...کارتون معرکھ شده پروفسور-

   معرکھ ستشھی من ھمیکارا:  گفتی ھمراه با شوخپروفسور
 من بھ ای ی پزشکی شورانیریفقط پروفسور فردا م...رمیگیوقتتون رو نم...البتھ -شلیم
  وقت بدم؟مارایب

   مطبامی بدمی محیترج:  بھ ساعتش انداختی نگاھپروفسور
 نی سالم برسونایبھ آند...:  خب سرش رو تکون داد اری با گفتن بسشلیم
 ..... لبخند ازش فاصلھ گرفتمبا

 سرسبز اطیدم،حی کشیقی و وارد خونھ شدم نفس عمادهی پروفسور پنی از ماشیوقت
 نھای و لذت گذشتھ رو داشت کھ بدون شک ھمھ ایخونھ پروفسور ھنوزم ھمون دلچسب

 ... بودی مداوم آنی ھایدگی ھا بابت رسیشاداب
 رو نی ماشی صدانایقی... ھمسر پروفسور بھ استقبالم اومدای باز شد و آندی وروددر
  بوددهیشن
 ؟ی جان باالخره اومدسویگ-ایآند
  دردسر شما ھا ھم شدمھیا؟مای آندیچطور: دمشی محبت بوسبا

 سالش بود،اما با وجود ٤٥ بود کھ تنھا ی زن فوق العاده مھربون و خوش قلبایآند
گاھا ...زدی نم٣٠ از شتری مداوم بھ خودش بی ھایدگی چھره اش و رسکی کوچیاجزا

 رو خواھر خطاب کنن و ما ھم خرسند از ای رفتن ھا منو آنددینگام خرشده بود کھ ھ
 : کردیفیبا حرفم اخم ظر...میدکری مدی تاکی موضوع با لبخند بزرگنیا
 .. شمایازت دلخور م...سوی گیھ-

باشھ : دمی ابروھاش کشونی و بورش زدم و متعاقبا انگشتم رو می بھ چھره غربیلبخند
 یشیاخم نکن زشت م..دختر
ھوا فوق العاده گرم :  رنگ خودم رو پرت کردمییموی کاناپھ لی خونھ شدم و رووارد
 شده



 6 

 اونھا قرار ی پرتقال حلقھ شده رو روقھ،ی سلتی کھ در نھای اب پرتقالیوانھای با لایآند
 : برداشت و بھ دستم دادینیداده بود از س

  داغ برات دلچسب باشھی ھوانی تو اکنمیفکر م-
 معرکھ شھی تو ھمیشاھکارا: دمی از اب پرتقال رو نوشی جرعھ ای خوشحالبا

  اب پرتقاالت؟؟نی با ایکنی مکاریتو چ...شھیمثل ھم...ھیعال...ان
 دمی بلند خندکنمی جادوشون مخونمیتوشون ورد م:  زدی ای موذلبخند

 ن؟ی رفتشی کجا پن؟تای کردکاری چنمی کن ببفیخب تعر-ایآند
  اصالح کنمی حتدینبا:  غر زدمی پرتقال رو فاصلھ دادم کماب

 :  رو بھ پروفسور با بھت گفتایآند.. ھانس ھمون لحظھ بھمون ملحق شدپروفسور
ُ سرشو تکون داد اب پرتقال رو از ی داره جان؟ و پروفسور در کمال خونسردقتیحق-

 حرص ترشی اندازه ش باعث شد بی خونسرد بودن بنیھم... برداشتزی میرو
 !!بخورم

 دختر؟ خوشحال یاری دووم بیخوای میچجور! زنھھی ی مجازات برانی بدترنیا -ایآند
 کردم دھن باز کردم تا حرف بزنم اما پروفسور زودتر از من دای ھمدرد پنکھیاز ا

 نازک صورتش کامال محکم ی ھاھی الکھیتا زمان... جانی آنارهی دووم بدیبا: ادامھ داد
 بشن مجبوره کھ تحمل کنھ

 زمی عزی کندای زودتر بھبود پی ھرچدوارمیام:  رو بھ من جواب دادی با ناراحتایآند
 دمی بھ نشونھ تشکر بھ صورتش پاشیلبخند

  
شماھا چھ :  گفتمنی کردم و تو ھمون حکی اب پرتقال رو بھ دھنم نزدوانیل

 نمشیبی کجاست؟نمانی سھ ماه نبودم،راکینزد...خبر
 !  پرنسسنجامیمن ا-
 ھمزمان از جام بلند شدم ؟یخودت...انیرا:  لبھام نشستی روی برگشتنم لبخند بزرگبا

 : با مھر بغلم کردانیرا. و بھ سمتش رفتم
 ؟یی معلوم ھست کجاچیھ...دلم برات تنگ شده بود پرنسس-
 !!رونی بامی شده بییای با اون صورت مومتونستمینم..ی ھستانیخودت کھ در جر-

 : چھره ام رو از نظر گذروندی تک اجزاتک
 .ادی زیلیخ...ی شدبایز.. دوست دارمدتویچھره جد-

  جانانی رانھیبی مبایچشمات ز:  رو فشردمدستش
 بانی مثل پشتیحس... مثل پناهیحس...  خوب بودی حسھااداوری من ی براشھی ھمانیرا

 نیدر ع... وقت تجربھ نکرده بودمچیرو ھ کھ داشتنش ی مثل برادریحس...یو حام
 از من بزرگتر بود،اما باز ھم کماهی تنھا نکھی براش قائل بودم،با ایادیحال احترام ز

 وقت چی بود کھ ھمھ جوره ھمراھم بود و ھیبرادر  بودای خوب دنی حسھاینماد تمام
 ... نکردغی رو درتشیحما
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 منو ھم سمت راست خودش نشستی مای مبل کنار آندی روکھی و در حالدی کشدستمو
 ی گونھ ھای رویخم شد و بوسھ محکم... قرار گرفتای منو آندنیخودش ما ب.. نشوند 

 :ختی ھامو بھم ری کاشت و با دست ازادش چترای آنددیسف
 درست یقرمھ سبز:  ادا کردیرانیبھ ا.... دهی تدارک دی واسھ اومدنت کلیآن-انیرا

 !کرده
 با ای و آند؟یگیراست م:  و با ذوق گفتمدمیس کردم از جا پر حی چشھامو بھ خوببرق

 خنده از رفتارم سرشو بھ نشونھ مثبت تکون داد
 ؟یریکجا م: با خنده گفتانی سمت اشپزخونھ پرواز کردم کھ رابھ
 برداشتم و ی محشر شده باشھ قاشقزنمیحدس م....ھوووممممم:  قابلمھ رو باز کردمدر

  از رو نرفتمی داغ بود ولیحساب...دمشیتو خورشت فرو کردم ،چش
 چطور شده؟-ایآند
 بھش نشون دادم ی اوکیانگشتمو بھ معن... حرف بزنمتونستمی شدت سوزش دھانم نماز

  کردمیو در جا اب سرد رو تو دھنم خال
 !!رسھیبھ ھمھ م... دخترواشی:  با خنده کفتانیرا
  شدلی تبدینیری بھ تجربھ شنحالیاما با ا.. برام سخت بودیلی خکنمیاعتراف م-ایآند
 کھ یی نبود سراغش نرفتھ باشھ،از ھرجایتیوب سا..منم شاھد بودم:  ادامھ دادانیرا
  دستور پختشو کرفتیبگ

 و گونھ اش دمشیھمزمان جلو کش... محشره نی ایآن:  گذاشمزی می اب رو رووانیل
 تادند بھ خنده افانی کھ پروفسور و رادمیرو محکم و پر سرو صدا بوس

  
 کھ از فاصلھ دور ھم صورتمو یباز ھم ھرم داغ اتش... بودی لعنتی ھم اون صحنھ باز

 اومد ی از دستم بر نمی کارچی گلرخ بود کھ من ھی ھاادی و فرغیبازھم ج...سوزوندیم
 ی با نمای و من فقط بھت زده بھ خونھ ادیکشی مغیباز ھم ج.... و تنھا تماشاگر بودم

 ی قدم بھ عقب رفتم و بھ گلرخکیبا ترس ... شکستھ شدھشیش...  شده بودمرهی خیاجر
 خودش رو از شر اون کردی می کشون سعغی و جسوختی مشی شدم کھ تنش تو اترهیخ
 ... خالص کنھشیات
 اراده تونستمینم.. حرف بزنمتونستمی نمیول.. کابوسھھی تنھا دونستمیم... خوابمدونستمیم

 واری و خودشو بھ در و دزدی مغی کھ جدمیدی رو میتنھا گلرخ...کنم و چشمامو باز کنم
 کی ی انگار توکردم،قلبمینفس نفس زدنم رو حس م... دستھام مشت شددیکوبیم
 ....دیتپی از نبض گردنم میمتریلیم

 رو تو ی بد سوختگیبو... شده بودکسانی شیتنش با ات...زدی مادیفر...زدی مغی جگلرخ
تنھا با ...دی نکوبیواری خودشو بھ دگھید.. نزدغی گلرخ جگھید...کردمی ام حس مینیب

رعشھ ... زدی ھمچنان از تنش باال مشی اتی شد اما شعلھ ھانی کوتاه نقش بر زمیادیفر
 کھ باعث شد شوک زده از اون حال ی محکمیلی ساصلھاندامم رو حس کردم و بالف

 امی برونیب
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 بھ ی اگھی دیلی سادیبا فر... جلوم نقش بستانی رادهی شده از گچ و ترسدی سفچھره
 پلکام انگار بستھ یول...مشیددی بودم مداریب... بشمداری بخواستیصورتم زد و ازم م

 .... اندامم رو حرکت بدمی حتتونستمیتنم سفت شده بود و نم...دیفھمیبود و اون نم
بضم رو گرفت و پروفسور ن.. ستادی سرم ای و نگران باالدهی کھ ترسدمی رو دپروفسور

 :بعد از اون صداش بلند شد
 ؟؟؟یشنویصدا مو م...سویگ... جانسویگ-
 چشمام بستھ ی ولنمیبی مکردمیحس م.. از جواب دادن عاجز بودمی ولدمیشنیم

  اروم باز کنمیلی ازم خواست تا چشمامو خمتیپروفسور با مال...بود
 حالش خوبھ؟...جان -انیرا

 :دوباره صداش کنار گوشم بلند شد....دچار فلج خواب شده:  جواب دادپروفسور
فقط اروم پلکاتو ... افتھی نمینترس اتفاق...ی کن چشماتو باز کنیدخترم سع....سویگ-

 از ھم باز کن
 شدن تو اون لحظھ داری بکردمی کردم تا بھ حرف پروفسور گوش کنم احساس متالش

 انگار الل شده یول.. کھ بود چشمامو باز کردمیتبا ھر مشق.... کار ممکنھنیسخت تر
   بدنم رو حرکت بدمتونستمیبودم و نم
  افتادهی نیاتفاق...اندامتو شل کن... باشلکسی رسویگ... شکرتایخدا -پروفسور

 اشاره ام رو اروم گردم،انگشتی برمی حس کردم دارم بھ حالت عادقھی از چند دقبعد
 و دیتپی گردنم مریھنوز ھم نبضم ز...دادی می بدباال اوردم دھنم خشک بود و مزه

 زدی تو گوشم اونگ مغی جیصدا
 تا دادی شونھ ھاش رو ماساژ مانی بود و راستادهی سرم ای باالی اشکی با چشماایآند

 اروم بشھ
 باز ھم کابوس؟ -پروفسور

 چشمام جون گرفت ی کنم اما بالفاصلھ تن سوختھ از اتش گلرخ جلودیی بستم تا تاچشم
 !نفسھام تند تر شد...حالم بد شد
 وانی لھی انیرا...ی حرف بزنخوادینم...ستی نیزیچ...اروم باش...اروم باش-پروفسور

 ورق قرص ھی سوم ی بھ سرعت خارج شد و پروفسور از تو کشوانی رااریاب ب
  بدمھی شونھ ھام رو گرفت و وادارم کرد بھ تاج تخت تکای اورد آندرونیب

 شی سال پ٧ انگار تو اون برھھ نبودم،انگار ھنوزم ی ولدمیشنی و مدمیدی رو مزی چھمھ
 ! بودمبھی غری اتاق و کنار ادماش بھ کلنی ای تونجایبود و من ا
 زودباش دختر... قرص رو بخورنیا.. دھنت رو باز کن سویگ -پروفسور

 واری گرفتھ رو تو دشیچھره گلرخ ات... زبون باز کردمواری شده بھ درهی اراده خیب
 :دمیدی اتاق مدیسف

بازم سوخت و من ... گرفت و من بازم فقط نگاه کردمشیات....بازم سوخت....سوخت
 یبو...دهیبو م....بو... وقت نتونستم برم جلو و نجاتش بدمچیھ...سادمی گوشھ واھیفقط 

داره ...دومی از دستم بر نی کارچیبازم اون سوخت و من ھ...تن سوختھ اش تو دماغمھ
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داره ...زنھی مغیداره ج...نی کنی کارھی خدا رو تو...سوزهیداره م.....سوزهیم
 غی جی ارادری گوشام گذاشتم و کامال غی بار دستمو رونیا... جلونیبر...سوزهیم

 :دمیکش
 رونی بشی اتیاز تنش شعلھ ھا...تو رو خــــــدا...نی نجاتش بدنیتور و خدا بر-
 از دستم بر یکار.. احمقمھیمن ... بز دلمھیمن ...نیکمکش کن...زنھھھھھیم
 !ســــوزھھھھھیداره م....ومدین

 شده رهی بھ حالتھام خجی گانی با ھق ھق سرمو تو اغوشش پنھون کرد و راایآند
 از کشو ی جوره قرص رو بھم بده سرنگچی ھتونھیپروفسور کھ متوجھ شد نم....بود

 بعد یکم... ازم سر نزنھیتا کار احمقانھ ا رهی گفت دستھامو بگانیدراورد و بھ را
 نیی گوشام پای از روستھام رو تو پوست دستم حس کردم و دیزیسوزش ر

 بار فقط اروم تر از حد معمول زمزمھ نیاخر....دمیدی اتاق رو تار میادمھا....افتاد
 نیچون ا!  کھ اطرافم بودیاز ھرچ.. غافل شدمدم؛ی نفھمیچی ھگھیو د! سوخـت: کردم

  فرو رفتمیقیبار بھ خواب عم
******** 

 امیمنم باھات م-
  ندارمگاردی بھ بادیاجیمن احت-
 :نی رو پرت کردم زمفمی کنو؟؟؟؟ی ایفھمیم... ــذارمیمن تو رو تنـــھا نم-
تو مگھ امروز ..نمی ببسایوا...یفتی دنبالم راه بیخوای مقھی کھ تو ھر دقستمیمن بچھ ن-

 ؟یپروژه نداشت
 روز ش؟حالی مثل ھفتھ پیولت کنم کھ بعد سھ ماه بش!!  پروژهیگور بابا-انیرا

 ؟یدیخودتو د
 !شی خوابم ببره کھ بشم مثل ھفتھ پابونی وسط خستیقرار ن-

 ی جلودواری تازه کوتاه شده اش چنگ انداخت و انگشتشو تھدی بھ موھایعصب
 :صورتم تکون داد

 حاال راه نی ھمی بریخوایم..ی نکنکاری چی کنکاری چگمی خونھ منھ پس من منجایا-
 فتیب

 یکنی مفی تکلنیی کھ واسھ من تعیستی نیتو کاره ا:دمیی ھم سای دندونامو رویعصبان
 انی تو گوشات فرو کن رانویا...
 پنبھ رو از تو نیا! یکنی مخوادی دلت می کھ ھر غلطیو تو ھم انقدر خود سر -انیرا

 نیتو ا... محالھ کھ ولت کنم بھ حال خودت؟یدیشن... محالھگھی دسو،ی گاریگوشات در ب
 ھوا ی بریخوای و حاال ھم در کمال وقاحت می نزدی سوزشی کلمھ از اتھی سال ٧

 !!یمنم کھ گوشام مخمل...یبخور
 : دخالت کردای آندکردنی با ترس بھ بحث ما نگاه مای و آندپروفسور

  چھ وضعھ برخوردهنیا... اروم ترانیرا-
  داره؟؟؟اتیبھ تو چھ؟؟؟؟؟ ھوا خوردنم مال.. برم ھوا بخورمخوامیاره م - من
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 واسھ خودش یمی مختاره ھر تصمسویگ...یکنی شلوغش میادی زی دارانیرا - پرفسور
 یتو حق تو کاراشو دخالت ندار...رهیبگ

 کھ زد دھن باز نشده ام رو کامال ی با حرفانی بھش انداختم اما رای مندانھ اروزی پنگاه
 :بست

 کھ بخواد ی ھر غلطستی مختار نیول...یکنم؟؟؟؟؟اوکیشلوغش م -ادی با فرانیرا
 : زدادی منو رنگ کنھ؟؟؟ رو بھ من فرخوادی دختر منیا!سرخود انجام بده

 طی بلی بریخوای می روادهی پی بھ ھوادونمی احمق و نفھمم کھ نمی انقدریفکر کرد-
 ــران؟؟؟؟؟ی ای تا فردا برگردیریبگ

 و پروفسور ھانس با تعجب بھ ای بار آندنیا... تنم شل شدی باختم،تک تک اعضارنگ
 کردنیمن نگاه م

  
  کنم اما نتونستمبی کردم حرفش رو تکذی دھنم رو قورت دادم و سعاب
 یزدی کھ خوب حرف مشی پقھیتا دو دق!ی شدھ؟؟موشیچ -انیرا
 !ھیکاف!..انیرا:  بار پروفسور تشر زدنیا

 بفھمھ فقط خودش زرنگ دی خانوم بانیا!ستی نیکاف!... جــانستی نیکاف -انیرا
 :رو بھ من ادامھ داد...ستین
 ؟احمق؟ی فرض کردیمارو چ-

تو :  از تھ چاه درومده جواب دادمی صداھی خشک شده ام رو زبون زدم و با یلبھا
 : اروم منو دراودی صدای تالفادشی با فرانیاما را.  یری بگمی من تصمی برایتونینم
 ی دستی دستی سال تمومھ دا٧...رمیگی ممی تو تصمیبرا...سوی گرمیگیاتفاقــا م-

اون ھدف ...ھدف دارم...ھدف دارم...ی بھونھ دارھیھمھ ش ھم ...یکنیخودتو نابود م
حرف !! ... یکنی می گوشمون چھ غلطخی بی دارمی بگو ال اقل ماھم بفھمھیتو چ

 ی تو دارسویگ!  منیاوه خدا: دی کشورتش بھ صیدست.. یزنی ممیوقت..یزنی نمیزنینم
 ؟یاری سر خودت میی چھ بالی داریفھمی مچی ھ؟یکنی مکاریچ

 سال تموم دم ٧.. بوددهی فایانکارش ب... بودانی گرفتم،حق با رانیی رو پاسرم
 رو قتی حقینگفتم با چھ اوضاع فالکت بار... بھ سرم اومدهیینگفتم چھ بال..نزدم
اما ..کردمی رو بھانھ میشگی رو نگفتم و تنھا مشکالت ھمنھای کدوم از اچیھ...دمیفھم

 ی برای حرفگھی دگفتم؟منی می چسادمی واواده خاننی کھ مقابل ای؟امروزیامروز چ
 موحد نابود سوی گیتک تک ارزوھا.. نداشتمیی ارزوگھیمن د...گفتن نداشتم

 رھام یاش لحظھ ا نابود شد و حاال خاکسترھیدرست ھمون شب اتش سوز...شد
 کھ بھ ی ھدفکی... براش موندزی چکی اون شب تموم شد و تنھا سوی گیزندگ! کننینم

 ....دی ارزی ھا می سختنی التموم تحم
 :  گفتیمی با لحن مالپروفسور

 ؟ی برگردیخوای مسویگ-
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 دهی احمقانھ از کجا بھ ذھنم رسمی تصمنی ادونمینم... گدار بھ اب بزنمی بتونستمینم
 ی بدش پررنگ تر از اونی کھ خاطره ھایبھ وطن... بازگشت بھ وطنممیتصم...بود

 : دستام گرفتمنی تخت نشستم و سرمو بیرو... کنھیبود کھ خاطرات خوشمو تداع
 یبھ خدا برا...رهید... بدهی اگھی از ھر وقت دشتریحالم ب... کردمری گی دوراھنیب-

 سرم رو باال یچارگیبا ب... ندارمشوی من ھنوز امادگیول...رهی کردن ھدفم دیعمل
 : دوختمانی رایواوردم بھ چشما

 حال و یول....  اشاره ھیمنتظر ... فرصتمھی سال تموم منتظر ٧سال کمھ؟ من  ٧ -
 اراده داشتھ باشم تونمی نمیانقدر بز دلم کھ حت...خوب منو نگاه کن !.. نیروزم رو بب

؟ چند سال ! از ذھن و روحم پاک بشھی کابوس لعنتنی تحمل کنم تا ادی باگھیچند سال د
 یول! سالمھ٢٥ از مشامم خارج بشھ؟من فقط یبد سوختگ ی تحمل کنم تا اون بوگھید

 ی کھنھ شده کھ حتی زخم اونقدرنی سالھ زخم خورده و ا٥٠ ادم ھیروحم اندازه 
 نتونم حرف یو ھستم کھ حتانقدر ترس...انی رانیمنو خوب بب... مداواش کنمتونمینم

 .. کنمیخودم رو عمل
 ارومم کنھ عقب گرد کردن و تونھی تنھا مانی کھ متوجھ شده بودن راای و آندپروفسور

 : پام زانو زدی بھ طرفم اومد و جلوانیرا..از اتاق خارج شدن
 ھ؟ی چی ھمھ پا فشارنی از اسو؟منظورتی گھیھدفت چ-

 بھ فکرام تونمی کھ فقط مفمی ضعی کھ من انقدرنھیمھم ا...ستیمھم ن:  زدمیپوزخند
 !تیپروبال بدم نھ تو واقع

  جواب منو بدهسویگ -انیرا
 اون و تن سوختھ از اتش گلرخ دهیچھره ترس... اتاق زل زدمدی سفواری ھم بھ دباز
  چشمام زنده شدیجلو

 گموی حرفم دستمو بھ سمت گردنم بردم و چنگ زدم،دست دنیبا ا...انیحالم بده را-
 از حد معمول خفقان اوره ادی اتاق برام زی فضاکردمیحس م... گذاشتم مینی بیرو
 دستھامو تو انیرا.. از ھوا رو تنفس کردمیکم.. بلند شد و پنجره رو باز کردانیرا

 :دستش گرفت
  بھم اعتماد کنسویگ-

 تمی حماشھی ھمانی کنم؟رانانی بھش اطمشدی صورتش رو از نظرم گذروندم،میاجزا
 از چشمام خوند کھ دستمو دموی ترددی شا؟ی چشدمی بار محروم منیرده بود اما اگھ اک

 : محکمتر فشرد
 !ی شمونی پشذارمینم-

 سر و صدا ، در کمال ارامش ی کھ بدمی رو دی بلند قامت مردھی سادی سفواری دیرو
 ....!ھدفم...خودش بود...شدی فرو برده بود و قدم زنان رد مبی،دست در ج

  
 ! نداشتمکای تو امری وقت عمھ اچیمن ھ-
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 مایتک و تھا تو ھواپ...پس...پس: دی از شدت تعجب باال پرانی رای حرفم ابروھابا
و اگھ اشتباه ..  سالت نبود١٨؟تو اون موقع ھنوز کامل ..مقصدت کجا بود

 !سوی گی بوددهی نرسی ھنوز بھ سن قانوننکھی ایعنی..نیا..نکنم
 :  لبریز
 می خونواده پدران،ی کس و کار شده بودم رایرسما ب...گشتمی پناه مھیال من فقط دنب-

 ،شدی کھ مادرم محسوب می ازدواج با زنلیپدرم رو کامال طرد کرده بودن بھ دل
 ت؟یپس خانواده مادر-انیرا

 طی شرانی تو بدتری روزھی کھ ییحرفا..چقدر سخت بود حرف زدن... زدمی تلخلبخند
 .ممکن متوجھشون شده بودم

مادر من زن :  انداختم و با خجالت گفتمنییسرمو پا!  نداشتی کھ خانواده ایمادر-
  پدرم رو طرد کردنمی خانواده پدرلیبھ ھمون دل! انی نبود رایخوب

 گرمم تو یدستا!تا تھشم خوند کھ شوک زده شده بود..خوند... نگاھش عوض شدرنگ
 .اھم داشتن بیبی سردش تناقض عجیدستا

 سخت یلیخ... صورتم رو خط انداختھ بودندی خودم کھ اومدم اشکام پھنابھ
 سال تموم اونھارو تو وجودت دفن کرده ٧ کھ ی حرف بزنی کسیسخت بود برا...بود
فکر ... ندارمدنی کشی برای نفسکردمی حرفا حس منی ادنی با شنی روزھی!یباش

 اش راست بود و تنھا ھمھ اما... ستھنی مشت دروغ و عقده و کھی ھمھ اش کردمیم
 ! بود و بسنھیوجھ شبھش با افکار من ھمون ک

از ...دمی خودم سوختنش رو دی کھ با چشمای گلرخفیاز تعر... ھق ھق افتاده بودمبھ
نفس ...می زندگقی حقادنی شنفیاز تعر.... خودم جون دادی کھ جلو چشمای پدرفیتعر

 ی از صورتم باقیزی سوختم و چنکھیا..می اتفاق زندگنی بدترفیکم اوردم از تعر
سوختم و حاال .. سوختدھاممیسوختم و ام...تسوختم و با خودم ارزوھامم سوخ! نموند

 ... انداختھ بودھی سامی زندگی سال خاکسترش رو٧بعد از گذشت 
 قھی و تو اغوشش پنھونم کرد بھ دی منو جلو کشانی بستم و ساکت شدم کھ راچشم

 کردی چنگ زدم و اون منو بھ ارامش دعوت منشراھیپ
 مدت بھ نی بزنم کھ تموم ای بخوام دست بھ کارھ،ی روحنی بود با اسخت

 ! ورد زبونم شده بود"ھدف"اسم
 تک و توک ھق ھقھام فضارو یو تنھا صدا... چقدر گذشتھ بود کھ ساکت شدمدونمینم

 : سرم نشست با درد گفتمی نوازشگرانھ روانیدست را...پر کرده بود
 ی حتدیشا... پزشک بشمنی بزرگترتونستمیمنم م... بھ ھمھ ارزوھام برسمتونستمیمنم م-

 دست بھ دست می تو زندگزیھمھ چ...انینشد را...اما نشد..زدمیاز پروفسور ھم باالتر م
 پتک کنن و موی زندگقتی بھ خواستھ ھام منع کنن،تا حقدنیھم دادن تا منو از رس

 ییسوی گنیا...سوخت و تباه شد،ھمھ استعدادم نابود شد  ھامزهیانگ..بونن تو سرمبکو
 ینھ حت... مناسبی اوضاع روحھینھ .. سرپناهھینھ ...انی نداره رازی چچی ھینیبیکھ م

 چند نی ھممیتموم دلخوش...انی ندارم رازی چچیھ.. ببرهشی اراده کھ بتونھ کارھاشو پھی
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 کاری چدی بادونمی بعد رو نمھ بنی از ایول..کردمی می بود کھ کنار شما زندگیسال
 وقت جی کھ ھیقتیاز حق.. کنمکاری چمی لحظھ با زندگنیکنم،از امروز کجا برم،از ا

  ازش فرار کنمتونمینم
 بھ ھمشون یمن مطمئنم تو اگھ اراده کن... نشدهریھنوزم د... دخترشیھ -انیرا
  خونھ ست کنار خانواده ھانسنیجات تا ابد تو ھمدر ضمن تو ...یرسیم

 .... منیول--
 بھ سرت ی بوده و چی گذشتھ ات چستیبرام مھم ن:  لبھام نشستی روانگشتش

از امروز ! شناختنشی ھمھ می روزھی کھ ییسوی اون گیگذشتھ تو سوختھ حت...اومده
 نھیبی اونو نمی کھ کسی داردیتو صورت جد

باز ... زده شده بودم جانی کھ داشتم ھیی نقشھ ھایاداوری باز ھم با زدی تند تند مقلبم
 دیچرخیحول محور ذھنم م" ھدف"ھم
 ....شناسھی اونو نمی داشت کھ ھرگز کسی خواھیدی جدتیو ھو-انیرا

 : ادامھ دادانی صورتم جا خوش کرد رای تفکر روی از رویاخم
 امیپات م پا بھ ی ھدفت بخوایتا ھر کجا...سوی گکنمیکمکت م-

 : کھ متوجھ حالتم شد ادامھ دادانی حرف بزنم راتونستمی کرده بودم و نمتعجب
 ذارمی قبلت نمتی از ھویزی چم،یسازیھدفتو باھم م....یشی میخوای کھ میاونجور-

 .... بمونھیباق
  بدمریی خودمو تغتونمیمطمئنم ده سال ھم بگذره نم...تونمی من نمانی رایول-

  فقط خودتو باور کنیکنی مریی تغسو،تویبھم اعتماد کن گ-انیرا
 
 ! امکــــان ندارهنیا-
 دنی کھ با شنمی نکردھودهی ھمھ مدت تالش بنیما ا...ستی اصال مھم ننایا....اروم باش-
 !میزی بھم برمیی دروغ بخواای راستھ ستی خبر کھ معلوم نھی

 !!؟؟؟ی چیعنی یفھمیم!! کنــم تحملشتـــونمینم: دمی کشمیشونی بھ پی دستکالفھ
 تحملش یتونی نمیعنی فھممیاره کامال م:  گفتی جو رو عوض کنھ با لودگنکھی ایبرا
 !یکن

 !ـــآنیرا:  زدمداد
 باز شھی بلند مایاالن آند..ستی حالش نیچیصداشو انداختھ رو سرش ھ!زھرمار-
  واسھ منھ بدبختمونھی غر زدنش مشھی شروع مگرنشیم

 !!!!ستممممیخونھ ن: دمیی ھم سای خبر مزخرفش دندونامو رودنی از شنکالفھ
 ؟ییپس کجا-
  کھ من ھستم؟؟یی بھ جایدی چسبی موضوع رو ول کردنیتو ا! ـــانیرا-
 !نشستم..دمینچسب! سوینھ بھ جون گ-

 تو بگو کھ اصال حوصلھ یخبر بعد: کردی موونھی پسر منو اخرش رسما دنی اایخدا
 ندارم زود باش
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 !ــآنیرا: ختیاعصابم بھم ر..خوردی میزی ملچ مولوچ اومد انگار داشت چیصدا
 کھ دل تو دلت ییحاال خر نشو و ازونجا... ترشھیلیجون خودم نباشھ جون تو خ-
 ! پسر دارهھی. گمی بھت مستین

مجردم ... سالشھ٣٤-٣٣حدودا ... پسر بزرگھی:  ادامھ دادانی گشاد شد کھ راچشمام
 ....از اون سگــ...ھست

 بلند گھیصداش د! ساکـــت شو:  بار داد زدمنی خبر سرم بھ دوران افتاد انی ادنی شنبا
 نشد
 چرا االن؟چرا بعد ایخدا...دستام بھ لرزش افتاده بود.. دھنم رو با استرس فرو دادماب
 ! نمونده؟دنشی بھ رسشتری قدم بھی ی ھمھ وقت؟چرا وقتنیاز ا

 ...سویگ-
 رو گذاشتم رو یگوش.. ممکن بود چشمامو بستمی صدانی صداش عذاب اور تردنیشن

 شھینم.. شھینم.... ھامو ماساژدادمقھیشق... مبل پرتش کردمی و روفونیا
 !ــزیھمھ چ..شھی داره خراب مزیھمھ چ...ـــشھینم...
  با توامسوی گیھو -انیرا
-...... 

  ؟ی بھ سالمتیمرد...یھ -انیرا
 گوشھ شاھد ھی نمی دست بذارم و بشی دست روتونستمینم.. جام با شتاب بلند شدماز

   رو از تو اتاق خواب برداشتمفمیک... حرص خوردن خودم باشم 
  با تواماااسویھوووو گ -انیرا
 فعال خدافظ-

 .....ـی درنی خر بازسویگ -انیرا
 بودم کھ با ی تر از اونختھیبھم ر.. مھلت حرف زدن ندادم و ارتباط رو قطع کردمبھش
 و یاسانسور طبقھ س... رو از کانتر چنگ زدم چیی حالم مساعد بشھ سوانی راتحینص

 با شتاب خودمو دی ھفدھم رسیعنی بھ طبقھ مورد نظرم نکھیبھ محض ا...سوم برج بود
 کھ متوجھ مرد جوان می رفتن بودنییدر حال پا... دم پرتاب کری اشھیبھ داخل اتاقک ش

 :مرد با تعجب بھ چھره سرخ شده از خشمم زل زده بود... شدمی پوشکیش
 حالتون خوبھ خانم؟-

 بھ پوزخند کج و شتری لبھام بنشونم اما موفق نشدم و لبخندم بی روی کردم لبخندیسع
  مشبھ بودیکولھ ا

 رسوندم اون مرد نمی محکم خودم رو بھ ماشی با قدمھادمی برج رسنگی بھ پارکیوقت
 بلوندم کھ حاال تو صورتم بود و حالت ی ھای توجھ بھ چتری بود بهریھنوز بھ من خ

 پدال گاز ی توان پام رو رونی رو برام بوجود اورده بود با اخریاعصاب خرد کن
 شدم  خارجنگی فرمون از پارکھیفشردم و با 

 از جاش نی فشردم کھ ماششتریپام رو ب.... نتونستم تحمل کنمدمی اتوبان اول کھ رسبھ
  مورد ممکن بودنی حالتم کوچکترفی توصی محض برایوونگید....شدکنده 



 15 

چــــــرا : زدمی با داد بھ فرمون ضربھ منھای ماشونی از مدنی کشیی بار ھمراه با النیا
 !!!!! ھمھ مدتنیچــرا بعد ا...خـــــــــــــداااااا......الــــــان
 چشمات داره ھر ی کھ جلوییسوی گنیچرا ا!!!! ینیبیچرا منو نم! ییی کجــــــاخــــــدا

من ...االن وقتش نبود...االن نھ..نھ ....چشمام سوخت! ینـــیبی رو نمــدهیلحظھ جون م
سھ سال تالش نکردم کھ ماحاصلش بشھ قطره ...دمی از خودم ضعف نشون نمیلحظھ ا

 فی ضعیسوی نزدم تا بشم ھمون گشی بھ اب و اتودموسھ سال تموم خ... اشکمیھا
 گر گرفتن بھ مغز سرم نی و اسوختی از درونم داشت لحظھ لحظھ میزیچ!! تھگذش

 ھم نفوذ کرده بود
 بار نی اخردشی افتاد کلادمی اما تازه شدمی باھاش اروم مشھی بودم کھ ھمی محلکینزد

 .  جا موندهانیخونھ پروفسور تو اتاق را
  برگردون رو دور زدم و بھ سمت خونھ پروفسور حرکت کردمدور

***** 
 انی بھ طرف اتاق رامی مستقارمی کفشھامو در بنکھیبدون ا... کامال ساکت بودخونھ

  کارش بودزی می رودیکل...زدمیدرست حدس م...حرکت کردم
 ی از اتاق کناریغی با جای کھ آنددمی در اتاقش رو محکم بھم کوبدی از برداشتن کلبعد

 :دیخارج شد و منو د
 ...... چــراسویگ-

 بھم ی وصف نشدنیتیدر خونھ رو با عصبان...ـایاالن نھ آند: قطع کردم  رو حرفش
  شدمنی و مجددا سوار ماشدمیکوب

*** 
 زی بلند خودم رو بھ پشت می ببندمش با گامھانکھی سالن رو باز کردم،بدون ادر

 ی ھایری کھ تنھا ھدف گیقسمت... کھ تنھا متعلق بھ خودم بودیبھ قسمت....رسوندم
 کردی مقی و ارامش رو بھ بند بند تنم تزرشدیمداوم باعث ارامشم م

 ! رو تو گوشھامی چشمام گذاشتم و ھمزمان گوشی مخصوص رو رونکیع
  و پرش کردمدمی کشرونی لرزون اسلحھ رو از کشو بی دستابا

 کردم لرزش دستم رو یسع....شیشونیدرست مقابل پ... نگھداشتممی رو مستقدستم
 :شدی تو سرم پخش مانی رایصدا.. ..کنترل کنم

 " عوض شدهزیھمھ چ" 
 نیی از شدت خشم بھ مراتب باال پانمیاما قفسھ س.... شمرده شمرده شده بودنفسھام

 گلرخ خشمم فوران ادی... نگاھم رو بھ پوستر اتش پشت سرش دوختم....دیپریم
 ... دمی ماشھ کشیکرد،چشم بستم و انگشتم رو رو

 ونی رو مدیراندازی مھارت تنیا... گوشھاش فرود اومدیرو...ردم رو رھا کری تنیاول
 جوجھ ھم ھی ازارش بھ کردی فکرش رو نمی وقت کسچی کھ ھییسویگ...سام ھستم

نابودش ... کنھستی ننی ادم رو از کره زمھی کرده بود کھ دای پنوی بار جرئت انیبرسھ ا
 !کنھ
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 قایھدف من دق.. ھدف من نبودنینھ ا.. نشستشینی بی بار رونیا... رو رھا کردمیدوم
 شیشونی وسط پقایدق..وسط سرش بود

 دیبا... .. رھا کردمیبی بار گلولھ رو با خشم عجنی تر نگھداشتم و امی رو مستقدستم
 خودم کار کردم،اون ی رونای و سام و تانیسھ سال بھ کمک را....دیبا..شدمیموفق م

 کھ محبت براش ی ساختم کسی انھی ادم کھی گذشتھ رو کشتم و از خودم یسویگ
" ھدفش" کھ یکس... شدهفی براش تعرد کھ غرور با در صد صیکس..ناشناختھ ست

 پشت پا بزنم جھی و نتنی بھ اون ھمھ تمرتونستمینم... خواستھ ھاش قرار دارهتیتو الو
 !شدمی موفــق مدیبا... بشمالشیخی بای

 گلولھ یھمھ ..... ی و بعدی و بعدیبعد... سرش نشستھ بودی روقای دقریت... بودخودش
 چی انتقام بود تو ھی کھ تویلذت.. بودنیریش...گرفتنی قرار مشیشونی پیھا درست رو

 اش بھ رگھام ینیری شی اندازری کھ با ھر بار تیلذت...شدی خالصھ نمی اگھی دزیچ
 کردی سلول بھ سلول تنم عمل می باال تودوز  بایازپامی و مثل دشدیمنتقل م

 گذاشتم نییاسلحھ رو پا...بازھم ارامش بھ سراغم اومده بود...دیلرزی دستم نمگھید
  رو دراوردمنکیوع

 خورد یی جاقای و دقی کردیریبدون استثنا ھمشون رو ھدف گ! سویبراوو گ..واااوو-
 خوردی مدیکھ با

 : بھ کف زدن سرم رو چرخوندم با لبخند شروع کردانی رای صدابا
  بھ حدس ندارهیاجی احتگھید -انیرا

 : نگاھش کردمزی اماستفھام
 .نجای ایای میشی ھروقت خل منکھیا -انیرا

 : گذاشتم و خم شدمزی می دستھام رو روکف
 ..... ھمھ وقتنی تصور کنم بعد از اتونمینم..شمی موونھی ددارم

 شیما فقط کار خودمونو پ..می ندارتشی بھ وضعیما کار...ی ھیھ: دی برحرفمو
 تا اون روز رو با چشمامون می کھ سھ سال از عمرمون رو تلف کردیکار...میبریم
 میقبال حرفشو زده بود... داشتھ باشھیوونگی کھ دستی نیزی چنیپس ا...مینیبب
 ! نشده بودلی تبدتی حرف بھ واقعنیاما قبال ا-
 محال زی چچیھ...ھینی بشی قابل پری غزی ھمھ چمی کھ ما قدم گذاشتی راھنیتو ا-
 لھی دلی تو ھم بی اقھی دقی خشم ھانی رو داشت،ایزی انتظار ھر چدیپس با..ستین
 : زدمادی کمر راست کردم و فرتی عصبانبا
 کھ سھ سال طعمھ من بود ی کسنکھیلھ؟؟؟ای دلی بلھ؟؟؟کجاشی دلی بشیلھ؟؟؟چی دلیب-

 کھ سھ سال تموم ھدف من بود و حاال یحاال قدرت تکون دادن دست و پاشو نداره،کس
 لھ؟؟؟؟ی دلی براش بتیالل شده و تموم نقشھ ھامو نقشھ بر اب کرده عصبان

 و یبھ اروم... خشمم ھر لحظھ فروکش کنھشدی و باعث مشدی تو اون فضا اکو مصدام
 : گذاشتبشی دستھاشو تو جلکسی رنیدر ع

 یکنی متی خودتو اذیخودی بیدار... لھی دلیب -انیرا
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برام اصال ..دلخور شد... اخم کرد؟ی بھ نفھمی زدی خودتای ی تو نفھمانیرا:  زدمداد
 :مھم نبود

 بھ چھ کار من گھیمرده و زنده اش د... ندارهی گوشت تفاوتکھی تھیاون مرد االن با -
 !اد؟یم
  
 سوی گیری تند میدار-

ست و کنار منو  اخمالود در سالن رو بیسام با چھره ا... سرعت سرمو چرخوندمبھ
 بزنھ کھ سام با ھمون ی و خواست حرفدی بھ صورتش کشی دستانیستاد،رای اانیرا
  سکوت باال اوردی دستشو بھ معنی برزخافھیق

 : و با پوزخند برگشتمدمی کشمینی بری بھ زیدست
 و ککتونم ستی نالتونی خنی کھ عی بھ شما چند نفرنیھزار افر...رمیتند م..جالبھ -

 لبام رو بھ دندون گرفتم دنی شعلھ کشتمی اتش عصبانریانگار بازھم ز... گزهینم
 کھ ی وقفھ چھره مردی ھارو تو گوشم گذاشتم واسلحھ رو باال بردم بی گوشدمیچرخ

 کھ اگر یوا... برام مھم نبودیچی و ھگرفتمی مھ بود نشونختھیھمھ معادالتم رو بھم ر
 رحم زی چچی کس و ھچیبھ ھ.... بودتادهسی کھ اگر مقابلم ایوا... چشمام بودیجلو

 نیوگرنھ با ھم... رس نگاھم نبودری بود کھ مقابل تاری یلی باھاش خکردم،شانسینم
 ھم کشو رو دن،بازگلولھ ھا تموم ش! فتھی تا بھ خرخر بدادمیدستام انقدر گلوشو فشار م

 اسلحھ رو ازم ی عصبی با حالتانی دفعھ رانی تا خشاب رو پرکنم کھ ادمی کشرونیب
 : دراوردنکوی و عیگرفت و گوش

 سو؟ی گی شدوونھید-
 ستیبرو اونور حالم اصال خوب ن... انیبرو اونور را:  شتاب دستشو پس زدمبا
 ینجوری دروغ تو اای خبر راستھ نی استی ھنوز معلوم نید اخھ دختره روان -انیرا

 تو ی کارانی ایمعن ی باھاش رو بھ رو بشی کھ بخوای بھ روزی وایخودتو باخت
 ھ؟یچ

 چشمام داره ی جلوتیواقع...ستی دروغ و کلک نزی چچیھ! انیخفـھ شو را:  زدمداد
 ؟منیزنی گول می دارویکشھ،کی داره لحظھ بھ لحظھ وجود نحسشو بھ رخم مرهیرژه م

 .  ستمی نشی خام و احمق سھ سال پیسوی اون گگھید
 نی زمی با پاھاش روی سکوت کرد ،دستشو پشت گردنش گذاشت و عصبانیرا

 : نھ چندان دوستانھ دخالت کردیسام با لحن...ضرب گرفت
 یکنی متی ھمھ رو اذشتری بی کشش بدشتری ھر قدر بسوی گیبھتره تمومش کن-

من ..خورهی بھ دردم نمگھی نبود طعمھ من دشونیچرا حال!دن؟یفھمی نمنای چرا اایخدا
 کھ اول مادرمو بدبخت کرد بعدم گلرخ رو یانتقام از مرد.. داشتتی اھمزی چھیبرام 

 بھ دوش یی کھ ده سال تموم تنھای از درددنیفھمی جماعت چھ منیا! جوون مرگ
 : نتونستم خودمو کنترل کنمگھید!  بدمون خودمو مقاوم نشکردمی می و سعدمیکشیم
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 چشــمات چھ ی نابود شدن ارزوھات اونم جلونیفھمینم...نیفھمی نمیچیشما ھا ھ -
 کھ حاال مقابل من قد علم نیدی ندنھیشماھا سوختن خواھرتونو بھ ع.!!!..ـــدهی میمعن
 کھ یکدوم ارامش؟؟؟؟کدوم تند رفتن؟؟؟اون احمق..ــنیزنی و حرف از ارامش منیکرد

 حاضــرم قسم من... من دستش بــودهی ضعفھــانقطھ  خبر رو بھتون داده تمـــامنیا
 نداشتھ باشھ ی گوشت فرقکھی تھی خودش با دیشــا!بخورم اون مـــرد ھنوزم دنبال منــھ

 تــونھھھھھ؟؟؟؟یحال!!  من نشــدهالیخی بعد از ده سال بخورمیاما قســم م
 وار سام تک تک اجرھا رو بھ لرزه وانھی دادی تو دھنم خشک نشده بود کھ فرحرفم

 :انداخت
اگھ قرار بھ داد و ھوار باشھ من صدام از تو بلند ! ــسوی گیی خــفھ شو تودی کھ بایاون-

 سرجات و انقدر با حرص نی فھم؟؟؟پس بشـــری داد بزنم شتونمیتره و بدتر از تو م
 !؟یگرفتــ... نکندی جو رو تشدیخودی بیخوردنا

  
شم، اخم  رفتارم کنترل داشتھ بای کردم تا بتونم روزی گاه مھی دستم رو تکلرزون

 بازھم تنھام شی با وجود دلخورانی شده بود راختھی کھ با ترس امی کردم اخمیظیغل
 کنھ بھ سمتش رفت و شونھ ی روادهی زنی از اشتری نذاره سام بنکھی اینذاشت برا

 باز و بستھ شدن سالن ھمھ مون رو ی صدارفتدلم بدجور گ...نھیھاش رو گرفت تا بش
  گذاشتی صندلنی اولی رو از دور گردنش باز کرد و روفشی کنایبھ خودمون اورد ت

: 
 اما ھمچنان دهی چھره رنگ پردنی برداشتھ با دابونویچھ خبرتھ سام؟صدات کل خ -نایت

 :مصر من دستم رو گرفت
 :  حالت خوبھ؟ با تشر بھ سام ادامھ دادسویگ-
 زی چنیخبر ا نی ادنی شن،ی رفتار کنی درست و منطقیتونی وقت نمچیھ..برات متاسفم-

 !ستی نیکم
 :  با خشم دستشو رو بھ من نشونھ گرفتسام

 نیزنی و گند منیری با احساس جلو مشھی شما زنا ھم؟؟یکنی مشوی طرفداریتو ھم دار-
 دیبا.. کھ خودشو ببازهستی نیزی خبر چنیا! یی کھ منطق نداره تویاون..بھ ھمھ کارھا
 !ـــدی بـــاادیباھاش کنار ب

 تحمل یتونیمطمئنن نم..اون تحت فشاره،خودتو جاش بذار...سوی نھ واسھ گیول -نایت
 ! صداتو باال نبریپس الک...یکن

 نداره کالفھ صورت سرخ شده از خشمش رو ی ادهی فانای بحث کردن با تدیدی کھ مسام
 : کھ بھ علت داد و ھوار دو رگھ شده بود گفتییبا صدا...با دست پوشوند 

 !ساعت پرواز؟؟-
  صبحمیسھ و ن-انیت
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 مختلف و ی سھ سال با شرکت تو کالسھانی ای طی و روونی کھ حاال بھ راحتانیرا
 بھ یلبخند گرم.. ستادی بھ سمتم اومد و روبروم اکردی صحبت میاموزش من فارس

 :دیروم پاش
 نی تو ای ولکنمی درک متتویوضع.. فشار متعلق بھ ھمھ ماستنیا...نگران نباش -

 خب؟... ارامشھ و بسادی کھ از دستمون بر می تنھا کارطیشرا
 من حکم ضعف ی براھیگر...شیدرست از سھ سال پ.. نکرده بودمھی وقت بود گریلیخ

 افراد رو انتخاب نی بھترانیبا کمک را!  و پوچ بودی معنیداشت و ضعف تو قانونم ب
 مونی کھ تا تھ راه ھمراھمی بودن و حتم داشتنانی کھ مورد اطمیافراد...میکرد

ش امتحانشون رو پس داده بودن و حاال درست ی و سام درست از سھ سال پنایت...کننیم
 ! بودنستادهیکنار من و ھدفم پشت من و ھمراھم ا

  حرفش سر تکون دادمدیی تایبرا
 زی کھ الما داده ھمھ چی امارنی االن طبق اخرنیبچھ ھا ھم -: با ترس گفتنایت

 ..ادی نمرونی و بمونھیاما اون خونھ م.مرتبھ
 دهی کشدهینفسھام کش.. زدممیشونی بھ پیچشمامو بستم و ضربھ اروم!می کم داشتنویھم

 !شده بود
 حاالت اشفتھ ما سھ نفر سام با ارامش ونیم..ختیری مانی از سرو صورت رانعجب
 : گفتیخاص

 می عمل کنی اتفاقمیمجبور...نقشھ عوض شد-
 می لو بری حرکتنیممکنھ با کوچکتر!.. گدار بھ اب زدی بشھیپسر نم -انیرا

 می بتمرگگھی تا چند سال دمی فکر کنینجوری امییاگھ بخوا:  از جاش بلند شدسام
 و بھ من نگاه کرد.. شروع کردیی جاھی از دیبا...میسرجامون و تکون نخور

 مــن؟؟؟:  خودم اشاره کردمبھ
 ! قرار دارهی تو ھستھ مرکزی رفتھ کادتینکنھ !...نھ پس البد من:  اخم کردسام

 از ی ھرچگھی تا ده ساعت ددمیبھت اجازه نم..یھ:  اشاره امو بھ سمتش گرفتمانگشت
 ...ی بھم بگادیدھنت در م

  فرودگاه؟رهی می کنایت... ی خودت جلو بردی کار بانی ای برانیبب!... سوی گیاوک-
 ... : الما فرستادی برایزی با تبلتش چعی سرنای تو
 !پسرش-

 ... سر تکون دادنایت! تنھا؟:  اخم کردسام
 ؟ی کنکاری چدی کھ بایدونی مسویگ...ھیعال:  دادی سام جاشو بھ لبخند بزرگاخم

 کھ با دو ستی و رمان نلمیکار ما ف!  واقعا بچھ گانھ ستنیا: اعتراض کردم..دونستمیم
 الی سام نھ توھم و ختھی واقعنجایا!...می بھم گره بخورمی بتونیتا برخورد اتفاق

 می کندای بھشون راه پمی بتونی برخورد اتفاقھیمحالھ با !! یپرداز
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 راه،اون مرد ھم نیگذشتھ از ا...ستی نی کار بچھ باز نی موافقم، اسویمنم با گ -نایت
 بده بھتره تی تو نگاه اول اھمیمحالھ بھ دختر... دارهانیخون شاھرخ تو رگھاش جر

  سامی بھتر باشدهی اھیال دنب
تا ...می اونورگھی ساعتھ د٤٨ما کمتر از ! ن؟ی رو سراغ داری بھتریشما راه حل-سام

 !!م؟ی دست بذاری دست رودی بایک
 : بھم گفتمتی کھ تا اون لحظھ ساکت بود با مالانیرا
 می نداری جز برخورد اتفاقیچاره ا...حق با سامھ..ای لطفا کوتاه بسویگ-

چرا درست اون ! مھی قدمھی کھ ھدفم در یچرا بعد سھ سال درست لحظھ ا! یلعنتــ
 کھ ده سال منتظرش فتھی تصادف براش اتفاق بنی ای لحظھ ادی بایشاھرخ عوض

 ؟!بودم
 ی زرد رنگ رو رونکی ھا رو تو گوشھام گذاشتم و عی و گوشدمی سرعت چرخبھ

 یھ سمت عکس اون عوض بمی حرکت پر کردم دستم رو مستقھیچشمام خشاب رو با 
 گلولھ نیاول....دی ندی کسنوی ازاد شدو انکی عری قطره اشکم از زنیاول...نگھداشتم

گلولھ ھا تموم ....  کردمیرو رھا م  ھاری وقفھ تیب..  قطرهنیمصادف شد با خروج دوم
 : بھ عکس لب زدمرهی اوردم خنیی پایاسلحھ رو بھ اروم.... شدن

 ! ی کھ االن ھستیزی نابود تر از چیحت! ی عوضکنمینابودت م-
 
 : نوک انگشت اشکش رو پاک کردبا
  ھواشو داشتھ باشانیرا-

 حرفش نیو با ا! یختی بھ پارچ اشک رکیتا االن نزد...ھی کافیآن:  لبخند زدانیرا
 مادرش رو بغل کرد

 ھ؟ی موندن جدی برامتونیتصم: پروفسور
اما بھتون ..شتری بدمیدو سال شا بھ کی نزدیزیچ... پروفسورھی موندن موقتنیا-

 پروفسور رو با نام تونستمیھنوز ھم نم...میگردی خودتون برمشی باز ھم پدمی منانیاطم
 !موندی من پروفسور می براشھیپروفسور ھم...خطاب کنم" جان"کیکوچ
 :کردی نگاھم می خاصطنتی با شانی مدت رانی اتمام

 !ھ؟یچ-
 :  خاروندیشی نمای چونھ اش رو با حالتی دستانیرا
 ؟ی اونور سراغ نداریزی چیقی رفیدوست... گمایم-

 چطور مگھ؟:  کردمتعجب
 یبا چشم و ابرو.. خوادی می دوست دختر شرقھیاز تو چھ پنھون دلم ...خب -انیرا

  بلوندانیخستھ شدم از ا..یکمون مشک
 !ــــانیرا:  و من با حرص تشر زدمدی بلند بلند خندپروفسور

 ی کنتی رو اذسوی اونجا گیبخوا.. پسریھ: چوندی گوشش رو پی اشکی با چشماایآند
 !یبا من طرف
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 ..فتھی با تو در بتونھی میک...ول کن ..الیخیب...یاوک...ی آنیوا -انیرا
 یمایھمون لحظھ اعالم شد کھ ھواپ.. رو رھا کردانی گوش رای با گفتن خوبھ اای اندو

 !پرهی مندهی ایقی تا دقارانیا-کایامر
  مھربونمشھیدلم برات تنگ م:  باز کردمای بغل کردن اندی زدم و دستامو برایلبخند

 ی قول بده مواظب خودت باشسویگ -ایآند
 سرش رو یبا محبت رو...دیرسی ام منھی از من کوتاه تر بود و تا سر سی کمقدش
 ی و غصھ نخوری نمونکاریتو ھم قول بده در نبود من ب..مواطب خودم ھستم: دمیبوس

 بار محکمتر بغلش کردم و بعد از جدا نیا.. شدت گرفت ای آندی حرفم اشکھانی ابا
 : رو بوسھ زدمیشونیشدن پروفسور پدرانھ پ

 کھ خودت از پس خودت بر ی عاقلی انقدردونمی چون مستی بھ گفتن نیاجیاحت-
  بھت خوش بگذرهدوارمی امگمیپس تنھا م..یایم

 !نیندار...پدرم من کم از یشما برا:  گرفتمدستاشو
 محبتھا نی بتونم ادوارمیام...نی بھ من محبت کردیلیخ...دوستون دارم پروفسور-

  جبران کنمی رورھی لطفھارو نیا..رو
 :  رو ضربھ بھ شونھ ھام زدی اون با لبخندو
  جانسوی گی داشتھ باشیسفر خوب-

 شھی و سام مثل ھمدیدوی با عجلھ بھ سمت ما منای کھ تدمی و سام رو دنای فاصلھ دور تاز
 دیکشیخونسرد و اروم چمدونھارو با خودش م

 پاسپورتم ی االلصلییکایمرد امر...  می بودستادهی پاسپورت بھ دست تو صف اینفر ٤
 داد و لیبا لبخند پاسپورتم رو تحو.. بھ خودم انداختی بھش و نگاھیرو گرفت و نگاھ

 اکتفا کردم یتنھا بھ زدن لبخند.. رو برام ارزو کردیسفر خوب
دستم ....  حلقھ کرده ای اندی کھ پروفسور دستش رو دور شونھ ھادمی دشھی پشت شاز

  با باز و بستھ کردن چشمھاش بدرقھ ام کردای باال بردم و اندیرو بھ نشونھ خداحافظ
... 
 : انداختمی صفحھ اول پاسپورتم نگاھبھ
 !یصحرا مالک-

 شی رو بھ گرگ و مکایاسمون امر... لبھام پخش بشھی پوزخندم اجازه دادم روبھ
شاھرخ .. عمرت منتظرم باشزی سورپرانی بزرگتریبرا:  زمزمھ کردمرفتیصبح م

 !!یتبار
 گھیزودباش د... یھ:  بودستادهی جلوتر اانیرا

: دمی رھا کردم و محکمتر دستھ چمدون رو بھ دنبال خودم کشبمی رو تو جپاسپورت
 امیدارم م
 کرد تمی ھدای بھ سمت صندلی رو بھ سمت مھماندار گرفتم و اون با لبخندمی بلطشماره

 :نشستی درست کنار من مانیرا...
 ؟ی جاتو با من عوض کنشھیم-
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  کھ کنار پنجره باشنننی دخترا عاشق ادونمی مکھییتا جا -انیرا
ن  کھ مینیبیم... با تجربھی اشتباه از اب درومد اقانباریمحاسباتت ا:  زدمیپوزخند

  ندارمیلی تمانیھمچ
 دهی داره جواب می بودن بھ خوبخی قالب ی برانھاتیتمر...خوبھ:  کردی خنده اانیرا

 کنمی شرط جامو باھات عوض مھیاما بھ !  کج و کولھ اتیخصوصا با اون لبا
 : نگاھش کردم کھ ادامھ دادمنتظر

 !جان تو بدجور تو کفشون موندم..ی دست و پا کنی دختر شرقھیخودت برام -
 ی حواست باشھ ما براانیرا:  تشر زدتی بود با جددهی ام گرفتھ بود اما سام کھ شنخنده

 !؟یگرفت...ی بھ حالت دست از پا خطا کنیوا..میری نمیگردش و خوش گذرون
 فاصلھ نداشتم اما خودمو کنترل کردم و جواب ی با خنده قطعیزی حرف سام چنی ابا

  :دادم
 منو بھ خنده انی شل و وارفتھ راافھی بار قنیا! ی شزی بمون تو کف تا تمیپس حساب-

 :وادار کرد
 فیح!حاال انگار خودم چالغم.. ترسی خسیکی از یکی...بلند شو نخواستم اصال-

 ! نکردمزونتی اونجای تا از ھمنیپاشو بش!گمیپرنسس کھ بھ تو م
 : لبخند جامو باھاش عوض کردم و کمر بند رو بستمبا
 !ختی پرنسس بد رکنمی می کارتو تالفنی روز اھی یول -انیرا

 بھ وطنم دنی زدم،چشمامو بستم و بھ خودم اجازه دادم تا زمان رسی کوتاھخنده
  بکنمییاستراحت جز

 
 بھ خودم تکون دادم یکم. دور تنم حلقھ شده ی باز شدن پلکھام متوجھ شدم دستبا

سام با .. شونھ اش برداشتم یلبخند زدم و سرم رو از رو..دمی رو دانی رایدستھا...
 ؟ی شدداریب: دی بھ سمتم چرخی بازم کمی چشمھادنید
 ریصبح بخ..اوھوم-
 مییای فرود ممیدار...ریصبح تو ھم بخ-

 ی دستفیتا از کخم شدم ... زدم و سرم رو بھ نشونھ باشھ تکون دادمی ای زورکلبخند
 با انی موھام گذاشتم رایشال رو ازادانھ رو...ھمراھم شال و مانتو رو بپوشم 

  استرس سرم رو تکون دادمی با کمم؟یدیرس:  شدداری مداوم من بیتکونھا
  وجود ندارهدنی واسھ ترسیزیچ:  ام رو گرفتچونھ

 دمینترس:  تحکم جواب دادمبا
 ی واسھ نگرانیی پس جارهی مشی پمییخوای کھ ما می اونجورزیھمھ چ... ی نگرانیول-
 ستین

...  مرتبھزیھمھ چ:  شده بودمی تنظرانی بھ ساعتش انداخت کھ با وقت ای نگاھسام
 ؟ی اماده اسویگ



 23 

 روبرو شدن با ی لحظھ برانی ای نھ برای ولمیسھ سال تالش کرده بود... بستمچشم
 شی گلرخ وجودم رو بھ اتادی...د عوض شده بوزیھمھ چ....  حاالیول! یشاھرخ تبار

 اماده ام:  مکث جواب دادمی لحظھ ایبدون حت!.. انجام کارمیمصمم شدم برا...دیکش
******* 

 کھ برام با وجود ھمھ ی بودند،افرادستادهی استقبال ای براشھی پشت شیادی زافراد
 ی دلتنگتونستمیم... بودمنی سرزمنیمن متعلق بھ ا.. داشتنی ھاشون تازگتیمحدود

 رو ده سال تجربھ کرده ی واقعیھرچند ازاد... ھا رو حس کنمتی محدودنی تمام ایبرا
 ی خاطره ھای تمامی برایدلتنگ...خوردی تکون میگ بھ اسم دلتنیزیبودم اما تھ دلم چ

 سرم مرتب کرد و ی کھ سام از پشت اونو رورفتیشالم از سرم کنار م...خوب و بدم
 برخورد اول نی تو ھمیتونی کھ مطمئنم میاگھ بتون...برو...ادیداره م:  زدیلبخند

 فقط بھ ھدفت فکر کن.یندازیکارمونو راه م
 .... اقامتمون:  دادمسرتکون

 یرھنیبا پ.. تنشھیاور کت مشک...سویبرو گ... ھمونجاست:  حرفم رو قطع کردنایت
 ش؟ینی ببیتونی ھم پاشھ،مدی سفنی جھی...یمشک

 بھ ختھی امی قد بلند با چھره ای پسرتی افراد مختلف سر چرخوندم تا د رنھاونی میکم
 :گشتی می داده بود دنبال کسنای کھ تیاخم ھمراه با مشخصات

 ...دمشید-
 ارامشم باز و بستھ کرد دستھ یچشم ھاشو برا.. میھواتو دار..زمیبرو عز..خوبھ-نایت

  و بھ سمت سالن راه افتادمدمیچمدونم رو کش
 نفر نی نگاه چندینیسنگ... باھاش فاصلھ نداشتم یزیچ.. ادی زیلیخ.. شلوغ بودیلیخ

 پام گره دادم و درست یکیاز عمد پاشنھ پامو بھ اون ...کردمی خودم حس میرو رو
 نشون بدم اتفاق بوده نکھی ای افتادم و برانی زمی روشدمی داشتم از بغلش رد مکھیزمان

  بشمفتادنمکتش رو چنگ زدم تا مانع از ا
 : بغلم گرفت، گفتری دستش رو زوتھی اونم با من بنکھی از اقبل

 حالت خوبھ؟-
 یزی چنیاول...  نگاھش کردمی با گنگدمی از حرفاش نفھمیزی نشون بدم چنکھی ایبرا

 ینیب... کھ ھزار بار نشونھ گرفتھ بودم ینیب... اش بودینیب..کھ متوجھ شدم ابروھاش
رنگ نگاھم رو عوض ..بھ خودم اومدم!  نداشتیفاوت تنیاش با شاھرخ کوچکتر

 : کردمانی بمیسی انگلظیکردم،با لھجھ غل
 ؟ی صحبت کنیسی انگلیتونیم...یگی می چشمیمتوجھ نم-
:  و با ھمون اخمش جواب داددی کشیپوف... حرف زدنم چند نفر بھ سمتم برگشتنبا
 حالت خوبھ؟...تونمیم

 کارش لی بھ دلنکھیچھ بسا ا.. نبود نتونھ صحبت کنھدی بعی اافھی و قپی تنی ھمچھی از
  بودی خارجیدائم در رفت و امد کشور ھا

 !... بودمی قھارگریباز..!جالب بود.. بھ خودم دادمی حالت دستپاچگیکم... خوبم-
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 ؟ی کمکم کنیتونیم..شناسمی رو نمی کسنجایمن ا-
 ومده؟ی استقبال نی برایکس-

 !ظاھرا نھ: رو بھ اطراف چرخوندمسرم
با البتھ .. اخماش باز شدی فرددنی شدن مسافرا انداخت و بعد از دادهی بھ محل پینگاھ

 نقص یھرچند با کل..خوشحال بودم کھ تونستھ بودم نقشم رو اجرا کنم. جوابم رو دادیا
 پدرش ی بودم کھ ده سال تموم براستادهی ای بود االن مقابل کسنیمھم ا...یو کم و کاست

 ! بودمختھیبرنامھ ر
 

 ده؟یجد:  گفتی بھمون ملحق شد و بعد از دست دادن رو بھش بھ فارسیپسر
پسر شاھرخ کھ متوجھ ..  اراده اخم کردمیب.. ھم ھستیپس دختر باز حاذق..جالبھ

 : کردی شده بود بھ من معرفمیناراحت
 .. از دوستان خوبمیکی..ایار-

 : رو لبام نشوندم کھ ادامھ دادی ایزورک لبخند
 ؟ی بریخوایکجا م..کنمی متیھمراھ-

 جوابش رو دادم یدونمی اوردمبھ دستش دادم و با نمرونی ببمی رو از جی فارسادرس
 : رو بھ پسر شاھرخ گفتی با شگفتایار
 رو تور لی اصییکای امرھی ی کردمیوقت...ی نکردیتور نکرد!!ی شاھیدر بھ در ش-

 ! تو اون روحتیآ!یکرد
 نی واسھ ھمفھممی من زبونشون رو مشدنی متوجھ مدیاما اونا نبا.... ام گرفتھ بودخنده

 : گفتمیسیباز بھ انگل
 ی صداش کرده بود با سر تکون مثبتی شاھای پسر شاھرخ کھ ارن؟یشناسیادرس رو م-

 . کردمی ھمراھیداد و بھ سمت در خروج
 ایار.. مادمازل تونییخوشبختم ازاشنا:  گفتیسیل بھ عقب برگشت و اونم بھ انگایار

 !دو شوک ھمزمان بھم منتقل شد... اری ھستم دوست شاھیتبار
 !ی تبارایار

 ! ھستمیصحرا مالک.. نیھمچن:  ی جا بھ جا شدم و با لبخند گرمیکم!!!.... اریشاھ
 : ادامھ دادای با تعجب نگاھم کرد کھ ارنشی ماشننھی از ااریشاھ

 ؟ی ھستیرانیا-
 : کردمادهی شده رو پنیی از قبل تعنقشھ

 !.. ییکایاما مادرم امر.. االصل بودیرانیپدرم ا-
کم .. ابروش باال رفتی تاھی دمیبھ وضوح د.. انداختماری بھ شاھی نگاھی چشمریز
 و بعد ھم ھی تو زعفرانییالی ویادرس خونھ ا!... کردمیمنم بودم تعجب م.. نبودیزیچ

 فکر نایقیاگھ محاسباتم اشتباه نباشھ ..  کوتاه از دورگھ بودنمیھ ا دادن خالصلیتحو
 : بھ اطرافم انداختمی نگاھیبا شگفت! ھ دختر پولدار طرفھی با کنھیم
 !.... عوض شدهیلیتھران خ-
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  صحرا؟یومدیچند سالھ تھران ن:  دی توقف کرد پرسکی تو ترافاریشاھ
 کھ یریتنھا تصو..رمی و نفرتم رو بگنھی و پر از کرهی نگاه خی بار نتونستم جلونیا

ِ بود کھ اگھ صداش نبود خود شاھرخ رو بھ جاش یی چشم و ابرومیدیازش م
 فراموش ی انھیتوام با ک...ماالمال از نفرت...نگاھم شد سرشار از خشم...دمیدیم

 ...!ینشدن
 ....!ی کردی زبونت جاری کھ روی بھ اسمقسم
 !...... ی کھ صدام کردی بھ نامقسم
 و نابود سوزونمی مثل صحرا متوی کھ مقابل چشماتھ زندگیی صحرانی بھ اقسم

 ...! کنمیم
 امروز قسم نیھم... سابقھ ھستی بی انھی پرورش کی برای ای سال فرصت کافده
 و درست کنمی محو منیخاندانتو از کره زم...پدرتو...خودتو.. کنمی نابودت مخورمیم

 !!!ی تباراری شاھسوزونمی و مزنمی مشی اتی کھ صدا کردییمثل صحرا
  

 حالت خوبھ صحرا؟ -اریشاھ
 ادامھ نی از اشتری بدینبا...کردمیداشتم خراب م... تکون دادم و بھ خودم اومدمسرمو

 ..!زمی رو بھم برزی ممکن بود ھمھ چدادمیم
 ی کردم و لرزون اره ای پام مخفی کردن الی دستھامو با گره دادن بھم و مخفلرزش

 .... زبونم اوردمیرو
 کی ترافونیم... شد ی تو سکوت سپریقی دقاا،ی ارنیھمچن.. تعجب کرده بوداریشاھ
 رو مخاطب قرار اری شاھی بھ فارسای ارومدی کس در نمچی و حرف از دھن ھمیبود
 ششونی دخترا و پر از ارابی غربی مختلف و چھره عجینھایتا اون لحظھ بھ ماش..داد

 : کردم تا متوجھ حرفاشون بشمزی تشتری بامو گوشھای ارزی ری اما با صداکردمینگاه م
 حال عمو چطوره؟ -ایار

 : جواب دادی بھم انداخت و متقابال بھ فارسی نگاھمی ننی ماشنھیی از ااریشاھ
 ! بدیلیخ-

!..  پرواز خودمو رسوندمنی خبر با اولدنیھنوز رو قرار داد رو نبستھ بودم با شن-ایار
  خونھ؟نشیبرد
  رو اعالم کردصشی دکتر تشخروزی دنی ھمھی بسترمارستانیب...نھ -اریشاھ

 خب؟ -ایار
 نیقدرت تکلمش رو از دست داده، ھمچن:  شدنھی و دست بھ سدی کشی کالفھ پوفاریشاھ

 قدرت تکون دادن دست و پاشم نداره
 ... دادھی تکی بھ صندلشتری گفت و بی واایار
 حرفاشون ناراحت کھ نشدم دنیاز شن..  لبام نشستی رویشخندی حرفاشون ندنی شنبا

 ییبر اساس حرفا... ی وصف نشدنی ذوقکردمی رو حس میبھ کنار، تھ دلم ذوق خاص
 وجود داره کھ رو حساب ھی فرضنیا... شاھرخ رو عمو خطاب کردای اردمیکھ شن
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 و گھی می اگھی دزیمشترکشون چ یلی پدرش رو عمو صدا بزنھ اما فاماریدوست شاھ
 !ارهی شاھی برادر زاده شاھرخ و پسر عموای اریعنی نیا

 من کردی اون کھ فکر مدی بھ عقب چرخی لبش نشوند و کمی روی بھ زور لبخندایار
 : گفتیسی بھ انگلستمی بلد نیفارس

  صحرا؟یراحت-
  رو اعالم کردمتمی لبم بود رضای حرفاشون رودنی از شنی تکون دادن سرم و لبخندبا
 ! نباشھی البتھ اگھ فوضولن؟ی ندارنجای رو ای ، کسیلی فام،یی ،اشنایستدو-ایار

 ی زندگشی برادر دارم کھ اون ھم اترھی رو ندارم،فقط ی کسنجایمن ا...نھ: دمیخند
 .....مادرم ازدواج کرده و پدرم....کنھیم

ھنوز ھم با . کنمی ملی مسئلھ رو تو ذھنم تحلنیانگار کھ دارم سخت تر..  بستمچشمامو
 مثل یزیچ...  مثل حسرتیزیچ...خورهی تھ دلم تکون میزیاوردن اسم پدر چ

 ....نتونستم!  اندازه کھنھ شدنی تلنبار شده کھ بی ھایمثل دلتنگ...غم
 شده رو اجرا ی از قبل طراحشنامھی و نخواستم حداقل درباره پدرم نمانتونستم

 کھ در یزیدرست بر خالف چ! کردمی زبونم جاری رو روقتیچشم بستم و حق...کنم
 !باره مادرم بھ زبون اوردم

 ! فوت شدشیپدرم ھم سالھا پ-
 متاسفم-ایار
 ممنونم:  جواب دادمی با لحن خاصاری بھ شاھرهیخ

 ظاھرت ھم بھ اندازه باطنت ایا... داد لمی تحوی لبخند جذابنی ماشنھی از ااریشاھ
 روزانھ چند تا دختر رو ی پدرت قدم گذاشتی کھ جایی حاال تودونھیخدا م! جذابھ؟

 . تو و اون پدر احمقت خبر دارمفیفقط من از ذات کث! یکنیبدبخت م
 : بوجود اومده بود کھ با حرفم شکستمشیسکوت

 حرف یسی خوب و روون انگلیلی ختونیرانی اتی رغم ھویشما عل-
 ن؟ی داریادی زی خارجیسفرھا....نیزنیم

 : گفتی با لبخند پھنایار
 . بھ اکثر زبونھا مسلط باشھدی بواسطھ کارش بالھی وکاریشاھ-

پس اون ...پس!!!!! لھ؟؟؟؟؟یوک... رو ھردوشون متوجھ شدننی و ادی از رخم پررنگ
نگو کھ من مدتھا .. بودهھودهی ھمھ تالشمون بنینگو کھ ا...اینھ نھ خدا.....  کھیشرکت

 نذار حاال کھ فقط دو قدم فاصلھ دارم ھمھ ایخدا..... بودهدهی فای بھ من بانیاموزش را
 !شھ از دستم در رفتھ بازیچ
  صحرا حالت خوبھ؟یھ-ایار

 ...فقط....من فقط...آره....آ: دمی بھ گونھ ھام کشیدست
 ؟یشوکھ شد-ایار

 و انی خبر رو بھ رانی ھرچھ زودتر ادیبا! لھی بستم و تو ذھنم تکرار کردم وکچشمامو
 .. دادمیسام م
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 فرصت رو از دست دینبا...انی کش مشتری و بشتری ھا ھر لحظھ بھی ثانکردمی محس
 !! بدم

 ! کمیلیخ!..وقت کم بود... کنھی رو طراحی سام گام بعدنکھی قبل از احداقل
خاطره ........ من....من.....نکھیو ا... باشھلی وکادی نماریراستش،بھ شاھ..خب...خب-

  از وکال ندارمیخوب
 ! پشت دروغدروغ

 ی رنگ باختینجوری اگھی دلی بھ دلکنمیاما من فکر م:  زدی لبخنداریشاھ
 ؟ی نداری خاطره خوبلھای فقط از وکیمطمئن...دختر
نکنھ ...شدی شده بودم کھ باز و بستھ مرهیمات و مبھوت بھ لبھاش خ....  رفتنفسم
  خرابایخدا....چشمامو بستم و سرم رو بھ دست گرفتم!  باشھ؟دهینکنھ فھم....

 !سوی گیگند زد! نقشھ ھامونیگند زدم بھ تمام...دیاون فھم....کردم
  بزن کناریصحرا حالت خوبھ؟شاھ-ایار
دھنم کامال خشک شده !... بردهیی بوھاھی مطمئن بودم دادمی خبر ادامھ می بدینبا...نھ

 :بود
 ار؟یشاھ.... رفتجی سرم گیفقط کم..من حالم خوبھ-
 بلھ؟-
 ؟ بود؟یمنظورت از حرفت چ-
  

 ! حرفا؟نیکدوم حرف؟شغل من و ا-:دی مات نگاھم کرد و بعد بلند خندھی چند ثاناریشاھ
 :دی زدم کھ باز ھم خندی الکلبخند

 نیھم.. کردم دختریشوخ-
 دادمی ادامھ مدینبا..نیھم..شدمی داشتم حساس میخودیمن ب.. ھم گذاشتمی روچشمامو

 :نی زدم کھ مصادف شد با توقف ماشی لبخنددادمی خودمو لو می دستیوگرنھ دست
 : زد کھ بھ خنده افتادمی باال داد و سوتشوی دودنکی عایار

 خودشھ؟..نجاستی ای کھ دادیادرس-اریشاھ
سر تکون دادم و با .. خودش بود.. شدمرهی و سنگ مرمر ساختمون خدی سفی نمابھ

  شدمادهی پیلبخند
 : گفتاری داخل بردم تا تشکر کنم کھ شاھشھی رو از شسرم

 و بھ دی کشرونی بنی از داشبور ماشیتیزیو ھمزمان کارت و.  داشتھ باشنویا..صحرا-
 :سمتم گرفت ادامھ داد

ھر ... یستی بلد نی و فارسیشناسی رو نمی شھر بزرگ کسنی کھ تو اییاز اونجا-
 ... در خدمتمی خواستی در ھر ساعتیکمک

 کارم رو تی کھ اوج رضایلبخند.. بودی ارادری لبام نشست کامال غی کھ رویلبخند
 ...:کردیمنعکس م

 : لبخند جذاب دستشو بھ سمتم دراز کردھی با یکنی بھم می لطف بزرگار،یممنونم شاھ-
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 می ھم باشی برای خوبی دوستادوارمیام-
 رو بھ دمی دست سفکی ی دندونھاکھیبطور.. بار نتونستم مانع کش اومدن لبام بشمنیا

 : بزرگش قرار دادمی داخل دستھایدستم رو بھ نرم... گذاشتمشینما
 !نطورهیالبتھ کھ ھم-

 و اون در صندوق رو ستی بشھ کھ اشاره کردم الزم نادهیخواست پ.. تکون دادیسر
 فوق العاده نیا..دمی گوشھ لبم رو گزجانیباز کرد چمدون رو برداشتم و از شدت ھ

 سھ قدم دشوار در مالقات اول جور شد...بود
   باالنییایب:  کردمتعارف

 عتایتوھم برو استراحت کن،پرواز طب... سراغ کارامونمی برمیدی محیترج -اریشاھ
 شی ببرنی از بیتونی قھوه و استراحت موانی لکی داره کھ با یی ھایخستگ

 :ود حرفش بدیی و بستھ کردن چشمام نشونھ تاباز
  داری ددیبھ ام... صحرا جانرمیگی وقتت رو نمنی از اشتریب-
 ام رو بھ در دادم و ھیھمزمان تک...  شدمییالی کھ ھمراھم داشتم وارد خونھ ویدی کلبا

 ...:دمی کشیقی بستھ نفس عمیبا چشما
 !قدم دوم پس فردا شب!سوی بود گیعال-

 بھ رهی تنی و جی نفتی با تاپ ابنای خونھ بھ شدت باز شد و تی لحظھ در ورودھمون
:  کھ صورت گردش رو قاب گرفتھ بود بھ سمتم اومدشیی کوتاه طالیھمراه موھا

 خودتو نشون ی؟تونستی رفتشی تا کجا پ؟ی کردکاری شد؟چی چسو؟ی گیدیرس
  نگفت؟یزی؟چیبد
 : و بھ من اشاره کرددی عقب کشی رو کمنای با خنده تانیرا
 ! ھنگ کرد...نای تیکی یکی-

 می داخل حرف بزنمیبھتره بر-سام
 ...می رو اعالم کردتمونی با لبخند و تکون دادن سر رضایھمگ
 نی اولکردمی شال رو از دور گردنم باز مکھی و منم در حالدی دستھ چمدونم رو کشسام

 گام رو بھ خونھ برداشتم
 

 دادم حی ترجلمیس م رفتھ بودند، بر اسارونی بدی خری بچھ ھا براشدی می ساعتچند
 ...  خونھ بمونم

 یتیسام ھو...  سام بودی شده بود خونھ پدرلی کھ بھ محل اقامتمون تبدیینجای اصل ادر
 ی براتی و در نھاکنھی رو انتخاب مکای امرلی ادامھ تحصی داشت اما برایرانیا

 ی کوچھ با اجرھاھی دارم ادی کھ از خونھ ام بھ ی ادرسنیاخر. شھی موندگار مشھیھم
 .  رنگھدی در سفھیزرد رنگ و 

 کنار کی در بستھ کوچی تو خونھ بزنم، اتاقی گرفتم دورمی جام بلند شدم و تصماز
 رو در من ی حس کنجکاونی در،، اکی کوچینما...  اتاقھا جا خوش کرده بودیباق
 ! داخل اتاقک چھ خبرهنمی کرد تا ببتیتقو
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ھمراه ... مشخص بود قفلھ.. خم کردم اما باز نشدنیی رو گرفتم و بھ سمت پارهیدستگ
 از اتاقھا رو گھی دیکی بار نی گرفتم امیتصم..  بھ دور و برم انداختمی نگاھیبا پوف

  انتخاب کنم
وارد ....  در باز شدی بار بر خالف دفعھ قبل بھ راحتنی رو چرخوندم کھ ارهیدستگ

  دادمھیشدم و بھ در بستھ پشت سرم تک
 ی مشکرهی اتاق از رنگ تونی ھا و دکوراسلی وسای تمامیحت...ی سراسر مشک اتاقھی

 ی مشکی توالت چوبزیم... ی مشکی با رو تختیتخت دو نفره بزرگ...استفاده شده بود
 رو بھ نندهی نگاه نظر بنی کھ در اولیتنھا تناقض... ی مشکمی ضخیپرده ھا...رنگ 

 ... اتاق بودونیمخالف با دکوراس ی پارکتھادی رنگ سفکردیخودش جلب م
 ی اگھی دزی اتاق مال سام بشھ اما تم مردونھ و اسپرت اتاق چنی ادونستمی مدیبع
 !..گفتیم

 دهی درجھ خودش رسنی بھ باالترمی کارم درست نبود اما اون لحظھ واقعا کنجکاودیشا
باز ... ردم کمد رفتم و درش رو باز کنی حسم ھم کھ شده بھ سمت اولی ارضایبود برا

 انباشتھ شده داخل لی از لباسھا و وسایلی شدن سریکردن در کمد مصادف شد با سراز
 نیکھ ھم! دمی عقب کشیفی خفغی اومده باجشیت پی از وضعدهیترس...نی زمیکمد رو

 کارتن ھی...  برخورد کنم نی کنھ و با کمر محکم بھ زمری فرش گیباعث شد پام بھ لبھ 
 از جام بلند بشم تونستمی درد گرفتھ بود و نمی رنگ در حال سقوط بود پام حسابدیسف
 لحظھ کارتن ون گردن و صورتم کردم کھ ھملی محافظت از خودم، دستم رو حایبرا

 !! شدری سرازی بدیبا صدا
 یساعت مشک!! رسما گند زده بودم بھ اتاق...  از پلکامو باز کردمیکی ی الی ارومبھ

 شدم و با ی کنجکاوالی خیب... دادی شدن بچھ ھا رو خبر مکی نزداروی دیرنگ رو
ھزار بار خودم ... شدملی از وسایلی سرعت ممکن مشغول مرتب کردن سنی ترعیسر

ھمھ رو بھ زور ..... دمی خودم کار تراشیا برمیرو لعنت کردم کھ چرا با ندونم کار
  چپوندم داخل کمد و در کمد رو بستم

ظاھرا از ... افتاد یکی کھ چشمم بھ دفترچھ کوچرمی خواستم فاصلھ بگی خوشحالبا
 ... پرتاب شده بودرونی کمد بود کھ بھ بی ھالھیوس

 خودم ی برانی ازاشتری گرفتم تا بمی گرفتم و تصمدهی رو نادی فضولگھی دفعھ دنیا
  دردسر درست نکردم از اتاق خارج بشم

 نی پرتاب کردم و با اخری مشکیپاتخت ی از کشوھایکی دفترچھ رو بھ نیبنابرا
 !سرعت خودمو بھ اشپزخونھ رسوندم

 از ی ھمراه شد با قھقھھ ھاانی رای نگذشتھ بود کھ در سالن باز شد و سرو صدایچند
  لبم نشستی روی اراده لبخندیب... نایتھ دل ت

 طی شرانی تو بدتری حتنیو ا!... داشتی بر نمی دست از لودگیطی شراچی تحت ھانیرا
مثل ... دمی درھم سام رو از پنجره دی نعمت بود، چھره ساکت و کمنیبزرگتر

 ! حال مھربون و خوش قلبنی و مقتدر در عیجد...شھیھم
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 : بلند شدنای تیصدا

 ؟یداریب....سوی گیھ-
 : زدمیلبخند... دادم بھ استقبالشون برمحی کنار پنجره کنار رفتم و ترجاز
 سالم-

 سالم پرنسس، خدا بخواد چشممون بھ جمال خندتون امروز منور کیعل...بھ بھ -انیرا
 !م؟؟ی کھ نداریھاپو باز! گھ؟ی دشھیم

 : بھ زور لبخندش رو کنترل کردنای کردم کھ تیاخم
  دستت ندادمی کارھی برو کنار تا ایب!... مسخره-

 !سگ بد اخالق...چــخھھ.. چخھ ی ولرمیم -انیرا
 کھ فرار کرده بود نشونھ گرفتم ی دم دست رو بلند کردم و محکم بھ طرف سمتییدمپا
 داد من و اعتراض سام.. نای سھ نفرمون بلند شد خنده تیصدا
 ! من نگفتم سر بھ سرش نذار االغ؟؟انیرا -سام

 !؟؟ی گرفتیشی نمی من افتابی جلوندهی تا دو ساعت اانیرا-
 : سرخ شده از خنده گفتی ا اورد و باچھرهرونی سرشو از در باروم

 ! بشم؟؟تونمی مگھی کھ دی مھتاب؟ی چیمھتاب-
 بود کھ زوتر از اری رو با شتاب بھ طرفش پرت کردم اما شانس باھاش یی بار دمپانیا

 ! سام نشستی لبھای روی بار لبخند محونیا...دیبرخورد سرش رو دزد
 
 و من با ھر بار حرف زدنش دلم کردی مفی با ذوق از مغازه ھا و افراد تعرنایت
 حالم رو دگر نی و اشدی می خاطراتم با پدرم تو ذھنم تداعادی فاتشیبا توص... گرفتیم

 اما ھمچنان اصرار داشتم تا ظاھرم رو حفظ کنم...کردیگون م
 قدم یحت... ستی بودم ندهی کھ شنی اونجوررانیبھ نظرم ا... یومدی نسوی گیوا -نایت

  حس رو دارمنی من ادمی شاای...دهی بھ ادم میوب ھم حس خیزدن عاد
 ی روی حرفش لبخنددیی تای و بھ معناشستمی قرمز رو داخل سبد می ھای فرنگگوجھ

 لبھام نشونده بودم
 ای شده بود و رهی خنای تی نشستھ بود و بھ پرچونگی صندلی رونھی دست بھ سسام

 :کھ حرفش رو قطع کرد! احتماال حوصلھ اش سر رفتھ بود
 ؟ی کردکاری تو چسویگ-

 : صورتم جاخوش کرد برگشتمی تمرکز روی از رویاخم
 ن؟یکنی فکر میچ-

 ! از زبون خودت بشنوم اصال حوصلھ حدس زدن رو ندارمدمی محیترج -سام
 رونیم ب شلواربی رو از جاری شاھتیزی کارت وکردمی رو درک مشی حوصلگیب

 : کارت رو بلند خوندمی روی ھادم،نوشتھیکش
 !ھییمشاوره در امور قوه قضا! ی دادگسترکی ھی پالیوک...ی تباراریشاھ -
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 سام رو نگاه کردم کھ حاال رنگ از رخش نی و خشمگزدمی بھ دستم متمی رو با رکارت
 : کامال ساکت شد و ابروھاش رو باال دادناھمیت!  بوددهیپر

 ل؟؟؟یوک -سام
 ! منو سام در گردش بودنی بنای تنگاه

 ظاھرا کارشو خوب بلد بوده و دادهی ھمھ مدت راپورت منی کھ ایاون احمق! لیبلھ وک-
 !ی ساده لوح ھم باور کردیو تو! دادهی میراپورت غلط

 اب دھانش رو قورت نایت... ومدی نمرونی از دھنش بی و حرفزدی وقفھ پلک می بسام
 داد
 رو تو صورتش می وحشی بھ سمتش خم شدم و چشمازی می روی عصبی حالتبا

 رو ی عوضکھی اون مرترمیوگرنھ م!  ساممیبرو دعا کن تا االن لو نرفتھ باش - دوختم
 !گم؟؟ی می کھ چیفھمیم...کنمی خودم نابودش می و با دستاارمی مریگ

 شد کھ متعجب دهی کشانی کوتاه چشمم بھ سمت رای اھی ثانی اتاق باز شد و تنھا برادر
 !ومدیبھ سمت ما م

 ....یعنی سویگ...یعنی...نیا:  کردانی با تتھ پتھ بنایت
 : گفتمی اومدم بلند و عصبانرونی و از حالت خم شده بدمی رو برحرفش

 !! می ھم رو دست خوردیبدجور!!! می رو دست خوردیعنی! بــــلـــھ-
 و انگشت اشاره دمیچرخ...گفت  یبلند" یلعنت" و ھمزمان دی کوبزی بھ می ضربھ اسام

 :امو بغض دار بھ سمت سام گرفتم
 ......میاگھ لو بر....... میبھ روح بابا اگھ لو بر-

  دھنم گذاشتم چشمامو بستمی دستم رو رودمی کم اوردم و رو پاشنھ پا چرخنفس
 ی چھ غلطمینی تا ببنیاروم باش...با ھردوتونم... شھی حل نمیزی چتیبا عصبان -انیرا
 !می بکندیبا

 : زمزمھ ھاش بلند تر شدتی در نھانکھی تا اکردی رو زمزمھ میزی لب چری زسام
 رو با سرعت انیرا!!!!! ـــــکـــــشـــــمـــشیبــــھ خـــدا م...کشمــشیم...کشمشیم-

 ی صندلشی کار ناگھاننی حملھ کرد کھ با ایپس زد و بھ سرعت بھ طرف در ورود
 ! واژگون شدنی زمی روی بدیاشپزخونھ با صدا

 ! رفتنش خونھ رو سکوت گرفتبا
 !م؟ی مدت ما سرکار بودنی تمام ایعنی!  چطور ممکنھنیا -انیرا
 شونھ ھاش گذاشتم ی سرمو روی بدون مخالفتدی منو تو اغوشش کشی ھمدردی برانایت

 و با درد پلکامو بستم
******* 

 : تعجب بھ دھن سام چشم دوختمبا
 !؟ی گفتیچ...تو....تو-

 ... ندارمحی و توضحی اصال حوصلھ تشرسویگ - پرخاشگرانھ جواب دادسام
 ! منیاوه خدا: دی بھ گردنش کشی دستانیرا
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 ... وجھ دست خودم نبودچی کردن لرزش دستھام بھ ھمھار
 ....سکوت قبل از طوفان...کردمیدرست حسش م.... بودسکوت

 ھی فرصت ھارو دی نبایحت...مرحلھ اخرو شروع کن...سوینقشھ عوض شد گ -سام
 !میھر لحظھ ممکنھ لو بر...لحظھ از دست داد

 فھممینم..ینم....منظورت رو....م-
 ......اروی شاھدی بای جنابعالیدی کھ شننی ھمیعنی: دی کشداد
 راه حل جزو نیا! ؟ی معلوم ھست چھ مرگتھ مرد حسابچیھ:  معترض گفتانیرا

 ی چھ غلطیخوایم... کردن کار مای عملی براھی فرضنیناممکن ھا بود و اخر
 !ر؟؟ی تو دھن شی رو بفرستسوی؟گیکن

 حال صورت سرخ شده از خشمش نی در عدمیدی می سام رو بھ خوبی براق چشماھالھ
 دمیفھمی رو نمضشی رفتار ضد و نقلیدل! رو
 نیا.. رفتار نکنی دو نفر احساسنی مثل اگھیخواھشا تو د...می کارو کننی ادیبا -سام

اگھ .. باختای برده ای دو سر داره سکیر... بزرگ بودسکی رھیکار ما از اول ھم 
 نی کنکاری چگمی من منجایا... تو چاهمیری کھ با سر ممی اگھ ھم ببازھی کھ عالمیببر
 !حاال ھرجور کھ بلده.. کنھی کارو عملنی ادیبا سوی کھ گگمی پس منی نکنکاریچ

 ! سامی شدوونھیتو د:  زدملب
 شدی کھ متحمل میمنقبض شدن عضالت صورتش نشون از فشار...دی طرفم چرخبھ
 !:دادیم
 ارهی سرت بیی بالنکھی قبل از ای گوش بدوونھی دنیپس بھ نفعتھ کھ بھ حرف ا-

تو االن ... کارو کنمنیمن محالھ ا...ستی نی کمزی چنیا:  رو قورت دادمبغضم
 !یخوای می از من چیفھمی نمی ھستیعصبان

 : دادشی خودشو نماشتری براق چشمش بھالھ
 با تمام وجودت انجام نکاروی کھ ادمی پس بھت دستور مخوامی می کھ چدونمیخوب م-
 ! دستور بودھی.. خواھش نبودھی ای لطف ھی نیا.. دادم؟دستوریدیشن!..یبد

 رو بده کت اسپرتش رو از رو مبل چنگ زد و بھ ی بھم اجازه ھر حرفنکھی از اقبل
 وارد اشپزخونھ نایت.. دمی شدن در تو جام پردهیی کویبا صدا...رکت کردطرف در ح
 نھی دست بھ سانیرا... مبل خودمو پرتاب کردمی حس مجھول روای دنھیشد و من با 

 سرمو باال یبا گنگ..زدی گوشم اونگ موھنوز حرف اخرش ت... بودستادهیروبروم ا
 : دی بھ صورتم پاشی بھ سرعت مھربون شد و لبخندانیبردم کھ حالت چھره را

 خواست؟ی از من می چیدیتو شن-
  مکث سرشو تکون دادی کمبا
 !مگھ نھ؟...انی شده راوونھید-

 : کھ خودم جواب خودم رو دادمدی بھ صورتش کشیدست
با ! ...  رو از من بخوادیزی چنی ھمچتونھیاون نم!... شدهوونھیمعلومھ کھ د-

 ! رفت اصال؟ی رفت؟؟کدوم گوریواسھ چ: ھ دادم ادامتیعصبان
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 :دی گرم بھ صورتم پاشی حالش لبخندی ھمھ خراببا
 !برات مھمھ؟-

 خودش کھ دستور اجرا رو زهیری باشھ؟؟ خودش کھ برنامھ مدینبا: کردمزی رچشم
 !ره؟ی و در مندازهی داد و ھوار راه مرسھیوقتش کھ م..دهیم

 ! سام چشھ؟یدونی نمی بگیخوایم:  با زون تر کردلباشو
من ! ان؟ی رایپرسی احمقانھ میچرا سواال: دمی داد کشی ھمھ فشار عصبنی از اخستھ

 ! از کجا بدونم اون چشھ؟
بر ...زمی عزالشیخیپس ب:  کردانی زد و بی اگھی من لبخند دادی اما در برابر فرانیرا
 !گردهیم
  

تعللم رو کھ .. بودانیر تو دستش و چھره سرخ شده از خشمش در جی گوشنی بنگاھم
 : رو قاطعانھ بھ سمتم گرفتی گوشدید
  عمل کنفتی زودباش بھ وظی زل زل منو نگاه کننکھی ایجا-
 یدی ندارم بار اخرت بود سر من شاخ و شونھ کشی افھیمن در برابر تو وظ-

 !زود باش کارت رو انجام بده.... سویخفھ شو گ - :دی کشداد
 بود ی ای عصبانیتنھا وجھ شباھت ما چشمھا!  رخ بھ رخشقایدق...مقابلش...ستادمیا

 .دیجھی مرونی اتش بھ بیکھ ازشون گدازه ھا
 وی ھمھ چدی قای..یکنی با من درست رفتار مای... سامگمی بھت مشھی ھمی بار براھی -:
 !زنمیم

بھ ..رش؟؟ی زی بزنیخوای م؟؟؟یکنی مدی منو تھدی با چ؟؟یترسونی میمنو از چ -سام
ثابت کن کھ ھنوزم ھمون ادم بز ! بھ درک... دم؟؟؟؟یمگھ من زحمت کش!! جھنم

 بار نیصداش رو باالتر برد و ا...ی کنی رو عملی کارچی ھیتونینشون بده کھ نم..یدل
 :دی کشادیفر
بکش کنار و ثابت کن کھ ھمون دختر !  کنار بدبخت؟؟؟بکشی ھستیپس منتظر چ-

 !یعوض نشد ی و ذره ایاحمق گذشتھ ھست
 حرفا کم نی اوردن ارونیاز زبون سام ب... کم بودیلی حرفا خنی ادنی شنی براتعجب

جا .  بود و دھنم بازمونده بوددهی رسشونی درجھ گشادنیچشمام بھ اخر!  نبودیزیچ
 در اتاقم رو با شتاب باز کرد و انیرا! کردمی فقط نگاش می واکنشچیخورده بدون ھ

 :ن دادتو چارچوب در خودشو نشو
!  وقت شما دو نفرو تنھا بھ حال خودتون رھا کنم؟؟چی ھتونمیباز چتونھ؟؟؟چرا من نم-

 انقدر سر بھ سر ھم نیمگھ بچھ ا! ن؟؟ی ھمو بکشنی بزننییخوای نباشم منجای اکباریمن 
 ن؟؟؟یذاریم

دردناک از ..دی و و موھام رو بھ سمت خودش کشنمی رو کوبوند تخت سی گوشسام
 : گوشم بلند شدری خشمناکش زیکارش چشمامو بستم کھ صدا
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 نی اری در غی بھ کارت عمل کنی ساعت وقت دارمیفقط و فقط ن... ساعتمیفقط ن-
 !! ساعتمی ن؟؟فقطیدیشن..کای امرگردمی پرواز برمنیصورت با اول

 نیی تلفن رو تو دستم نگھداشتھ بودم کھ بھ پای رفت و من مات و مبھوت گوشرونی بو
 !سقوط نکنھ

 تلفن چشم ی تخت نشستم و بھ گوشی رویبھ اروم... و مقطع شده بودکیستری ھنفسھام
 دوختم

 تحملش یدونیتو کھ م...یذاری چرا انقدر سر بھ سرش مسویگ! شده؟یباز چ-انیرا
 !کمھ

 ھفتھ کی نیتو ا.... رو فشردمی گوشی لرزون دکمھ ھای حرکت ھمراه با دستاھی با
 رو مقابل چشمام گرفتھ بودم شماره اش رو ناخوداگاه از بر تیزیانقدر کھ کارت و

 .... کالفھ کننده رو شمردمی تکرایبوقھا! شده بودم
 ؟یزنی زنگ میبھ ک...با توام -انیرا

 بلھ؟:  رو برداشتی گوشی خط زنپشت
 ..سالم....من:  تا جمالت رو تو ذھنم مرتب کنمدمی کشنفس

 د؟ییبفرما...سالم-
 بار بھ نیا.. شد یاداوری تو ذھنم یزی کردم محکم باشم چی زبون زدم وسعلبھامو

 ! ؟یدفتر جناب تبار:  جواب دادمیسیانگل
***** 

 
 سرش رو بستھ ی با روسرنایت..  خونھ رو گرفتھ بودانی سام و رادادی داد و بیصدا
 ی صدانی بنی و اکردنی حدود دو ساعت دعوا میزیچ..بھ عقربھ ھا نگاه کردم..بود

طبق معمول ھمھ ...دعوا سر من بود... خوردی بھ گوش میادی زی ھالیشکستن وسا
 در ی سعانیرا...  ھم از وجود من بودایختھمھ بدب...  من بودیبرا... سر من بودزیچ

 و  لجباز تری بود حتستادهی رو حرفش ایکدنگیمنصرف کردن سام داشت و سام با 
 کردی رو حل نمی ھم مسئلھ ای حرف زدن عادکھیی منطق تر از قبل شده بود تا جایب

 کجا؟:  بھ حرف اومدنای جام بلند شدم کھ تاز
 و تی وضعنیبا ا: بھ در بستھ اتاقشون اشاره کردم و ادامھ دادم....  سر قرار رمیم-
 بود دستشو بھ سرش دهی مبل دراز کشی کھ رونای ، تشھی دوا نمی نشستن دردنجایا

 :دیگرفت و نال
 نیانگار ا... منطق و خودخواهی بقایدق!  چشھدونمینم! سوی عوض شده گیلیسام خ-

 !شناسمی و نمدمیسام رو ھرگز ند
 
 
 

 ! عوض شده؟نقدری سام اچرا
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 زدم ی بندمی لبخند نی بھ پاس ھمدرددمیفھمیتک تک حرفاشو م...کردمی رو درک منایت
 :د شباھت داشت بھ پوزخنشتریکھ ب

 ریدرستھ کھ تمام کارھا و برنامھ ھامون ز... رو متحمل شده یادی زیسام فشار ھا-
 ی اگھی از ھر کس دشتری کھ اون االن بمی فراموش کندی ھم نبانوی ایدست سامھ ول

 از یکار. زنھی بھ متشنج شدن اوضاع دامن میکیتحت فشاره و ھر حرکت کوچ
  تادلش بھ وجود ما قرص بشھمین درکش کمیمجبور...  دوست منادیدستمون بر نم

 یلی خی آنراتیی تغنیا....سوی گکنمی من مثل تو فکر نمیول:  رو بھ سرش گرفتدستش
 نی کھ با ما اھی در حالنیا...دهیسام بھ ھر حرکت تو واکنش نشون م!..ستینرمال ن

 !رفتارو نداره
 ادی دعوا شدت گرفت و فریصدا... م ماجرا ھستنی ایمن تو محور اصل! واضحھ-

 در بستھ اتاق منعکس ی تو فضاگفتیم" اره..اره...اره" سام کھ پشت سرھم یھا
  تو جاش عقب رفتی کمدهی ترسنایت! شدیم
  شده؟ی چیعنی: نایت

 اومد رونی قرمز شده از شدت خشم بیی با چشمھاانی در اتاق باز شد و رابالفاصلھ
 : اومدرونی خودشو کنترل کنھ سام با دو بی کرد کمیسعنگاھش کھ بھ ما افتاد ...
 ....انیرا-

! ؟؟یکردی فکر می مدت تو بھ چنیتو تمام ا! فقط خفــھ شو!...خفـــھ شو سام -انیرا
 !؟؟ی دادی اجازه انیچطور بھ خودت ھمچ!  کار ما چقدر حساسھ؟؟یدونستیتو م
 !دیکشی کمال تعجب سام دستشو بھ صورت و متعاقب اون بھ گردنش مدر
 برم دفتر دی باگھی ساعت دھیکمتر از :  اوضاع مساعد نبود اما دخالت کردمدیشا

 اریشاھ
 بھم شدی مدهیی ھم سای کھ رویی خشمناک و دندونھایی سام با چشمھادی نکشھی ثانبھ

 ــیم: چشم دوخت 
 رسونمتیحاضر شو خودم م:  حرفشو قطع کردانیرا

 !انیرا:  اعتراض کردسام
 رو یکیمن وقت سر و کلھ زدن با تو !  سامی نشی کن جلو چشمام افتابیسع -انیرا

رو !  بدون وجود تومیری مشی پیی سھ تای بریادی زیبخوا!  ندارمطی شرانیاونم تو ا
 سویزود باش گ: بھ من ادامھ داد

 و بھ سمت دمی ندزی زد اما صبر رو جای حرفنی ھمچانی کرده بودم کھ چرا راتعجب
  روزھا مال من بود حرکت کردمنی کھ ایاتاق

**** 
 
 !نجاست؟یھم:  موھاش قرار دادی روشوی دودنکی عانیرا

 خودشھ:  انداختمی بزرگ سر در ساختمان تجاری بھ تابلوینگاھ
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 بشم کھ صداش منو وادار بھ ادهیم پ در بردم و خواسترهی بھ سمت دستگدستمو
  صبر کنسویگ:  کردیستادگیا

 گذاشتم و بھ سمتش نی برده بودم باز ھم داخل ماشرونی راستمو کھ بیپا
 :منتظر حرفش بودم...دمیچرخ

 بھم قول بده-انیرا
 قول بدم؟:  ابرومو بھ نشونھ ندونستن باال بردمی تاھی

 رو زی زود خودت ھمھ چای رید... رو از تو پنھون کنمیزی چتونمیمن نم...سویگ -انیرا
 یشیمتوجھ م

 ! افتاده؟یاتفاق...انی رایترسونی با حرفات منو میدار-
 و ادامھ ی محکم بمونینجوری ھمیطیفقط بھم قول بھ ھر وقت تو ھر شرا-انیرا
 ی برامیدیما کم زحمت نکش...ی جا نزنیطی شراچی تحت ھدهی بھم قول سویگ...یبد
 و جلو ی فقط و فقط بھ ھدفت فکر کنی ھر حرفدنیقول بده با شن... روزنی ادنید

 !باشھ؟...یبر
 کھ در کنار دونستیخوب م..دونستی نقطھ ضعف منو مانیرا...  بودی دلم اشوبتو

"  جز یزی بود تا مصمم بھ جلو قدم بردارم و بھ چدهی کششیو پ"ھدف " گنگش یحرفا
 فکر نکنم" ھدف 

 .....من-
 !شھی مریداره د..سویبرو گ -نایرا

 کھ براش برنامھ داشتم تا بمونم و ذھنم ی دادم برم و تمرکزم رو بذارم سر کارحیترج
 ! پر کنمدمیفھمی ازشون نمیزی درصدم چکی ی کھ حتییرو با حرفا

 :دستمو گرفت... سر تکون دادم جی باز کردم و گدرو
  فکر نکن صحرازی چچیبھ ھ-

 ی اراده بھ تابلویب!..زنمیاتش م. درست مثل صحرا...صحرا:  ذھنم تکرار کردمتو
 ! سوزانیصحرا:  انداختم و تکرار کردمی سرم نگاھیباال
 کردی قاطع کھ جسارتم رو دو برابر می پشت فرمون کمر راست کرد و با لحنانیرا

 !یبھ ھدفت فکر کن صحرا مالک: گفت
 ی کافی زهیاما لرزشش انگ... حال مضطرب نی و در عنی بر تنم نشست دل نشیلرز

 کی و ھمھ کس چشم ببندم و زی کھ رو بھ ھمھ چیاونقدر...دادیرو بھم م
 ! جلو برمرانگریتنھ،خشک،مغرور ، داغ و و

 
 یغیج... قدم دوم!  مقابل چشمام بھ رقص درومدیاتش..! صحرا...  اول رو برداشتمقدم

 یمنزجر از شامھ ا...دیچی پمینی تو بیختگ سویبو...قدم سوم....تو سرم چنگ انداخت
 کھ ممکن بود ھمھ یگام.  رو برداشتمی چشم بستم و گام بعدکردی وقت رھام نمچیکھ ھ

 !زیھمھ چ!..ھشی ھمیبرا.. بدهریی رو تغزیچ
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!  بودی تو قانون صحرا مالکداری و پایشگی رسم ھمھی نیا...شکنمیدل م... شکستدلم
دلم !!...  رو امضاشیشگی رو حک کرده بود و تعھد ھمدیی کھ تا ابد مھر تایرسم

!  بار بھ رسم ھدفمنیاما ا!... سوزونمیم.... سوخت میزندگ... شکنمیشکست، دلھارو م
 "!!انتقامم"بھ رسم ... 
 از نوشتھ ھاش اشکار ی کھ ارج و قربش حتیی بار اخر بھ تابلوی بلند کردم و براسر

  شدمرهیبود خ
 صحرا نی بھ بعد اھی ثاننی لحظھ بھ بعد، از انیاز ا... اری رو جمع کن شاھحواست

 ! صحرا کشنده ستنیا... آشوبگر... سوزنده ست
  

 زدن دی برازنده اش بود مشغول دیادی زدیبزرگ بود و مجھز، شا...  دفتر شدموارد
 : منو بھ خودم اوردی منشیاطرافم بودم کھ صدا

  کمکتون کنم؟تونمیم-
 زبون کردمی می سعکھی و در حالدمی رو پاشنھ پا بھ سمتش چرخی تصنعی لبخندبا

 : رو سخت جلوه بدم گفتمیفارس
  کار داشتماریبا شاھ-

 بھ نشستن دعوتم کرد ی بودنم بھ وجد اومده بود با لبخند مھربونییکای کھ از امریمنش
  کھی مھمونکنمی فکر میجناب تبار:  گفت ھیتلفن رو برداشت و بعد از سھ ثان...

 دنی رسنیمنتظرش بود
 !!!! کھ منتظرش بود؟؟یمھمون

 فتون؟یاسم شر:  تلفن رو از دھنش فاصلھ داد و رو بھ من گفتیمنش
 !صحرا-

 .خودشونن... یبلھ جناب تبار:  زد و گفتی اگھی لبخند دیمنش
:  کردتی ھدای رنگی از قطع کردن تلفن از جاش بلند شد و منو بھ سمت در قھوه ابعد
 نییبفرما.  وقتھ منتظر شما ھستنیلی خی تباریاقا

 کھ چرخوندمینگاھم رو دور تا دور اتاق م...  رو باز کرد و بھ جلو ھلم دادرهیدستگ
 ی و بالفاصلھ خودش رو کھ تلفنش رو سرسردمی رو داری کار شاھزیھمون لحظھ م

بھ ..  بلند شد و بھ سمتم حرکت کردزشی خندون از پشت مییقطع کرد و با چشمھا
 : کردانی بیسیانگل

:  گفتیرو بھ منش! چھ عجب چشممون بھ جمال شما منور شد....دایخانم کم پ...بھ بھ-
 یممنونم خانم احمد

 عقب گرد کرد درو یکنمی با خواھش مھی احمدشیلی بودم فامدهی کھ حاال فھمیمنش
 !..بست و رفت

 ی دعوت کرد و از قھوه جوششی چرم قھوه ایناپھ ھا کای منو بھ نشستن رواریشاھ
 : بھ سمتم گذاشتزی میکھ کنار اتاق بود دو فنجون قھوه پر کرد و رو

  صحرا جان؟یخوب-
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 مزاحمت کھ نشدم؟...ممنونم:  زدمی محکملبخند
  شکر؟ای ریبا ش.... واسھ تو وقت ازاد دارم شھیمن ھم-
 . باشھی عاددمی محیترج-

  مدت؟نی تو ای کھ نداشتیخب چھ خبرا؟ مشکل: م گرفت رو بھ سمتفنجون
 کردم یسع...کنمی ھم داره اما دارم عادت میی ھای سختعتایطب.. ھی عادری برام غکمی-

 و زدمی مثل بلبل حرف منکھیھرچند ا... حرف بزنم ی بھ فارسی تالش و سختیبا کم
 ...دمیفھمی ھا و واژه ھا رو مھی بھتر مفھوم کنایرانی از صدتا ادیشا
  منتظرت بودمنھایزودتر از ا:  تو چشماش اشکار شدیبرق
 " مالقات مشتاق تر بودمنی ای از تو ھم برایحت" دلم تکرار کردم تو

 ی خوب تونستیلی کھ خنمیبی اما میخوری زودتر بھ مشکل مکردمیفکر م -اریشاھ
 ی وفق بدتی زندگدی و محل جدطی شرانیخودتو با ا

 ییکای امرھینھ ..  دو رگھ ھستمھی من یفراموش کرد: دمی از قھوه ام رو نوشی اجرعھ
 !ل؟یاص
 ومده؟ی نشی کھ پیمشکل..خب حق با توئھ...نھ: دیخند

 ..... بزنم و البتھیاومدم بھت سر:  تکون دادمی بھ نشونھ منفسرمو
 پام ی روی گذاشتم و پازی میخم شدم و فنجون قھوه رو رو... کردم مکث

 :ھمچنان منتظر حرفم بود...انداختم
 ،ی منو با شھرتون اشنا کنی کمیاگھ وقت ازاد دار-

 گذاشت؛ دستھاشو تو ھم گره داد و بھ جلو زی می خم شدو فنجونش رو رومتقابال
  چون شماییبای زی کردن بانوی ھمراھھیافتخار:  شدلیمتما

تعارف :  گذاشتم شی رو بھ نمادمی دست سفھی ی دندونھانکاری زدم کھ با ایبی دلفرلبخند
 !؟؟یرانیا

کارم رو خوب بلد ... بوددای توشون ھوی برق خاصدن،یدرخشی چشماش مد،ی خندبلند
 ! خوبیلیخ....بودم
 یمکث کرد بعد مدت کم(و البتھ ... جذاب...بایز... من تعارف نکردم صحرا -اریشاھ

 !رکیز): ادامھ داد
 مالقات ھی نگاه و تو ھی صفات رو تنھا با نی ایھمھ : ادم دھی بھ مبل تکنھی بھ سدست
 !؟ی دادصیتشخ

الزمھ کار منھ و خواه ناخواه باھاش خو ....ینی بزی و رینی بقیدق:  زدیلبخند
منو :  کردزی چشماشو ری شد کمنھیبھ عقب رفت و مثل خودم دست بھ س..... گرفتم

  صحراریدست کم نگ
 نھفتھ رو بھ جونم ی ھم ترسطی شرانی در بھتری مرد حتنی لبھاش چشم دوختم ابھ

 شده یزی حرفھاش از قبل برنامھ رنکھی اای حساس بودم یادی من زای....کردیواگذار م
 نی از اشتری کلماتش سر خودم رو گرم کنم تا بی موشکافی دادم جاحیترج....بود

 تو اتاقش یاز جام بلند شدم و چرخ نیبنابرا...اوضاع رو مشکوک جلوه ندم 
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 پاھام مثل مورچھ در ری کھ زییپرده رو از کنار پنجره کنار زدم و بھ ادمھا...زدم
 :رفت و امد بودن چشم دوختم

 ست؟یخستھ کننده ن-
 :دادی کنارم مستادنی نشون از اشدی مکمی قدمھاش کھ ھر لحظھ نزدیصدا

  شھر؟نی کردن تو ایزندگ-
 ی کھ ھر کدوم بھ نوبھ خودشون سعیا مردمسر و کلھ زدن ب... گمیکارت رو م....نھ-

 وانمود کنن حق فقط و فقط با خوانی مکھییکسا...بر محق بودن حق خودشون دارن
 اونھاست

 : شدرهی چرخدارش نشست و بھم خی صندلیرو
 رو ی گرفتن حقشون،دفاع از حقشون برام حکم زندگیتالش برا... من عاشق شغلمم-

 !.. کھ خستھ بشمخوامی و نمتونمی وقت نمچیھ.داره
 داشتھ دی بای ای حساب اعصاب فوالدنیبا ا: دمی رو انداختم و بھ سمتش چرخپرده
  کردمیو تک خنده ا! یباش
 ؟ی مشغولیتوچطور؟االن بھ چھ کار... دیشا -اریشاھ

 از حد تصورم نشونھ گرفتھ بودم و شی چھره رو بنیا...ادی زیلیخ.. گرفتھ بودمنشونھ
ھدف من ... نبوداری شاھیھرچند کھ صاحب اصل... ز قبل بودمھربار موفق تر ا

 یشاھرخ....کردی نمی زنده و مرده اشم برام فرقی کھ االن حتیشاھرخ...شاھرخ بود
 بود یکاف....  چشمام بودی جلوکی شاھرخ کوچا بود،امختھیکھ تمام معادالتم رو بھم ر

 کردمی بود اراده میفقط کاف.....  بشھخوامی کھ میاراده کنم تا اون
 کارمیو در حال حاضر ب!  دارمتیری مدیدکترا-

 !؟ چند سالتھ صحرا؟!ت؟یری مدیدکترا:  کردتعجب
 ی روکردی حرکتمو با چشماش دنبال مریمس... و بدون خجالت جلو رفتم ی عادیلیخ
 : نشستم و پاھامو تکون دادمزشیم
 خوره؟یبھم نم-

 کردمی فکرشم نمیحت -اریشاھ
 تو یدست... شونھ ھام انداختمی بود رو باز کردم و رودهیام از قبل برام خر کھ سیشال

 ٢٨: جواب دادم... دمیموھام کش
 ؟یگی کھ نمیجد:  جا خوردیکم

 حدس زدن یلی خکنمیفکر نم.. الزمھ کارتھینی بزی ریگفتیتو کھ م:  زدمی جذابلبخند
 سنم برات سخت بوده باشھ؟

 : بھ سمتم خم شدیکم..ستادی از جاش بلند شد روبروم ااریشاھ
 ....کنھی صدق نمی موضوع در مورد ھر کسنی ااما

 کج کردم کھ با ی کھ کنج لبم جا خوش کرده بود سرمو کمی با ھمون لبخندھمراه
 ینگاھش اروم اروم از اجزا... شددهی مقابل چشماش بھ رخ کشدمی گردن سفنکارمیا

 :  صداشو اروم کردخوردی و سر مکردیصورتم حرکت م
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 ...یریگی دستھ قرار منی کھ تو ھم جزو اکنمیو اعتراف م -اریشاھ
 ی برایخوشحال...خوشحال کھ نھ...دمیدی اش رو منھی گوشھ چشمام حرکت قفسھ ساز

 کھ یسام بھم گفتھ بود ھرجور... زدمیقھقھھ م!  روح بودی بیادی زطمیوصف شرا
 رو خوب بلد یکی نیا... ی کنی و تنھا راه کار رو عملھی فرضنی اخردی بایبلد

 بھم اموزش ی کسنکھی بدون ای حتدم، بودهی خوب اموزش دیلی رو خیکی نیا.... بودم
 ازی گوشھ چشم نھی بود و فقط بھ ی اموزش،تو وجود تک تک ھمجنسھام جارنیبده، ا
 ! بھ اجازه نداشتازی کردنش نیپس عمل..داشت

 قرار دادم ، زی می عقب خم شدم و کف دستھام رو پشت سرم رو بھیکی تکون کوچبا
 :با ناز سرمو چرخوندم و گوشھ لبم رو بھ دندون گرفتم

 !جزو کدوم دستھ؟-
 بلندم بھ صورتش ی بھ سمتم خم شد کھ موھاشتری عملم عکس العمل نشون دادو ببا

 و بازھم مدی اش رو بھ وضوح دنھیبستھ شدن پلکھاشو نفس زدن قفسھ س...ضربھ زد
 ...تو دلم قھقھھ زم

 !یصحرا مالک......یستی نی تو ھر کسنکھیا: پلکھاشو از ھم باز کرداروم
 : بھش زدمیکی بود رو برداشتم و گاز کوچزشی می شکالت خوری کھ رویشکالت

 ؟ی تباراریشاھ..... ؟ی بردی پیزی چنی از کجا بھ ھمچو
 نگاھش بھ سمت لبم نکاری کھ با ادمی کشمیی انگشتم رو بھ گوشھ لب کاکاومخصوصا

 : شددهیکش
 فراموش نکن کھ بواسطھ شغلم با ھزاران نفر برخورد دارم -اریشاھ

 ؟ی ادما خبره اتی ھوصی تو تشخی بگیخوایم:  گفتمی لوندبا
 !..ـدیشا: دی کشفمی انگشت اشاره اش رو باال اورد و بھ گردن ظراریشاھ

 د؟یو چرا شا: دمی رو گرفتم و مثل خودش اروم پرسانگشتش
 : دوختمی مشکی نگاھش رو از لبام باال اورد بھ چشمھایقی با نفس عمھمراه

مکث .....  جھیدر نت........یستی نیمثل ھر کس........یستی نیچون تو ھرکس -اریشاھ
 : بھ جلو خم شدیکرد و کم

 !بای زیبانو....  ستمی تو خبره نتی ھوصیتو تشخ-
 نگاه از نظر ھیسرا پاش رو با !  خوبیلیخ...  کارش رو خوب بلد بودظاھرا

 گذروندم
 پلک ی لبھام نقش لبخند دادم ابروھام رو باال بردم گردنمو با ناز کج کردم و بھ ارومبھ

 ! حرفھاشدیی بھ نشونھ تایپلک.... زدم
 : اروم نجوا کرداریشاھ

 کی سرشو نزدیبھ اروم! ثل خودتدرست م........ خاصھیادیز.... کمی........صحرا-
 ی گونھ ام کاشت،مخالفت نکردم و چشمھامو بستم، بوی رویکیکرد و بوسھ کوچ

 دیچیادکلن گرمش تو شامھ ام پ
 !....دمی کشیقیلذت برم ونفس عم...  بستمو لذت بردم چشم
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 ....!! دمیلذت بردم و تو دلم خند.... کارمتی بردم از موفقلذت
 !... کارمتی موفقی پلھ نی کردن دومی از طی وصف نشدنیلذت
بھ !  مرموز بود اما ردخورد نداشت،یرگذاری تاثیادی احمقانھ اما با درصد زی حلراه

 !! بار از تھ دلم قھقھھ زدمنیلذت بردم و ا!...  وجھچیھ
 اتش ھا بھ نی بھ عظمت شعلھ ور تریطوفان.... بار بعد از مدتھا نیا..... صحرا!....من

بھ عظمت و !..ی ھرگز خاموش نشدنیشعلھ ا!  شبیکیبھ عظمت تار. !..کنمیپا م
 ! شعلھ شبکی یگستردگ

 
 ادهی پنشی از ماشی مختصری با خداحافظاری از رسوندن من بھ خونھ توسط شاھبعد
 ھی...اری روز کامل کنار شاھکی... پس فردا شب ی شد برانییقرارمون تع...شدم

... اری شاھی در کردن برای بھ خستگھی شبیزی چای ی مرخصھیگردش مختصر و 
 ی جز رنگ تداعدمی ازش ندی کھ ده سال تموم رنگی اشنا کردن من با تھرانیبرا

 تونستمی کھ تا عمر داشتم نمیخاطرات!ی ھرگز فراموش نشدنیخاطرات کشنده 
 پاک کردم یھرچ.. بس نبودسمینوی میھرچ... کنمی بشم و بدونشون زندگالشونیخیب

 ی و ھمراه خودشون پکشندی خاطرات تا زنده ام منو بھ دوش منیا... بس نبود
 !...ایبھ آخر دن... دیشا...لوم مقصد نامعھیبھ ..برندیم

 مبل نشستھ ی روانی رو باز کردم و داخل شدم رای از انجام کارم در ورودسرخوش
 رو ھی قضکی نگاه کوچکیاما با ... بودونیزی تلویبود و مشغول تماشا

 رو انیرا.. بودی اگھی دی متمرکز بود اما حواسش جاونیزیظاھرش بھ تلو..دمیفھم
 ... داشتمیی و با تک تک حالتھاش اشناشناختمیخوب م

 
 متوجھ ورودم بھ خونھ نشد و تنھا ی حتانیرا! نطوری ھمناھمیت... خونھ نبودسام
 نی رو خاموش کرد اونیزی دکمھ تلوھی بھ خودش اومد و با سادمی جلوش واکھیزمان

 :دیدفعھ کامل بھ سمتم چرخ
 ! دختر؟متوجھ نشدمی اومدیک-انیرا

 غرق االتتی تو فکر و خینجوری کھ ای وقتی متوجھ بشدمینبا:  جواب دادمدلخور
 :دمی مبل نشستم و دستشو بھ سمتم کشیچھار زانو رو... یشد

 ؟یکردی فکر میبھ چ-
 ! گفت؟یار؟چی شاھشی پیرفت:  صحبت رو عوض کردریمس

 یچرا با فکرا!...  من بچھ سھ سالھ ام؟ مسلما نھن؟؟یچرا انقدر نگران من ھست-
 بھ اون سام ھم نویا..انیمن کارم رو بلدم را...نیکنی متی خودتونو اذنی داریخودیب

باور ! نی و مثل بچھ ھا نگرانم باشنی انقدر حرص جوش منو بخورستیالزم ن..بگو
 !نیکنیمتشنج م فقط اوضاع رو رفتاراتون نی با انیکن
 و ھمزمان دی کشی صحبت رو عوض کنھ پوف کالفھ اری مستونھی نمدی کھ دانیرا

 :دستھاشو بھ صورتش
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 ! خدا درک کنیمحض رضا...سوینگرانتم گ-
 از تونمیم.. بزرگ شدمیبھ اندازه کاف! ن؟ی ھستینگران چ: دمی کشمیشونی بھ پیدست

 امیپس خودم بر ب
 ی کھ انتخاب کردیراھ... بودنت ندارمکی کوچای بھ بزرگ یکار -انیرا

 باھاش در یخوای می کھ چجورنمینگران ا...پر از طعمھ ست..سختھ..مشکلھ
 ...... دیاز اول نبا... راه از اول اشتباه بودنی اسوی؟گیوفتیب

 :حال خوشم رو خراب کرد... رو قطع کردمحرفش
! ؟..ی ھستی منتظر چ؟؟؟پسیدادی ادامھ مدیا نب؟؟یکردی ممی ھمراھدی نبا؟؟؟ی چدینبا-

گفتم ھر کس .. تو حساب کردمیخاک بر سر من کھ رو.. کھ جلوتو نگرفتھیکس!.. برو
 از دونستمینم....یایتا اخرش پا بھ پام م..یکنی متمیحما..یھوامو نداشتھ باشھ تو پشتم

 ! بروان؟پاشوی رای ھستیمنتظر چ...یاول بھ غلط کردن افتاد
 : کرداخم
 پا بھ پات نجای نداشت تا ای از اول باھات باشم لزومخواستمیمن اگھ نم -انیرا
مطمئن باش نھ باھات ...ستمی و بگم من نزی ھمھ چری راحت بزنم زیلی ختونستمیم...امیب

اما ...نطوریخودم خواستم االنم ھم.. داشتم نھ زبونم رو ازم گرفتھ بودنیستیرو در با
 . خطرناکھیادیواسھ تو ز...سوی خطرناکھ گی گذاشت کھ توش قدمی راھنیا

 : از جام بلند شدمتی زدم و با عصبانیپوزخند
 نبوده و ی خطرناکھ؟؟کار ما بچھ بازی فکر نکرده بودنی اولش بھ اخطرناکھ؟؟چطور

 ...انی راستین
 چارهیبخاطر اون ب..گمی من بخاطر خودت دارم میفھمیاحمق چرا نم:  زدداد

 !!چاره؟؟یکدوم ب:  کردمتعجب
 یوقت..کردمی منی حالتش رو تحسنی اشھیھم... کرد خشمش رو کنترل کنھی سعانیرا

 و کردی کنترل متشوی کھ شده عصبانیاما با ھر روش.. اخرمی بھ سزدی مشدی میعصبان
 :دستمو گرفت و منو کنار خودش نشوند... ارهی کنھ تا فاجعھ بار بیشروی پادیاجازه نم

 ...فقط بھم راستشو بگو...پرسمی ازت چند تا سوال مسویگ-انیرا
  تکون دادمسرمو

 کاری چیخوای ماتتی بعد از عملسویگ: دی دستمو تو دستش گرفت و پرسانیرا
 ؟یبھش فکر کرد!؟یکن

 : بدون مکث جواب دادمادی زیلیخ.. کرده بودمفکر
 !.. خودتونشیپ..کای امرگردمیبر م-

 سو؟ی گی ھستی چ؟دنبالیکنی مکاری چنجایپس ا -انیرا
 و جوابش رو دمیپرسی بود کھ ھر شب از خودم میی سوالھانایا... شدمرهی نقطھ خھی بھ

 :کردمی ده ھزار بار با خودم تکرار مدی شاایھزار بار 
 !دنبال ارامش-
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 اونجا؟چرا باز ی بریخوای چرا میگردی و دنبالش منجاستیاگھ ارامشت ا -انیرا
 ی کجا؟ی نقشت بھ خودت بھا دادی کجا؟ی بھ خودت فکر کردچی؟ھی برگردیخوایم
 ی فکر کردنی بھ اچی؟ھی گذاشتی خاموشی برایی جای کھ روشن کردیشی شعلھ اتنیا
 !وفتھ؟ی می چھ اتفاقرهی بگر شعلھ رفتھ رفتھ اگھ بزرگ بشھ و خودتم در بنیا
!  کردنغیو ازم در اونکھیی از کسارمی ارامشم رو بگخوامیم..انیمن دنبال ارامشم را-

 رھا کردن و خودشون خوش و خرم ای دننی ده سال تموم منو تو برزخ اکھییاز کسا
!..  ده سالو جون دادمنی من لحظھ لحظھ اکھی کردن در حالیبدون درد و غصھ زندگ

 سھمم رو بھ خودم خوامیم...رمیارامشم رو بگ خوامیمن فقط م..ستی برام مھم نیچیھ
 ! کھ راه انداختمی ای بازنی اگھ شده با ایحت..برگردونم

 : شدی عصبانبای تقرانیرا
 یدار...؟ی بازیگی کھ بھش میزی ھمون چای انتقام؟شھی تو میارامش زندگ -انیرا

 از وجود ی کھ حتکھیی بھ جنگ کسایری میدار!...سوی گری تو دھن شیفرستیخودتو م
 تا بھ ارامشت ی نابود کنشونوی زندگیخوای می چی برادوننی نمیحت! ستنیتو با خبر ن

 بھ یخوای مینجوری ارامش تو؟؟اشھی مھیبق ی ارامشھ؟نابود کردن زندگنیا...یبرس
 !؟یارامش برس

 ی ھر ک؟؟ی واقعا خودت؟؟یزنی حرفا رو منی ای و داری کھ مقابل نشستیی توانیرا-
 ی کھ از کابوسایدید.. بھ روزم اوردنی چیدید...دمی کشی من چیدونیندونھ تو کھ م
 ی من نشستی کھ جلویی تونیا.. بھ چشم ندارمی خواب درست و حسابھیھر شب گلرخ 

 !؟یزنی حرف میو دار
 من یول...ھرچند شاھرخ االن نابوده.. انتقام من بسوزن و نابود بشنشی تو اتدی بااونا

 ی ھزار بار با زجر و بدبختی رو کھ من روزیی بکشن دردادیبا...کنمی مستشیکامال ن
 و نابودم ختنی رو کھ ده سال تموم بھ کامم ری بچشن اون زھردیبا...تحملشون کردم

 ی کھ براییبھ جا...گردمی بھشون نشون دادم بر ممو طعنی انکھیبعد از ا! کردن
 تونمینم... شھر تعلق نداشتمنی کشور و انی وقت بھ اچیمن ھ... بھش تعلق داشتمشھیھم

وطن من !... من درد و رنج بھ بار اوردهی اون براکھی کھ ھر تی کنم تو کشوریزندگ
 ی اتفاقدمی مولبھت ق... نی و تو ھستایخانواده من پروفسور و اند..کاستیامر
 کنم روح گلرخم بھ ی کارخوامیم... ارامش رو برگردونمخوامیمن فقط م...وفتھینم

 کھ شده کابوس ی ای سوختگی اون بوشھی ھمی پاک کنم براخوامیم...ارامش برسھ
من بھ .... بھ خودم بھ گلرخ بھ بابام و مامانم..انیمن بھ خودم بدھکارم را! روز و شبام

  منصرفم کنھتونھی کس نمچی و ھرمیگیطلبم رو ازشون م...ھکارم خانوادم بدیاعضا
مرد داره اون ! ی و با برنامھ قبلی ادفعھینھ ..ادیارامش تو ذره ذره بدست م -انیرا

 یدار...یزنی بھ خودت ضربھ میدار... سوی گدهیتقاص تک تک کارھاشو پس م
 من حاضرم شرط ببندم تو سویگ! نگرانتھ! ھمھ ترس سام سر توئھ! یکنیخودتو تباه م

 حرف ھی اما باطنت با یدیمحکم نشون م خودتو در ظاھر...یھنوز خودتو باور نکرد
 خنجرت رو بدون یتونی نمی حتی وقتیمھ بد ادایخوای میتو چجور..شکنھی مکیکوچ
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 رو ی بازنی تحمل افی حساس و نحھی روحنیا! ؟یلرزش تو دستھات نگھدار
 نی خنجرت رو بذار زمی درصد بھ خودت شک دارکی اگھ خودتم ی حتسویگ...نداره

 !ی و بازنده ست خودتخورهی کھ شکست میوگرنھ کس... شویز بانی االیخیو ب
 !شک ندارم:  جواب دادمدی و پر از تردلرزون
 شعلھ درونم غلغلھ بھ نی اتش ایبھ خودم شک داشتم اما انقدر!... داشتم...!  گفتمدروغ

 توجھ نکردم ی شدم کھ حتی ای و وارد بازقی ھمھ حقایپا کرده بود کھ چشم بستم رو
 !.. وقت نتونم برش گردونمچی گرو بذارم و ھشھی ھمیبرا....ممکنھ جونم رو 

 :  انداختمنیی نگاه نافذش سرم رو پاریز.. بھم انداختقی عمیاھ نگانیرا
 کھ سراسر یی خواھرمو بفرستم جاتونمیبھم ثابت کن م...سویپس بھم ثابت کن گ-انیرا

 یقانعم کن کھ وقتشھ خودت رو..کنھی نمدتی تھدی خطرچیبھم نشون بده کھ ھ! خطره
 ! تو نباشمی اگھ من حامی حتیستی خودت بایپا

 دستشو دراز کرد و دکمھ رو فشرد از جام بلند شدم کھ انی زنگ بلند شد و رایصدا
  وارد خونھ شدندتزای پی با جعبھ ھانایسام بھ ھمراه ت!  منتظرهدونستمیم..دستمو گرفت

.... 
 ی بشمونی پشذارمینم:  ھم فشردمو دستشو فشردمی پلکھامو روی ارومبھ
 !نیھم...نیفقط بھم اعتماد کن...نی بشمونی کدومتون پشچی ھذارمینم..انیرا

 کار نی نرسھ کھ بابت ای وقت اون روزچی ھدوارمیام:  گرم فشرددستمو
 !سوی نکن گمونمیپش...خودموسرزنش کنم

 حد و ی کھ نشون از جذبھ بشیشگی بھ من انداخت و با اون اخم ھمی نگاھمی نسام
 :دیاندازه اش بود اروم منو تو اغوشش کش

 ... اگھ رنجوندمتخوامیمعذرت م -سام
اما .. حق با شماھاست....  سامستی نیمشکل: دمی کمرش کشی زدم و دستمو رویلبخند

  بھتون دست بدهی پوچی اعتمادم معنانی از اذارمینم
  

 دور ، بدون حرف کی اکتفا کرد و بعد از اون صورتم رو ی تنھا بھ زدن لبخندسام
 مثل یزیچ... تو چشماش بودیزیچ...دمی نگاھشو نفھمیمعن. از نظر گذروندیاضافھ ا

 ینتونستم جلو! دنی حال پا پس کشنی و در عتیمثل حما!... و حسرتقیتشو
 :رمی رو بگمیکنجکاو

  افتاده؟یاتفاق-
منو از خودش جدا کرد دو ضربھ بھ سر شونھ ام ...  چھره اش جمع و گرفتھ شدحالت

 دی پرسانی متعجب مونده بود از رانایت... زد و بعد از اون بھ سمت اتاقش حرکت کرد 
 ھو؟ی شد یچ: 

 ھم ی با فشردن پلکھاش رونحالی اما با اختیری مانی از سر و صورت رایکالفگ
 .شھی و بھ مرور خودش حل مستی نیزینشون داد کھ چ

 !شام حاضره....سام:  بلند سام رو صدا زدمتزاھای از حاضر کردن پبعد



 45 

 ! ندارملیم:  از اتاق بلند شدیفی ضعیصدا
 بود و با ولع تمام مشغول دهی از جعبھ ھا رو بھ سمت خودش کشیکی کھ انی بھ رارو

 ! چرا از صبح تا حاال صدو ھشتاد درجھ عوض شده؟نیا: شده بود گفتم
 : روبرو شدنای بھ زور قورت داد کھ با سرزنش از طرف تتزاروی تکھ بزرگ پانیرا
 !یبپا خفھ نش-

 : جواب داددهی نجودهی جوانیرا.. نگفتم و منتظر جوابش شدم یزی گرفت اما چخندم
 ! رحم ندارهیشکیبھ ھ... اوردهری سوالھ اخھ؟ سگ شده پاچھ گنمیا -
 : دی بلند بلند خندنایت
 و دور لبش دی نفس سر کشکی نوشابھ رو ی قوطدمی پرسیجد!اری در نیمسخره باز-

 :رو پاک کرد
 لی کھ دلی قرار داره؟ انتظار ندارنی ذره بری ززھای چنیچرا انقدر واسھ تو کوچکتر-
 گھی دکنھی کوفت مادی بودنش رو بدونم؟خب دختر جون ھر وقت گرسنھ اش بشھ مریس

 ادشی خرس گنده ھم االن کھیاون مرت:  لب گفتری زنی واسھ ھمشنومیفکر کرد نم.. 
 !لی گورکشھیمخجالتم ن! افتاده زر و زر قھر کنھ

 !ی گفتی چدمیشن: با اخم .. شدم نھی بھ سدست
 ! باشی جدکباری فقط انیرا -نایت

 ی غذانی اای خبر مـــــرگت پاشو بی در بھ در شیســــــام؛ ا:  کالفھ داد زدانیرا
 ! منو کچل نکردننایواموندتو کوفنت کن تا ا

 کنمی میتالف.. طلبتیکی انیرا:  خنده افتادمبھ
 .....اتاق راه افتادم سام رو برداشتم و بھ سمت ی غذاو

 ! تو؟امی ب،یسام:  بار گفتمنیدوباره در زدم و ا...ومدی نیی تقھ بھ اتاق زدم صدادو
 بعد قفل در باز شد سام خودش درو باز گذاشت و دوباره رفت ھی ثانستی حدود بیزیچ

  چشمھاش گذاشتی و ساعدش رو رودی تختش دراز کشیرو
 تخت ی تو دستم بود با پام درو بستم و کنارش روتزای پینیس... حالتش لبخند زدمبھ

 :نشستم
 اد؟یخوابت م..تازه سر شبھ-
-........ 

 خوب دھنتو باز یحاال مثل پسرا:  رو کندم و بھ سمتش بردمتزای از پی مثلثیبرش
 زودباش...کن

اگھ بگم ناراحت نشدم دروغ ... بار پشتش رو بھم کردنی ندادو جا بھ جا شد ایجواب
 ینی رو تو ستزایدلخور برش پ... ظھر سام بھ کل عوض شده بود ید از دعوابع..گفتم

 :انداختم و بھ سمتش خم شدم
  شده؟یزیچ....سام-
-...... 
  بھت گفتھ؟یزی چانیرا-
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  لطفارونیبرو ب... خستھ امسویگ -سام
 وقت بھ من پشت چیتو ھ:  تخت روبروش نشستمنیی رو دور زدم و پاتخت

 ی عوض شدیلی بھت گفتھ؟ خیزی چانی دعوا راظھر وسط... یکردینم
 : تو چشمام دوختمی بار مستقنی قرمز و خستھ اش رو باز کرد و ایچشمھا

دوست ...ستی مساعد نطمی چون اصال شرارونی برو بزم،ی عزی بشتی اذخوامینم -سام
 ...یندارم ازم ناراحت بش

  رفتشی امروز چطور پیدی ازم نپرسیتو حت-
  لطفارونی برو بسویگ -سام

 ...... منیول-
ممنون بابت :  انداخت و ادامھ دادینی بھ سینگاھ! ازت خواھش کردم....سویگ -سام

  استراحت کنمخوامیم...شمیاما گرسنم شد مشغول م...رمیغذا ھرچند س
 چی اما ھمی داشتادی زی لفظیدرستھ با سام دعوا..دمی بار ازش رنجنی اولیبرا

.... رونی ردم کنھ بی جورھی کنھ و ی محلی بھم بیجورنیکدومشون باعث نشده بود ا
 : رو بروز ندمی ناراحتنیازش ناراحت شدم و نتونستم ا

من ھر دفعھ با شماھا درد و دل !  حد بھت نامحرممنی تا ادونستمیاما نم...رمیباشھ م-
مزاحم .. چتھی ارزش ندارم کھ بھم بگیاما االن انقدر....  با توشتری و بکردمیم

 !شب خوش...شمیاستراحتت نم
 نیی پایکی پلھ ھارو دو تا یبا ناراحت... اتاقشو خاموش کردم و درو محکم بستمچراغ

 : شددهی کھ وسط راھرو بازوم از پشت کشرفتمیم
 صبرکن -سام

برو استراحتتو بکن حوصلھ ندارم بعدا ...ولم کن :  گفتمی چرخوندم و بھ سردسرمو
 ی کنی رو سر من خالدنتی نخوابیغرغرھا

 سای واگمیبھت م: دی و غردی محکمتر منو کشسام
  شدمرهی بھش خی و عصبانستادمی خشم ابا

 ؟ی گفتھ تو نامحرمیک -سام
 فعال کھ ھستم:  جواب دادمخشک

 : از موھامو تو دستش گرفت و با کف دست نوازششون کردی تر تره امیمال
  ؟یناراحت-سام

  باشم؟دینبا-
 .... شده وگرنھادی خورده فشار کارھا روم زھیباور کن فقط  -سام

 منو از اتاقت ینجوری ای قبال ھم بخاطر فشار کارادی نمادمی:  رو قطع کردمحرفش
 ؟یدی از خودت نشون مھی بچھ گانھ چی رفتارھانیا...ی کرده باشرونیب

 ی از دستم ناراحت بشخواستمی جان،نمسوی گخوامیمعذرت م-سام
 مگھ مھمھ؟: زدم شخندین
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خودت خوب ! یزنی حرف مفت می دارگھید:  شدکی بھم نزدشی مشکیابروھا
 جھت وا نکن و چرت ی خود و بیپس اون دھنو ب. ِزی خاطرت برام چقدر عزیدونیم

 و پرت نگو
 بگو چتھ؟.... خبلھی ناراحت نشم؟خیخوایم: دمی از دستش کشبازومو

 : موھاش چنگ زدبھ
  مسئلھ رو انقدر بزرگ نکنسویگ -سام

 تخت یرو..دمی بھش زدم و بھ سمت اتاقم رفتم و درو محکم بھم کوبی پررنگپوزخند
 : بلند شدنای تینشستم صدا

  شدن در اتاق سام اومددهی کوبی بھم؟ متعاقبش صدانیدیباز شماھا پر-
 دادی قدمھاش نشون از دور شدنش میصدا!!  خونھ ستوونھید... کھستیخونھ ن -نایت

 نبود راحت تر با انی کھ رایدر مواقع..گفتمی بھش ماتیی رو با جزشدی می ھرچمن
 نداشتم کھ بھم بگھ چھ تی ھم براش اھمیزی حاال اندازه پشکردمیسام درد و دل م

 !خورهی و شام نمکنھی تو اتاق مثل بچھ ھا قھر مرهی مکشھیمرد گنده خجالت نم..مرگشھ
 شد نی چشمام سنگنکھی کردم تا االیانقدر فکر و خ... تو دلم گفتم و دراز شدمی جھنمبھ

 و کم کم خواب بھ چشمام غلبھ کرد
*** 

 نی بھ اسکری چشمکی...دمی از خواب پرمی زنگ گوشی شب بود کھ با صدامھین
 : نگران شدم جواب دادمیکم... بودایآند.. انداختمینگاھ

 ؟یجانم آن-
 ؟یخوب.. جانسویگ-ایاند
  شده؟یزیچ..زمیخوبم عز-

...  رمی خودمو بگینتونستم جلو... گرفتمیدیفقط دوباره دلشوره شد..زمینھ عز -ایاند
 ن؟؟یخوب... از دلشورهمردمی داشتم میجان گفت زنگ نزن خوابن ول

 کھیی تا جاگرفتی میدی شدی اوقات دلشوره ھای گاھایاند.. زدمی لبخندشی نگرانبھ
 کھیی حرکت کنھ و بره جاشدی کھ دلشوره داشت مجبور مینسبت بھ اون موضوع

 ...:بودی مقای اگھ قاره افریحت.. تو رفعش موثرهدونستیم
  ھم حالش از من بھتره فقط االن خوابھانیرا.. نرمالھنجای ازیھمھ چ... گلمستی نیزیچ-

ن  جاران،ی اامی بخواستمی بودم، می چھ حالیدونی نمسوی گیوا... شکرتایخدا -ایاند
 جلومو گرفت

تو .. نکنتیخودتو اذ..ھی اوکنجای ازی جان،اما ھمھ چی آنفھممیم-
 ؟پروفسورخوبھ؟یچطور

 ی؟ خنده ا...نیگردی برمیک...کنھی موونمی داره دانی تو و رایدلتنگ...میماھم خوب-ایاند
 :کردم
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 موندگار نجایممکنھ چند سال ا... کھ ستی ماه دوماه نھی قربونت بشم کارمون یالھ-
 خودتو یخودی کن بیسع...  ام ھا باشھی زنگھا و پنی ھممونی و تنھا راه ارتباطمیبش
 ی آنی نکنتیاذ
 دمی صداتو شننکھیھم..مزاحم خواب تو ھم شدم...سوی خب گلھیخ...کنمی میسع -ایاند

 زمیبرو بخواب عز...دلم اروم گرفت
 رمی درگیلیخ.. بھت زنگ بزنمکنمی اگھ وقت نمدیببخش... جانی انیچھ مزاحمت-
 ی کھ زنگ زدی کردیاتفاقا خوب کار...نجایا

 نییای از پا در مینجوریا..نی ھم بذارحی تفریدر کنار کارھاتون جا-ایاند
 می اومدی چھ کاری برادونستی نمیاون حت!!...حیتفر...ای زدم بھ حرف اندیتلخند

 :. جواب دادم محکمی نگران نکردنش با لحنی برانحالیبا ا...نجایا
 بھ پروفسور ھم سالم برسون..زمیتو ھم مراقب خودت باش عز...چشم-

 فعال...نیمراقب خودتون باش...زمیحتما عز-ایاند
  جانیخدانگھدارت آن-

لحاف رو کنار زدم و از جا بلند شدم .. کنار تختم پرت کردمی عسلی رو رویگوش
 ی کھ متوجھ مکالمھ اکردمی حرکت میی صبح بود بھ سمت دستشوشیھوا گرگ و م...

 وقت نی سام اونھم ادی شاای انی رایمتعجب از صدا... ومدی می مردونھ ایصدا..شدم
 سام یصدا..درست بود...ستادمی در اپشت  دادم وریی بھ سمت در اتاق تغرمویصبح مس

 :بود
 مگھ من خواستم؟؟-

 !پس جون بکن و بھش بگو چھ مرگتھ: بلند شدانی رایصدا
 نھی بھتر از ایلی جلو پام؟ برم جار بزنم خی بذاریخواستی کھ میود راه حل بنیا -سام

 ! رو بگمیزی چنیکھ بھش ھمچ
 !من گفتم برو جار بزن؟؟ من فقط گفتم برو بھ خودش بگو احمق-انیرا

  عاشقھ احمقھ؟ی ھر کیعنی...  امسویمن فقط عاشق گ! احمق؟-سام
 : اروم و بدون خشم جواب دادیلی دفعھ خنی اانیرا
دل ھم کھ ...دست دلشھ..ستی دست عقلش نارشی اختگھیچون د..احمقھ...اره -انیرا
 !ستی نشی حالیزیچ
دستمو جلو دھنم .. زدمھی تکواریجا خوردم و بھ د... خوردم و دو قدم بھ عقب رفتم جا

 ...گرفتم
  اومد؟؟یم رونیاز زبون سام ب...دمی کھ شنییحرفھا... مکالمھ ھانیا
  
 

 یسام چ... ھمشون خواب ھستنکردمی بودم،فکر مدهی رو کھ شنیی نداشتم حرفھاباور
  بود؟ی چی منظورش از عاشقگفت؟یم
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 ھرجور کھ دیبا.. افتادی اتفاق منی ادینبا.. دل بستھ من بشھطی شرانی تو اتونستی نمسام
 !گرفتمیشده جلوشو م

 یطی بھم گفت تحت ھر شرانکھیا...  تو سرم زنده شدانی گنگ رای حرفھای معنتازه
 بود کھ نی سنگیلی مسئلھ برام خنیھضم ا... سامی ھای محلی بلیدل...بھ ھدفت فکر کن

 موضوع پروبال نی بھ ای بحرانطی شرانی تو اتونستیسام نم!.. بفھمم سام دوستم داره
 ...نھ کریبده و ھم خودشو ھم منو درگ

 کاریبگو چ....تو بگو.. شدمسویمن احمقم کھ عاشق گ..احمقم..انی رایگیراست م -سام
 رو واقعا از تھ دلم دوسش سویمن گ.. جنگمی وقتھ دارم با خودم میلی خانیرا..کنم؟
 ھی براش خوامیم...نھی منو مثل برادرش ببخوامینم.. از دستش بدمخوادیدلم نم...دارم
من بھ ... بھ ظاھر برادرانھ ام دل خوش کنھی محبتاھ بخوامی باشم نمیشگی ھمیحام

 !انی رھاش کنم راخوامینم...وجود اون دلخوشم
 سوی بھ خود گناروی ادی تو بایزنی حرفارو بھ من منی ای کھ دارستمی نسویمن گ-انیرا
 ی کردتیخر... سامی کردتیتو خر.... اونھی اصلرندهی گمیتصم...یبگ

 بھ یذاشتی مدینبا... چقدر حساسھیدونستیم..ھیطی تو چھ شراسوی گیدونستیم...پسر
  بکشھنجایا

 ....دمـیبھ خودم کھ اومدم د.. دست من نبودگمیان؟می رایفھمیچرا نم -سام
 رو برام ی اگھی دجھی حرفاشون جز ازار نتدنی مثل چوب خشک اونجا و شنستادنیا

 حرکت جلو رفتم در اتاق رو باز کردم ھی با گنی می چنمی ببستادمینا...بھ دنبال نداشت
 ھردوشون ساکت و صامت شدن ،حرفشون رو قطع کردن وبھ من چشم نکارمیکھ با ا
 دوختن

 تمام ی با دردمندانیرا... بوددهی تو جاش خشک شده بود و رنگش بھ شدت پرسام
 دیچشماشو بست و بھ سمت دراور چرخ

...  نداشتمیاری ی برای داشتم اما زبونیادی زیحرفا....ومدی نمرونی از دھنم بحرف
  سام زل زدمی حرف اما پر سوال بھ چشمایب
 ؟یدیاز کجاش شن:  قدم بھ سمتم برداشت و اروم اداکردھی

 رفت و نی درصد شک داشتم کھ خواب باشھ شکم از بکی یاگرحت.. داشتقتی حقپس
  سام بھ من عالقھ داشتھ باشھدیگنجیتو ذھنمم نم...  شدلی تبدنیقیبھ 
 کھ سالھا یی ثمره ھارونی بزهی تا نرزدمی پلک نمشدی می حرف چشمام پر و خالی جابھ

  نشون دادنم تالش کرده بودمی قویبرا
 ...انی صورتم رقصون فرود می کلمھ حرف بزنم اشکام روھی اگھ دونستمیم

اما ... کنمرتی درگخواستمیبھت نگفتم چون نم: دی بھ موھام کشی جلو اومد و دستسام
 ..یدیشن
 بود ی اگھی ھر کس د؟اگھی با خودت کردنکارویچرا ا:  لب باز کردمی سختبھ

 ادم ھی و ستی کامل نمیچی کھ ھینھ من....اما نھ من! سوختی دلم نمشدمیخوشحال م
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 قرص کی پالستھی و شبا با خورمی مشت مشت قرص می کھ روزینھ من...ناقصم
 ؟ی اجازه رو دادنیچرا بھ خودت ا... خوابمیم

 موضوع داشتم دو سال تموم خودمو عذاب نی رو ای اگھ اراده ایکنیواقعا فکر م -سام
 دادم؟یم

 ازت شھی ھمی شده برایحت....رونی بزشیبر... سامیتونینم.....دیتو نبا: دی لرزصدام
 ھی اگرم یحت...ارم عشق تو رو نداقتیمن ل... نکننکاروی اما با خودت ارمیگیفاصلھ م
 چی ھدینبا... ھستمیطی من توچھ شرایدونیتو م...کردمی بودم بازھم قبولت نمیادم عاد
 یکردی قبول میوقت حت

 : زدلب
 مسخره شو و بذار کنار خودم ی بازنی االیخیب...  شوالشیخی و بایب...سوینرو گ -سام

 ...داشتھ باشمت
 ھی بشم؟ ده سال خون دل نخوردم کھ حاال اونم الشیخی کھ بھیمگھ بچھ باز:  زدمپوزخند

  بشمالشیخیشبھ و بخاطر تو ب
 و نیتنھا جنس نگاھش غمگ!  نزدی سوال بردم و اون حرفری رو زتشی شخصرسما

 راه ھیبا ... ی جورھی دیبا..الزم بود!  شددای و رنجش از حاالت صورتش ھوی اشھیش
 تا دمیبری شده سام رو از خودم می ھرجوردیبا...کردمی مھرو سرد منی ایچاره ا

 بھ کارمون تونستی راحت میلی خنھوگر... کھ ھست وابستھ ام نشھیزی از چشتریب
 .لطمھ بزنھ

 ادامھ نی از اشتری کھ بیتونی و نمدی و نباخوامینم... چال کن سامنجای رو ھمیھمھ چ-
  چالش کننجای رو ھمستی کھ ھست و نیھرچ...یبد
  بودنندهیھا ب و تنزدی نمی حرفانیرا

 ی بیادی دارم زدونستمیم...دادی مشی مشت شده سام نشون از اوج ناراحتیدستھا
 دی باکھی برام عذاب دھنده بود درحالنی و اشکوندمیدلش رو م...کنمیرحمانھ عمل م

 !دمیبری محبتو منی اشھیر
 ! فرصت بھم بده تا خودمو ثابت کنمھی.....فقط ..... سویگ:  ناراحت گفتسام

 اثبات ی برایزیچ:  رحم ادامھ دادمی ندادم و ھمچنان بیتی گلومو گرفتھ بود اھمبغض
 وقت قبولت چیھ...چون من...ی و نابودش کنرونی بشیزی بردیبا..وجود نداره

 وقت چی رو بده ھشنھادی پنی کھ بھم ای اگھینھ تنھا تو رو بلکھ ھر مرد د!...کنمینم
 شھی ھمیپس دور منو برا! بھتریلیخ...ھست سام  تویبھتر از من برا... کنمیقبول نم

  خط قرمز بکشھی
 بغلش کنم و خواستی انداخت دلم منیی صورتش درھم جمع شد و سرشو پاعضالت

 خودمو ی جلویاما بھ سخت! اونھم بخاطر من... نمی وقت نبچی افتاده اش رو ھنییسر پا
 ... بودادی زیلیخ... بودادی من زیسام برا...  ازم سر نزنھیگرفتم تا کار احمقانھ ا

بذار ...واقعا دوست دارم .... من دوست دارم... سویگ:  بار تالش کردنی اخریبرا
 ... کھ تو بگــیبعد ھرچ.... بار خودمو نشون بدم بعدھیحداقل 
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 : باال اوردمھی بھ نشونھ کافدستامو
 چی ھم ھگھیچال کن و د...  االننیھم... نجای رو ھمستی کھ ھست و نیگفتم ھرچ-

 یزی لحظھ بھ بعد ھم من چنیاز ا..االتتی شده تو فکر و خیحت...اریوقت بھ زبون ن
 ...دی و نخواھم شندمینشن
 کالفھ یاز دست خودم بدجور....ناراحت و دلخور بود.... بھ عقب برداشتمیقدم

 ! مجبور بودمکھی رو رنجوندم درحالخواستمی رو کھ نمیکس...دلشو شکستم...بودم
 : کامل از اتاق خارج بشم با تحکم گفتمنکھی بھ عقب برداشتم و قبل از اگھی قدم دھی
 نی در اگھیاصال دوست ندارم د... وقتچیھ... وقت ازش حرف نزن سامچی ھگھید-

 ... بشنومیزیباره چ
 درو بستم نکھیبھ محض ا... رو چرخوندم و بھ سمت اتاق خودم حرکت کردمرهیدستگ

 ....دادم و چشمامو بستم ھیکمرم رو بھ در تک
 کھ تا االن بھ زور نگھشون داشتھ ی داغ اشکی بستھ ام قطره ھای پلکھای ال بھ الاز

 کردی مینی سنگنمی وزن دار سمت چپ سیزیچ...درد داشتم...  شدندریبودم سراز
 رو میشونی نشستم پنیاروم اروم سر خوردم و کف زم...ختمی و اشک ردی ام لرزچونھ

خودمو لعنت کردمو ....ھق زدم و خودمو لعنت کردم....  دادم و ھق زدمھیبھ زانوم تک
 ختمیاشک ر

 یشروی مرحلھ اجازه پنی بھ حست تا ادینبا.... سامیکردی منکاروی با خودت ادینبا
 !..دینبا!...یدادیم
  

 کردمی میسع... شدی سپرکردمی فرار میلی از سام بھ ھر دلکھی روز تمام در حالدو
 نگاھش قرار نی ذره بری نشھ ھم من زتی باھاش چشم تو چشم نشم تا ھم اون اذادیز

 ی دل شکستگنی ازم دلخوره و دلش توسطم شکستھ شده و ای بدجوردونستمیم...رمینگ
 !شھی نممیحاال حاالھا ترم

 رونی و بم اون خونھ رو بری زکردی می با الما رابطھ داشت و سعشتری بنای روزھا تنیا
 !...خونھ شاھرخ...بکشھ

 گزارشات نی بنی و اشدمی مکی بھ ھدفم نزدشتری قدم بکی من گذشتی کھ می روزھر
 ...دادمی قرار مانی رااری رو در اختیشبانھ روز

 اری روزھا بھ شاھھی از بقشتری بتونستمی بود کھ میامروز روز...  امروز موقعش بودو
 ی بودم و امروز فرصت عملختھی ر امروزی برایادی زیبرنامھ ھا.. بشمکینزد

 گذروندمی ماری ، تمام روز رو کنار شاھیبر طبق قرار قبل..شدیکردنشون فراھم م
 شینی سام و سرسنگی ھای محلیو اونھم ب کردی متمی اذبی عجیلی خیزی چنی بنیا...

 ... بھم حس داشت کارم سخت تر شده بوددونستمیحاال کھ م... از اول صبح بود
 ی دوبار سعیکی...  اومدی نمرونیی ی لحظھ ای رفتھ بود تو اتاق و حتروزی از دسام

 من ی برای نداریتو حق:  صدامو بلند کردم و گفتم یدر منصرف کردنم داشت و وقت
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 ی نداری سرزنشم کرد کھ حقانیرا....ومدی نرونی بگھی رفت و دی کنفی تکلنییتع
 ی سام بلند کنیصداتو برا

 ی تنھا بابت عالقھ اھایری سخت گنی ھمھ ادونستمیم... نگفتمیزیچ بود اما انی با راحق
 نسبت بھ مرد ی منو حتی ظاھری عشوه ھاتونھی کرده ونمدایھست کھ سام نسبت بھم پ

 ی از کارمون بود و از اول ھم برای برنامھ ھا جزونیاما ا... تحمل کنھی اگھید
 !ھممون ھضم شده بود

 بار ری رو رفع کنم اما زشی سام تا ناراحتشی بفرستھ پیلی کرد منو بھ دالی سعنایت
 تا مھر سام نسبت بھ من سرد دادمی ھا رو انجام می محبتی بنیمن مخصوصا ا...نرفتم
 . از قبل محکم تر و گرم تر بشھنکھینھ ا...بشھ 
 ازادانھ ی الھی وسچی کھ بدون ھیی لبھام بود و موھای روی رژ سرخابشمی اراتنھا
 یمانتو... سرم انداختھ بودمی ساتن رو رویام رھا کرده بودم و روسر شونھ ھیرو

 بدنم رو یو تنھا با بند!  کھ از پشت بلند بود و جلوش کوتاهدمی پوشی ایبلند مشک
بند مانتو رو .... کردمی میاحساس خفگ...داشتم نوع پوشش ننیعادت بھ ا...پوشوندیم

 پول کھ داخل ی و مقداری دستفی با برداشتن کتیھرچھ شل تر گره دادم و در نھا
 ... زدمرونیکارت عابرم بود از اتاق ب

 ستادمی اومدنم از اتاق مصادف شد با باز شدن در اتاق سام ، سرجام ارونیب
اخمھاش لحظھ بھ لحظھ . سام مشت شده بود و ھمچنان بھم زل زده بودیدستھا....

 توجھ ی ندادم و بیتیم انداختم، بھش اھم بھ ساعتینگاھ.. خوردی تو ھم گره مشتریب
 :شد  پلھ گذاشتم کھ صداش بلندی قدم رو رونیاول
 سایوا-سام

 یکم...ستادی تر از من انیی پلھ پاکیروبروم قرار گرفت و ...  برنگشتمی ولستادمیا
 :اخم کردم

  برسم سر قرارری دخوادیاصال دلم نم..کار دارم...زودباش سام-
 مچ دمی بھ خودم اومدم کھ دی شد وقتی چدمیدم،نفھمیبھ وضوح د شدن فکش رو دهییسا

 . شدهدهی و در پشت سرم بھم کوبکشھیدستمو محکم و با فشار دنبال خودش م
 ؟؟؟؟یکنی می چھ غلطیدار:  گفتمی بلندی تر شد و با صداظی غلاخمم
در اتاقش رو سھ قفلھ کرد و انگشت ... شد دهی کوبواری داد کھ کمرم محکم تو دھلم

 : جلو چشمام گرفتتیاشاره اش رو با عصبان
خودمو ... سوی گی دراز تر کنمتی پاتو از گلیبخوا.... احد و واحدیبھ خدا -سام

 !؟؟؟؟یخــــر فھم شد.....زنمی مشیخودتو و اون پدر سگو باھم ات
 تیچھره اش از شدت عصبان!ش افتاد دادش زبونم بند اومده بود و تنم بھ لرزی صدااز

 :ومدمی اما کوتاه نادی زیلیخ..دمیترس....سرخ شده بود
 ی کارمھ و لزومی برنامھ ھا الزمھ نی ایدوما ھمھ ...کی نی انیی پااریصداتو ب-

 ......کـــی نداره کھ من چی ربطچیسوما بھ تو ھ... بدم حی بھت توضنمیبینم
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 تعادلم رو یغی محکمش ھمراه با جیلی بود کھ با سومدهی نرونی از دھنم کامل بحرف
 ... پرت شدمنیاز دست دادم و رو زم

 بود و نعره دهی رستشی درجھ عصباننیبھ اخر.... حرفاش رو نداشتاری و اختزدی مداد
 :دیکشیم
خاک بر سر بدبختت کنن ..... ســویخــفـــھ شوووو گ....خفـــــھ شــــوووو-
 مونده رو ی نکـــنھ عقده عشوه و دلبرـــھھھیچ....یده اعق....چــــارھھھــھھیب

 ی براش دلبـــــریابونی خیبـــــرو مثل ھرزه ھا...دلت؟ارھھھھ؟؟؟؟؟ برو بدبخت
بـــر ووو منتظر ... خوابش عشق کنرخت بــروووو مثل فاحشــھ ھا شبم تو...کن
 !!!؟؟؟؟؟ی ھستـــــیییچــ
 تک تک دندونام تو دھنم خورد کردمی دھنم رو باز کنم و حرف بزنم حس متونستمینم

 و من سرم دنیکوبی وقفھ بھ در اتاق می بنای و تانیرا!  نداشتمدنیشده و توان نفس کش
 ونی شد می چدمینفھم... حس منفجر شدن رو داشتادھای داد و فرنیاز حجم تک تک ا

 .... دی کشغی جنای محکم شکستھ شد و تیلی ضربھ خند سام در اتاق با چیداد و ھوارھا
 بھ یغی با جنای و تکردی شده بودم نگاه منی مات و مبھوت بھ من کھ پخش زمانیرا

 راستم در اثر برخورد با یپھلو.... سمتم اومد تا کمکم کنھ خودمو جمع و جور کنم
  کھیاما دردش در مقابل درد...کردی و درد مسوختی میبی تخت بھ طرز عجیزیت

 ! بودچی ھدیکشیروحم م
 حوالھ اش ی با دو قدم بلند خودشو بھ سام رسوند و مشت محکمانی راتی درک موقعبا

اما سام ...دادی مکی رکی و بھ سام فحشھازدی مادی فرانیرا... شدنزیکرد و باھم گالو
 ی وقفھ روی بانی رای تا مشتھادادی و اجازه مکردی دفاع از خودش نمی برای تالشچیھ

 .انیسر و صورتش فرود ب
 تخت خواب دراز کرد اروم از جام بلند شدم کھ ی و منو رودی با اشک دستمو کشنایت

 ... کف دستم شدمیمتوجھ تر
 یبی دستم در تناقض عجیدی خون با سفی دستم رو مقابل چشمام قرار دادم قرمزیوقت

 ی قرمز رنگکیبار اتاق متوجھ رد کی کوچنھییتو ا.... درومدشیمقابل چشمام بھ نما
 ! خارج شده بود، شدممینیکھ از ب

 کشنی ھمو مزننیمن خوبم برو اونارو جدا کن االن م:  گفتمنای بھ تاروم
 با انیرا.  سام بشھالیخی کھ بخواستی و ازش مدیکشی رو مانی با التماس لباس رانایت

 شدت گرفت و تشی من دوباره عصباندنیبا د...نفس نفس دست از کتک سام برداشت
 :دیداد کش

 مواظبش یخواستی مینجوری ا؟؟؟ی گاھش باشــــھی تکیخواستی مینجوریا -انیرا
 کھ داشتم از جام بلند ی ھم ننداختم و با وجود دردی نگاھمی بھ سام نیحت! ؟؟یباشـــ

 :شدم گفتم
 فعال...اری شاھشی پرمیم-
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 واکنش نشون داد و با دو بھ سمتم ھجوم اورد کھ با اری دفعھ سام با اوردن اسم شاھنیا
 جلوشو گرفت و بازھم با ھم انی زدم اما رارونیسرعت ھرچھ تمام تر از اتاق ب

  شدنریدرگ
 بره واسھ اون خوادیم....  کنـــھھھوونھی منو دخوادی احمق منی اانیرا:  داد زدسام

 و سمی واینی زمبیش مثل سازمن انتظار نداشتھ با....ـــادیالشخور عشــوھھھھ ب
 یفھمیم!!  بگمنی بھش افری کنم و کلقشی تشوشی نمانینگاشون کنم و در برابر ا

 ؟؟؟یفھمـــییم! ؟؟؟ی چیعنـــی
 : با تحکم جواب دادانی صداش گرفتھ بود کھ راادی شدت دادو فراز
 سوی قراره گنکھی و با علم بھ ایدونستیتو م... از اول ھم جزو برنامھ ما بودنیا -انیرا

 یحاال چھ انتظـــار....ی و بھش اموزش دادی کردتشی راه قدم بذاره حمانیتو ا
 سوزوندن شوی رو کھ ده سال زندگیی کساسھیکھ دست رو دست بذاره و وا! ؟؟؟یدار

 تماشا کنــھ؟؟؟
 داد دست بھ ھی دو پا سر خورد و سرش رو بھ چوب تخت تکی وار روچارهی بسام

 ھی کھ دو رگھ شده بود بھ من نگاه کرد و در کمال تعجب ییصدا و با دیصورتش کش
 از دستم افتاد و متعجب بھ می دستفیک....  چشمھاش فرود اومدیقطره اشک از رو

  سام چشم دوختمیقطره اشک سقوط شده از چشمھا
 

 :دی بھ تخت کوبی در پی بار پنی سرش رو چندسام
 تونمی نمگھی رو دیکی نیا... نرودمی قسمت میپرستی میبھ ھر ک....سوینرو گ -سام

کم کم صداش ...نـــــرووو المصب: داد زد...ینرو لعنت!.تونمیبھ خدا نم..تحمل کنم
 صدمم واسھ کی کھ یبھ خاطر منھ احمق...سویبھ خاطر من نرو گ:  رفتلیتحل

 !نرو...... یکنیحرفاش تره خورد نم
  

 ی رونیتا بھ حال ا...رمی جلوشو بگتونستمی درومده بود و نمانی تو وجودم بھ غلیزیچ
دلم از ... بھم التماس کنھیچارگی بتی و در نھانھی بشنی بودم کھ کف زمدهیسام رو ند

 نی زمی رو از روفمیبغضمو قورت دادم ک...  خودم گرفت و چشمام سوختی رحمیب
ک تک  تی لرزون و بدون تمرکزیبا دستا...افتادم برداشتم و بھ سمت اشپزخونھ راه

 رو بھ ھمراه الکل نیباالخره بتاد...گشتمی منی و دنبال بتادکردمی ھا رو باز منتیکاب
  اوردمرونیب

 شده بود رو با ی جارمینی کھ از بی کمرم رو خم کردم و رد قرمز رنگنھیی سمت ابھ
 چھره ام جمع شد. سوختیکم.. شستشو دادمنیبتاد
 ی کرم پودر بھ صورتم موفق شدم قرمزیادی از شستن صورتم با زدن مقدار زبعد

  ضرب دست سام بود رو بپوشونمیصورتم رو کھ جا
بھ محض .. رفتمرونی برداشتم و بنی زمی رو از روفمی کی بار بدون اعالم حضورنیا

 :گفتی مانی بلند سام اومد کھ نالھ وار بھ رایبستن در صدا
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 رفت سومیگ... انیرا...خدااااا..د نداتی ذره ھم بھ حرفام اھمھی....رفتش....انیرفت را:
 "...کھی اون مرتشیپ
 سام تو سرم ی نالھ ی و دائم صداکردمی حرکت مابونی بھ سمت خزونی نامی قدمابا
 بوق ی کھ صداکردمی خودم بودم و فقط بھ سام فکر میتو حال و ھوا... دیچیپیم

 ... باعث شد از جام بپرمینیماش
 : سرش گذاشتی رو روی دودنکی حرکت عھی و با دی کشنیی رو پاشھی شراننده

  عجلھ صحرا خانم؟نیکجا با ا-
 لبم ی رویبھ زور لبخند... دمی رو داری کردم کھ شاھزی اسمم چشم ردنی از شنمتعجب

 : کردم اتفاقات امروز رو فراموش کنمینشوندم و سع
 اریسالم شاھ-

 : شد و از داخل درو برام باز کردخم
 ؟یخوب...بای زی سالم بانوکیعل -اریشاھ
 ؟یتو خوب..ممنون..:  تو جام جا بھ جا شدمی بستم و کمدرو
  در گردش باشم و بد باشم؟ی ملکھ انی ھمچھی با شھیمگھ م: دی کشی سوتاریشاھ

 : کردم کھ گفتسکوت
 م؟؟یاول کجا بر -اریشاھ

  ندارمییمن کھ اشنا:  باال انداختمشونھ
 ؟یخی تارای یحی؟تفریپسندیکدومو م -اریشاھ

بھ نظرم خستھ کننده ...ادی نمادمی یخی از تاریادی ززیچ:  تفکر جواب دادمی کمبا
 دمی محی رو ترجیحیتفر...ست
 ری گکی ترافنیب...می حرف زدادی راه باھم زنیب... بودی تکون داد و مشغول رانندگسر

 و بی عجی با چھره ھاییپر از دخترھا... کنارمون متوقف شد ینی کھ ماشمیکرده بود
 دستم تا ارنج زدمی بگم اگھ بھ صورتشون دست متونمی زننده کھ بھ جرات مییاراشھا

 :دمی اراده پرسیمتعجب و ب...شدیک غرق می از کرم پودر و پنکیتو خروار
  دارن؟؟ظی غلیشھای چرا دخترا انقدر ارااریشاھ-

 بھ ی شوخبا لبخند بھ... دی بلند خنداری حرف از دھنم درومد شاھنی انکھی محض ابھ
 :بازوش زدم

  سوال من خنده دار بود؟یکجا-
 یبا انگشت شستش رو... اش رو کنترل کرد و اروم دستمو گرفت تو دستاش خنده

 : جذاب و اروم جواب دادیبا لحن...کردیدستمو نوازش م
  و جذاب باشن؟بای ھم زشی ھمھ مث خودتن کھ بدون ارایفکر کرد-اریشاھ

 : بودمی بازی اجرای برای خوبفرصت
 خفھ شی تعجبھ کھ چرا انقدر ھمھ خودشونو تو انواع لوازم ارایبرام جا... لوس نشو-
  کھ اومدم برام سوال بودهیاز روز...کننیم

 : دستمو رھا کنھ تو ھمون حالت گفتنکھی ابدون
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 چھره ھا نی با اکننیفکر م...گردنی دور و بر مد میادی کشور من زیدخترا -اریشاھ
 ....شنیو انواع و اقسام عملھا جذاب تر م

 شما مردا نکھی اای شنی نمی بگیخوایم:  گفتمطنتی شی وسط حرفش و با کمدمیپر
 اد؟؟؟یبدتون م

 :دی کشیقی نفس عماریشاھ
 ھر کنمی رو ھم اعتراف منیا... کھ برامون جذاب و لوندنکنمیانکار نم....نھ -اریشاھ

 شی چشمامون رو درومیتونی ما نمذارهی مشی چھره بھ نمانی کھ خودش رو با ایدختر
 و دستم رو فشرد دھنم باز دیخند... رو دارنی شب ھم خوابگھی و حداقل ارزش میکن

 ...:مونده بود
 یرانی ای بودم مردادهی؟؟شنیکنی فکر مینجوری انتی سرزمیتو واقعا درباره دخترا-

 !نھیبی کھ دختر رو بھ چشم لذت می عوضھیمتعصب و ناموس پرستن نھ 
 :دی بھ سمت من چرختی جدی کمبا

 چی خودش رو بشناسھ ھگاهی واقعا ارزش و جای صحرا جان، اگھ دخترنیبب -اریشاھ
 وی چخوادیم... بدهشی زننده خودش رو بھ ھمھ نماشی ارانی و اافھی قنی با اادیوقت نم

کھ !...ھی و ھم اغوشی دنبال ھرزگای گردهی دنبال شوھر مای...ثابت کنھ؟ دوحالت داره
 رو بھ عنوان ھمسرش انتخاب ی دخترنی اونقدر خر نشده ھمچی مردچیھ

 ننیبی پسرا می مدل باالنی کھ ارزش خودشون رو تو ماشیی دخترانی چننیبنابرا...کنھ
 کھ درباره کنمی مدیو تاک.. از نظر ما مردا ھم فقط ارزش رخت خواب رو دارن وبس

 موضوع نیاما ا!یدی رو درست شنزی ھمھ چیرانی و تعصب مرد اتریناموس و غ
 کنھی صدق نمی مونثی جنسھانی چنرهدربا

 : قانع شده بودمیادی حد زتا
 واقعا اون دیشا..نینی ببی اگھی کھ شما اونارو بھ چشم دستی درست ننیبھ ھرحال ا -

 گرفتن از ھمجنسھاش یشی رقابت و پی نداشتھ باشھ و تنھا برایدختر قصد و غرض
  خودشو ثابت کنھییبای زخوادیم

 چھره ھی...زنھی می اگھی ما مردا حرف دی برایسادگ....ھی تو سادگییبایز -اریشاھ
 سبک ی و لباسھایشیو با ھزار جور لوازم ارا!نھ ساختھ دست ھزارتا دکتر...یخداداد

 بھ یاجیت کنھ احت خودشو ثابییبای زخوادیدر ضمن اون دختر اگھ واقعا م...و جلف
 روح ھم مورد ی چھره بھی باشھ با بای ارزش و زا رقابت نداره چون اگر واقعا بنیا

 ؟یقبول دار....رهیگی قرار منیتحس
 کھ ییپر از دخترا... انداختمی کنارنی بھ ماشینگاھ... مکث سرمو تکون دادم ی کمبا

 طماع جنس مخالف ی سرخشون رو در مقابل چشمھای و لبھادنیخندی بلند میبا صدا
 : اراده گفتمیب...  اوردندیبھ وسوسھ در م

 !کنمی می پورن دارم زندگی ھاشھی از ھنرپیادی تعداد زونی مکنمیحس م -
 ی عروسکییخط چشمھا... حس رو داشتمنی ھمقای و من دقدی بلند خندی با صدااریشاھ
 ی شده بود چھره ھادهی رژلب باالتر از خط لب کشی پروتز شده کھ حتیی و لبھابایو ز
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 نی حق داشت کھ بگھ چناریشاھ.... رو بوجود اورده بودی و وسوسھ کننده ایخواستن
 نی نگاھم رو از ماشکھیدر حال! رو دارن  فقط ارزش لذت و تخت خوابییدخترا

سرمو چرخوندم کھ متوجھ شدم .. پوست دستم شدمی رویزی چی متوجھ گرماگرفتمیم
 . در تماس ھستناری شاھیدستم با لبھا

 ی نقاشھی. ..ی چھره اصلکی... صحرای ھستبای ھم زشی بدون ارایتو حت -اریشاھ
 ! از خدایقیحق

تو دلم اضافھ کردم .  رو عمل کردممینیب..ستی ھم نیقی حقیقیحق:  کردمی خنده اتک
 کارو نی ھنرمندانھ ایاما پروفسور بھ قدر.. کردمی صورتم رو بازسازیکل اعضا
 .شھی چند باره صورتم نمی متوجھ عملھای بود کھ کسانجام داده

 اگھ اشتباه نکنم شکستھ بوده درستھ؟... مشخصھتینیب -اریشاھ
 نکتھ اری از شاھصشی و تشخکردی موضوع رو اثبات منی امینی بی روکی کوچقوس

 : نبودیبی عجزیسنج چ
 ....شکستھ بود...اره-

 : گفتکردی ترمز مکھی بھ دستم زد و در حالی اگھی دبوسھ
 داشتھ و لی ھم دلینی و اون بی داریقی چھره حقھی ھیدر ھر صورت مثل بق-اریشاھ

 . نبودهییبای جلب و توجھ و زیمسلما برا
 ... زد و بھ راه افتادی چشمکطنتی زدم کھ با شیلبخند

 :  شدمادهیمتقابال پ.... شدادهی پارک کرد و پینگی بعد داخل پارکیکم
 م؟یدیرس-

 حرفش بازوشو نیو ھمراه با ا! بعلھ...  رو بدنی افتخار ھمراھبای زیاگر بانو-اریشاھ
 :دستمو دور بازوش حلقھ کردم...جلو اورد 

 !چھ مودب -
 ستم؟ینگو کھ ن -اریشاھ

کھ باعث شد بلند بلند وسط ! خورهی نمتیبھ گروه خون:  ابرو باال انداختمطنتی شبا
  بخندهنگیپارک

 حرص بخورم اما من بر کردی می و کارذاشتیسر بھ سرم م ی روادهی پری کل مستو
 اون شتری بشدی کھ باعث مدمیدیخنی و پا بھ پاش مکردمی عمل ماتشینی بشیعکس پ

 !حرص بخوره
 ...ھیطریبوستان ق:  دمی رو مقابم دی بزرگ و سرسبزپارک

 : سرم دارم گفتی باالی در خوندن تابلوھای سعدی کھ داریشاھ
 ... میحرکت کرد...  پارک رو ذوست داشتم و دارمنی ایاز بچگ -اریشاھ
 حس ی روز افتابھی اونم تو دهی سرسبز و سر بھ فلک کشی درختھاونی زدن مقدم

 ....: داشتیخوب
 ؟ی نداشتی تو امروز کاریراست -

 : بھ طرفم چرخوندسرشو



 58 

نسلشون  کبای زی بانوھی ی ھمراھیوقت مشاوره و دو تا پرونده داشتم اما برا -اریشاھ
 داشتھ ی استراحت اساسھی ی دوندگنھمھی اونیکردم و صد البتھ از خدام بود کھ م

 :مکث کرد...باشم
 ... کنمی رو ھمراھی مثل صحرا مالکیو چھ بھتر کھ بخوام ملکھ ا-اریشاھ

 ممنون-
 اونجا چرا؟..کنھی مدادی بیکاری تو کشور من ب؟یکاری بی گفتادمھی -اریشاھ
 ... موضوع بودنیخودم نخواستم ادامھ بدم و البتھ برادرم موافق ا: دمیخند
 ! استفاده بمونھی بالتی تحصنی اِفیح -اریشاھ
 ی حتای و یبدون دغدغھ ا.....  لحظھ بودم و حاالنی کھ منتظر ایی روزھاچھ

مطمئن بودم برق .. قرار داده بودارمی فرصت رو در اختنی ای ای سختنیکوچکتر
 :رونم رو اشکار کردهچشمام ذوق د

 !؟ی کمکم کنیتونیتو م-
 جدا کرد و تا اسمونھا پرواز ی منو از اون برھھ زمانی لحظھ ای کھ داد برای جوابو

 :کردم
 !باعث افتخارمھ...چرا کھ نھ -اریشاھ
 ...دمی بستم و از شدت ذوق لبم رو گزچشم
 !تی موفقنیسوم!...  پلھنیسوم

  
 : خندونش چشمم رو باز کردمی صدابا

 !مگھ نھ؟...ی ذوق زده شدیلی خکنمیفکر م -اریشاھ
 : کنم گفتمی کالممو مخفی شادتونستمی کھ نمی لحنبا
  مشغولمی کارھی خوبھ حداقل بھ یلی واسھ خودمم خنی ایدونیم...خب...ادی زیلیخ -

 :کردی متمی ھدای سمت محوطھ ابھ
 ؟یکردی مکاری چکایتو امر -اریشاھ
 ده،ی کشیصورت....ی مشکیچشما.....  چھره اش رو از نظر گذروندمھی چند ثانیبرا

 گندمگون کھ رو بھ برنزه یپوست...  اشینی متناسب با بی و لبانی عقابی اینیب
 شده ی نسخھ کپکی..  داشتی حال جذابنی و در عی ھم رفتھ چھره جدیرو!رفتیم

 ! شده بودلی بھ ھدف من تبدل کھ ده سایاما نھ تا وقت!....یاز شاھرخ تبار
 مدرس زبان فرانسھ بودم:  زبون زدملبامو

  ابروش رو باال بردی تاھی
 ؟ی ھم بلدیپس فرانسو -اریشاھ

 مثل اب خوردن-
 کل روزت رو با یعنی...ی باشی دختر با استعدادادی صحرا، بھ نظر مھیعال -اریشاھ
 ؟یکردی می فرانسھ سپرسیتدر
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 دستھامو بھ رفتمی عقب عقب مکھی جلو رفتم درحالیش دراوردم و کم رو از دستدستم
 :دمیسمت باال کش

 یحی تفریدر کنارش کالسھا....شدی کار من محسوب منی تری جددی فرانسھ شاسیتدر-
 شھی کالسھا منی ندارم اما بواسطھ ایادی زیمن دوست و اشنا!... یدونیخب م...رفتمیم

  ھستمیمیگفت با چند نفر صم
 ! کالسھا؟نیبواسطھ ا: دی پرسی سوالاریشاھ
 ی کالسھا،ی مثل اسب سواری مختلفیبواسطھ کالسھا...درستھ:  تکون دادمسر

... ھمچنان منتظر حرفم بود... دوختمنینگاھمو بھ زم)...مکث کردم...( و یورزش
 : ادامھ دادمیاروم اروم سرمو باال وردم و با لحن خاص

 !ی اندازریت-
 

 ھی عالیلی خنیا: دی باال پراری شاھی دو ابروھر
 : رو لبم نشوندمیدر ظاھر لبخند.. زدمی دلم بھش پوزخندتو
 ...ھی عالیلیخ..درستھ-

 ؟ی رو ھم بلدیراندازی کامال فنون تیعنی -اریشاھ
 ی از اونچھ کھ فکرشو کنشتری بیحت....کامال:  تو چشمھاش زل زدمتی جدبا

با دستش بھ سمت چپش اشاره کرد، سر تکون دادم و !  قسمتنیاز ا.... صحرا-اریشاھ
با شوق بھ ... خوردی بھ چشم مییبای زی چوبیقھایاز دور االچ...ھمراھش شدم

  بھ خنده افتاداری کارم شاھنیسمتشون راه افتادم کھ با ا
*** 

 :،  رو بھ سمتم گرفتی بستنظرف
 ف نداره ھاش حری بستننجایا...ی نشمونی پشدمیقول م -اریشاھ

 : رو وارد دھانم کردمی قاشق بستننی اولدوارمی باال بردم و با گفتن امابرومو
 خب؟ -اریشاھ
 : رو فرو دادمی مزه کردم و بستنمزه

  دارهیطعم خوب...خوبھ-
 ...قتھی مطابق سلقایدق -اریشاھ

 ؟ی بردی پیزی چنیاز کجا بھ ھمچ-
 : شدرهی داد و تو صورتم خھی عقب تکبھ

 لی باب مقایدق....  خامھیبھ ھمراه مقدار... از شاه توت و شکالتیمخلوط -اریشاھ
 !درست گفتم؟...پسندهی مشھی کھ ھمیندی و طعم خوشایصحرا مالک

اما ھمچنان در تالش بودم تا ظاھرم رو حفط ...  بھ شک افتادمینی بزی ھمھ رنی ااز
 :ب دادم جوانی کردم خودم رو اروم کنم بنابرایکنم، چشم بستم و سع

  من از خامھ متنفرم،یکامال اشتباه حدس زد-
 : گفتذاشتی مشی کھ دندانھاش رو بھ نمای خودشو ببازه با لبخندنکھی بدون ااما
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 دیمحض اطالعت با!  صحرا خانمی جاده خاکی بزنیخوب بلد.... ی آی آیآ -اریشاھ
 ! منھی شما تو دستاقھی و بم سلریبگم کھ ز

 . بوددای دقت تو صورتم ھوی لرز با کمنیو ا.... تو وجودم نشستی حرفش لرز بدبا
 اون یحت...لتھی شما سفارش دادم کامال مطابق می کھ برای ای بستننیو ا:  دادادامھ

 ...ی ازش متنفریگی کھ میخامھ ا
 : براش کف زدمی رو قورت دادم و با لبخند بزرگی دوم بستنقاشق

 ؟؟یدی فھمنویاز کجا ا... بودیعال-
 ھم ای اریکھ حت...ِ از اسرار منھگھی دنیا:  جواب دادن شونھ باال انداختی بھ جااما

 نتونستھ بفھمھ
 نی ھستیمی صمیلیمعلومھ باھم خ!...ی پا روانشناسم ھستھی تیپس جدا از حرفھ اصل-

با !  ھمھ رو خورده بودقھی انداختم کھ در عرض دو دقشی بستنی بھ ظرف خالینگاھ
 :دستمالش دور لبش رو پاک کرد

 از شتری باھمیدر رابطھ با ار... وقت شک نکنچی من ھینی بقیبھ دق...قایدق-اریشاھ
 : مکث کردیکم... مونھیمثل برادر نداشتھ ام م...یاونچھ کھ فکرشو کن

  درستھ؟ی تو ھم برادر داری گفتادمھی یراست
 : کردمدیی با تکون دادن سرم حرفشو تازدمی گاز ممویتن بسی روتییسکوی بکھی حالدر
 مونیتنھا راه ارتباط...دمشیحدود چھار سالھ کھ ند...کنھی می زندگشیاما اتر...درستھ-

 !وب کمھ
 ازدواج کرده؟-اریشاھ

 شھی ھم پدر مگھیتا چند وقت د..اره-
 ...پس خوش بھ حال برادر زادت -اریشاھ

 ی لبخندمچھیاما با ن!!  دلم با پوزخند اضافھ کردم برادر و برادر زاده ھرگز نداشتھتو
 :گفتم

 چطور؟-
 عمھ دوست نی ھمچھیچون کھ :  دادھی تکقی االچی چوبی بھ صندلشتری باریشاھ

 بایو صد البتھ ز: اضافھ کرد.... دارهی ایداشتن
 : نازک و بحث رو عوض کردمی چشمپشت

 . دارهینیسکوت دل نش...ھیداشتن دوست یلی خنجایا-
  پنگت در چھ حده؟نگیپ... سوالھی... اوردمتنجای خاطر اول انیبھ ھم -اریشاھ
  پنگ؟نگیپ: دمی و متعجب پرسیسوال

 :دی بلند شده بود دست منو ھم کشکھی زد و در حالیچشمک
 ... باھممی ست بزنھی خوامیم....  پنگنگیدرستھ پ-اریشاھ

 .....اما من کھ:  کردماعتراض
 : قطع کردحرفمو

 ی اگھ بلد نباشیحت...ستی قبول نی عذر و بھونھ اچیھ -اریشاھ
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 ! ساماری در نیمسخره باز:  گفتمیحرص
 سام؟؟: ستادی تعجب ابا

 !چرا سام رو صدا زدم؟! دفعھ؟ی دی کلمھ از کجا بھ ذھنم رسنیا... شدمدستپاچھ
 : نبرهی درونم پیزدم تا بھ غوغا ی کارمو درست کنم لبخندنکھی ایبرا

 ریی ھات و تغیی زور گونی ایحت!..  مثل سامھقایکارھات دق...اری شاھیدونیخب م-
 سام دوستمھ!...تییھوی یحالت دادنا

 گھ؟یدوست پسرت د:  زدی لبخند ترسناکی بدجنسبا
 ..می کھ تو کالسھا باھم اشنا شدییجزو ھمون دوستا...سام فقط دوستمھ...نھ-

  سامم؟ھیپس شب:  حرفم تکون داددنی بھ نشونھ فھمیسر
 قایدق: دمیخند
 در ستی ننجای و سام ھم استمیمن سام ن....ی نکن بحث رو عوض کنیاما سع -اریشاھ

  پنگ منو تو ھمچنان بر قرارهنگی ست پھی جھینت
 ! جورهچیھ... ذھنشو منحرف کردشدی جوره نمچیھ... محکم چشمامو بستمیحرص

 
  
 !یکنی می جرزنی تو دارستیقبول ن-

 : گفتی با خنده مسخره ااریشاھ
 .دمی و منم خندی حرص خوردیبھ اندازه کاف...ھیواسھ امروز کاف -اریشاھ

 ! مزهیب-
 : توجھ بھ حرفام گفتی و بدی کشدستمو

 یپس انقدر غرغر نکن کھ ابدا از دخترا.. خوبی جاھی ببرمت خوامیحاال م -اریشاھ
 !ادیغرغرو خوشم نم

 ی برایفرصت خوب.  راه ھم صرف حرف زدنامون دررابطھ با مسائل متفرقھ شدیاقب
 کھ ی از ھر مبحثکردمی می سعیبھ طرز ماھرانھ ا... اطالعات بودی سرکیدونستن 

  باھاش بحث داشتھ باشمدونمیالزمھ کارم م
  تو چند سالتھ؟اریشاھ-

در حال .... ی سوال رو بپرسنی ایخوای وقت نمچیفکر کردم ھ!..چھ عجب -اریشاھ
 : بھم انداخت و ادامھ دادی نگاھمی نیرانندگ

 !خوره؟یچند م-
  کھ درست حدس بزنم؟یانتظار ندار:  بھ خودم گرفتمی متفکرافھیق

 : سکوت کردم و منتظرحرفش بودم کھ ادامھ داد؟ی شرط کوچولو موافقھیبا  -اریشاھ
 اگھ حدست یول...ی واسھ ناھار مھمون خودمی درست حدس بزنیاگھ تونست -اریشاھ

 یکنیاشتباه بود منو مھمون م
 عادالنھ ست:  جام جا بھ جا شدمتو

  قبول؟یعنی نیا -اریشاھ
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 :دمی جلوتر کشی ساتنم رو کمیروسر
 !قبول.....پس!..ی بار رو قول صحرا حساب کننی اولی برایتونیم-

 کھ نشون از یسکوت...ومده بود  بوجود انمونی بی نسبتا شلوغ بود و سکوتاتوبان
 یی بھ ماجراھادنی بخشانی پای ھا برای قراری از ھمھ بی ناشیانتظار..دادیانتظار م

 ! ...حداقل از نظر من... در زھر کردن اوقاتم داشتندیکھ سع
 دمی شاای..ی بود و دوست داشتننیری من شی برایادی حال زنی طعم گس زھر در عنیا

 و زھر رو تو خودش گنجونده بود و قتی طعم گس حقینیری از شدت شدیشا...بالعکس
 ی خودش رو تو وجودم محکم کرده بود کھ چشمم رو ، رو بھ ھمھ ی پای جایانقدر

 ....و حاال.... پوشونده بود  منتظرهری غاناتیزنگ خطرھا، رو بھ ھمھ جر
 تیمون رو ھدا فریفی کامل و با اخم ظرتی گوشھ چشم بھش نگاه کردم کھ در جداز
باز ..  بود کھ کنارم نشستھ بودی مردنی دست ااناتی جرنی ای تمامدیشاه کل...کردیم

 ی کھ بھش دسترسی راه حل داشت و تنھا راه حلھیکردن قفل ابھامات تنھا 
 .... متر نشستھ بودیسانت ٢٠ با فاصلھ کمتر از...درست کنارم......داشتم
 نی ای کھ طییاھای روی بواسطھ اون بھ تمامتونستمی بود کھ میدی ھمون شاه کلاریشاھ

 چرخش قفل رو باز ھیده سال تو ذھن و روحم پرورونده بودم معنا ببخشم وتنھا با 
 ی کھ حتی دور از انتظارم بود اونقدریادی در وھلھ اول زدی شاتیمی صمنیکنم، ا

 ....بھ سراب رو داشتم اما االن  شدن نقشھ ھاملیترس لو رفتن و تبد
االن بھ خودم مطمئنم کھ .. محکمتر ھستمشھی قرار گرفتم از ھمتی موقعنی کھ تو ایاالن

 کنم تا ذره ذره لی تبدتی نشونھ بھ واقعھی محال رو با یاھای تک تک اون روتونمیم
 ینیری شمی فکر نسنیبا ا...  اش ،قطره قطره؛ بھ سلول بھ سلول تنم منتقل بشھینیریش

 ی برای کھ مرحمیمینس!  حسھا بودنی اور برترادی کھ یمیسن...دیتو ذھنم و روحم وز
 کھنھ تر شده بود و شھی کھ بعد از ده سال از ھمیزخم...روح زخم خورده ام بود

 نیا....  عفونت؛نیا....  جسمم رو در بر گرفتھ بودی اگھی از ھر وقت دشتریعفونتش ب
 چی و ھکردی مصمم تر مھدفم ی بود کھ منو قدم بھ قدم در اجرایھمون جنبھ ا.... زخم؛
ِ بام ی بود کھ سالھا روی زخم؛ ھمون جغد حسرتنیا..... کردی نمغی رو ازم دریفرصت

 مقابل چشمام بھ ی سھ بعدلمی فکی بھ وضوح ھیدلم لونھ کرده بود و گذشتھ رو ھر ثان
 ...!  اشفتھ تر بھ زانوشھی اورد و منو، از ھمی در مشینما

  
 ...ی باش٣٥ تا ٣٠ نی بزنمیحدس م-

 دمی لبش دی رو روی از لبخند محوی رد کم رنگی من احساس کردم ولدمی شادونمینم
  در کنترلش داشتیکھ سع

  چند؟قایدق -اریشاھ
اما خودمو بھ اون راه ... شک داشتمقتی گفتن و نگفتن حقنیب... کردمی ای طوالنمکث

 . :زدم و سھ سال کمتر از سنش رو حدس زدم
-٣١ 
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 !ی سال کم گفتھی:  زدیقی عملبخند
 !!٣٤ گفت انی راادمھی سالش بود؟ ٣٢... کردمتعجب

  تو ھپروت؟ی شد؟رفتیچ -اریشاھ
 ..:دمی بھ گردنم کشیدست

 !خورهیراستش بھت نم...خب...نھ-
  بھم انداختیقیو نگاه عم. گنیھمھ م:  ابروشو باال بردی تاھی

بر اساس اون دفتر .... سالش باشھ ٣١ مثل خوره بھ جونم افتاده بود اگر واقعا یشک
 نفر داره ھمھ کارھا رو بھم ھی فکر کنم تونستمینم...چشم بستم... ھم کھ داشتیوکالت

 ...دهی ملمونی تحوی و راپورت غلطزهیریم
 ! باشھ؟تونستی می نفر کھی اون
 حالت خوبھ صحرا؟ -اریشاھ

  دارمجھی سرگکمی...نھ-
 بر اریسن شاھ... دفتر وکالت شده بودھی بھ لی کھ قرار بود بھش نفوذ کنم تبدیشرکت

 ھم یبدجور...دادی ممونی نفر داشت بازھی....  کھ اطالع داشتم بودیزیخالف اون چ
 نی ھمچھیظاھرا اون فرد از ما چند نفر زرنگ تر بود کھ ....دادی میداشت باز

 دادی ملی تحویاطالعات ناقص
  شد؟یچ: دی پارک کرد و بھ سمتم چرخی بھ سرعت گوشھ ااریشاھ

 دوساعت تو یکی از شتری بی وقتشھیھم... نشدهیزیچ:  زور سرم رو باال بردمبھ
 ستی نی ای نگرانیجا...دهی حالت بھم دست منی ھمنمیشی منیماش

 . تکون داد و راه افتادی حالم خوبھ سرنکھی مطمئن شدن از ابا
*** 

 پارک کرد و ینگی رو تو پارکنی ماشاری منطقھ موردنظر شاھی بھ وروددنی رسبا
  شدمادهیھمراھش پ

 ؟ی کھ نداریمشکل..می برسی با سرودی بھ بعد رو بانجایاز ا -اریشاھ
دستم رو گرفت و بھ ....  گفتی تکون دادم کھ خوبھ ای لبخند سرمو بھ نشونھ منفبا

 می و سوار شدمی حرکت کردی سبز رنگیسمت ون ھا
 ؟یبھتر -اریشاھ

 گھیعادت کردم د..ستی نی خاصزیچ..اره-
 

 کھ یمنطقھ ا...  نشده روبرو شدمدهی ھرگز دی کھ داخل محوطھ گذاشتم با بھشتپامو
 ....واقعا کلمھ بھشت برازنده اش بود

 شروع بھ دنمونی بود کھ با دیی سخنگوی ھای کھ جلب توجھم کرد طوطیزی چنیاول
  زدمی لبخند بزرگی وصف نشدنیبا ذوق... کردنی مییخوش امد گو

 و بھ خصوص پرنده ھا داشتھ وونھای با حی رابطھ خوبزدمیچطوره؟حدس م -اریشاھ
 یباش
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 : حرف زدمنی کردم و تو ھمون ححرکت
 !ی باشلی کھ وککنمی کم کم دارم بھت شک م؟یدیاز کجا فھم... فوق العاده ستنجایا-

 چرا؟روان شناس برازندمھ؟: دی اش کشقھی بھ یدست
 شدندی کھ وارد می نشستھ بودند و بھ افراد مختلفی تنومندی درختای تا عقاب روچند

 ...قایدق: کردندینگاه م
 رو ی مختلفی پرنده ھامیرفتیھر چقدر کھ جلو م.. کردتمی ھدای گرفت و بھ قسمتدستمو

 منطقھ توسط نیکھ ا....  وونگیفالم..کانیپل..طاووس.. مثل قرقاولییپرنده ھا.. دمیدیم
 احاطھ شده و شدندی میری کھ از قسمت باال دست باغ ابگی بزرگیابشارھا وبرکھ ھا

  کرده بودادجی رو اییبای زاریمنظره بس
 باستی منطقھ واقعا زنی ااریشاھ-
 رو تو وجودم بھ ی مختلف حس زندگی پرنده ھایصدا.. بودنطوری واقعا ھم ھمو

بچھ ...  اون شدمی حرکت کردم و مشغول تماشایبھ سمت طاووس.. انداختیغلغلھ م
 ھم با ترس گھی و اون عده دکردنی ذوق مای مختلف ی پرنده ھادنی با دکی کوچیھا
 ... بشنی مخفون پدراشای پشت مادر کردنی می و سعدندیکشی مغیج
 ییبایرد و ز پرھاش رو باز کدی نکشھی کھ بھ ثانکردمی لبخند طاووس رو نگاه مبا

 منظره فوق نیھمھ ذوق زده از ا..  در اوردشی افراد بھ نمایپرھاش رو مقابل ھمھ 
 .  کردندنھای با دوربیالعاده شروع بھ عکاس

 بشی از جیکی پالستاریشاھ.. اونجا قرار داشتندنگوھای رفتم کھ فالمی سمت برکھ ابھ
 :دراورد و بھ سمتم گرفت

  جلواریکف دستتو ب -اریشاھ
 نون خشک پودر شده کف دستم ھی شبیزی بھ حرفش عمل کردم کھ چی کنجکاوبا
 ختیر

 ی کن نترسیفقط سع...حاال اروم دستتو ببر جلو -اریشاھ
 رو بوجود یبی شده بود وحال عجختھی و ترس در وجودم باھم امجانی،ھیکنجکاو

نشو دراز  دستم گرددنیبا د... بردم نگوی اروم بھ سمت فالمیلیدستمو خ. اورده بود
 چنگ شوی شدم و کت مشکی مخفاری و پشت شاھدمی ترسیکم..کرد و بھ سمتم اومد

 :دی از طرف من روبرو شد خندیفی خفغیاما نذاشت و منو بھ جلو ھل داد کھ با ج..زدم
 بھ ریاروم دستتو باز کن و بگ..نترس .. تو رو بخورهستیصحرا قرار ن -اریشاھ

 سمتش
 ممکنھ تا فردا صبح دی کھ داریشاھ.. شدی حرفش می کھ داشتم مانع از اجرای ترساما

 از پشت سرش منو کنار خودش قرار داد و کمرم رو گرفت رمیپشت سرش پناه بگ
 بھم انداخت و مچ دستمو تو ینگاه اروم...  پنھون نمونددشی خوردم کھ از دیتکون...

مو ھمراه دست خودش جلو برد  دستشمام بھ چرهیتو ھمون حال ، خ...دستش گرفت
 حال خشک و محکم رو کف دستم حس نی و در عسی خیزی جلو کھ چیاونقدر...

 ...کردم
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 نگوی نوک فالمدنیبا د...ھی کردم بفھمم علتش چی و سعدمی رو از نگاھش برنگاھم

 تمام مدت با نگاھش وادارم اریشاھ.... مونده بودمرهیاونھم کف دستم مات و مبھوت خ
 و دمی کشیغی منظره جنی ادنی نگاه نکنم تا مانع از ترسم بشھ با دی اگھی دزیکرد بھ چ

 در کنترلش داشت مانع از ی کھ سعیار با وجود قھقھھ ای کردم فرار کنم اما شاھیسع
 !... کنار خودش نگھداشتنیانجام کارم شد منو تو ھمون ح

 تمویتازه موقع... فاصلھ گرفتی شده بود و کمرهی تو چشمام خمی مستقنگوی فالمحاال
 کی نزدشتری بار بنی اولی پرنده اونھم براھی زده از غذا دادن بھ جانیھ... کردمزیانال

 : گفتمی خاصجانیبا ذوق و ھ. شدم 
 بھ سمتش گرفتم کھ نوکشو شتریو با ذوق دستمو ب! خورهی داره از دستم غذا ماریشاھ-

 ترس ی از رودمی زدم کھ نفھمیغی و ترس ججانی دفعھ با ھنی ادیستم کشرو بھ کف د
 کھ بود باعث شد تک تک افراد اون منطقھ رو بھ یھر چ! جانی ھی از روایبود 

 !!م وادار کنی بھ خنده بلنداریعالوه شاھ
 

**** 
 از یکی ینشستن رو.. لذت رو بردمتی کھ بودم نھایی رو ھم گذاشتم و از جاپلکامو
   اندازه ارامش بخش بودی کھ کنار ابشار بود برام بییتختھا

 یمنطقھ ا..میومدی منطقھ منی ھمراه مامان و بابا و گلرخ ھر اخر ھفتھ بھ ای روزھی
 کھ پامو داخلش گذاشتم تک تک ی کھ از لحظھ ایدربند!... کھ اسمش دربند بود

 حالم شد و یتوجھ گرفتگ ھم ماری شاھیحت..خاطراتم زنده شد و دل من گرفتھ تر
 ریسر و تھش رو بھم گره دادم و از ز ی جورھیاما طبق معمول .. احوالم شدیایجو

  فرار کردمنشی بزی ریسوالھا
 .زیھمھ چ.. عوض شده بودزیھمھ چ...نیخنک بود و دل نش..دمی کشیقی عمنفس

 ...! منو بابا بودیشگی کھ پاتوق ھمی دربندیحت
 ؟! صحرا خانمیساکت:  دادھی تخت پشت سرش تکبھ

 :دمی کشیقینفس عم... باال گرفتمسرمو
  بگم؟یچ-

 من فقط ینجوریا..میاز محل زندگ..از کارم..از حرفھ ام...  از من بپرسکمی -اریشاھ
 !حرف زدم

 دمیشا:  زدمیثیلبخند خب... برازندتھشتریروان شناس ب....حرفھ ات کھ وکالتھ ھرچند-
 ریفالگ
 دی خندبلند

 ی و اعضاتی محل زندگمونھیم...محل کارت رو ھم کھ مالقات کردم- دادمادامھ
 : کردمیمکث... خانوادت

 ؟یکنی می زندگد؟کجای اچھیچند تا -
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 یدر حال حاضر تو اپارتمان خودم زندگ..!! یی کرده بابازیعز...تک فرزندم -اریشاھ
 ! کھ تو تھرانپارسھکنمیم

 تو ی واحد نقلھی... ھمھ ارج و قربنی با الی وکھی ی بگیخوایم:  زدمیپوزخند
 تھرانپارس داره؟

  کنمی منطقھ زندگنی تو باالترنکھی تا ادمی محی رو ترجی زندگنجوریا-اریشاھ
 پدر مادرت؟:  تکون دادمسر
 رو نشونھ گرفت و تو اون ی گرفتگنی من ازیاما نگاه ت... چھره اش گرفتھ شدیکم

 و با ھر حرفش انگار زدیحرف م! شدی من شمرده می سبب خوشحالنیوھلھ بزرگتر
 :ذاشتنی گرفتھ ام مشی دل اتی رو رویخیقالب 
 ...کنمی می پدرم زندگشی سالھ کھ پیلیخ...ادی نمادمی ازش یادی زریتصو -اریشاھ

 فوت کرده؟-
 ری وقتھ درگیلیاما خ:  زدی کرد و تلخندی بازچشییاما با سو... ندادجواب
 روز دچار نی بھ اکردمی وقت فکرشم نمچیھ!... کماهی! حدود سھ ھفتھدیشا...پدرمم

 ی جواب گذاشتھ بود ولی بحث رو عوض کرده بود و سوالم رو بنکھیبا ا.. بشھ
 نی زمدنیچقدر لذت بخش بود شن...!  مننی بھ بحث دل نشمیدیباالخره رس.... میدیرس

گرم کننده چقدر دل!... سوھان روحم بود و بسمی کھ تو تمام طول زندگی شدن کسریگ
 کھ یکس... منو پرپر کردی کھ ھمھ ارزو ھایمرد...!  خوار شدن شاھرخدنیبود شن

 می کھ باعث شد تو اوج دوران حساس زندگیشاھرخ... کردلی تبداسی ھامو بھ دیام
 مثال رو تو وجودم ی بی انھیک......و حاال .  خانوادمو از دست بدمیعضاتک تک ا

 و منو گرفتی کھ ده سال تموم با بغض و حسرت نشات می انھیک!... پرورونده بودم
 ! اوردیبارھا و بارھا بھ زانو درم

 !... صحراستی نی نرمالتیپدرم اصال تو وضع -اریشاھ
 صورتم ی رویی کذای مشبھ لبخندی از کدمی صورتش بودم و نفھممحو

 دی و از دشدی تنھا تاسف برداشت ماری شاھدی کھ از دیلبخند...نشستھ
 !یخوشحال.... یروزیپ...افتخار...خودم
 بود بابا شی پکماهیحدود :  کردانی بی بدون وقفھ ادی ادامھ دی کھ سکوتمو برااریشاھ
 از موکل پرونده ھام مجبور شده یکی ی تھران نبودم، برا،ی دبرفتی می کاریبرا

 ی بودم کھ بھم خبر دادن بابا برادهی ساعتم نشده بود کھ رسکیبودم برم سنندج، 
 ی دست و پاشو نداره؛بلکھ قدرت تکلمشو براحرکت یینھ تنھا توانا!  فلج شدهشھیھم
 یکس..ی تباراریشاھ!.. بارنی دومیاونھم برا! پرونده امو باختم.... از دست دادهشھیھم

 بار نی دومی اون خبر برادنی با شندیکشی رو بھ دوش ملی وکھیکھ شھرت و منزلت 
 ی بود جاکھ ی خودمو رسوندم تھران ھرچی چجورمدینفھم!..  پرونده رو باختھی

 ی نکرده و دکترا برایریی تغچی بابا ھتیاما وضع... دمی بود کھ سالم رسیشکرش باق
 ... کردندی ازش قطع امشھیھم
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 از ی وقتشکستمیبا دمم گردو م...گذرهی می تو دلم، تو وجودم چدونستی خدا متنھا
 . دچار شدهی ذلتنی کھ شاھرخ، پدرش، بھ ھمچدمیشنی ماریزبون شاھ

 خوش قلب یسوی اون گگھی دسویگ... صفت شده بودمطانیش... شده بودمپست
 انسان، روحش بھ پرواز در ھی خفت دنی بود کھ از شنییسوی امروز گیسویگ...نبود

 صد و ھشتاد شی ده سال پیسوی امروز با گیسویگ...شدی و اتش دلش خنک مومدیم
 ...! امروز بودنیش اتی صحراروز،ی دیسویگ.... کرده بوددای پرییدرجھ تغ

  اتفاق افتاد؟نی ایچجور! چرا؟!امکان نداره:  بھ خودم گرفتمی ناراحتافھیق
 :  شدرهی سر بلند کرد و بھ چشمام خاریشاھ
 از ادیز...  باشھی و آنی لحظھ اتونھی اتفاق نمنیا...  ھستمشیریگیدر حال پ -اریشاھ

 . بابای نابودی برایبرنامھ ا. تو کار بودهیشک ندارم برنامھ ا...حد مشکوکھ
با لحن ... دستاش گذاشتمی روی دستمو بھ نرمی و بھ پاس ھمدرددمی کشیقی عمآه

 :خودش جواب دادم
 یایمطمئنم از پسش بر م-

 ...دوارمیام -اریشاھ
ارزو کردم شاھرخ .  مبدل شھاسی بھ دھاشی اعماق دلم ارزو کردم تک تک اماز

 یادی زیبرنامھ ھا... بمونھیطعمھ بھ ظاھر زرنگ ماجرا باق....اریعذاب بکشھ و شاھ
 توجھ بھ زنگ ی و من بزدی مدام تو سرم اونگ مانی رایزنگ خطرھا... تو راه بود

 رفتمیخطرھا گام بھ گام جلوتر م
 !.. ممکنھ خودم رو تو دام خطر رھا کنمکردمی ھم فکر نمنی بھ ایحت
 

 کھ خنکاش ی کنار ابشاری اھی کوھپام،ی دربند خوردی ھاھی کوھپای رو روناھارمون
 و از منظره اطرافمون لذت می تخت ھا نشستھ بودیھمچنان رو... دادی بھم میحس خوب

 :دمی پرسمیبردیم
  کنم؟دای کار پیکنی کمکم می گفتاریشاھ-

 :دمی نفھمشوی کھ معنینگاھ.. بھم انداختی اهری نگاه خاریشاھ
 پوئن مثبت برات ھی نی و ا،ی مسلط شدی بھ فارسیلیبھ نظرم خ.... یدونیم -اریشاھ

 شھیمحسوب م
 دو ھفتھ اونم تو کشورم با یکی کھ بعد یانتظار ندار:  ابرومو باال بردمی بدجنسبا

  حرف بزنم؟یسیمردمم انگل
در مورد کار ھم ...  بودهیرانی فراموش کردم پدرت ا،یالبتھ حق دار... نھ: دیخند

  راحت، از االن خودتو استخدام شده بدونالتیخ
  ھست؟؟اصال کجا ھست؟؟یاستخدام شده؟؟خب چھ کار:  گفتممتعجب

 .ی مضطرب باشای نداره نگران ی پس لزوم،یشی ھمکار مایبا ار -اریشاھ
  ست؟کارهی چای ارا؟؟؟یار-
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 پسر عموم ھم اینگفتھ بودم ار... داره، ییمایمن شرکت ھواپ یخلبان، عمو -اریشاھ
 ھست؟
 نحالی متوجھ شدم اما با اکسانشونی ی ھایلی روز اول از فامنویا...  درست بودحدسم

  تکون دادمیسرمو بھ نشونھ منف
اتفاقا خوب .مونھیدر واقع مثل برادرم م... جدا از پسرعموم دوستمم ھستایار -اریشاھ

 ...دهی کار تازه رسیروی باھات اشنا شدم صحرا، فصل استخدام نیموقع
 ستمی بلد نیزی از حرفھ خلبانھا چی کھ وقتیتو از من انتظار ندار:  جواب دادمیجی گبا

  خلبان بشم؟دی اوضاع بانی کار کنم؟؟ با اایبا ار
 ھی جوابش چنمی بودم ببرهیاما من ھمچنان بھ دھنش خ...دیخند
 ؟ی کھ نداریمشکل...مھماندار چرا....اما... دختری خلبان بشستی نتو قرار -اریشاھ
 کردم تعجبم رو کنترل یسع! اونم من؟!  از زور تعجب باز مونده بود، مھماندار؟دھنم
 :کنم

 ژهی وطی شرایگذشتھ از اون مھماندار... ستمی بلد نی از مھمانداریچی من ھاریشاھ-
 چون رسما ی باشگھی کار دھیبھتره بھ فکر ...امی داره کھ مطمئنم از پسشون بر نمیا
 کنمی رو حذف منھی گزنیا

 و اگھ ،ی ھستی دارم دختر با استعدادنیقی شھ،یبا چند جلسھ اموزش درست م -اریشاھ
 مطمئن باش از پس ی ھم کھ گفتی اژهی وطی کار نشد نداره، در رابطھ با شرایبخوا

 یایھمشون بر م
 ......اما من:  رو قطع کردمحرفش
 م،یریگی رو در نظر می خاصطی شراژمونی وی مھمونایچون ماھم برا:  زدیچشمک

 ؟یمتوجھ منظورم کھ ھست
 ؟ی بازیپارت:  کردمزی رچشم
 ؟!ینگفتم زرنگ:  دادھی تکی خوش بھ پشتسر

 داشتھ باشن من دوست ندارم اجی کار احتنی ھا بھ ایلیاما ممکنھ خ:  کردماعتراض
 نکھی خواستم کھ بواسطھ اون بتونم سرم رو گرم کنم نھ ای کاررم،ی رو بگی کسیجا

   بشمھی شدن بقرفتھیمانع پذ
 رو ھی اولیو مثل ھمھ ادمھا ازمونھا...یشی نمھیمطمئن باش مانع استخدام بق -اریشاھ

 م،کھیریگی ھم در نظر مژهی ویازای امتژهی ویمن فقط گفتم واسھ مھمونھا...یدیانجام م
....  وجود داشتھ باشھ ی مشکلکنمیپس فکر نم....  یریگیرار م دستھ قنیتو ھم جزو ا

 ! از مخالفت خودتریبھ غ
 

 بود یزی چی بھ خانواده تباریکی بود ، نزدتی موقعنی بھترنی اقتایحق... فکر کردمیکم
 من قرار داشت ی قدمکی در تی موقعنی کھ ایوقت.... کھ سالھا ارزوشو داشتم و حاال 

 کار خودمو ی منطق جلوی و بی سرسریلی ھدف پشت پا بزنم و خنی بھ اتونستمینم
 بود کھ مرحلھ ی شغلیمھماندار... زود بودیادیز کمی موافقت ی اما خب برارم،یبگ
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 قرار گرفتھ تھامی الونی بھش فکر کنم، اما بر خالف تصورم جزو اولتونستمیاخر م
 ... بود

 دی تا شاکردیتم رو کنکاش م صوررهی ھمچنان خاریشاھ!  منگنھ بودمنی بیبدجور
 کردمی و سام مشورت منای و تانی با رادیجواب منو از حاالت صورتم برداشت کنھ با

 : جواب دادمنیبنابرا
 نداشتھ باشم طشویممکنھ شرا!..  فکر کنمدیاما با....  ادی بدم نمادیراستش ز.... خب -

 چی من ھنکھی ، خصوصا استی ھم نی راحتادی ھمھ جوانبو بسنجم، شغل زدیبا... 
 با خودم فکر کنم ببنم دیبا...  اش رو پاس نکردم و نخوندمی درسای دمی ندیاموزش

 ! نھای امی از پسش بر بتونمیم
 

 : زدیقی لبخند عماریشاھ
 خوامیاما نم...  کار بلکھ تو ھمھ مواردنینھ تنھا تو ا..ستی نی شکچی تو ھتیتو موفق -
  فکرکنی ھرچقدر کھ خواستنی کنم پس بشلی رو بھت تحمیزیچ

 ادیدوست و اشنا ھم ز... کنمی برات مگھی فکر دھی یای باھاش کنار بیتونی نمیدی داگھ
 کھ بھ ذھنم ی انھی گزنی جور کنم اما اولی برات کارتونمی می بخواییدارم، و ھر جا

 ھم با ییرا جوھی کھ نی شغل بود کھ بھ نظرم واقعا برازندتھ و ھمچننیخطور کرد ا
کھ .... تو طیخصوصا شرا... برات سخت باشھ کنمی نمفکر  ویخانواده ما سروکار دار

 ... یبی کشور غرنیتو ا
 : زدم و نگاھش کردمی لبخندمتقابال

 ممنونم از لطفت...اری شاھیکنی کھ درکم میمرس-
 اون موقع ازم تشکر کن بانو ، فعال ی استخدام شدیھر وقت بھ طور رسم -اریشاھ
 . بسنجقی دقتتوی دو دو تا چھارتا کن و موقعنیبش

 م؟یبر -اریشاھ
  شدم و سرمو بھ نشونھ مثبت تکون دادمزی خمین

*** 
 !چقدر شلوغ-

 تازه سر شبھ...ھیعیطب:  تو دستش گرفتدستمو
 ھن کنان بھ  ھنی مقابل پام قرار گرفت و دختر بچھ ای ایکی لحظھ توپ پالستھمون

 توپ از محوطھ خارج بشھ با پام نگھش داشتم و نکھیقبل از ا...دیدویسمت توپ م
 دخترک بھ ی ، خم شدم و توپ رو برداشتم تا بھ صاحبش برگردونم، موھادمیچرخ

 رو اروم فشی لطیموھا...  بودختھی بھم ری حسابادی زدنی ورجھ وورجھ و دولیدل
 ازم تشکر کرد کھ لبخند ی زبوننیریبا ش..ش دادم و با محبت توپ رو بھ دستدمیبوس

 : با رفتنش زمزمھ کردمدیرسی بھ زور قدش تا زانوھام مدیشا...  بھش زدم یپررنگ
 چقدر ناز بود-

  رابطت با بچھ ھا خوب باشھکنمیفکر م -اریشاھ
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 : دستھامو بغل زدمزدمی قدم مکھیدر حال...ستادمی حالت خم شده در ومدم و صاف ااز
 محبتا رو لی دلی بنی رو دوست دارم ، ای پاکنیا....  پاکھ یلی خاشونیدن... یدونیم-

 دوست دارم منم تو اون برھھ یلیخ....  نگرفتنا رونھی زود و کی ھای قھرو اشتنیا... 
 بزرگ اطرافمون ی از ادمادی فقط نبایگاھ...  پاکشون رو یقلبا.... گرفتمیقرار م

 رو بھ ما نشون زای چیلی ختوننیھ ھا بھ نوبھ خودشون مبچ نیا.... میری بگادی یزیچ
 بدن
 ی واقعا لمسشون کردکنمی حس م،یزنی می قشنگیحرفا -اریشاھ

 !لمسشون کردم...  ی قراریبا ب-
 اما ادمش رو ی حرف بزنی با کسخوادی م،دلتی ساکتیادی ، زی ارومیلیخ-اریشاھ

  یکنی نمدایپ
 ؟ی رو از کار بندازشمتی حس شدفعھی تو شھینم:  کردمی خنده اتک
 !ترک عادت موجب مرض است: دی خندارمیشاھ

 شماره دنی رو باز کرم و با دفمی کپی زنگ خورد زمی جوابشو بدم کھ گوشخواستم
 : زدم و تماس رو برقرار کردمی لبخندانیرا
 ....ــیالو را-

 باعث شد حس کنم پرده گوشم ی گوش خراشادی فری کامل نشده بود کھ صداحرفم
 :سوراخ شده

 ! تـــا االن؟؟؟ی موندی کدوم گورسویگ -
 انداختم کھ در ظاھر خودشو مشغول اری بھ شاھی نگاھمین...  نبودانی رای صدانیا

 : ازش دور شدمی ، کمدادینشون م
 ! چھ وضع حرف زدنھنیا-

 ندازمی راه مامتیق پات بھ خونھ برسھ ای خونھ یای مگھی ساعت دمی تا نای -سام
 !؟یدیشن...سویگ

 :کردی تر می بلکھ سام رو جرکردی رو حل نمی نھ تنھا مشکلطی شرانی تو اتیعصبان
  من حالم کامال خوبھستی نی بھ نگرانیازیاروم باش، ن...سام-

 قی عمی نفسھادیرسی کھ بھ گوش میزیصداش اروم شد و تنھا چ... عمل کردمدرست
 !.. اخرمی بھ سزدی مشدی می عصبانیبا اخالقش خوب اشنا بودم وقت...  اش بوددهیو کش
 نی الیدل..مونمی مرونیگفتھ بودم تا شب ب... کشھیگفتھ بودم کارم طول م:  دادمادامھ

 ھ؟ی چیھمھ نگران
 : پوزخند اومدی کردم صداحس
 ھی یول!  خانوم کار شناسنی اتون برسژهی واتیبھ عمل...یچیھ...یچیھ -سام

 فرض یتو منو چ... کنمی می ھم تالفیبدجور...سوی گکنمی می کارتو تالفنیا...یروز
 ھمراه با یلرزش...شدیلرزش صداش بھ وضوح حس م!  احمق؟ نفھم؟کودن؟؟یکرد

 !:دیکشی مشیبھ ات  اندازه دلموی کالمش بیارامشش و ناراحت... ارامش
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 من بود کھ رهیتقص... منھ احمق بودریتقص... خودتو بزن بھ اون راه ... سویبزن گ-سام
تا ...ھمھ تعھد ھارو امضاکردم و رو دل خودم چشم بستم و پا گذاشتم تا تو رو حفظ کنم

جواب ! ختم؟ی کھ سھ سال تموم بھ پات ری مزد اون ھمھ کارنھیا... ی بشتینذارم اذ
 ! توئھ؟ی توجھیب  وی من خونسردی ھاینگران

 :  زحمت بھ خودم مسلط شدمبھ
 مسئلھ نقدریچرا ا!...میمنو تو باھم قرار گذاشت!  بحثو تمومش کن؟؟نینگفتھ بودم ا -

 !؟یکنی مدهیچیرو پ
 : پوزخند زدسام

 ؟؟ی بحث گذاشتی ھم برایی تو مگھ جاسو؟؟یبحث ؟؟ کدوم بحث گ -
 ! ببندششھی ھمی پرونده رو برانی بار بھت گفتم اھی... سامھیکاف-

 کھ بوده از ی رو امضا نکردم ، ھرچی قول و قرارچی من ھادمھی کھییتا جا-سام
 خوش بگذره.طرف خودت بوده

 ؟؟؟ الو؟؟ سام؟؟..الو... ــیمن نم-
 چشم دادی کھ نشون از قطع تماس منشی اوردم و بھ اسکرنیی رو پای تعجب گوشبا

  ام فشردمنھی رو بھ سیدوختم، با درد چشمھامو بستم و گوش
 نی سام ھم بھ ای نبود کھ پای خودم کافیت؟؟ ماجرا ادامھ داشی ھمھ عذاب تا کنیا

 تفاوت ی و خودمو بھ ظاھر بدادمی تا کجا ادامھ مکردم؟ی تحمل می باز شد؟؟ تا کھیقض
 دادم؟یو سنگ نشون م

 چطوره؟-
زل ...  کھ دو تا پشمک دستش بوددمی رو داریشاھ...دمی سرعت بھ پشت سرم چرخبھ

 ...  زدم بھ صورتش
 رو با گوشام ی اھنگ خوشبختتونمی می کشھ؟ی پاک ممی رد نحستون از زندگیک

 بشنوم؟
 پارک نشوند، بدون یمکتھای از نیکی ی پشمک رو بھ دستم داد و منو روچوب

 بعد تماس حالم اصال خوب نبود.. کنارم نشستی حرفنیکوچکتر
 ی توجھی و بی من خونسردیھایجواب نگران" شدی سام اکو وار تو سرم پخش محرف
 "توئھ؟

 خشک شده ام رو تر کنم ی کردم گلوی از پشمک رو کندم و با خوردنش سعی اکھیت
 !... ببرهنیی بغض رو ھم ھمراھش شستشو بده و پانی ادیتا شا... 

  
 :  شدمادهی پنشی ماشاز
 ممنونم... داشتمی اساسحی تفرھی بود، بعد از مدتھا ی خوبیلیروز خ -

 ھمھ نی اونی بود می منم روز خوبیبا وجود تو برا... زمی عزکنمیخواھش م -اریشاھ
 . یاسترس و دوندگ

 : خودش دست بھ کار شدتی پا و اون پا کردم کھ در نھانی ایکم
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 ؟ی کھ نداری برنامھ خاصندهی چند روز ایبرا -اریشاھ
 !:کارمی حساب کردم کھ بی انگشتسر

 چطور مگھ؟...نھ -
 ... استخدامتی براکنمیباھات ھماھنگ م -اریشاھ

 :  لبام نقش بست کھ ادامھ دادی روی پررنگلبخند
  سراغتامیخودم م -اریشاھ

 : ھمون لبخند جواب دادمبا
 امی تو ادرس بده خودم مست،یی نیاجیاحت -

 : کردیفی ظراخم
 نی ای و کوچھ ھاابونھای با خی در ضمن تو ھنوز اونقدر اشنا نشد؟ی چگھید -اریشاھ
 ... سراغتامیپس خودم م..شھر

 . کردری تعبتی بر رضای نکردم و اون سکوتم رو مبنیمخالفت
  ممنونزیبازم بابت ھمھ چ...اری بود شاھیشب خوب.... ستی نیباشھ حرف -

 کھی شونھ ام جا بھ جا کردم و درست زمانی رو روفمیک.... نگاھم کردرهی خھی ثانچند
 ی و متعاقبش صدادمین رو شنی باز و بستھ شدن در ماشیقصد بازگشت کردم صدا

 ھمونجا سر اری شدن شاھادهیکنجکاو از پ...شدندی مکمی نزدھی بھ ثانھی کھ ثانییگامھا
 . بھم بگھیزی چای ی بخواد حرفدی و منتظر موندم تا شاستادمیجام ا

...  بودستادهی با دو گام بلند مقابلم، درست روبروم اکھیی وسعت داد تا جاقدمھاشو
 :زمزمھ کردم

  شده؟یزیچ-
از ...  نزدیحرف...  چشمھام در نوسان بودی مشکی لھی جفت تنی نگاھش بی حرفبدون

 یلی شد اب دھانم رو خکمی نزدگھی قدم دکی ابرومو باال بردم کھ ی تاکیشدت تعجب 
 اروم فرو دادم و منتظر واکنشش بودم

قدم  ھی کارش عطر گرمش تو صورتم پخش شد ، نی کھ با ادی کشیقی نفس عماریشاھ
 ای متر ی پنج سانتدی با صورتم شاکھی بار در حالنیحاال ا... بھ سمتم برداشت گھید

 ... بودستادهیکمتر فاصلھ داشت ا
...  بھ چھره متعجبم زدیلبخند... زدمی پلک ھم نمی بھش چشم دوختھ بودم و حتکنجکاو

 ری پخش شده تو صورتم رو زی ھای از چتریدست راستش رو باال اورد و تره ا
 انی لبھاش نمای روی رد کمرنگکھیی ساتن قرار داد لبخندش کمتر شد تا جایروسر

 ی رو قاب گرفتھ بود لبھاش بھ ارومتم با دستھاش صورکھیبود سرش خم شد و در حال
  رو تر کردمیشونی قرار گرفت و پمیشونی پیرو

ونستم مانع از  نترم،ی اندازه ام رو نتونستم فاکتور بگی بی بستھ شد اما خوشحالچشمھام
نتونستم نخندم و تو ... گذاشتھ بودشی بشم کھ تمام دندونھامو بھ نمایپخش شدن لبخند

 !...ارمی کارم رو ذره ذره دارم بدست مجھی نزنم کھ باالخره نتادیدلم بلند فر
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 زده شدم جانی نشون بدم ھنکھی ای بار برانی شد و ایبوسھ اش طوالن... شدیطوالن
...  غرق شدهییای کھ چشم بستھ و انگار تو دندمی دی چشمریز...ممچ دستھاش رو گرفت

 روشن شیشونی درھم پی از خط ھانی و اکردی میاداوری مبھم رو یزیانگار کھ چ
 بار با لبخند بھ ظاھر نی گرفت و اصلھ فای مچ دستھاش کمیبا حس دستم رو! بود

 لختم ی ھای کارم چترنی گردنم رو کج کردم کھ با ایکم....  بھم زل زد یخجول
دلم ... بزنمادی و بلند فرنمی ھمونجا بشخواستیدلم م!..  افتاد، تو دلم ولولھ بودرونیب
 تا بھ زنم بادی فری داد بزنم، انقدری اسمون خدا سر بلند کنم و انقدرری زخواستیم

 ننیتا ھمشون بب!... نھیتا مامان منو بب...تا بھ گوش بابام برسھ...گوش گلرخ برسھ
 نشون بدم و نذارم اب از اب تکون ایتا بھ دن.... صحنھ رو نیلحظھ لحظھ ا

 !ی اھی ثانی برایحت..بخوره
 موھامو بھ ھمون ارامش و لطافت کھی و در حالدی اروم بھ سمت خودش کشسرمو

 : اروم کنار گوشم نجوا کرددادی قرار می داخل روسرھیاول
 حد از نی وقت بود کھ تا ایلیخ... اکتفا کنمی تشکر زبونھینتونستم فقط بھ  -اریشاھ

 چند ساعت ی وقت بود کھ بھ خودم اجازه حتیلیخ...کارم فاصلھ نگرفتھ بودم
 کھ ییبابت ھمھ ساعتھا... بابت امروز... ممنونم صحرا ....استراحت رو نداده بودم

 ی کردھیامروز بھم ھد
 بایز... درخورم باشھتونستیم بود کھ ی اسمنیباتری زدیشا... بودانیحق با را..صحرا

 گنجونده شده ی کلمھ چھار حرفنی ھا تو ھمی معننیتر
 تو یادی زیتضاد و ترادف ھا!.. مرھم و دردمند...سوزان..داغ...سراب...خشک...بود

 داشت و یبارز  تفاوتسوی گتی کھ با شخصییتضادھا...خوردی اسم بھ چشم منیا
 شده نی معی کردن گام بھ گام نقشھ ھای عملی رو برای کافزهیبھم انگ....  کھیترادف

 ! سادهیادی حال زنی مرموز و در عیادیز...دادیرو بھم م
 . حد خوش نگذشتھ بودنی وقت بود تا ایلیبھ منم خ:  زدمیبی دل فرلبخند
 : کردتمی بھ جلو ھدای کاشت و کممیشونی پی رویگری دبوسھ
 ی استراحت کنیبھتره بر...زمی عزروقتھید -اریشاھ
 ریشبت بخ:  حرف تکون دادمدیی بھ نشونھ تایسر
 کنمیدر مورد کار ھم باھات ھماھنگ م...  صحرا جانریشب تو ھم بخ -اریشاھ
انقدر حرکت چرخ ...  از محلھ دور شدی شد با تک بوقنی زدم و اون سوار ماشیپلک
کوچھ کامال ...  محو شددمی رو با چشمم دنبال کردم کھ کامال از محدوده دنشیماش

 ی لحظاتادی...خوردی از تک تک اپارتمانھا بھ چشم می روشنیخلوت بود اما چراغھا
نفس ... بستم و سرمو رو بھ اسون بلند کردممچش...  کردری رو تھ دلم سرازیزیقبل چ

قدم اول رو بھ سمت خونھ برداشتم و ...  و از تھ دل بابامو صدا زدم دمی کشیقیعم
 و خشماک ی طوفانی نگاھم با نگاھارمی بنیی سرمو پانکھیردم، اما قبل از اچشم باز ک

 نگاھمو گرفتن توان.. دستم رسما بھ لرزش افتاد...  و غم زده گره خوردریاما دلگ
 نداشتم
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... فشردی راستش رو ستون سرش کرده بود و با دست چپ پرده رو تو مشتھاش مدست
 یپلکھاشو برا... فاصلھ ھم مشخص بود نی از ایصورت برافروختھ از خشمش حت

 اونھارو بازشون کنھ پرده رو با شتاب و نکھی ھم فشرد و قبل از ای محکم روھیچند ثان
نشون از ... ینشون از دلخور...دادی کھ نشون از خشم میشتاب...دی کشتیعصبان
 ... و انزجارتیعصبان

 نی چند لحظھ چننیانگار کھ تو ا.. برق اتاق روشنش خاموش شدھی از ثانی کسردر
قلبم تو .  گره نخوردهنی جفت چشم غمگھی وقت نگاھم با چی وجود نداشتھ و من ھیزیچ
 نیفشرده شد از شدت ا... کرده باشھ ری منگنھ گی انگار کھ الکرد،ی می قراری بنھیس

 چیمن ھ...  خودمی رحمی و بیدل سنگنی شد از ایر دلم ابیھوا... دنی و نددنیھمھ د
 دست من زی چچیاما ھ.. کنملی تبدی بازنی سام رو بھ مھره سوختھ اخواستمیوقت نم

 !دادی ادامھ مدی کھ تنھا دم و بازدمش بھم نوی ایزندگ...می زندگیحت...نبود
 و دیرسی مظلوم بھ نظر میادی کھ زیتنھا مقصر.. گناه ماجرا بودی تنھا مقصر بسام

 ھی بھ زی کھ ھمھ چیظالم!..  کھ راه انداختھ بودمی ای بازنی رحم ای بیادیمن؛ ظالم ز
 ھمھ عذاب نی اانمی داشت تا تمومش کنم و نذارم اطرافاجیگوشھ چشم اشاره من احت

 پاسخگو دی بای کنجایا! شد؟ی می وسط چنی اخودم ِ دل سوختھفیاما تکل...بکشن
 !ار؟ی شاھایسام؟! من؟! بود؟یم
  

 بھ ؟یمتی راه حل ممکن بود،اما بھ چھ قنی تو اون برھھ از زمان بھتری توجھی بدیشا
  پرداختن کدوم کار؟یبھا

 کھ ھر کدوم از ی من قرار داشت،مثلثی وسط زندگکسانی مثلت با سھ ضلع ھی درست
 !.. بشھ گفت راس باال من بودمدی و شامی مثلث جا گرفتھ بودنیما تو راس ا

 رو بھم دکی دی از قبل کلنای تمام اروم اروم بھ سمت خونھ قدم برداشتم تی دل مردگبا
  در رو باز کردم و داخل شدمدیداده بود پس با ھمون کل

 وارد یی سر و صدانی بدون کوچکترکردمی می سعکھی خاموش بود، در حالچراغھا
 . قدمھامو برداشتمنی پاورچنیبشم پاورچ

انگار کھ رھا ... رو از تنم کندمی مانتو و روسری وارد شدنم بھ اتاق، با کالفگبا
 کھ مدتھا بود ازش فاصلھ گرفتھ بودم تحمل ی منی نوع پوشش برانیواقعا ا..شدم
 ! بودیسخت

 لباسھام از ضی دراومد با تعوانی مو بھ جری تارھای باز کردم انگار ھوا توپسمویکل
  اب بخورمیوانیاتاق خارج شدم تا برم ل

 و دھانھ دمی کشرونی اب رو بی کھ خودم خنده ام گرفت بطردمی کشیی بلند باالازهیخم
 ی توی کھ تو ھمون حالت دستدمی کردم و قورت قورت اب نوشکیاش رو بھ لبم نزد

 دمیکشی و اشفتھ ام مشونی پریموھا
 ی اخمالو کھ کنج صندلی اھی برگشتم ھنوز اب رو قورت نداده بودم اما با سایشی اخبا

 باعث شد ھول کنم و با ترس اب کردی نگام منھی داده بود و دست بھ سھیاشپزخونھ تک
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 ی دستمو بھ معنزد،ی شد محکم بھ کمرم ضربھ مکمی بھ سرعت نزدھیسا! تو گلوم بپره
 تو ستون فقراتم کھ اخم بلند دی کوبیشتری و با حرص بدیکش باال اوردم اما کنار نھیکاف
 شد

  تا االن؟یکجا بود! اخ و مرض...اخ و زھر مار-
 : صدام کردمی چاشنی دلخوری دادم کمھی تکخچالی بستم بھ چشمامو

 ی خالای بی از شوور اول و دوم و سوم ننھ بزرگت داریتورو قران دق و دل-
  چتھ اخھ؟ی کمرم رو نصف کردید زد!  وقتھی یتعارف نکن..کن
 جواب منو بده:  کرداخم

 قرار بوده کجا باشم؟-
  تو؟ای پرسمیمن سوال م -انیرا

در ضمن ... شده ستنیی و جوابشم از قبل تعھی مبتدیادیسوالت ز: دمیی بھم سادندونامو
 !ی جلو پس حق باز خواست ندارمی باشھ کھ خودت فرستادادتی

 : برداشت و موھامو تو مشتش گرفتزی بھ سمتم خانیرا
 ؟ی بودکھی تا االن؟ با اون مرتی بودار،کجای سگ منو باال نی اون روسویگ -انیرا
 : کردم صدامو کنترل کنمیسع

 ؟یدونی خودت می داره اخھ وقتدنی پرسنمیا-
 ! : نوازش بودھی شبشتری بھ سرم زد کھ بی مثال محکمضربھ

 ساعت ؟ی بھ اون ساعت واموندت نگاه کردچید اخھ دختره احمق تا االن؟؟؟ ھ -انیرا
 ؟یکنی ممی بلبل زبونیزنیبعد راست راست تو چشم من زل م! از دو ھم گذشتھ

 گرفت و شینی جلو بسی ھی باز کردم تا حرف بزنم کھ انگشتشو بھ معندھنمو
 :چشمھاشو محکم بھم فشرد

! ی نصفھ شبدمی دستت می کارھی زنمیفقط حرف نزن کھ م...سویحرف نزن گ -انیرا
 : ضرب گرفتنی زمیدو قدم ازم فاصلھ گرفت و کالفھ با پاھاش رو

 از اندازه شی بی ازادنیچقدر گفت بھ ا.. بھم گفتچارهیام بچقدر اون س -انیرا
 خانوم بھ نیگفتم ا..اما منھ خاک بــــر ســـر گفتم تو دخالت نکن..جنبھ اشو نداره..نده

 خودش ی تاسف برایسرشو تند تند بھ معن!...  دارهفیظاھر با جنبھ مثـــــال عاقل تشر
 شد و با رهی و سرش رو باال گرفت تو چشمام خدی کششیشونی بھ پیدست.... تکون داد
 : گفتیدرموندگ

 ؟یکنی مکاری با خودت چی دارسو؟ی گیکنی مکاری چیدار -انیرا
 از شی بی و دلخوردمی شنانی سام از زبون رای از اعتراف نا بھ جای کھ ناشی اخمبا

 :اندازم جواب دادم
 کھ اب از ی منو؟ منن؟یکنیمنع م نی داروی ندارم؟ من نادونم؟ د اخھ کیمن جنبھ ازاد -

 سرم گذشتھ؟
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 یفقط بھم بگو تا االن کجا بود! ادهی زمیلی ،خادهی بحث زنی ایجا برا -انیرا
 از زور نای کھ تی کھ سام امشب ھزار بار مرد و زنده شد؟کجا بودیکجا بود...سویگ

  ؟! باشھاوردهی سرت نیی بالنکھیاسترس ده بار فشارش افتاد از ترس ا
 :  بود داد زدی از فشار عصبی تر از حد معمول کھ ناشبلند
 ی بــــودید المصب بگو کدوم گور -انیرا
 :  داشتمی ازش حرف شنویلی بشم خانی منکر جذبھ راتونستمی وقت نمچیھ
 !میزدیدور م-

  ساعت تمام؟زدهی سن؟اونمیزدی دور من؟یھم -انیرا
 : کردم منظورشو کامل گرفتمیظی غلاخم

 واقع کمی کھ تو ذھنت چپونده ھی بگم کاره کتونمی مدهی کھ ندیفی اراجنی ایبھتره جا-
 چشمک و دو تا اشاره از طرفش خودمو ھی تا با ستمی ھرزه نیمن اونقدر! ی باشنیب

 نی و ارانی اومدم ای چی نره براادتی...  بھ بھ و چھ چھ کنممیتو بغلش ول بدم و کل
مطمئن باش نھ عاشق چشم و ابروشم نھ مال و ...ھمھ سال رو خودم کار کردم

   نباشھزای چنی کھ چشمم دنبال ارسھی دستم بھ دھنم میمنالش،خداروشکر اونقدر
 اروم شده بود و رنگ صورتش برگشتھ بود اما ھمچنان با نگاه ی تا حدودانیرا

 کردی مرونی دلمو وی صحراشیطوفان
 ! شک دارممیبدجور!شک دارم... من نھ...ی ولی با حرفات قانع کنی بتوننوی ادیشا-
  
 از گوشم ی کھ در فاصلھ چند سانتیی بھ سمت صدادمی بھ سرعت چرخدی شدینی ھبا

 بلند شده بود
 بود یری تصونی بدتری دو تا چھره اشفتھ و عصباندنی و ظلمات شب دیکی اون تارتو

 کردم با دوتا نفس ی ، سعدیکوبی منمی سوارهیقلبم از ترس بھ د!  تجربھ کنمتونستمیکھ م
 : خشک شده ام زبون زدمی بھ لبھانی خودمو اروم کنم و تو ھمون حقیعم

  سامستیشک تو مشکل من ن -
 : زدم و ادامھ دادمجگاھمی ضربھ بھ گچند

 ...! نجاتھیمشکل ا -
چشمم بھ ! ی سام تو ھم گره خورد،و چھره اش برزخی اخماھی از ثانی کسردر
 :دمی انقباض فکش رو بھ وضوح دنی ھمیا عادت کرده بود بریکیتار
 کیمنو تحر...ستمی ابدا صبور نیدونیخوب م! ادی از دھنت در میحواسم باشھ چ -سام

 ارهی بار بیمونی کنم پشینکن کار
 از دھنم ی و لبھامو بھم فشردم تا حرف نامربوطنیی ارامش خودم سرمو گرفتم پایبرا

 کردمی می کھ سعی سرمو بھ شدت باال اوردم و با لحنھی بعد از گذشت چن ثاناد،یدر ن
 :دمی اروم باشھ پرسیلیخ
 ی بودن طوالنرونی بایار؟ی شاھھ؟ی بحث ما سر چھ؟االنیشماھا مشکلتون با من چ-

 مدت من؟
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  نزدنی ساکت شدن و حرفھردوشون
 م؟ی با ھم داشتیما چھ قرار! فھممتونینم...کنمیاصال درکتون نم-

 : اون جواب دادی اما سام بھ جادی بھ پشت گردنش کشی نگفت و دستیزی چانیرا
 سوی گیکنی می روادهی زی دار،ی محتاطانھ تر عمل کندیبا -سام

 شی خوب پی براتی برداشت کنم؟؟ نگرانی چی پادی حرفتو االن بانیا:  زدمیپوزخند
  دل خودت؟ای من یرفتن اجرا

 دی شاای ی کھ از شدت ناراحتیی گلوبی کھ رنگ باخت و سدمیچھره اش رو د...دمید
 رحم تر از قبل ی بدی بھ روش اوردم و ککم ھم نگزمیمستق...شدی منییخشم باال پا

 :حرف ناقصمو کامل کردم
  داره؟؟؟لی دلھی..  من تنھااطی احتی براتی دل نگرانیمطمئن-

 !..ســویگ:  تشر زدانیرا
 :جدا کنم جواب دادم اش ی ابری نگاه برنده ام رو از چشمانکھی ابدون

اروم نگاھمو جدا ... مشخص بشھفشی تکلدی باشھی ھمی موضوع ، امشب، برانیا-
 : گفتمدی و با تاکدمی چرخانیکردم بھ سمت را

 .شــھیھم....یبرا-
 با سرعت برگشتم و صدامو باال دادی نشون از دور شدن سام میی پای قدم ھایصدا
 :بردم

 اشم بھ ھی و بقزنمی موی ھمھ چدی قای یشنوی وتک تک حرفامو میستیمی االن وانی ھمای-
 کنمی می نداره کھ چھ غلطی کدومتون ربطچیھ

 .برنگشت.. اماسھی نھفتھ در صدام باعث شد وسط راه وادیتھد
 : کردمدای پیشتری شدن حرفم جرات بی از عملخوشحال

 حرفم اندازه ؟واسھی کردکاریاما تو چ.. کنی رو منتفھی بار بھت گفتم اون قضھی-
 ھی خونھ با تک تک شماھا نی ھرروز تو اتونمیمن نم...ی ھم ارزش قائل نشدیزیپش

 ای کنار ما ادامھ بده ایپس !نھ حوصلھ اشو دارم نھ اعصابشو..جنگ اعصاب راه بندازم
 بھ سالمت... بکش کناریتونینم
 یکنی می روادهی زی دارسویگ -انیرا

بازم .. تا بغضم نشکنھ دادمیند تند اب دھانم رو فرو مت... تو چشمام حلقھ بست اشک
  من مقصر شدمشھیمثل ھم

 چون نیکنی فکر مقتھ؟چرای از حقری بھ غزنمی کھ میی گفتم؟ مگھ حرفایمگھ چ-
 بشھ؟ ھر دفعھ حرف زدم ی عملدی و باشھی ھمون منی کھ بگی ھرچشترهیقدرتتون ب

! یکنی می روادهی زیکھ دار...ھی کافسویکھ گ... کھ خفھ شونی تو دھنم و اللم کردنیزد
 عمل کنھ اون فقط و فقط ی کھ منطقشھ شماھا بانی نفر بکیفقط ... نفرکیاگھ 
 :دستمو بھ سمت سام اشاره گرفتم..منم
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 کاری افتاده دارم چادشی ھندستون کرده و تازه ادی لشی کھ بعد سھ سال فشونیا-
 با خودش چند ستی و خودشم معلوم نعقل و منطق و احساسو بھم گره داده!...کنمیم

 چنده
 ی جانبدارھیھر ثان... یی لنگ پا در ھواھی و ستی با خودت معلوم نفتی ھم کھ تکلتو
 سام ای یری طرف منو بگیدونینم! چتھیدونی و نمی و اخرشم کالفھ ایکنی ممونویکی

اما شما ..دمی ازش ندیزی ندارم چون تا بھ حال چی ھم کھ ازش انتظارنایت... رو
 !!!دونفر
 :  پرت کردمی صندلی بھ سرم گرفتم و خودمو رودستمو

 دنی و تحمل دتونھیسام اگھ واقعا نم.. ھمتوننیخستم کرد...گھی دنیبس کن... بسھگھید-
 ست،ی نبوده و نیاز اولم اجبار...رونی بره بتونھی رو نداره میی صحنھ ھانیچن

من ...دمیبھ راھم ادامھ م...بازم... کنارنیر ھمتون بیشده حت... اما مننیھرجور مختار
 کھ در یو ھمھ کس بشم و مثل احمقا چشم ببندم و بگم لذت زی ھمھ چالیخی بستمی نیادم

نھ ..گذرمینھ م...ستی خبرا ننیاصال از ا...رینخ!...ستیبخشش ھست در انتقام ن
 کھ بسم نیتونی اگھ منیری بگمتونوی االن تصمنیھم...االیپس !  کھ ازم بگذرنذارمیم

 مارو بھ ری شما رو بخو می رو کنار ھم داشتی خوبی لحظھ ھان،یتونیاگرم نم.. هللا
 !سالمت

 بود کھ قرچ قرچ دندوناش ی اش فکجھی و نتدمیشنی سام رو مقی کشدار و عمینفسھا
 شدی مدهیی ھم سایرو

کشونن  و با ھر حرکتم منو بھی تحمل کنم ھر ثانتونستمیمن نم... بودنی ھمتیواقع
 مواظب رفتارت باش...ادامھ نده.. و بگن کھ بسھیگوشھ ا

 در نھی نفوذ ما بھ اون خونھ بستھ شد و االن تنھا گزی راه ھای شاھرخ تمامتی معلولبا
من از اول بھشون ھشدار داده بودم کھ کارمون ... بود و بساریدسترسمون شاھ

 کھ مثال ی دونفرنیاما ظاھرا ا... اونو بھ خودم وابستھ کنمتونمی و نمستی نیسطح
 روش خودشون اثبات کردن و خودشون بھ با عاقل تر از من ھستن خالف حرفم رو

 مھیمگھ من عروسک خ...کننی کردن و حاالھم خودشون دارن منصرفم متمیجلو ھدا
 االن ت؟پسسی بودم؟مگھ بھشون گوش زد نکردم کھ کارمون بچگانھ ننای ایشب باز

 کنن و وادارم کنن کھ با ساز ھر کدومشون ی راه بھم امر و نھی نداشتن راه و بیحق
 !قصمبر

 ... قرار داشتتی من تو الوی بود کھ برایزیتنھا چ...زمان
  

 بشم، کی دلخواھم نزدخی ھارو انجام دادم تا بھ اون تاری فشرده سازنی تمام امن
 .تنھا حالل مشکالتم بود...زمان

 انداخت و نیی ادامھ حرفام نشد سرشو پادنی عقب گرد کرد و منتظر شنسام
  بستھ شدن در اتاقش منو بھ خودم اوردیرفت،صدا

 :کردی نگاھم می با دلخورانیرا
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بھ نظرش احترام ...  ستی سرد و خشک تو نی رفتارانی سام اسو؛،حقیگ -انیرا
  بھ کنار حرمت اون چند سال پناھشو کھ بھت داد حفظ کنیذارینم
چرا ..انی بشھ راری سام درگخوامی کردم؟ من نمی حرمتیمگھ تا االن بھش ب-

 خوامینم... ستمی دختر نرمال نھی..ستمی نیمن عاد! شدی عاشق من مدی سام نبان؟یفھمینم
من سام رو ... نکنھیوشری بکنم تا پھی و پاشھی احساسو از رنی اخوامیم..ضربھ بخوره
 کھ زود دونمی مھربونھ میلی اما قلبش خدهی مون خشک نششناسم،خودشویاز تو بھتر م

  اون عذاب بکشھخوامیمن نم...شھیوابستھ م
 مگھ دلبستنش دست خودش بوده کھ دل کندنش بھ اراده خودش باشھ؟ -انیرا
  نزدمی انداختم و حرفنیی بار سرمو پانی اولیبرا
 فرصت ھیچرا بھش ...کشھی عذاب مشتری تو بی رفتارانی ؛ سام با اسویگ -انیرا
 ؟یدینم

 کھ از ی حرفنمی شدم، پلک زدم تا ببرهی و مبھوت سرم رو باال اوردم و بھش خمات
  داشتھ؟قتیدھنش خارج شد حق

 ؟یزنی حرفو منی چرا؟ تو چرا اگھی دان؟؟تویرا-
 : شدی سمت گاز رفت و مشغول پر کردن بشقاببھ
  زده باشمی حرف بدکنمی ،فکر نمی فرصت بدھیمن فقط ازت خواستم بھش  -انیرا
 : زدم و صورتمو با دستام پوشوندمھی تکخچالی بھ
 منو بھ چشم خوامینم.. داشتھ باشھی بھم حسخوامینم...  از منھشتریسام حقش ب: دمینال
  بمونمسوی براش ھمون گخوامیم..نھی ببی اگھید

 گذاشت و اونو بھ ینی رو پر کرد و ھمراه با ماست و غذا داخل سی دوغوانی لانیرا
 :سمتم ھل داد پر سوال بھش نگاه کردم

 براش ببر -انیرا
 : ابرومو باال انداختمی تاھی

 نگرانت بود،من سام رو مقصر یلیخ... لب بھ غذا نزدیومدی کھ نیتا موقع -انیرا
 تو ی رفتارانی اقی باشھ الاون ھر چقدرم کھ عاشقت...  اما تورو چرادونمینم
فقط ...گھی می چنی گوش کن ببسو،حرفاشوی گایباھاش راه ب: اروم تر لب زد....ستین

 نیھم
 از ی کرد و جرعھ اکی دوغ رو بھ لباش نزدوانی لانی غذا انداختم راینی بھ سینگاھ

 : گذاشتینی و دوباره داخل سدیاونو نوش
 ... بھش بدهنوی اششیحاال برو پ -

 ...... منــانیرا:  کردممخالفت
  نندازنی بار رومو زمھی نیھم...کنمی خواھش مسویگ -انیرا

 لبخند ستادی جلوم اانی بستم و سرمو تکون دادم قدم اول رو برداشتم کھ راچشمامو
 : عوض کردن جو زدی برایطونیش
  باشیپرنسس خوب-
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 و بھ دیا خنده عقب کشب!! ـــانیرا:  کھ اعتراض کردمختی دستاش موھامو بھم ربا
 سمت اتاق اشاره کرد

 
 نیبنابرا...دهی اگر در بزنم اجازه ورود بھم نمدونستمی بودم مستادهی در اتاق سام امقابل

 رو چرخوندم و وارد رهی سرو صدا دستگی بھ دست اروم و بینی ستیبا ھمون وضع
 گذاشتم و ی پاتختی غذا رو روینیخداروشکر کردم کھ در اتاقش قفل نبود س..اتاق شدم

 بھتره بگم بھ سمت در بود و تو خودش جمع ای بھ من شپشت...نفسمو اروم فوت کردم
 بود با دهی سرش گذاشتھ بود پتو رو ھم تا گردنش باال کشری دستش رو زھیشده بود و 

 ! ھوا گرم بودنکھیا
 زدم و  پشت گوشمن؛موھاموی بنابراستی کھ خواب ندونستمیاما م... منظم بود نفسھاش

 :بھ سمتش خم شدم
 ...سام-

 ی بار دستمو رونی نشون نداد ای اما واکنشدارهی خورد، متوجھ شدم بیزی رتکون
 : تکونش دادمیبازوش گذاشتم کم

  بلند شویداری بدونمیم-
  جواب ندادبازم

 ی خب خودت خواستلھیخ-
 گرفتھ و ی خودم باز کردم صدای کنار تختش برایی حرکت کنارش زدم و جاھی با

 : بلند شدشیعصبان
  اصال حوصلتو ندارمرونیبرو ب -سام
 و اون گرفتیمن از حرف زدن سردش دلم م...خودمو جاش تصور کردم... گرفتدلم

دست دراز . رو لبام نشوندمیلبخند تلخ... کردی ظالمانھ ام تنھا سکوت میبا ھر حرفھا
 : پاھامی غذا رو برداشتم گذاشتم روینیکردم و س

 !رونی گمشو بگمی تو؟؟؟ بھت میکر -سام
پس سکوت کردم !چھی کھ ازش شکوندم ھی رفتارا در برابر دلنی حرفا، انی ادونستمیم

  کنھھیتا خودشو تخل
 ی بھ ارواح خاک مامانم کارینرفت..ی رفترونی بی االن رفتنیاگھ ھم...سویگ -سام

 ــرونیبرو ب! ی بشمونی از کرده ات پششھی ھمی براکنمیم
ھمون لبخند مزخرف کھ بھ زور تحملش کرده بودم قاشق غذا رو پر کردم و بھ  با

 :سمتش گرفتم
  سامیکنی ضعف م،ی نخوردیچیھ-

 زدی و حرف نمکردی بھم نگاه می بودم تا دھنش رو باز کنھ اما اون عصبانمنتظر
  بھ سمتش گرفتمشتری رو بقاشق

  برات مھمھ؟یلیگرسنھ بودن من خ -سام
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 لبام ی اراده از دستم اروم اروم داخل بشقاب فرود اومد و لبخند از روی بار قاشق بنیا
 :پاک شد نجوا کردم

 ستمی سنگدل نیکنیمن اونقدراھم فکر م-
 :بالفاصلھ اخم کرد...میدی سنگدل نبودنم فھمی معنموینمرد:  زدیظی غلپوزخند

 !حاال...زود باش...رونیبرو ب-
 : قاشقو باال اوردم و بھ سمت دھنش بردمیه ا توجھ بھش با خنده مسخریب
 ..... خوب باز کنـیحاال دھنت رو مثل پسرا-

 !رونی گمشو بگمیبھت م...سویخفھ شو گ -سام
 در حال سقوط کردن ینی دستم کھ قاشق برنج پخش لحاف شد و سری محکم زد زچنان

 .بود
 : جاش بلند شد و داد زداز

 تو حال خودم باشم؟؟ قھی دو دقیذاری چرا نم؟یذاریاخھ چرا راحتم نم... ید لعنت-سام
 حالت ازم یگی نمھ؟؟مگھی چدناتی جلو عقب کشنی ا؟یدی ھر لحظھ عذابم میچرا ھ
 !ــــرونیگمشو ب... ور دل منینیشی میای میکنیپس غلط م...خورهیبھم م

 تو چھار چوب انی در اتاق با شتاب باز شد و قامت راداداشی داد و بی شدت صدااز
 انیدر نما

 ...سام چھ خبرتــ -انیرا
حالم از ..نی رحم و نمک نشناسیجفتتون ب...نی لنگھ ایکیتو ھم ...تو ھم خفھ شو -سام

 نھیی ایچرا شد...شمی از خودم متنفر مشتری بنمیبیتو رو کھ م..سوی گخورهیخودم بھم م
 !!دق من؟؟؟ د المصب برو ولم کن

 ..........سام بھت -انیرا
 میکنی مسئلھ رو حل مرونی جان برو بانیرا:  دخالت کردممتی مالبا
  بھ سام انداخت و سر تکون داد و خارج شدی نگاه کوتاھانیرا
  باھات حرف بزنمخوامیم...نجای انی بشایب: دمی سمت سام چرخبھ

 چھ گھید!ی و عشق دو عالمو بکنفی کدی مونده؟؟؟ تو کھ االن بامیمگھ حرف -سام
 ی بگیخوای میاصال چ!؟ی کھ بزنی داریحرف

 :تالش کردم تا لرزش صدامو پنھون کنم...ستادمی تخت بلند شدم و روبروش ای رواز
 ...یچھ بسا اون شخص تو باش...شمی خوشحال نمی کسی وقت از ناراحتچیھ....من-

 : بھ نشونھ سکوت باال اورد و حرفمو قطع کرددستشو
حرفتو بزن و . من نده کھ ھمھ رو از برملیو تحو ھزار سالھ ریخواھشا تراژد -سام
 برو

 ... محضھتیخر...نادرستھ...غلطھ.. عالقھ اشتباھھنی؟ایستیسام چرا متوجھ ن-
 ؟ی نداری تردیحرف جد..ی قبال ھم گفتناروی اادمھی -سام

 : اشاره کردرونیدر رو باز کرد و بھ ب...  بھ سمت در رفتدی کھ دسکوتمو
 ...!شب خوش -سام
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 ؟یکنی مرونی منو بیدار:  شدمرهی بھش خمبھوت
برو ..دمی راه حل ممکنو انجام منی؟دارم درست تر..تھی عالقم خریگیمگھ نم -سام

 ی توی امشب دق و دلیبھ اندازه کاف.. بذار با اعصاب اسوده استراحت کنمرونیب
 تی شخص بنده کھ راه بھ راه غرور وگھی جا دھی دل خانم دونستمینم.. خوردمشعورویب

 ..کنھی مکھی پاھاش ھزار تری رو زچارهیمنھ ب
 نی اتاق بلکھ تو انی از امشب نھ تنھا تو اگھی دیول... رمیباشھ م: دی اراده اشکم چکیب

 ینیبیخونھ ھم منو نم
  رفتم و درو ھم محکم پشت سرم بستمرونی محکم بی بھش نگاه کنم با قدمانکھی ابدون

 بھ خودم اومدم ی بشم و وقتدهی پلھ سوم بھ سمت اتاق خودم باعث شد بھ عقب کشیرو
 ! کھ بودمیی برگشتم سر جادمیکھ د

 :دمی رو بست و اونو قفلش کرد سرش داد کشدر
  برمخوامیدرو باز کن م...یدی دست منو کشیبھ چھ حق -

 : زدمادی بار فرنی شد اکمی قدم نزدھی...کردی سکوت نگام متو
 !! سامکنمی ممونتیپش... درونی باز کن اگمی مبھت-
 سرش ھوار ی روادموی فرنی کھ خواستم سومی جلو اومد و درست زمانگھی قدم دھی

 نکرده بودم کھ زی رو انالتی شدم، زبونم بند اومد و ھنوز موقعدهیکنم بھ اغوشش کش
 : خش دارش بلند شدیصدا
 رو زی ھمھ چیچرا وقت... کنمی اروم زندگیذاریچرا نم...یدیچرا انقدر عذابم م -سام

 ... ازت متنفر بشمتونمی نمدمی خودم دیبا چشما
 یخوای می ھر رفتاری ھستی کیفکر کرد... ولم کن:  کم بھ خودم اومدم تقال کردمکم
 ؟یکنیم

 : منو از خودش فاصلھ دادیکم...ی و روزمو ازم گرفتسو،شبی گکنمیولت نم -سام
 ببوست و بغلت کنھ اما بھ یدی تر بودم کھ بھش اجازه میض ھم عوارویمن از اون -

  کمتره؟اری از شاھمی من پستم؟ من چ؟انقدریدیرفتار من واکنش نشون م
  
  چرا؟گھی من چمھ تو دیدونی تو کھ م؟یکنی مسھی خودتو با اون مقایدار-

 : تو صورتم فوت کردقشوی ھم افتاد و نفس عمی سام رویپلکھا
 : زدیپلکھاشو باز کرد و لبخند تلخ... احمقمیلی خی خودت فکر کنشی پدیشا -سام
 تازه دارم عمق فاجعھ ،ی ادامھ بدخوادیدلم نم.... اما...احمقم..نھی ھمتمیخب واقع -سام

 ادی سرت بیی بالخوامی نمکنم،یرو درک م
 کنھی نمدی منو تھدیمطمئن باش خطر-
 : افتادنی ابروھاش چنیب

 نی تو رو بھ اکھی اون مرتی نکنھ رفتارا؟یدی رسینانی اطمنی ھمچھیاز کجا بھ  -سام
  رسونده؟جھینت

 ؟؟؟ی ختم نکناری رو بھ شاھزی ھمھ چشھیم:  کردماخم
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 ؟یگرفت...یاری من اسم اون الشخورو بھ زبونت نمیجلو:  دستمو محکمتر فشردمچ
 ھم کباری ی برانکھی ادادی می معنھی بھش نگاه کردم، نگاھم ی شدم و با درموندگساکت

اما نتونستم نفرتم رو ..کھ کشتم ھمھ حسھامو...مثل من...کھ شده احساست رو کنار بذار
 نامعلوم ندهی و بھ استمی بانجای حس باعث شد امروز انینتونستم و ھم! رمی بگدهیناد

 افتاده ریگ... کھ برام از قبل دست و پا شده بود تقال کنمیرزخخودم چشم بدوزم و تو ب
 من ستنی کھ سبب زیمنجالب... رو گرفتھ بودمی تعفنش زندگی کھ بوی منجالبنیبودم ب

 !.. شددیبا ده سال شک و ترد
 چشمھام منعکس شده بود و ی اما دو دو زدن مردمک چشمھاش توزدی حرف نمسام
  بشھی خالکنھی کھ سقوط می ابوانی دلم مثل لشدی باعث منیھم

 ؟یھنوزم سر حرفت -سام
 حاال برگردم؟سابقھ داشتھ تا -

 کردم بھ جز خودت بھ قتیخودم تشو....خودم قبول کردم بھت اموزش بدم ؛درست-سام
 نمیخودم تک تک قدمھاتو با قدم خودم بر داشتم، ا...  حی صحنمی ای توجھ نکنیزیچ

 کردم و ری گیشی واسھ تک تک اون قدمھا تو چھ اتی بدونیستی من نیاما جا!.. باشھ
 ست،ی صحرا، تھ دلم اصال روشن نترسمیکنم،میسرزنش م ھزار بار خودمو یروز

 کھ ی راھنی اما تھ اگمی فقط واسھ خودت مادی کنم بھ کل ازم بدت بی کارخوامینم
بھت گفتم صحرا ...  نمی کھ ببستین...  نمیبی نمیزی چیکی جز تاریدی ادامھ میدار

!  شدن دلمی باعث طوفان،یشی باعث سوزشم می کلمھ اسمت داریچون بھ معنا
  درست مثل اسمت،یتلخ و خشک شد...سوی گیشد سوزنده
 : گرفتم تا تو چشمھاش نگاه نکنمنیی پای شد سرمو کمجادی انمونی بی ای طوالنسکوت

 یکنی فقط بھ خودت فکر میکنی بھ من فکر نمینیبی می رو سطحزی ھمھ چیتو دار -
 ......  کھیدید.....یدیتو امشب پشت پنجره د

 خودش اعتراف بھ عشقش نسبت بھ خودم کنم و پرو ی بند اومد، رو نداشتم جلونفسم
 دختر، در ھی ی زبون، اونم برای روی حرفنی کردن ھمچیجار!  کنمیپرو بلبل زبون

 گفتنش در مقابل ی نبود،حتی حس رو بھش داره کار راحتنی ادونھی کھ میمقابل کس
 سادهی کھ مقابل چشمات وایھ شخص بسھ چھ برشدی ھم باعث شرم و خجالت مگرانید

 !یکشی کھ از گفتن اون حس خجالت مھی ھمونیدونیو م
 لباش نشوند و حرف نصفھ ام رو ی محو روی لبخنددمی بری اون در مقابل حرفااما

 :کامل کرد
 حد بھ جنون نی چون عاشقتم تا ایکنی و تو فکر مدی کھ اون تو رو بوسدمید -سام
 دم؟یرس

 و دمیلبم رو گز... دی تنم بھ اوج رسی دماکبارهیت گرفت،بھ  ھام رنگ خجالگونھ
 . انداختمری زشتریسرمو ب

 !عشق...زدی راحت از عشقش نسبت بھ من حرف مچھ
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طاقت ....تونمی نمی کنم وللی رو بھت تحمیزی چخوامی ابدا ھم نمستمی نییادم پرو -سام
 ،تایزنی حرف نمی حتیرسی اما بھ اون کھ میریگی کنار من جبھھ منمی ندارم ببنویا

 شی ،چسوی گیکنیدرکم نم: صداش خش دار شد.... لمست کنھیدی اجازه مکھییجا
 تو؟  قابل باوره؟ عشقم بھری عیلیبرات خ

   بود کھ اون لحظھ داشتمیتنھا حس... کالفھ...کالفھ....کالفھ
  ؟؟؟ی انقدر عشق عشق نکنشھیم-

 ؟یشی نمالشیخیچرا ب -سام
  نبودنیجواب سوال من ا-

  نخواه تمومش کنمست،ازمی تو نی توجھیجواب دل منم ب-سام
 کھ توش موندگار یطی شرانی از نرم کردن اری بھ غخوامی ازت نمیزیسام،من چ-

 ازت ی نظرت بھم عوض بشھ ولشھی کھ نمدونمی،می مثل گذشتھ باشخوادیشدم،دلم م
کھ ھست نکن،من  یزی برام سخت تر از چطوی اصرار ھات شرانی با اکنمیخواھش م

 تو ست،حداقلی توانم نطھیح  تحت فشار ھستم،درک حس تو ھم تویبھ اندازه کاف
  االنطیشرا
 کھ تو ستی نیزی بھت بفھمونم کھ حس من چی بھت بفھمونم؟چجوریچجور -سام

 با سو،منی گومدهی بھت بوجود نی بازنی ای من صرفا از رو،عالقھیکنیفکرش رو م
 سکوت اتاق رو نیمکث کرد ساکت شد و ا....  تویول...دمی مرحلھ رسنیدرک تو بھ ا

 : کردمھ دردمند زمزی با لحنیھم در بر گرفت، بعد لحظات
 و اون حس انتقام و نفرت تو یانقدر غافل شد! ستیتو؛ حواست ن....  ستیحواست ن -

 غرق ،انقدری پرتگاه بھ امون خدا رھا کردنی دونده کھ منو لبھ اشھیوجودت ر
 ی نگاھای کھ معنی اطرافت غافل شد، انقدری کھ حواست از ھمھ ادمایدکارھات ش

 از من؟ ازم نخواه کھ ی داری انتظارھ چ،ی ندادصی سھ سال بھ خودت تشخنیمنو تو ا
 تونمی چشمات نمی کھ بدونمی مشھ،ی وقت نمچی ھدونمی نگاھو عوض کنم کھ منیا

 یھرچ!..  کنمی زندگتونمی اوار فقط مری کھ در اون صورت زدونمی کنم،چون میزندگ
  پاک کنم،چون توتی رد پامو از زندگتونمیاما نم...بگو خودخواھم... بھم بگویخوایم
 نداره،پس بھم بگو ی ھمھ سال برام عادت شده،رفتن تو با زانو درومدن من فرقنیا

 .خودخواھم
 کردمی منیودم تلق کھ بھ خی از حسدی از احساس پاکش،دلم لرزدی گرفتم،دلم لرزدستشو

من سھ سال سنگ ... رشتھ کرده بودم پنبھ شده بودی اعتراف سام ھرچنیاما حاال با ا
 نفر از اون ھی االن یول... برابر ھمھکردم؟دری منی تمریبودنو در برابر چھ کس

 خستھ یلیخ...خستھ بودم...کم شد" ھمھ"
 من بھ ،یدی دامویخستگ...یدیکمر خم شدمو د...یدیاشکامو د... یدی منو دیتو زندگ -

دو قدم ازش فاصلھ گرفتم و بھ خودم اشاره ... نی تو شباھت دارم؟منو ببیایکدوم رو
 :کردم
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 شونھ ھام تلنبار ی رومی درد زندگیبھ اندازه کاف...بھ من نگاه کن، من خودم غرقم-
 ھمھ زجر نی خودم وزن استم،منی نیزیمن بھ جز درد چ!...نی منو ببیشده، سر تا پا

 ی من برای رو ھم گرفتار کنم؟ سردر گمگھی دیکی دی تحمل کنم،چرا باتونمیرو نم
 باز کنم،نھ من کنمی کھ تحمل میی دردھانی ھم بھ او نفر دوم ری پاخوامینم..خودم بسھ

  عشق منواقتی عشق تورو دارم نھ تو لاقتیل
تو ھم ..ستمی نی ھمھ احساس کافنی عشقتو قبول کنم چون واسھ اتونمی نممن
صدامو بھ .  ندارم کھ بھت بدمی چون من عشقی عشق منو نداراقتیتو ھم ل..نطوریھم

 پوچھ ی راحتنی در عزی ؟ھمھ چینیبیم: اوردم و زمزمھ کردمنیی پایادیحد ز
 یلیتو خ: زدم یکیلبخند کوچ... مونھی نمی خوشبختفی واسھ تعریی جاجھیدر نت!پوچھ

 امی کنار بمی کھ کنار ھم داری ھمھ تضادنی با اتونمی نم،منیباالتر از من
فقط .....  کنم، تیبذار منم ھمدردت باشم و ھمراھ......بذار منم درداتو تحمل کنم،-سام

 ی ای زندگنی ایحت..امی کنار مزیبذار کنارم داشتھ باشمت، تو فقط بمون من با ھمھ چ
 نیمفقط ھ!یینجایبذار بدونم ا...رهی برات تحمل ناپذیگیکھ م

 ی بنی ایتونی نمیتو ھر چقدرم کھ بگ. خوامینم... سامشھینم:  الود جواب دادمبغض
... شناسمیخودمو م...ی داریشتریمن مطمئنم بدون من سعادت ب..ی منو تحمل کنیحس

 بازتاب عشقتو پس بدم،تو کنار من ھر لحظھ بدتر تونمی نمیخوای کھ می اونطوردونمیم
 ی ضربھ ھارو بھ خاطر من تحمل کننیا خوامی و من نمیخوریاز قبل ضربھ م

 ؟بھیشناسی تو خودتو میگیمگھ نم...قلبتو ازاد بذار.... توقعارو کم کنسویگ -سام
  شھی درست مزیبا مرور زمان ھمھ چ...شناسمیھمون اندازه منم خودمو م

 بود می کارم موھام دور گردنم پخش شد،سکوتم از درموندگنی گرفتم کھ با انیی پاسرمو
 : شباھت بھ پوزخند نبودی کھ بی زد،تلخندیمتوجھ شد و لبخند تلخ

 نظرت تونمی نمامی بنییباال برم پا.....  نکن تیخودتو اذ.......... دم،یفھم....باشھ -سام
 اگھ یشھ،حتی وقت عوض نمچیبدون کھ نظر من ھ.....سوی گیول.....رو عوض کنم

 ی نباششھی ھمی و برایبر
 خودتو دیتو نبا... ندارمی من بھت تعھدی وقتی من کنبندی تا ابد خودتو پایتونیتو نم-
 ی بخوادمیمن بھت اجازه نم!..روونھی وبستی خونھ از پانی ای وقتی ھمھ ازار بدنیا
 ی کار رو با خودت کننیا

 ...  شفاف و لرزون بھم زدی با چشمانی جواب حرفام لبخند سوزنده ادر
با مشتش دو ضربھ اروم بھ سمت چپ ......نی ای ولیھ باش نداشتی تو تعھددیشا -سام

 : اش زد ادامھ دادنھیس
 تعھد زنھی و براش نبض مکنھی می کھ اون تو داره نگھداریزی بھ چیبدجور -سام

 حسم رو خوب یمعن...  سالھ ام ٣٧- ٣٦ مرد ھیستم،ی سالھ ن١٨داره، من پسربچھ 
 حس ی بتونمی نسبت بھ تو نمی ھم ندارم، ولیقصد خود ازار... کنمیدرک م

 نداره چھ مدت طول یفرق... شھی بھ تو کوک مدنی رسی من برایباشم،ساعت زندگ
... ستیبرام مھم ن! ھرچقدر.... چھل سال..ده سال...سھ سال...دو سال... سالھی...بکشھ
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 ستاره تونمی کھ باتو میی لحظھ ھانی اشھی ممی تنھا دلخوشتونم،پسی تو نمی کھ بدونمیم
 ...لمو روشن کنمد

 :ختی ررونیاز گوشھ چشمم ب.... ی قورت دادم ولی قراری با زحمت و ببغضمو
 شھ؟ی تموم می کی دلخوشنیا-

 ی خشک کرد مثل خودم با صداسموی گوشھ چشم خی باال اورد و بھ ارومدستشو
 : گفتیلرزون

چشمھاش لحظھ بھ لحظھ براق تر از ! بشھ لباسم....  دی پارچھ سفکھی تھی کھ یوقت -سام
 سقوط کرد یشتری با سرعت بی بھ زحمت خودشو حفظ کرده بود قطره بعدشدیقبل م

 :از چشمم
 ی مطلقنی تا ابد تو افھمھی نمیچی کھ از عشق ھی بھ خاطر کسیخوایم....ھی نامردنیا -

  مثل من؟ی احمق؟بخاطریدست و پا بزن
 کھ تحملش نی ایعنی نیا...کمو گرفت و متقابال چشم خودش تر شد نوک انگشتش اشبا

 امشب یعنی...  بوددهی رسانی کردن اون قطره تو حصار چشمھاش بھ پای زندونیبرا
 یاز کس...متنفر شدم... رو بھش چشونده بودم کھ تحملش از جسمش فراتر بودیدرد

  کھ بھ زور تو دلم جا داده بودمی سنگزا... حک شده بودتشی شخصی روسویکھ اسم گ
تو .....کشھی براش نداره چقدر طول می فرقکنھی متیعشقھ من از معشوقش تبع -سام
تا ھر وقت ستاره .. ازم انتظار مرد بودنو نداشتھ باش....  یدی مادمی رو ی نامردیدار

  باھاش بسوزم و بسازمدیبا... زنھیدلم سوسو بزنھ عشق منم بھش چشمک م
 ست؟یبس ن... شکنمتیدارم م.... مرده ستاره قصھ ات شدم نا-

 ...یخوای می شکستھ تر چنیاز ا -سام
 :  ام شدت گرفتھیگر

 ازم ی اگھ بگم بگذرم؟ی ھمھ شکستنت ازت بخوام ببخشنی اگھ بعد اھیادیدرخواست ز-
 حرفم نی بارم کھ شده بھ اھی... ندارمینجوری تورو اونم ادنی تحمل د؟یکنی کارو منیا

 اتی قراری بنی جواب دادن بھ ایمن برا... بارم کھ شده ببخش و بگذرھی...بھا بده سام
 ...سام ببخش..مدار مناسب نبودم

 موھام کاشت با لرزش ی کھ رویمی بعد از بوسھ مالدی تو اغوشش کشی بھ نرمسرمو
 : گوشم زمزمھ کردری خش دار زییو صدا

  نموندمتی برو ،بخشدمتیبخش-سام
  تو قلب سردمونشکفھی نمیعشق

 سموی خی خاطرت ببر چشمااز
 .دمت؛بروی نگو گلم، بخشیزیچ
 گذاشتنش و چشمام رو لب تا لب تو چشمھ شی صداش انگار قلبم رو تو کوره اتتمی ربا

 :اب فرو کردن، فقط تونستم لب زدم
 !منو ببخش سام-
 د موھام نشونده شی رویسی بود کھ با خی جواب حرفم بوسھ دردناکو
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 سالن نشستھ بودم و بھ اطرافم ی فلزی ھای صندلی کھ روشدی می ساعتکی حدود
 دو روز نی ای و طگذرهی کھ با سام حرف زدم می از شبقای شدم، دو روز دقرهیخ

باالخره ھمراھش شدم و ...  کردی امروز اوکی تماس گرفت و قرار رو برااریشاھ
 نیمعاون ا...  عموش بودییمای شدم کھ طبق گفتھ خودش شرکت ھواپیوارد شرکت

کھ احتماال ... ھم مودب و خوش برخورد بودیلی بھ سن خودم بود کھ خیشرکت دختر
 اری توسط شاھمی من و معرفدنیبا د!  شدهری ادبش از وجودش سرازنی ااری شاھدنیبا د

 یکی کرد کھ تنھا بھ زدن لبخند کوچی بھم دست داد و ابراز خوشبختییبا خوش رو
 ردماکتفا ک

 
 متوجھ شد کارمون زمان بره، ازم درخواست کرد تا بھ سالن انتظار برم اری شاھیوقت

 پا ی رویادیمنم کھ مدت ز. جور بشھطیو سر خودمو گرم کنم تا ھمھ کارھا و شرا
  بودم با ھمھ وجودم درخواستشو قبول کردمستادهیا

 بھ شبی پریوقت...  دراوردم فمی رو از تو کی جا بھ جا شدم و گوشمی رو صندلیکم
 کرد کھ خودمو مشتاق بھ قمی تشوی قبول کر و حتی ماجرا رو گفتم بدون مخالفتانیرا
 . ارمی نی عذر و بھونھ اای مخالفت چی کار نشون بدم و ھنیا

 بھ ی محکم مردونھ ای قدمھای بودم کھ صدای گوشیلھای و رو کردن فاری زمشغول
 سرم افتاد سرمو اروم بلند ی روی اھی ساھی از ثانی و در کسردیگوشم رس

  بودستادهی روبروم ابیخودش بود کھ با لبخند و دست بھ ج...کردم
 راھنی برق زده پی مشکی کفشھایشلوار مشک...  رو برانداز کردمپشی تی نگاھبا

 ی کت رسمھی بھ تن داشت،از ذھنم گذشت اگر ی ای و کت اسپرت و چرم مشکدیسف
 دشی رو لبم نشست کھ لبخندم از دی کم نداره،از فکرم لبخندیزیبھش بدن با داماد چ

 : کنارم نشستیپنھون نموند اروم رو صندل
 ؟یخندی میبھ چ-اریشاھ

 : جواب دادمصادق
 ی بپوشی تری کت رسمھی کت اسپرت نی ای کھ اگھ بھ جاکردمی فکر منیداشتم بھ ا -
 از یریالبتھ با فاکتور گ..ی شدی امروز رسمیادیز!... ی از داماد ھا کم نداریزیچ

 کت اسپرتت
 : زدی جواب حرفم لبخند پھندر

 کت اسپرت اکتفا نی بھ ھمدمی محیاما قصد داماد شدن ندارم پس ترج... جالبھ-اریشاھ
 کنم

 : نازک کردمی چشمپشت
 !یدی تز منجای ای و نشستی کرددایحاال نھ کھ عروستم پ-

 :دمیپرس.. تا خنده اش رو کنترل کنھدی بھ لبش کشیدست



 88 

 کشھ؟ی طول می شد؟نگفت تا کیچ-
 : با تاچش ور رفتی اورد و کمرونی ببشی رو از جشیگوش
 !منتظر عمو ام... حلھیھمھ چ -اریشاھ

 روز دیامروز با!... بزرگ تو راھھیپس تبار...جالب بود... ابرومو باال انداختمی تاھی
 ینتونستم برق چشمھامو مخف! شھی مبمی بزرگ نصیر تبادنی باشھ کھ سعادت دیبزرگ

 :دمی پرسی حال سوالنیکنم با ا
 عموت؟-

 : بردشی بھ صورتم انداخت و دوباره سرش رو تو گوشی کوتاھنگاه
 ای اریبابا...عموم..اوھوم -اریشاھ

 ی ارزوھای برادر بزرگ شاھرخ،مسبب نابودا،یپدر ار.. بھ لرزش افتادی کمدستم
 توان پروبال دادن رو بھشونم گھی وقت دچی کھ ھییارزوھا!.. برباد رفتھ و سوختھ من

 !.. ندارم
 تفاوت ی بروز ندم و در ظاھر بیزی خودمو کنترل کردم چی منقلب شد بھ سختحالم
 : باشم

 کشھ؟ی طول میخب،تا ک-
 گھی ساعت دمی با عمو حرف زدم تا نشی پقھیچند دق...برهی وقت نمادیز -اریشاھ

 نجاستیا
 می صندلھی و دستش رو قسمت تکدی دفعھ کامل بھ سمتم چرخنی تکون دادم کھ ایسر

 : تعجب کردیگذاشت کم
 حالت خوبھ صحرا؟ -اریشاھ
 اره: تکون دادمیسر
 !دهی پر؟رنگتیمطمئن -اریشاھ

  کدوم سمتھ؟یی دستشوی بگشھیمن خوبم فقط م-
 دست راست گوشھ سالن:  بھ تھ راھرو اشاره کردی تعجب و گنگی کمبا

چند نفر ... کھ گفتھ بود حرکت کردمی رو دوشم انداختم بھ سمتفموی بلند شدم و کازجام
 توسط می من و معرفدنی سالن در رفت و امد بودن و با دیاز کارکنان شرکت تو

ثل خودشون  می کھ تنھا جوابشون رو با لبخندزدندی می لبخندای احترام و ار؛یشاھ
 قابل احترام ھست کھ یلی افراد خنی و ارکت شنی ای برااری بود شاھدادم،مشخصیم

  داشتندی رفتارنیاز بدو ورودمون چن
 از نانیبا اطم.. کھ تنھا در موجود تو اون قسمت بوددمی رو مقابلم دی رنگدی سفدر

   در رو باز کردمھییی اون در، دستشونکھیا
 ھی... حرکت کردمییبستم و سالنھ سالنھ بھ سمت روشو پشت سرم ی رو بھ ارومدر

 نھیی ھا و الیکھ تمام وسا..یفی کثی لکھ ای بدون حتزی فوق العاده تمی بھداشتسیسرو
باالخره با قدم . زدی برق میزی ھا از شدت تمنھییا...  استفاده شده بوددیھا از رنگ سف
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 اب ری رو از دوشم دراوردم و اونو کنار شفمیک..ادمستی انھیی کوتاه مقابل ایھا
 ...گذاشتم

 مرمر گذاشتم و خودم رو بھ جلو خم شدم،چند ذی سنگ سفی تا کف دستھامو رودو
 ام قھی شقی رو احساس کرم بھ ارومیفی خفدنی کشری ام تقھیسمت چپ شق...  مکثھیثان

   اب رو باز کردمریرو مالش دادم و با دست ازادم ش
 بھ اون قسمت دنی رسی من، برایعنی نی نمونده بود و ای تبارنی با شاھداری بھ دیزیچ

 نقشھ ،کمتر از ده پلھ فاصلھ داشتم
 براورده شدن تک بھ یعنی نی نمونده بود و ای بھ نفوذم بھ عمارت شاھرخ تباریزیچ

 شمردمی عمرم اونارو می بارونی کھ تو روزھای زرد شده ایتک برگھا
 بودم ودر کنارش ھزاربار شکست ختھی کھ براشون با تمام وجودم برنامھ رییروزھا

 دادمی روشن رو می اندهی ادی و بھ خودم نوشدمیاما ھربار سرپا م...کردمیرو تجربھ م
 تمام توانم کردند،بای مسی کھ دستمو خیی اب بردم و پر کردم از قطره ھاری رو زمشتم

 صورتم در نقض ی اب با داغی ،خنکدمیاب رو بھ صورت ملتھب از اضطرابم پاش
 از یزھای چاداوری من ی تناقض برانیا....!  تناقض رو دوست داشتمنیا.. بودیبیعج

 تک بھ تک اونھا ی برگردوندنشون روی کھ براییزھایچ... بودیادیدست رفتھ ز
 من در دست و پنجھ نرم کردن با تفاوتھا و تناقضھا خالصھ یزندگ..شرط بستھ بودم

 شدیم
 چشم بستم...  دوممشت
 نھیی تو ای باز کردمو بھ صورت دختریچشمھامو بھ اروم...دمی سوم رو پاشمشت

 و مرھم بخش دل زخم نی تسکتونستی نمی چشمھاش ھم حتی ابری شدم کھ ھوارهیخ
 خورده اش باشھ

 بودم یاھی سی بھ چشمھارهی و من تنھا خکردی اب از سروصورتم چکھ می ھاقطره
  مھر خورده بودتشی ھوی رویمالککھ اسم صحرا 

 .....   زدمپلک
 کمی چقدر نزدیدی دم،ینیبی می داردونمیم....مامان-

 :دی لرزصدام
 کھ یھمون...! نموندهنی شاھدنی بھ رسیزیچ...!نیبب..سادمی کجا وانیمامان منو بب-

  با گرفتن انتقام مرگ تو و گلرخ فاصلھ ندارمیزی چگھیمامان؛د. جھنم کردتویزندگ
 ی پاگرد اساسھی چند پلھ مونده و فقط

 : لب زدمنھیی بھ ارهی صورتم گم شد خیسی خی البھ الدوی چکاشکم
 !..ی تبارنی ام شاھندهی ساعت امی صبرانھ منتظر نیب -

  شدهنی کھ با عمرم عجدیکشی رو می روزنی عمرم انتظار ای ھاھی تک ثانتک
 منتظرتم

  از ھرروزشتریب
 شھی تر از ھمغرق
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 می زندگی مثنوتی بھ بتیب کنار
 اهی دفتر سنی دادن بھ اانی پایبرا

 !نیشاھ....منتظرتم
 
 نیی در باال پارهی کھ دستگکردمی فرود اومده از صورتم نگاه می تک تک قطره ھابھ

 ھمون ای یخانوم طھماسب.. فاصلھ گرفتمنھی ای از جلوعیسر... شد و متعاقبش در باز
 یبا نگران.. مکث کردی چھره من کمدنی شد و با دییمعاون شرکت، وارد دستشو

 : بھ جلو اومدیقدم
  خوبھ؟،حالتونیخانم مالک - یطھماسب

 کردمی با دستمال صورتم رو خشک مکھی اب رو بستم و در حالری سمتش برگشتم شبھ
 : زدمیلبخند

 ممنونم-
  با مننیاری بفی تشرستیاگھ حالتون مساعد ن - یطھماسب

. ستی نی نگرانی باور کن جایول...زمیممنونم عز:  حرفش رو قطع کردممحترمانھ
 ستی نیزیچ.  افتھی اوقات فشارم میگاھ

 : تکون داددنی بھ نشونھ فھمی کھ حاال قانع شده بود سریطھماسب
 . بھ خودم بگوستی حالت خوب نیدیفقط اگھ د...باشھ - یطھماسب

 حتما-
 و در دمی کشیقیا چفت شدن در نفس عمب.  شدیی دستشوی از اتاقکھایکی وارد و

 اروم بھ طرف در حرکت کردم و داشتمی برمیی سنگ روشوی رو از روفمی ککھیحال
 خارج شدم

 ی کھ متوجھ شدم کسکردمی بود حرکت مستادهی ااری کھ شاھیی زنان بھ سمت جاقدم
 ی ھمراه با قدی رنگی با کت و شلوار طوسی کردم شخصزیچشم ر. ستادهیکنارش ا

 خندون بھ نظر اری رخ شاھمی بود ونستادهی ااری چھار شونھ کنار شاھییبلند و شانھ ھا
 دیرسیم

 شونھ ھام سر خورد و کف دستم ی اراده از روی بفمیک... قلبم شدت گرفتضربان
 اری اون فرد قد بلند رو کھ با شاھیحاالکامل صدا.. جلو رفتم گھی دیقدم. توقف کرد

 دمیشنیدر حال مکالمھ بود م
 از یتونی میمطمئن..دهی نمی خوبی دفعھ دلم گواھنیاما ا.... کردمنانی بھت اطمشھیھم -

 ؟یایپسش بر ب
 دیشا!... رقمنیاما با درصد اول... ھا احتمال خطا وجود دارهیتو قانون تبار -اریشاھ

 ی روم حساب کنیتونی دفعھ ھم منیا. سھ درصدهریشکست بخورم اما احتمالش تنھا ز
 ار؟ی شاھیکنی مکاری چیدار... تونمیاما نم...خوادیدلم م: دی کشیقی عمنفس
قبلش خودش نابود .. بزنھنی منو زمتونھی نمی کس،ی نگران باشستیالزم ن -اریشاھ

  عموشھیم
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 قدمھام باعث چرخششون شد. بند تنم بھ رعشھ افتاد،جلو رفتم بند
 ...تی در نھاو

 ! بوددهی کشستی بھ نمویھ ھست مادرمو ھمی روزھی کھ ستادمی ای فردمقابل
  شدمرهی خاری زور لبھام رو کش دادم و بھ شاھبھ

 :با دست بھ او اشاره کرد....  صحرا جانیاومد-اریشاھ
  بزرگمی عمو،ی تبارنیشاھ-

 اون برق دنیمنزجر شدم از د... در اومد شی بھ نمانی شاھی اشکار تو چشمھایبرق
 ! تحمل اب دھنم رو ندارهتی معدم ظرفکردمیحس م.یلعنت

  ھستمیصحرا مالک:  جلو بردمدستمو
 : داغش نشست و با ھمون لبخند منفور جواب دادی سردم داخل دستھادست

 بای زیخوشبختم بانو-
 رو لب زدم اما تنفر من باعث برداشت نی انداختم و ھمچنری شدت تنفر سرمو بھ زاز
  شدی اگھید

 ی حرف خنده ارومنی و با اھی خجالتیادیستت ز دونکھی جان؛ مثل ااریشاھ -نیشاھ
 کرد

 : کمرم گذاشتی قرار گرفت و دستشو روکنارم
 .ِ آرومیادیعمو جان، صحرا فقط ز -اریشاھ
  آرام؟ای کھ؛ صحرا نھی نکتھ ایول....بلھ کامال روشنھ -نیشاھ

 رسوام ی روزھی قلبم اخر یصدا... شدم تو چشمھاشرهی بار خنی باال گرفتم و اسرمو
 تک شی زود دستمو پای ری نداشت ددنی تپی برایی نوای روزھی کھ یقلب... کردیم

  در کنترل گرفتمی سعقی با چند نفس عمکردیتکشون رو م
 در ینجوری اتمی زندگری مسایآ.... دارهیادی زی با اسمت تضادھاتتیشخص -نیشاھ

 ھ؟یتضاد و ناھموار
 ! ما سھ نفر شدونی مکالمھ موجود متنھا....  سکوت و تنھا سکوتی لحظاتیبرا
 
 
 چھره اش ی ھم اخم چاشنیکم...نطوری بودم اونم ھمرهی روبروم خری حرف بھ مسیب

 .کردی رو برام سخت مطی حالت از صورتش شرانی ادنیکرده بود کھ د
 : متوجھ شدتی من و من کردم کھ در نھایکم

  شده؟یزیچ -اریشاھ
 : رو کنار گذاشتمیدستپاچگ

 :  ابروشو رو باال بردی تاکی! اره...قتشیحق...یعنی....نھ...خب-
 ومدهیازم خوشش ن!  عموتیعنی..ی تباریاقا..کنمیاحساس م.... یدونیم-
 : زدی و لبخنددی بار کامل بھ سمتم چرخنیا

 ؟یدی رسی اجھی نتنی ھمچھیاز کجا بھ  -اریشاھ
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 رهی منو بپذدونمی مدیبع... یدونیم... حرفاش،نگاھاش،رفتارش... کامال واضح بود-
  تو رو رد کنھ؟ذارمیمگھ من م -اریشاھ

 تھ دلم یزی انگار چیول... ی چدونمینم. بھم دست بده ی باعث شد حالت خاصحرفش
 سقوط کرد

  خشنھیادی زکنمیاحساس م -
  عمو؟؟یک -اریشاھ
 : اخم کردمدی تکون دادم کھ بلند خندسر

 حرف من کجاش خنده داشت؟-
 : و خنده اش رو کنترل کرددیبش کش بھ لیدست
برعکس ....  جالب بودیلیاما تصور خشونت عمو برام خ...خوامیمعذرت م -اریشاھ

  مھربون و خوش قلبھمیلیخ...برعکس...ستی نیتصورت اون ابدا ادم خشن
 ی برافاتی توصنیا!!!!.. خوش قلب....مھربون... زدمی دلم بھ حرفش پوزخندتو

  نبود؟یادی زکمی ی تبارنیشاھ
 ! بودادی ھم زیلیخ... بودچرا
 ؟ی مارو مھمون کنیخوایخب بانو، نم -اریشاھ

 بھ چھ مناسبت؟-
  دتیبھ مناسبت شغل جد -اریشاھ
 اش جھی کھ نتیذوق.... لبم بشھی نتونست مانع پخش شدن ذوق درونم روندهی بھ افکر

 . بودیخنده بزرگ
*** 

 نقطھ تو ھی بھ دادمی خودمو تکون می بھ ارومکھی تاب نشستھ بودم و در حالیرو
 ! نامعلومری مسھی نقطھ گنگ تو ھی... شده بودمرهی خیاسمون اب
 از قبل تو بغلم فشردم ، چند ساعت از اومدنم بھ خونھ شتری رو بی پارچھ اعروسک

 ...گذرهیم
 ای رو جولشی بود، دلبی غربی ھمشون برام عجی رفتار ھادمی کھ رسی مدتنی ایط

 کھ با ی شدم،ورودنای خودم شخصا وارد اتاق تنکھیتا ا...  نشد دمی عایزیشدم اما چ
   خاطره خوب و بد ھمراه بودای دنھیروبرو شدن 

 و ی سراغ کارتن رفتم ھمھ خاطرات دوران کودکیوقت... گوشھ اتاق بودیکارتن
 کھ از کارتن ی الھی خودمو گلرخ مقابل چشمام بھ رقص درومد با ھر وسینوجون

 ... دیچکی مرونی قطره اشک از چشمام بھی اوردم یم رونیب
 بعد از ی کھ حتیادرس... کھ از خونھ داشتند رفتھ بودنی ھا در نبود من بھ ادرسبچھ

 واژه خونھ ی روزھی کھ یادرس.  مونده بودی سر جاش باقیرییده سال سالم و بدون تغ
 اوردن اما در مقابل ی دلم بھ درد ممی بچگیادگارھای. کردی میو ارامش رو برام تجل

انگار قلبم مچالھ شد از شدت ... شدی دلم حس مھ تی خاصینیری زخم شور، شنیا
  کھ تو اون لحظھ بھ سراغم اومدندی مختلفیاونھمھ حسھا
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 از حد بازھم کار دستم داد و بر ادی زیاما کنجکاو...  بھم نشون بدنخواستنی ھا نمبچھ
  ھا رو بھم چشوندندیتلخ ھاو ینیری از شییایخالف ھر دفعھ دن

 تونستمی نمکردمیبھ ھر جھت کھ فکر م...  بودبی عجیلی برام خیزی چکی فقط
 .  بشمالشیخیب

 از ییایو دن.  کرد کھ باعث بشھ کنجکاو بشم کھ بھ اتاقش وارد بشمی علنا کارنای تچرا
 نی کردن ای مخفی تالش براانی بود کھ سام و رای در حالنیا.نم؟یخاطره ھامو بب

 دمیخندی مدی شاای و کردمی مھی ھام گریادگاری سر ی کھ باالیو وقت.  داشتناناتیجر
 از ال بھ ی و حتکردی اوضاع روبرو منی منو با ادینبا  سرزنش کردن کھی رو کلنایت

روبرو کردن من با کارتن خاطره ( کار نی در ای حرفھاشون متوجھ شدم کھ قصدیال
 ... صورت گرفتھ)ھام

 چشم بستم و بنا بر ی کوچکزی چنیاما بازھم در مقابل چن... تعجب داشت ی جاواقعا
 خواھرانھ اش ودوست داشتنش نسبت بھ خودم ی دلسوزی رو پانای عمل تنی امیسادگ

 ...گذاشتم
 ... اتفاقات باشننی بدتری جرقھ ندهی در اتونستی کھ می کوچکیزھایچ
 
 دل کندم و سرمو بھ سمت مخالفم ی کنارم از اسمون آبیزی چینی حس سنگبا

 ...چرخوندم
 نم،ی از تھ سیقی کنارم نشست با آه عمشیشگی ھمی مھربون اما جدشھی ھمی چشمھابا

  بھ خودم فشردمشتریعروسک رو ب
  ھم گرفتھیلیخ...پس دلت گرفتھ-سام

 : گفتی شد و با خنده مھربونرهی بھش نگاه کردم کھ مثل خودم بھم خکنجکاو
 از شتری بیعنی...  گرفتھ شھی از ھمشتری دلت بیعنی یکشی آه مینجوری اھر وقت -سام

 درستھ؟.... ی ناراحتیھر وقت
 : زل زدم و اروم نجوا کردممی عروسک پارچھ ابھ
  ھم کھ شده منو نشناسکباری یبرا-

 سرم رد کرد و بھ کمرم رسوند تو ھمون حالت اروم اروم تاب ی اروم از باالدستشو
 :دادیرو تکون م

 ھم یوقت... براوردش کنمتونمیچون نم...  محال رو نخواهیزای وقت از من چچیھ -سام
 باشھ؟. قابل تحملھریکھ نتونم خواستھ محال تو رو براورده کنم برام غ

 : کردمیخنده تلخ... ختمی رو باال اوردم و موھاش رو بھم رعروسک
 رنگ ی کالسکھ صورتھیگلرخ مامانش بود و من خالش، ... دلم براش تنگ شده بود -

دست ... دوست داشتشتری از منم بی حتنویگلرخ ا.  پارکبردمشی من مشھیداشت،ھم
  ساعت بمونھکی ی حتی برادادی نمیاحد
 دادی سکوت کرده بود و بھ حرفام گوش مسام

  خونھ میحت.. سالم باشھ زی ھمھ سال ھمھ چنی بعد اشھی باورم نمن؟ی کرددای پیچجور-
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 ی اون ھمھ برجھا و ساختمونھاونی کردن اون خونھ مدایپ... می کرددای پیبھ سخت -سام
 کھ داشت خونھ تون ی مثبتازیاما ظاھرا تنھا امت... نبودی کار راحتدهیسر بھ فلک کش

 بھش دست بزنھ مگر با اجازه تونھی کس نمچی بوده و ھیجزو محدوده شھردار
   فوت شدهھ وقتیلیکھ پدرت ھم خ... صاحب خونھ 

 نم؟ی ببیبری روز منو مھی -
 : کرداخم
 یختی بھم رینجوری الھی چند تا وسدنیتو با د! ری نخ؟یکھ مثل امروز داغون بش -سام
 دهی مرگ می کھ اجر بھ اجرش بوی بذاری پا بھ خونھ ای بخواکھی بھ حالیوا

پس حرف .  خواھم داشتی و چھ واکنشمی من چھ ادمدونستیاون م.. با سام بودحق
  نزدم
 سو؟یگ -سام
 :  رو متوقف کرد سرمو باال بردمتاب

 بلھ؟-
 : دستش موھامو نوازش کردبا

 ؟یستیاز دستم کھ ناراحت ن -سام
 کی اروم داشتم و سام رو شری زندگھی اگر شدی می واقعا چدم،ی پاشی روش لبخندبھ

 شمردم؟ی خوب و بدم میتک تک لحظھ ھا
 کھ منو واقعا ی ھستی تنھا کساین دنی تو انکھیمثل ا..یحق دار.. چرا ناراحت-
 مطمئن باش. موندی و خواھیمونی دوستم مشھیھم.یشناسیم

 : اروم لب زدیلی خدمی کشمینی بری بھ زی چشماش با جملھ اخرم خاموش شد،دستبرق
  دوستت باشمخوامینم -سام
 : اما خودمو بھ اون راه زدمدمیشن
 . تارعنکبوت بستھ بودهدمیشا.. کره بود؟ حتما خاک گرفتھ بودرییخونھ تغ-

 : توجھ بھ حرفم گفتی اما بسام
 ؟ی کجا رفت؟ی کردکاریتو چ -

 ققنوس ییمایاز فردا مھماندار شرکت ھواپ... قبولم کردن سام :  انداختمری زسرمو
مکث .... کار اموز باشمکماهی الزم برم بھ مدت ی اموزشایقراره برا...شمیمحسوب م

 ادی مشی پی چمینیتا بب: کردم
 بشھ کھ ی اونجورزی کاش ھمھ چیا.ی موفقشھی کھ ھمدونمیم.  بھتگمی مکیتبر -سام

 ...یخوایم
 امشب ازم قول گرفتھ -

 گردنش رو ی استخونھای حرف چنان سرشو باال گرفت کھ صدانی محض زدن ابھ
 دمیشن

  بشھ؟؟؟؟یکھ چ-سام
 دمیبھ مناسبت کار جد..قول شام-
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 دیکشی ھم می کرد و دندونھاشو رویظی غلاخم
 !یکنیکنسلش م -سام

 : دھن باز نگاھش کردمبا
 ؟یدیشن -سام

  دعوت دوستانھھیو ..  شام ساده ستھی فقط نیا... کنسلش کنم؟دیاخھ چرا با -
  نشنوم ازتی اگھیحرف د...یکنیکنسلش م:  محکم بستچشمھاشو
متوقف شد ... از جاش بلند شھ دستاشو گرفتمنکھی رو کنارم گذاشتم و قبل از اعروسک

 ھمچنان منتظر بود...
 ؟یمگھ بھم اعتماد ندار-

 کی بھت نزدی نحوھیھر وقت اومدم بھ ! یفھمی مکنمیاشتباه از منھ کھ فکر م -سام
 یھر وقت خواستم فکر کنم کار بچھ گانھ ا..یبشم تمام تصوراتم رو نقش بر اب کرد

 ی برای بچھ ایلیھنوز خ...سوی گیبچھ ا.ی عکسشو بھم اثبات کردزنھیازت سر نم
  حرفامدنیفھم

  شام دعوتش کردم؟ھیچون فقط بھ -
 : از حد معمول باالتر رفتصداش

 !یکردی مــدینبا -سام
  چرا؟گھیتو د..من مجبورم من تو منگنھ ام - گفتم ی اندازه ای ارامش ببا

 : نداد و سرش رو بھ سمت مخالف چرخوندجواب
 باشھ؟... زنھ ازم سر نی کار اضافھ ادمیقول م... سام -

 :بغض داشتم.. و حاضر نبود برگردهکردی بھ استخر نگاه مھنوز
 تو ی باعث نگراننجای نکنم کھ ای کاردمیقول م.. لحظھ منو نگاه کنھیسام  -

 .دمیبخدا قول م... لحظھ نگام کنھی... نیھوم؟سام منو بب..بشھ
دلم .. سر نزنھ یی ازم خطادمی قول مردونھ میول.. ستمیمرد ن: دی بار صدام لرزنیا

 .... لحظھ برگـــھیسام ..ی بھم شک کنخوادینم
 ... بزرگش دور سرم حلقھ شد و با شتاب فرود اومدمی دستادی نکشھی ثانبھ

 کھ فقط یاغوش.. و بس شدی کھ تنھا رنگ عشق ازش حس می اومدم تو اغوشفرود
 شھی ھمی کھ براییاز ھمون احساس ھا...  احساس خالص و نابھی..دادی احساس میبو

 ریبھ دور از ھر تزو..  داشتند ی کھ رنگ عشق واقعییعشقھا.. شدنلیبھ اسطوره تبد
 کھ ی خاطره انی فرھاد بھ تلخ ترحس  حس مثلھی! دور از ھر دوز و کلک... ایو ر

 ...!نیری بود و شنیریباز ھم براش ش
 سمی بستھ و خی پلکھای و من از البھ الکردی موھام حرکت می نوازش وار رودستش

 ی از خوشییای دنتونستمی حرف مھی کھ فقط با دادمی گوش میبھ تب و تاب ضربان
 ی رو با بی خوشنی بھ وجود خودم خوشھ و ادونستمی کھ میضربان...ھارو بھش بدم

 کردمی مغی وجھ ممکن ازش درنیرحم تر
 .... منم مثل سام بودمکاش
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 اعتراف بھ عشقم شجاعت بھ خرج بدم و پام ی جرات داشتم تا توی منم اونقدرکاش
 ...نلرزه

 .می تفاوت داشتییایمنو سام باھم دن..!  من سام نبودم و سام ھم من نبوداما
 ینیو سنگ.... من ی پلکھای وقفھ بود و داغی بی تپش ھاشدی کھ حس میزی چتنھا

 !..شھی ھمی برادیشا...شدی کھ تنھا مسکن من محسوب مییدستھا
 

 بعد ماه چھار
 بار خواب مونده بودم، با سرعت ھر چھ تمام تر حاضر شدم و بعد از نی اولیبرا

 ی مقنعھ ام بھ سمت در خروجی کردن کاله رومی مخصوص و تنظفرمیونی دنیپوش
 پرواز کردم

 : با تشر گفتزادی پردمی بھ محل مورد نظر رسیوقت
 ؟ی معلومھ تا االن کجا بودچیصحرا ھ-
 منتظرن؟...خوامیمعذرت م-

 خورده ی اساسخی توبھی داره وگرنھ ری تاخی پرواز امروز کلیشانس اورد -زادیپر
 یبود

 : بھش رفتمی غره اچشم
  دادنتھ؟یدواری امیجا -

 مکث کرد کھ ھمون ی کم؟ی داراجیتو مگھ بھ اعتماد بھ نفسم احت...د اخھ دختر: دیخند
 :پخش شد تو سالن ندهی اقی اعالم پرواز تا دقایلحظھ صدا

 .میبر... رو باز گذاشتمیدر پشت -زادیپر
 کی و من کردی نقش می اجراتانی نظر کاپری کھ زشدی سرمھماندار محسوب مزادیپر

 یزادیپر... میکردی کار مزادی نظر پرری مھماندارھا زی کھ من و باقیمھماندار معمول
 و بھ دیدی سطح مکیکھ با وجود ھشت سال بزرگتر بودن از ما ھمھ مون رو در 

 ھی.یشدی نمی تفاوت سننیوجھ متوجھ ا چی بود کھ بھ ھیمی رفتارش گرم و صمیقدر
 . کھ بدجور محتاجش بودمیطی شرانیتو ا..دوست خوب

خوش ... اش بودفھی بود و طبق روال معمول در حال انجام وظستادهی در ای جلوزادیپر
 رو با ھر بار ورود افراد باز و بستھ مای ھواپیو در ورود.  بھ مسافران بودییامد گو

 .کردیم
 داشت مجبور ری تاخی بار خواب مونده بودم و پرواز کلنی چرخوندم ، چون اسر
 مثل کنترل کردن یامور..می رو کنترل کنی ورود مسافران امور داخلنی در حمیبود

 گاری ھا و تذکر دادن درباره عدم سی مسافران بھ سمت صندلتی ھداژن،یماسک اکس
 . بوددنیکش

 چقدر بھم کردمی بھ عنوان کار اموز کار مزادی نظر پرری کھ زیکماھی اون ادمھی
 کھ بھ اجبار انتخاب کرده بودم و راه یچقدر متنفر شدم از شغل...کردی میریسخت گ
 ...! نیری شحی تفرھی...حی تفرھی شد لیاما رفتھ رفتھ برام تبد.. نداشتمیبازگشت
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بر اساس .  منو انتخاب کردزادی کاراموز پری مھماندار ھاونی دوم کارم از مماه
 ی شغل بھ ظاھر اجبارنیگزارشش نوع رفتارم در برخورد با افراد مختلف برازنده ا

بھم .  اومدی ازمون بھ شمار منی شدن ارفتھی قدم تو پذنی اولای شرط نی اولنیبود و ا
 رو بھ ی خستگنی ساعت در پرواز باشم و ا٨٠یال٧٠ دیگوش زد کرد کھ در ماه با

 یادیعده ز... اراستھ برخوردار باشمی معطر باشم و از ظاھردی باشھیھم. جون بخرم
 نکھی اومد از ای دلم بھ درد مدمیدی دخترا رو می غصھ خوردنھایمردود شدن و وقت

 بودن جشا کھ محتی شدم و افرادرفتھی نداشتم و پذیاجی شغل احتنی بھ ای کھ حتیمن
 !بدون چون و چرا رد

 : از مسافرا سرم رو تکون دادم و اروم بھ سمتش رفتم با لبخند گفتمیکی دنی دبا
  اومده؟شی پیمشکل-

 . گرفتمچھیدل پ... امی حالھی چرا دونمینم -زن
 :  ھمون موضع گفتمبا
 بار اولتونھ؟-

 با چند تا شکالت شھی مثل ھمنای اشاره کردم و منای تکون داد کھ رو بھ می سرزن
  اومدی دستشیداخل پ

 و نیپس چشماتونو ببند..نی اروم باشنی کنیسع...نی رو بخورشونیکیقبل از پرواز  -
 نیاستراحت کن

 ...می پرواز بھ سمت فرانسھ اماده شدی تکون داد و تشکر کرد کم کم برای سرزن
  
 
 یبیحس عج. بستم چشم ی اھی ثانی تخت ھتل رھا کردم و برای خودمو روی خستگبا

 شتاسم،احساسی خودمو نمکردمیاحساس م...ھمراه با ابھام.. خاصی جور گنگھیداشتم 
 بازگشتشو ری بودم کھ مسی گم کردم ، مثل پرنده امی زندگی خودمو توگاهی جاکردمیم

اما باز ادامھ ...شھیخستھ م.. وفتھی تا از نفس بنھزیگم کرده و تو دل اسمون انقدر بال م
 شی اصلری از مسرهی جلوتر می و ھرچشھی اسمون گم می کھ تو دل آبیاونقدر..دهیم

 .رهیگیفاصلھ م
 داشتم کھ تنھا یادی زی ھای چھار ماه روزمرگنیتو ا... دمی بھ صورتم کشدستمو

 با کردی منی کھ معییبا برنامھ ھا... دادی نجات میکنواختی اونھا رو از اریوجود شاھ
 حل ی برای با حضورم کنارش انرژنکھیدر خواست از ادعوت من بھ محل کارش و 

 .  داشتھ باشھتونھیپرونده ھاش م
 دوشم فرصت ی روی بود کھ از ھر جھت خستگادی روم زی روانی فشارھایاونقدر

 ھمھ نی اونی میتنوع....  چون و چرا یب...کردمیقبول م.  رفتارھامو نداشتلیتحل
  بودیسردر گم
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 رو در ی چھ اتفاقاتمیی ھدف نھادونستمینم...  شھی بھ کجا ختم می بانی اخر ادونستمینم
 افکار مزاحم رو از سرم پس ی شاھرخ باقیاما فکر روبرو شدن با چشمھا... بر داره

 رو مقابل دل اتش گرفتھ ام نشی رنگ خونشھیپررنگ تر از ھم" ھدف" و واژه زدیم
  اوردیبھ رقص در م

  از جام بلند شدم و در اتاق رو باز کردم بھ در ارومی در پی پی ضربھ ھابا
  دمی محض باز شدن در قامتش رو مقابل خودم دبھ

 کھ تنھا سرو کلھ زدن با موکل ھا ییروزھا....  روزھانیمثل تمام ا....  بودخستھ
 کھ ھستم ی سفرنیازش درخواست کردم تو ا... شدی می پر مضمونش سپریپرونده ھا

 :با دستم بھ داخل تعارف زدم.  قبول کردی کنھ و اون بدون حرفمیھمراھ
  توایب -

 ستم؟یمزاحم کھ ن-اریشاھ
سر و . درو بستم.. و اون با دو قدم وارد اتاقم شددمی کوتاه خودمو کنار کشی خنده ابا

 کاناپھ انداخت و خودش بھ سمت ی کھ دستش بود رو رویکت.  اشفتھ بودیوضعش کم
 لحاف ی بودم حرکت کردو جسمشو رودهی کنارش دراز کششی پی اھی کھ ثانیتخت

 .پرتاب کرد
 اوردند ی در مشی نور افتاب بھ نماری زتشونی کھ براقی ای و پر کالغی مشکیموھا

 از دیشا...چشمھاش سرخ بود.... کردی اراده بھ سمت اونھا حرکت میو نگاه من کھ ب
 .شدت خواب

 .. رو باز کرددشی سفراھنی پیی دستش سھ دکمھ ابتدابا
 دهی کھ با ھر بار کشدونمیفقط م... ی چدونمینم...  بوجود اومده بودیدلم حس خاص تو

 تو اونھا و نوازششون تو دلم دنیشدن نگاھم بھ سمت جعد موھاش وسوسھ دست کش
 نکھی ای گونھ ام گذاشتم و برای التھاب دستمو رونیکالفھ از ا. کردیغوغا بھ پا م

 نکھیقبل از ا.  حرکت کردمی پاتختی رولفن منحرف کنم بھ سمت تیفکرمو بھ سمت
 : رو بھش گفتمرمی رو بگیشماره ا

 ؟یخوری میچ-
 سرخ ی ھالھی تو اون تیزیچھ چ...  باز کرد و نگاھشو بھ صورتم دوختچشمھاشو

 چرا برد؟ی قلبم رو ھر لحظھ باالتر مانیشده و مست از خواب وجود داشت کھ ضر
 معطوف کنم؟ چرا دلم ی اگھی نگاھم رو جدا کنم و ذھنم رو بھ جھت دتونستمینم
 کھ گذشت، بھش یچھار ماھ نی و مثل تموم انمی االن کنارش بشنی ھمخواستیم

 ..دھنم خشک شده بود. ارامش بدم؟ 
  ندارملی میزیچ -اریشاھ

 . اوردمنیی تلفن رو پای زبون زدم و بدون گفتن حرف اضافھ البامو
 :دی کف دستھاشو بھ صورتش کشیقیفس عم با نھمراه

 صحرا؟ -اریشاھ
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حاالت ...  بستھ اما مجذوب کننده اشیچشمھا... گرفتھ اشیصدا....  خستھ اشلحن
جانم " با کلمھ یمردونھ اش ھمھ و ھمھ دست بھ دست ھم داده بودن تا در گفتن جواب

 و بال کردی دوم رو رد منھی تابانھ گزی کھ وجودم بیجنگ... در جنگ باشم" بلھ" ای"
  در ادا کردن مورد اول داشتیشک سع

 خفھ شو یاما نوا...بردمی سکوتم بھ سر مایدر جدال با جواب دادن ...  شدی طوالنمکثم
  و کامال خلع سالحم کرددیاز اعماق دلم بھ ذھنم زبونھ کش

 بلھ؟:  صدا نداشتماستحکام
 : باز کردچشمھاشو

 ؟ی کردنش جوابم رو بدری بدون تعبیتونی کنم؟ می خواھشھی ازت شھیم -اریشاھ
 کنمی می بتونم سعکھییتا جا-
کالفھ شدم ... مکث کرد.  دارهی صرفا بھ خودت بستگرفتنشیپذ:  لب زمزمھ کردریز

 : کھ خواستم خواستھ اش رو تکرار کنھ بھ حرف اومدیو درست لحظھ ا
 کتر؟ی نزدیایم -اریشاھ

 ابروم باال ی تاھی وار کی شدم اتوماترهی و منگ بھش خجی گستادهی ھمون حالت اتو
 اروم تر دی خودش رو عقب کشی تخت حرکت داد و کمی بار جسمشو رونیرفت کھ ا

 :از دفعھ قبل زمزمھ کرد
 ... کالفھ ام...  خستھ امیلی خشم؟ی پیای بشھیم -اریشاھ

 ی انداختم، ب کرده بود نگاهجادی تخت دو نفره ای رویخودش و فاصلھ ا.. خودمبھ
 در اومدو متعاقبا سمت ی داشتھ باشم پاھام بھ لرزش خاصی کنترلنکھیاراده، بدون ا

 ....  بھ طبل دراورده بودفمی تن نحی رونشوی ام وزن سنگنھیچپ س
...  و وزن دارنی چپ تنم سنگمھی اما ن،ی راست بدنم کامال پوچ و تھمھی نکردمی محس

 ...  کم اوردمدنی کشی کھ نفس برایاونقدر
 کھ یی کرم از شدت نبضھای مالش سعی دستم رو بھ سمت قلبم بردم و با کمنامحسوس

  بود کم کنمدهی گردنم رسریتا ز
در نظرم فقط دو تا ....  رد کردن خواستھ اشای رفتنی منتظر بود، منتظر پذاریشاھ
 یھامو نف معادلھ مجھول تمام ھنجارنی در اومده بود و ھمشی سرخ شده بھ نمایگو
 کردیم

 یی لباش نقش بست و چشمھای کھ رودمیلبخند خستھ اش رو د....  اول رو برداشتمقدم
 کردیکھ سپاسگزارانھ براندازم م

 ....! نبودممن
 ...!  لحظھ، تو اون برھھ، من خودم نبودماون

 ..!نھ صحرا...  در کار بودییسوی گنھ
 قدرت تفکر نداشت و ی کھ حتی انسان حضور داشت، انسانکی لحظھ فقط و فقط اون

 رفتی نقطھ جلو مھی شده بھ رهی وجودش خیبدون اراده خودش بدون تمنا
 !من نبودم....  دختراون
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 ی شد و اروم دستمو تو دستھازی خمی نی تو جاش کماریشاھ....  تخت نشستم یرو
 بزرگش گرفت

 نکاریسمت چپ تخت خودمو رھا کردم تا با ا... اری از شاھشتری بدیشا.. بودمخستھ
 . بشھمی رنگ تنظدیسرم با بالشت سف

 گذاشتھ بود، از گوشھ چشم شیشونی پی و ساعدش رو رودهی طاق باز دراز کشاریشاھ
 ...  بھش انداختمینامحسوس نگاه کل

 یمرس -اریشاھ
 ؟...بابت: دمی پرسی تر کردم و سواللبامو

 : شدلی بھ سمتم مای چشمھاش برداشت و کمی از روی رو بھ ارومساعدش
 .بابت اعتمادت -اریشاھ

 خودم جلو رفتم و در ی فکر فرو رفتم، واقعا بھش اعتماد کرده بودم؟واقعا من با پابھ
  ادم من بودم؟؟نی بودم؟ ادهی دراز کششی متری سھ سانتدیفاصلھ شا

 !! نبودمیحال خودم در توان درک وجود....! مسلما نھ..... نھ
 صحرا؟ -اریشاھ

 جانم:  جلوتر از خودم حرکت کردزبونم
 کردم بھ ی گفتھ بودم؟ سعیمن چ!  بردمی تازه بھ عمق فاجعھ پدم،ی محوش رو دلبخند

  نکنمی خودم کالبد شکافی موضوع رو برانی از اشتری و بارمی خودم نیرو
 : دادادامھ
 ندازنیگ م بھ جونم چنیضی ضد و نقی روزا احساسانیا -اریشاھ

  کردم تا بگھسکوت
 :نھی منو ببمی سرش گذاشت تا مستقی و دستش رودی بار بھ پھلو بھ سمتم چرخنیا

 ؟یی چھ احساسایپرسینم -اریشاھ
 : رو بھ باال چرخوندمسرم

 ی خودت حرف بزندمی محیترج -
 چرا؟ -اریشاھ

برداشتم .  روزمرهی ھایری جز درگستنی نیزی چیزنی کھ ازشون حرف مییاحساسا-
 . دارهاجی احتی مسکن قوھیاز حرفت، تنھا بھ 

 : بھ علت فاصلھ کم،تو صورتم پخش شددی کھ کشیقی دم عمباز
 کھ ازش حرف ی مسکننی وقتھ دنبال ایلیخ.  چمھدونمی خودمم نمکنمیفکر م -اریشاھ

 ...کنمی نمداشیپ..ستشی نیول...گردمی میزنیم
 .:کردمی درکش می راحتبھ
 جسمتو مشغول ی فکرتو مشغول کننکھی االی بھ خی کارت غرق کردونیتو مخود-
 . برهنی روحت از بی کھ خستگیکنیم
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 بھ صورتش یدست....ی سرعت متوجھ حرفم بشنی بھ اکردمیفکر نم:  زدیپوزخند
 :دیکش

  صحراشمی موونھیدارم د -اریشاھ
 یتازه بھ درد من دچار شد:  اراده لب زدمیب

من .. کھ بھ اجبار توش پا گذاشتھ بودم فکر کردمیتی ھم گذاشتم و بھ موقعی روپلکامو
 لھی من تنھا وسی کھ برای مرد؟ مردنی تخت؟ کنار انی ای روکردم؟ی مکاری چنجایا

 کالفھ ترم؟ چرا دلم شھی چھار ماه از ھمنیمن چھ مرگم بود؟ چرا ا... بود و بس
 بھ روزم ی چای کنم؟ خدای طراحموی بعدیتونم قدمای فکر کنم؟چرا نمیزی بھ چخوادینم

 !!!!اد؟یداره م
  ھم شدی دستش رو دست سردم باعث فشرده شدن لبھام رویگرما

 برم اخر خوامی کجاست؟ ماتیاخر دن...ایخدا..  فرار کنمخوامیم.. باشمنجای اخوامی نممن
 جھنمتو بھم نشون نیاخر ا...ایخدا... نداشتھیزی کھ جز دردسر برام چییای دننیا
 نینھ برزخ ا...ھی چفمی تکلدونمی کھ حداقل میبھ جھنم...تی برم بھ ابدخوامی؟ م!یدیم
 ..کنمی دست و پنجھ نرم مدم کھ بھ زور با خوییایدن

 اب دھانم رو کردی مچ دستم حرکت می روم؛ی شستش نوازشگرانھ و مالانگشت
 ... قورت دادم

  برات سختھ؟یلی کردن خھیتک:  کردنجوا
 متوجھ نشدم؟-

  دستش رو از مچم باال برد و بھ بازوم رسوندی اما بدون جواباریشاھ
 از می ساعت و نکی کھی نکرده بودم با وجودضی لباسھامو بطور کامل تعوھنوز

   از سرم جدا کرده بودمفرمویونیتنھا کاله و مقنعھ ...گذشتی مسی بھ پاردنمونیرس
 : بازوم نشستیا رو شد و دستش ھمونجکترینزد

 صحرا؟_
 ھوم؟-
 : بار سرشو جلو اورد و با دست ازادش خرمن موھامو از صورتم کنار زدنیا

 ؟یمونیم -اریشاھ
 کجا؟-

 ...! می کھ ھستی لحظھ انی تو ادیشا.... دونمینم: دی کشیقی نفس عماریشاھ
  بھ صورتم بزنمی ابرمیم:  دمی کشمیشونی بھ پیدست

 و ی قوی موندم تا از جام بلند بشم مچ دستھام تو دستھازی خمی ننکھی محض ابھ
  کج کردمی کمھی چی شد با استفھام بھش زل زدم و گردنمو بھ معنری اسرومندشین

 داشت کھ مادام دی تردیزی کلنجاررفتن با خودش بود و انگار تو گفتن چدرحال
 :دیدزدینگاھشو ازم م

  افتاده؟یاتفاق-



 102 

 یاتفاق.... بھم مھلت حرف زدن بدهنکھی بار بدون انی و ادی خودشو بھ سمتم کشیکم
 !!!کردمی میری سخت گیادی من زدی شاای..دادمی اجازه مدیافتاد کھ نبا

دستھاش بھ دور .  بستھ شدی ھر حرفی زبونم براچھی و ماھدمی تو اغوشش دخودمو
 قدم نیا...دمیکشی سر شونھ ام گذاشت تند تند نفس می رو روشیشونیکمرم حلقھ شد و پ

 ! نشده بودیھرگز طراح
 گاه ھی تکھی بھ یبدجور.. چمھدونمینم... نا اروم ترمشھیاز ھم... صحرا -اریشاھ
 دونمینپرس چمھ کھ خودمم نم.... کنھھی بھم تکتونھی کھ بدونم اونم میکی.. دارماجیاحت
 : صورتم رو کنکاش کردی جدا شد و اجزای بار کمنیا... 

 ؟یکنیآرومم م-
 ھدف ھی من ی گفتھ بود؟؟اون برای چدم؟؟مگھیلرزیچرا م....م بھ لرزش افتاد بند تنبند
 ... دوستھی در قالب لھی وسھی...بود

ھمراه با ... کرد ری سکوت رو مثبت تعبنی تکلمم رو از دست داده بودم و اون، اقدرت
 سابقھ روبرو ی بی کرد کھ تنم با التھابی بار کارنیخودش منو د راز کرد و ا

 خواستمیم. گرفتمیآغوشش رو کامل بھ روم باز کرد و کامال تو بغلش جا..بشھ
 با موھام گرشی شد و با دست ددهیچی تنم پردستش دو...تونستمیاما نم...فرار کنم..برم
 : کردیباز

 نی االن، تو ایول... سو استفاده کنمی کھ بھم کردی از اعتمادخوامینم -اریشاھ
 !یخودت....... ارومم کنھتونھی کھ میس کط؛تنھایشرا

 : سوخت نالھ کردمچشمم
  برمخوامی ماریشاھ-

 سرم درست وسط فرقم ی رویمیبوسھ مال! بدترم شدم...چی بھتر کھ نشد ھتمیوضع
 : زمزمھ کردی فوق العاده ارومی گرفت و با صدای از موھامو بھ بازینشوند و تره ا

 ...دمی انجام نمتلی بر خالف میمطمئن باش کار -اریشاھ
دلم ..شدی مانع از فاصلھ گرفتن ازش می حسھی... ارامش داشتم و نداشتمقتی حقدر
 نیا...شدی مدهی و تو سرم کوبشدی ھر لحظھ پتک مقتی حقی ھمونجا بمونم ولخواستیم

 منو اونجا موندن دعوت می درونلی اما مکردی بود کھ منو مجبور بھ فاصلھ میحس
 . زدی بھ حس نابودم دامن مھ وقفی بی نبضھانی بودم و ایعصب. کردیم
 
 . صاف کردمراھنشوی پقھی اش گذاشتم با دستم نھی سی روشتری اراده سرمو بیب

 کردم و اونو یبا دکمھ باز بلوزش باز.دمیلب گز.. سام تو سرم نقش بستریتصو
 کھ ھر لحظھ تشنھ وجودم بود و ی کھ داشت با وجودیسام با وجود عشق..چرخوندمیم

 اجازه نداده بود کباری ی بھ خودش حتکرد،ی ازم طلب ارامش ماری از شاھشتری بیحت
 .رهی بگش منو بھ اغوش بکشھ و از جسمم ارامینوریا

  تر شددی لبم رو بھ دندون گرفتم و جوشش چشمم شدگوشھ
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 وقت بھ چیسام ھ...کردی حالم رو متی رعاشھی ھمکرد،سامی وقت منو وادار نمچی ھسام
 عملش من عکس العمل نشون نی کارو نداده بود و در مقابل کوچکترنیخودش جرات ا

 ی رواری و بوسھ داغ شاھدیاشکم چک....دیمقاومتم تموم شد و اشکم چک.... دادمیم
 .موھام نشونده شد

  ویشگی ھمی ھایحق سام کج خلق....  زار بزنمای بھ اندازه تمام دنخواستی مدلم
 ... من نبودیغرولندھا

 ... سام پس زدن عشق پاکش نبودحق
 ... بھ احساس و خنجر زدن بھ قلب عاشقش نبوداتتی سام خحق
 .... نبودمشی بی ادم خائن و سست عنصرھی من
 ! اسم ادم نبودمقی الیمن حت!  کس نبودمچیھ....من
 عقلم، تو ادی توجھ بھ فری کوبنده قلبم، بی بودم کھ با وجود تپشھای اشغالھی فقط من

 کردمی ماسی بودم و اونو ھر لحظھ با سام قدهی درازکشاریاغوش شاھ
 ی در گول زدن خودم داشتم و مثل ادمی مدت سعنی انگل بودم کھ تمام اھی فقط من

 یمنجالب.. جلو رفتم کھ تو منجالب غرق شدمیانقدر. قیکور چشم بستم رو بھ ھمھ حقا
 در شتری و منو بشدی بلند تر مزشی تعفن انگیزدن توش بوکھ با ھر بار دست و پا 

 کردیخود غرق م
 کھ فقط برام ی کھ با کسدهی کشییکارم بھ جا! منو ببخش سام.... ختی رنیی پااشکم

 کنمی مسھیطعمھ بود تورو مقا
 خواستمیبھ خدا نم... بشھینجوری اخواستمینم....  کن سامحاللم

 : کمرم قفل کردی و دستھاشو رودی منو بھ سمت خودش کششتریب
 ارامشم لیدل...کنمی مدای رو پیزنی کھ ازش حرف میتازه دارم اون مسکن -اریشاھ

 . صحرایخودت
 کردی می تابی بی قلبم اروم تر کھ نشد؛ بھ قدری و صدادی گرمش چسبنھی بھ سمیشونیپ

  وجود دارهمی قلبستی ھر لحظھ امکان اکردمیکھ حس م
چقدر ...چقدر محتاجش بودم.... کردی رھام نمی سام لحظھ ا بھ عشقانتی خعذاب

 ....خودمو لعنت کردم
 "کردمیچقدر درکش م"

 !ی جسم تو خالھی نبودم جز یزیچ....من
 
 
فرصت ...  ازاد گذاشتن ذھنم بود ی برای فرصت خوبس،ی پاری ھفتھ اکی تور کی

 بھ ی تا کممی مھماندارھا ازاد بودی مدت من و باقنیتو ا.  بودندهیبرگشتمون دو روز ا
 می لذت رو ببرتی نھای تور گردشگرنی و از امیذھنمون استراحت بد
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 ی تا دوازده شب قدم زنازدهی و حدود ساعت زدی بھ سرم می روادهی شبھا ھوس پشتریب
 فکر کنم تا بھ افکار ناقصم خوامی کھ میزیازاد بودم تا بھ ھرچ...  کردمیرو اغاز م
  رو داشتھ باشمشونیم و فرصت نقد و بررسپروبال بد

 متوجھ شده بود کھ تنھا اری شاھیوقت...  کرد ریی از شب سوم تغی روادهی پنی ایول
.  از طرف من روبرو شدیدی بھ اجبار خودشو با من ھمراه کرد کھ با واکنش شدرمیم

 اجبار رو نیِ با سحر موجود در رفتارش رامم کرد و منو وادار کرد تا اتیدرنھا
 ..رمیبپذ
 ! رد کردن درخواستش نداشتمی ھم برای چاره ای چرا قبول کردم ولدونمینم

 شلوارم کرده بودم و اروم بیدستم رو داخل ج.  بود و نگاھم بھ نوک کفشھامنیی پاسرم
 .کردمیاروم، شونھ بھ شونھ اش حرکت م

 ؟یساکت -اریشاھ
 : باال اوردمسرمو

  بگم؟دی بایچ-
 .ی امروز گرفتھ اکنمی حس میول.... دونمینم -اریشاھ

 .  زدم کھ متوجھ نشدیپوزخند
 کھ مردم با شدت ازشون استقبال ی ایستی توریقھایبھ قا... روبروم نگاه کردمبھ
 یتالطم موجھا... ی کننده اوونھیارامبخش و د.. داشتی گوش نوازیصدا...کردندیم

 . گمیروبروم رو م
  رودخونھ سن باشھ؟درستھ؟دیبا-

 : متعجب گفتاریشاھ
 گفتم شتری بای کھ ھزار بار ؟منیکنی مریاز اون موقع تا حاال کجا س..دختر -اریشاھ

 ! رودخونھ سن؟؟مییای بمییخوایم
 حواسم سر جاش نبود...خوامیمعذرت م: دمیخند

 اون وقت حواست کجا بود؟:  کردزی رچشمھاشو
 سرمو بھ سمت زدمی خشک شده امو زبون می لباھکی دستپاچھ شدم و در حالیکم

 : اشاره کردمیرودخونھ چرخوندم و بھ قسمت
  اونجا؟می برشھیم-
 .. کھ اشاره کرده بودم بھ راه افتادیمکتی حرف دستمو اروم گرفت و بھ نیب

 خب؟... نشستننمیا -اریشاھ
  خب؟؟یچ:  و موھامو پشت گوشم زدمدمی سمتش چرخبھ

حواستم ...یزنیکمتر حرف م...ی روزا ھمش تو خودتنی بود؟؟احواست کجا -اریشاھ
 ...ی دارچوندنی در پی سعپرسمیسوالم کھ ازت م...ستیابدا بھ اطرافت ن

  گرفتمنیی درد چشمامو بستم و سرمو پابا
 تو چت شده صحرا؟ -اریشاھ



 105 

 ھم گذاشتم و یپلکامو محکم رو... ی اھی ثانیفقط برا... گوشام گذاشتمی رودستامو
 غی سرش جخواستیدلم م.. داد بزنم ساکت شوخواستی دلم مفشردمیلبامو با شدت بھم م

 کس چی ھستمی نیچیمن ھ...ستمی ھم نسویمن گ...ستمیمن صحرا ن...بکشم خفھ شو
 ....ی سر در گمنیخستھ شده بودم از ا! ستمین
 گوشام یز رو دستمو ااریشاھ. دستام چشمامو باز کردمی رویزی چی حس گرمبا
 : اوردنییپا

 ؟یچرا انقدر کالفھ ا -اریشاھ
 خودمم ی جواب بدم کھ حتی سرو تھی بی بمونم و بھ سواالنجای اتونستمی نمگھید

 بلند از اون ی بلند شدم و با قدمامکتی نی با شتاب از رودونستمیجوابشون رو نم
دلم .... دمیدوی بار با تمام وجود منیکم کم پاھام جون گرفتو ا..منطقھ فاصلھ گرفتم

 خواستمیم... و ھمھ کس فرار کنمزی از ھمھ چستمخوایم... از خودم گرفتھ بودیبدجور
 تی شخصنی اکھی در صورتشدمی دور می چجوریول...از خودم فرار کنم و دور بشم

 ی ام لحظھ اھی ساکھی در حالکردمی از خودم فرار میومد؟چجوری پا بھ پام مضیمر
 نھ رودخووارهی خودشونو بھ دمی کھ در اثر باد مالیی موجھای صداکرد؟یم نمرھا

 خواستمی کشور و شھر و ادماشم منی از ایحت..دیکشی مغی تو گوشم جقی عمدنیکوبیم
 زنده ی با تمام وجود برای سوزشیخودمو لعنت کردم کھ چرا اون لحظھ ات...فرار کنم

 نی و اسوختمیکاش م...کاش مرده بودم...مردمیکاش م..زدمیموندنم دست و پا م
 وقت با خانواده ھانس اشنا چیکاش ھ... دمیدی سراسر عذاب رو بھ چشمام نمیروزھا

 نی وقت فکر روبرو شدن با اچیکاش ھ...شدمی وقت درمان نمچیکاش ھ.. شدمینم
 .زدی در قالب انسان بھ سرم نمیکفتارھا

 
 توجھ بھ یب... شدی تر مکیبھ لحظھ نزدلحظھ ...  تو گوشم بودی بلندی قدمھایصدا

  تا سرعت باد بھ صورتم اونھارو خشک کنھدمیدوی گونھ ام می روسی خی ھادیمروار
 : زدمغیج.. شددهی از پشت کشدستم

 یولم کن لعنتــ-
 بھ سمت خودش دستور توقف رو دنمیاما اون با کش...  حضار بھ سمتم برگشتنشتریب

 : و نگام کردستادیخودش جلوم ا... بھم داد
 صحرا چتھ؟ -اریشاھ

ازتون بدم ...متنفــرم ازت.. ولم کنگمیبھت م!بھ من نگو صـــحرا: دمی کشغیج
 یخوای مویچ..یدی مھربون نشون مینجوری کھ خودتو اییاز تو...از ھمھ ادمـــا..ــادیم

  ازتــــادی بـــدم م؟ی با محبتیلی خ؟ی انسان دوستیلی خ؟؟کھیثابت کن
 دیچی کھ تو شامھ ام پی عطر گرمی بود و بوی لعنتیگرما اون بازم

 در اروم کردنم داشت بھش مشت زدم و داد ی دور تنم حلقھ شده بود و سعدستاش
 :دمیکش

 برو عقب... ازتادیبدم م..ی کنکی خودتو بھم نزدخوامینم...ــاری شاھریازم فاصلھ بگ-
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 .  توجھ بھ حرفام محکمتر بغلم کردیب
بھ .. کردمھیاز تھ دلم ھق زدم و گر.. افتاد و سست شدمنییمشتم پا... تموم شدمقاومتم

 در ی سعی کھ بھ ھر نحوی چھار ماھنیبھ خاطر ا.. کھ انجام داده بودمیخاطر حماقت
 !! افتاده بودمریخودم گ.... انداختنش داشتم اماریگ

 بھ تونستمینم....با خودم رو راست بودم...رمی ھمون لحظھ جون بدم و بمخواستی مدلم
چھار ماه . دست خودم نبودضمی ضد و نقیچھار ماه بود کھ رفتارھا...خودم دروغ بگم

 من ییشش ماه تمام از اشنا.  و راحتم کنھرهی جونمو بگکردمیبود کھ بھ خدا التماس م
 وقت پام چی ھکردمیفکر م..داغ بودم.. اول ذوق داشتماهدوم...  گذشتھ بوداریبا شاھ

 و با کنمی مدای نفوذ پی با کمک بچھ ھا بھ عمارت تباری بھ راحتکردمیفکر م.لغزهینم
 سطل اب خنک ھی وجودم رو با شی کھ براشون برنامھ داشتم اتییکارھا

 با ھر دونستمینم..ذارمی نجات خودم نمی برایی جلو رفتنھام جانی با ادونستمینم...کنمیم
 ... رمیگی از خودم مامویقدمم دلخوش

 تمام ی بشم کھ واسھ ی دل بستھ کسرسھی می شش ماه گذشتھ روزنی تو اتمدونسینم
   کنمنیلحظھ ھاش خودمو نفر

 با قدرت منو بھ ینجوری اخواستمینم...رمی االن تو بغلش باشم و اروم بگخواستمینم
 کھ بھم یتیدوست نداشتم با حس حما..خودش بفشاره و نذاره اب تو دلم تکون بخوره

 .  بدهانی ھام پای قراری پشتمھ و بھ بشھیھ ھمداشت نشون بده ک
 ادی حرکت تو اغوش محکمش باشم و اشکام بند بی االن صامت و بخواستمینم

 منو دل بستھ ینجوری ادینبا... روزانھ اش تشنھ ترم کنھی محبتھانی با اخواستمی نممن
 !!!!!دینبا...کردیتر م

 !... باشـــمی تبارــاری بھ اســم شــاھی عاشق شخصخواستــمی نممــــن
 سالھا فراموشش کرده نی کھ تو تموم ای و اسم کسدمی نعره کشی تھ دلم با درموندگاز

 ...دمی کشادیبودم رو با عمق وجودم فر
 

 شده بودند ی چراغونییبای زاری کھ بھ طرز بسی درختانفی و ردبای زی روھاادهیپ    
 یحت.. کشور برام خاص بودنی ازیھمھ چ... شلوغ بود. بردی رو میدل ھر رھگذر

 .ی معمولی ھای روادهیپ
فقط و فقط بھ .. زدی نمی مدت حرفنیکھ تو ا.. بود چمھدهی فھمدیشا...دونمی نماریشاھ    

 .پرسھی نمجای و سواالت بکنھی ازش ممنون بودم کھ درک مکردیارامش دعوتم م
...  بودستادهی ای فروشی باز بھ اسبابھی شبییکنار جا..با توقفم سرم رو باال اوردم    

 : سرش رو بھ سمتم چرخوند
 ھ؟ینظرت چ - اریشاھ    
 گردنمو کج کردم    
  تو؟میبر: ادامھ داد    
  اونم ما؟؟؟؟؟؟؟؟یاسباب باز: با تعجب گفتم    
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 یسع... شدری تو وجودم سرازیزی دستمو گرفت کھ بازھم چدی دموی دو دلیوقت    
 :نمکردم تا خودم رو کنترل ک

 با کودک خفتھ ادیبدم نم..ی تنوع حسابھی..مونھی حرف نمی براییپس جا - اریشاھ    
  راه بندازمی بازوونھی دکمیدرونم 

***     
 کھ یینھایتریو.  مشھور بودتی الفایاون پاساژ بھ گالر...زدمیاز تھ دلم قھقھھ م    

 ی تمامبای و داخل پاساژ کھ تقرشھی اجرا می عروسکیشھای بچھ ھا نمایتوش برا
 ھم ی قشنگاری بسی داخل و کال معمارناتیتزئ.  معروف شعبھ دارندیمارکھا
.  تر بودنیدنی دیلی خشھیروشن م رونی بیخصوصا بعد از غروب کھ چراغھا.داشت
 بچھ ھا بود و با نشونھ گرفتن ی براشتری ھم بھ عنوان پرتاب دارت داشت کھ بیقسمت

 در یری بگزهی اونجا جای عروسکی ازانواع و اقسام خرسھایتتونسی پر؛ مکی
 یکردی وارد صفحھ ھدف ممای دارت رو مستقکھیصورت

 : منم بلند شدمنکارشی بلند شد با ای از رو صندلدی امو درهی کھ نگاه خاریشاھ    
 !... بانمک بود کھیلی خنی ا؟یریکجا م-    
 : نگام کردنھی بود دست بھ سرهی کھ نگاھم بھش خستادی ای مقابل ھمون قسمتقایدق    
 کدومش؟ - اریشاھ    
 کردمی نگاه مشویزده بھ سرت؟؟ من داشتم اون نما:  گفتمجیگ    
 بھ خرسھا و ینگاه اجمال...چقدم کھ حواست بود..بعلھ:  ابروشو باال بردی تاھی    

 : اطراف انداختی پشمکیعروسکھا
کدومشو انتخاب ....خب...و انتخاب عروسک ندارم تی خوبقھیمن سل - اریشاھ    

 یکنیم
 : اعتراض باز کردم کھ دستشو باال اوردیدھنمو برا    
 کدومش؟ - اریشاھ    
 ...شــی کھ نمینجوریاخھ ا:  گفتمیستی رو دربایبا کم    
 !صحرا - اریشاھ    
 یلیخ... اشاره کردمی ای معمولی بار تعارف رو کنار گذاشتم و بھ خرس پشمکنیا    

 کوچولو بودنش نیھم.  و ملوسی چھار وجب بود اما پشمکدیبزرگ نبود،برعکس شا
 دارت رو ی ھاغھی رو بھ مسئولش درخواست حاضر کردن تاریجذبم کرد کھ شاھ

 .کرد
 ستیدارتم ابدا خوب ن - اریشاھ    
  پشمالو رو بزنم اون خرسدی قدی حساب بانیپس با ا:  بھ خودم گرفتمی مغمومافھیق    
 : کردیتک خنده مردونھ ا    
 رسونمی اون خرس رو بھت مرمیشده ھزار بارم صفحھ رو نشونھ بگ - اریشاھ    
 ی ھایریتازه داشت کم کم اتفاقات و درگ..گذشتی بھم خوش میتازه داشت کم    

 ی حرفش دلم رو طوفاننی کھ با اشدی سپرده می فراموشدی شاای و یالیخیذھنم بھ باد ب
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 نبره پشت بھش یی از حالم بونکھی ای و برادی پر کشمیخوشحال.دیخنده رو لبام ماس.کرد
 زی ری تق تق ھایصدا. زنمی مدی مختلفو دیروسکا وانمود کردم کھ دارم عدمیچرخ

 چشم دوختھ یی ھدف بھ عروسکھایاما من ب.دیرسی ھا با صفحھ دارت بھ گوش مغھیت
 نی از بدی دلم رو شای ھایرونی ونی امیبتونن با برافروختن حس بچگ دیبودم کھ شا

 ببرن
 مانند رو رهی ھزار بار ھم اون صفحھ دادی چرا باداد؟ی می ای حرفش چھ معننیا    

 ماجرا یادیمن ز. کوچولو رو بھ دستم برسونھی خرس پشمکھی تا فقط رهینشونھ بگ
  ھم عوض شده بود؟اری شاھای کردمیرو بزرگ م

. دمیی ھم سای ھمھ افکار دستمو مشت کردمو دندونامو رونی از ھجوم ایبا کالفگ    
 حس دوستانھ اش گفتھ نھ ی حرفش رو تنھا از رونی ادادمی میدواریبھ خودم ام

 بجنگم و مانع از تونستمیم... با وجود خودم مبارزه کنمتونستمیمن م.. شترینھ ب...کمتر
 !..تونستمیم.شم حس تماما احمقانھ بنی ایشرویپ

 نـــھیھم-    
 جسم نرم و ھیکھ بھ محض برگشتنم ... دمی خوشحالش رو پاشنھ پام چرخیبا صدا    

 دمی عقب کشی شوکھ شدم کمی کمکھیدرحال. شددهیپشمالود بھ صورتم کش
 .خرس رو تو دستاش تکون داد و اونو بھ سمتم گرفت..دیدرخشیچشماش م    
 بھ لبام طرح لبخند دادم    
 یخواستی کھ می از اون خرسنمیا - اریشاھ    
 کھ بھ سرعت رمشیدستمو دراز کردم بگ... تھ دلم داشتمی خاصی جور خوشحالھی    

 دیعقب کش
 گھی بدش دیکنی متیخب چرااذ-    
 : زدیزیلبخند شرارت ام    
 م؟ی و برگردنجای بندازمش ایحاضر - اریشاھ    
  بره؟شی بندازی چانا؟واسھی نخورده احییرت بھ جاس-    
 : شدکی قدم بھم نزدھیعروسک رو باال اورد و     
 ؟یپس دوسش دار - اریشاھ    
 کردمیاگھ نداشتم کھ انتخابش نم: چشمام گرد شد    
 ..! کننی سرم خالی پارچ اب سرد رو روھی کھ زد باعث شد ی ادامھ حرفیول    
 :د و با ھمون لبخند جواب دادلحنش رو اروم کر    
 میگردی برمندازمشی منجای ھمی از من دوستش داشتھ باششتریقرار باشھ ب - اریشاھ    
 ھتل
 قورت یی توانایمات و مبھوت بھ لبھاش چشم دوختھ بودم حت...نفسم بھ شماره افتاد    

 ی و ھمھ حسھاتی و عصبانی ناراحتجانی از ترس ھدونستمیم...دادن اب دھانمم نداشتم
 زنھیمخلوط شده باھم مردمک چشمام داره دو دو م

 قبولھ؟ - اریشاھ    
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 .....من:دی لرزیلبام کم    
 منو دوست داشتھ دیشما فقط با..دمشی بھت نمی کنی جرزنیبخوا...نشد - اریشاھ    
 ! صحرا خانم؟یمتوجھ شد... ادیاونم ز..یباش
 بچھ گانھ ی رو کھ رفتارھاییسویگ...خودمو..شتری بدمیھزار بار شا..لعنت کردم    

 کھ روبروم ی شخصنی انی ازی چچیھ.. نبوددیبع.  عالمش کنھیاش باعث شد رسوا
 حرکات نیکھ با کوچکتر..قی و دقنی بزی مرد نکتھ سنج رھی...  نبوددی بود بعستادهیا

 بھ اسم ی داشتم؟ از شخصیچھ انتظار....!   نبودبیعج...شدی میمتوجھ باطنم حت
 داشتم؟ی مدی بای چھ انتظاردیکشی پر اوازه رو بھ دوش ملی وکھی کھ لقب یاریشاھ
 دی شایحت.. بود و مھربونیجد.. نبودکی و رمانتفیمثل سام لط.. سام نبوداریشاھ

 ..دادیاما بروز نم...  از سام شتریب
 کیشنھ  سالھا تنی کھ تو تمام ای دخترھی.. دختر شکست خوردهھی بودم؟یمن ک    

 و ای اندی از مھر ھاریغ..انی رای از محبت ھاری غیمحبت..جرعھ محبت بود
 یاول...کردنی مممی چشم داشت ھم زمان تقدی محبت رو دو نفر بنیو ا..پروفسور

 .اری شاھیدوم..سام
 ...کنھی از من فکر نمری کس بھ غجی کھ قسم خورده بود تا لحظھ مرگش، بھ ھیسام    
 شتری و محبتش رو بدادی نشونم مشتری کھ لحظھ بھ لحظھ خودشو بیاریو شاھ    
 .کردی مانینما
خفھ ... سویخفھ شو گ" کر کننده اش رو تو سرم پخش کرد ادی ذھنم با شدت فریندا    
 !"یحق ندار...ی کنسھی با سام مقااروی شاھیتو حق ندار!شو

      
 ھ؟ی اوکزیھمھ چ-زادیپر    
 سرمو تکون دادم    
 : بھ ساعتش انداختی نگاھزادیپر    

  حرکت کنتی بھ سمت ترانزگھی ساعت دمیصحرا جان ن... خباریبس-    
دستھ چمدونمو گرفتھ بودم و ھمونجور کھ .  گفتم ودر اتاقمو باز کردمیباشھ کوتاھ    

  کردری اتاق گی چرخش بھ در وروددمیکشیم
 حوصلھ پرواز رو اونم االن یاز طرف...ومدی نرونی کھ بدمیدستھ رو محکم کش    

 !میگشتی برمدی باالخره کھ بایول..نداشتم
 رونی جوره قصد بچی کرده بود ھری در ھتل گی لوالیچرخ چمدون ھمچنان ال    

 !دادی اش ھم بھم اجازه بلند کردنش رو نمینیاومدن رو نداشت،سنگ
 ی تقیاب شد و متعاقبش صدا کھ چمدون بھ جلو پرتدمی کشی بار با فشار محکمنیا    

 ...دستھ رو رھا کردمو زانو زدم. دیبھ گوش رس
 !!یلعنت-    
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 رو صدا کنم زادیسر چرخوندم تا پر! چرخش شکستھ بود..درست حدس زده بودم    
 بودم االتمی من برم خارج شده و من از بس غرق خنکھیکھ متوجھ شدم اون قبل از ا

 .دمینفھم
 و با حرص و اعصاب داغون فکو بھم دادمی تو مشتم فشار مچرخ شکستھ رو محکم    

 ..دمییسایم
سرمو باال ..  بلند شد و پشت بندش در بازمیی قفل در اتاق روبرویھمون لحظھ صدا    

 بھ ھر می مونده بعد از اون شب و گرفتن خرس عروسکی دو روز باقنیا.. اوردمین
 کار ی ھدفم جز برانی تامی براخواستمینم... کردمی فرار ماری کھ شده از شاھینحو

  روبرو بشمھاش بھونھ بای بای با بھونھ ی اگھید
 رو بزنم و زی ھمھ چدی قخواستمی مکھییتا جا.. فکر کردمی شبانھ روز تمام حتکی    

 تھران و بعد از گردمی برمگفتمی خودم مشی پکھییتا جا.. خودم برسمی عادیبھ زندگ
 خانواده شی پرمیم...رمی مرانی از اشھی ھمی سام براقبول کردن درخواست ازدواج

 دمیم  ادامھمویھانس و بدون دغدغھ زندگ
 ی بود کھ برای ای تعفن سوختگی کھ ازارم داد اون بویزی بازھم تنھا چیول    

 رو تی کھ اسم انسان و انسانیزی و منزجرم کرد از ھر چدیچی بار تو دماغم پنیھزارم
من عھد کرده بودم با گرفتن .. اومدادمیاون زمان بود کھ عھد خودم . کشھیبھ رخ م

عھد کرده بودم روح گلرخ و ..درونم رو خاموش کنم  ده سالھشی ھا اتیانتقامم از تبار
من عھد کرده ... عذاب بکشنای تو اون دنیمامان رو بھ ارامش برسونم و نذارم حت

 الیخی جا بزنم و بنکھینھ ا!  وجودمی برا دردمندھینھ ... دلمی مرھم باشم براھیبودم 
 .. بشمزیھمھ چ

 !نشد... ده سالھ پشت پا بزنمینخواستم و نتونستم بھ اون ھدف واال...نشد    
 بود و نییھمچنان سرم پا.. مقابل چشمام قرار گرفتی و براقاهی مردونھ سیکفشھا    

  چرخ چمدون ھستمریوانمود کردم کھ در حال تعم
  افتاده؟یاتفاق - اریشاھ    
 : بار ناچارا سرمو باال گرفتمنیا    
 .چرخش شکستھ-    
 :دمیاونھم زانو زد و چرخ رو از دستم گرفت دستمو عقب کش    
  باشمتی سالن ترانزگھی ساعت دمی گفت تا نزادیپر..شھی مرید...ولش کن-    
 چرخ شکستھ رو از دستم گرفت کھ ی واز قصد جوردیاما با سماجت دستمو کش    

 .رهی بگیدستم کامل داخل دستھاش جا
  تنھا، شوکھ شدمھی ثانکی یاز کارش برا    
 تق گفتن چمدون یصدا... چمدون رو کج کردتی با چرخ ور رفت و درنھایکم    

 مشخص بود کھ جا افتاده
 ...فقط درومده بود..نشکستھ - اریشاھ    
 :ال انداختم ابرو بایبا دستپاچگ    
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 ...یباشھ مرس...خب...اھا-    
 : شدم و خواستم بلند شم کھ اروم بازوم رو گرفتزی خمین    
 حالت خوبھ؟ - اریشاھ    
 چطور؟...اره-    
 : بھم انداختینگاه سرسر    
  افتاده؟یاتفاق...ی خوب باشدونمی مدیبع - اریشاھ    
  ام و عجلھ پرواز رو دارم خستھیفقط کم..ستی نیزینھ چ: کالفھ گفتم    
 و بعد از بستن در اتاق ستادمی بھش اجازه حرف زدن رو بدم انکھی بار بدون انیا    

  بدملی ھتل تحوی گذاشتم تا بھ متصدبمیکارت رو داخل ج
 بھ چمدونش بند گشی و دست دبی دستش داخل جھی کھی و درحالستادی اارھمیشاھ    

 :بود با تحکم گفت
 ی انقدردونمی کھ ھست می ھرچیول...ی چدونمینم... ھستیزیاتفاقا چ - اریشاھ    

 و ازم فرار ی با من روبرو نشیکردی می دو روز رو سعنیمھمھ کھ ا
 انکار نکن...یکردیم

 اعتماد بھ نفس بھ یچشمامو تو کاسھ چرخوندم و با کم... نداشتی ادهی فاچوندنشیپ    
 :طرفش برگشتم

  از تو فرار کنم؟دی بایشھ؟ من واسھ چ بایزی چدیچرا با -    
 ی جورنی جھت ای و بخودی بی کھ صحرا مالکدونمی میول...دونمیاونو نم - اریشاھ    

 گمی کھ منھی ھمیدونی چون خودتم می نکن از جوابام فرار کنیسع..شھیکالفھ نم
 نھیباور کن ھم...من فقط خستھ ام: دستامو باز کردم    
 :میبھ طرف اسانسور حرکت کرد    
 ستی فرار کردنات ننی ای برای مناسبھی تنھا، توجیخستگ- اریشاھ    
 : بار محکم جواب دادمنیا    
 ی کن درک کنیسع... بار بھت گفتم من ازت فرار نکردمھی-    
اما ظاھرا اون .. تعارف کنھ جلو جلو برمنکھی بدون اخواستمیم... ستادیاسانسور ا    

 تو اول برو اشاره یبا دستش بھ معن...طی شرانی تو ایحت.. حرفا بودنیجنتلمن تراز ا
 ھم مثل من اریشاھ..  دادمھی پشت سرم تکنھیی شدم و بھ ای اشھیوارد اتاقک ش..کرد
 .ستادی من ایوبرو دفعھ رنی داد اما اھیتک

 گھی نمیزی چنی چنرتی اخی رفتارایول: - اریشاھ    
 رو ھمراھم داشتم و میشگی محبوب ھمی از اون کلت ھایکی خواستیچقدردلم م    
 از شھی ھمی تا براکردمی گلولھ حروم مغزش مھی تا دمیکشی االن ماشھ رو منیھم

 ! نبودری امکان پذیزی چنی کھ چنفیاما ح..دستش راحت بشم
منم مجبور بھ جواب ..ی فکر کنیخوای کھ می ھرجوری خب،تو مختاراریبس -    

 ستمی سواالت احمقانھ ات نیدادنا
 ی عوض شدیلی چت شده؟ خشیاز دو شب پ:  شدکمی قدم نزدھی    
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روحم خستھ ..ینھ جسم.. و من فقط خستھ امستی نیزی بھت گفتم چکباری...نیبب-    
 یپس سع. ازت انتظار داشتھ باشمنی از اشتری بتونمی نمگھی دیکنی درک نمیوقت..ست

 ی کالفھ ترم کننینکن از ا
 : جلو اومدگھی قدم دھی    
 ؟یچرا کالفھ ا - اریشاھ    
 نکھی خصوصا اشدی استشمام می بدجورکی کوچی عطر گرمش تو اون فضایبو    

 : ھم گذاشتمیپلکامو رو..ومدیھر لحظھ جلوتر م
 برو عقب-    
  جواب سوال من نبودنیا - اریشاھ    
 !ستی نتی موقعنی کردن از طرف تو اونم تو امی جنیجواب منم س-    
 : جلو اومدگھی قدم دھی توجھ یب    
 چرا روحت خستھ ست؟؟- اریشاھ    
  بھت گفتم برو عقباریشاھ: دمی دفعھ غرنیا    
 ینی عقب نشی براییخودم جا!  وجبھی بھ اندازه دی باھام نداشت شایفاصلھ چندان    

 ی اسانسور لعنتنی اکردمی راحت متی وضعنینداشتم وگرنھ صد در صد خودمو از ا
 ھم قصد توقف نداشت

  گوشھ لباش نشستی پوزخنددمیبازومو گرفت کھ با شتاب خودمو کنار کش    
 ؟یدی کھ نشون مھی بچھ گانھ چی واکنشانیپس ا...یکنی فرار نمیگیم:اریشاھ    
!  ماه خودمو باختھ بودمشی در عرض شتی ظرفیمنھ ب...ومدیاشکم داشت در م    

من ...چون تاحاال ھرگز تجربھ اش نکرده بودم... ھی عشق چدونستمینم...عاشقش نبودم
گر ..شدی متی خونم تقونی و بودنش کنارم ادرنالستادنی داشتم کھ با ایفقط احساس

 حس یول.  کھ ھرگز تجربھ نکرده بودمیزی چشدمی و متوجھ گذر زمان نمگرفتمیم
 قطعش شھی ھرچھ زودتر از ردی حس نو شکفتھ کھ باھی...  کرده بودمدای بھش پیخاص

بھ خودم اعتراف ...شدی می روزا،دوست داشتن تلقنی ایای کھ تو دنیحس...کردمیم
 کھ از وجودش فقط ی رو دوست داشتھ باشی کسنکھیا... سختیلیسخت بود خ!..کردم

 کھ نسبت بھش داشتم ی حسنی اشھی ھمی و بھ جرم گذشتھ براموندی میاسمش باق دیبا
 شدیتو وجودم دفن م

 .... من بچھــیتو فکر کن واکنشا-    
 ! چتھدونمیخوب م- اریشاھ    
 .با ترس بھ چشماش زل زدم    
 از نوع نامحسوسش یقینفس عم...ستادیدھنشو باز کرد تا حرف بزنھ کھ اسانسور ا    
 !دی اما فھمدمیکش
 ی تا االن کلدونستمیم.. و بھ راه افتادمدمیم رو کشدستھ چمدون...توجھ بھش نکردم    

 داخل فرودگاه دی دو ساعت زودتر بای المی ساعت و نکی شھیھم...وقت رو ھدر دادم
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از قسمت ...  دادن کارت اتاق و تشکر کردن بھ راه افتادملیبعد از تحو... میبودیم
 شم تا با سرعت از اون ھتل دور بشتم دای و سعکردمیراھرو عبور م

از .. بردی کھ منو بھ گوشھ ادمی کشینیھ... شددهی بودم کھ بازوم کشومدهیبھ خودم ن    
 :کم کم اخم تو چھره ام برگشت..زدی نفس نفس مدنیدو
 ؟یکنی مکاریچ...ولم کن-    
 حرفامو کامل ی حتی وقتی فرارت دارنی ای برایلی چھ دل؟االنیاالن چ- اریشاھ    
 ؟یدینشن
اره دارم ازت ...اصال اره...یداریتو چرا دست از سرم برنم: صدامو باال بردم    

 لحظھ ام کھ شده فکر ھیبذار ...بذار خودم باشم... کن؟ولمیراحت شد...کنمیفرار م
 ھر یخوای از جون من میچ..اریراحتم بذار شاھ... کم داشتممی تو زندگینکنم چ

 رو ی و اراده کنی کھ بخوایتو ھرکار...یمقتدر تو...یتو قدرتمند..باشھ قبول... دفعھ
 بھ خاطر خدا دست از سرم بردار...فقط ولم کن...یاریبھ دست م

 نبود و سالن راھرو خلوت بود و نسبت بھ دمونی در محدوده دیخوشبختانھ کس    
 شدی نممونی متوجھ مشاجره لفظی کسلی دلنیبھ ھم.. داشتیادی فاصلھ زرشیپذ

 خونمیراحت از چشمات م...یگی دروغ میدار...یگیدروغ م - اریشاھ    
ولم کن کھ ...گمیمن دروغ م..ستی نیحرف..باشھ:  کردم ارامشم رو کنترل کنمیسع    

 نوش جان ی اساسخی توبھی بخاطر تو خوادیاصال دلم نم.. داشتمری تاخیبھ اندازه کاف
 خوامیابدا نم..ا کمتر از ھمھ ست مھماندارھی سابقھ ام نسبت بھ باقکھیاونم در حال..کنم

 خب؟ پس برو عقب و بذار برم.. بدمستبخاطر تو شغلم رو از د
 : توجھ گفتی اما باریشاھ    
 دونمیبگو کھ خوب م... کھ من ھستمی ھستیبگو تو ھم ھمون...بگو چتھ - اریشاھ    

ودتو بھ  خومدمی و ھر موقع میکردی چرا دو روز تمام ازم فرار مدونمیم...ھیدردت چ
 یخوای؟نم...ی چرا ساکت شدھ؟پسیچ.یدادی و تماسام رو جواب نمیزدیخواب م

 تھی خستگی حالتھ وصرفا از روودن بر خوب بی ھنرمندانھ ات رو کھ مبنیدروغا
 ؟...ی کنفیپشت سرھم رد

  نگفتمیمن دروغ: دیصدام لرز    
 : زدیلبخند محو    
چشمات لو ...ی نگفتی دروغچیتو ھ... کامال درستھ - اریشاھ    

 کنھی لرزش صدات صداقت تک تک حرفاتو اثبات منی ایحت..رفتارھات...دادنت
 کدوم حرفا؟:  شده بودمجی گیبدجور    
برامم .. یاما نھ در برابر ھر کس.. ھستمی و خشکیادم جد...من مغرورم - اریشاھ    

 اشفتھ نقدری بوده کھ ای تو گذشتت چستیمھم ن..ی فرض کردی منو چجورستیمھم ن
 ... شاھد کابوسھات بودمکی کھ پنج بار از نزدستیمھم ن...یشد
 بود؟نکنھ تو خواب دهی منو دی کابوسھااریشاھ...دیبرق از سرم با حرف اخرش چر    

 حال و روزم داغون بود.. باشھدهی و فھمزدمی مدی زدم کھ نبایحرف
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 رو با جون ی کھ حاضرم ھرکاریاونقدر...  برام مھمھیلی خیزی چھیاما  - اریشاھ    
 نداشتھ ھی قضنی تو ای غرورم دخلنی برام مھمھ کھ ایانقدر...و دل انجام بدم

 بھ ی قدرت دارم تا اگھ اراده کنم بھ راحتی کھ بھ قول تو بھ اندازه کافیاونقدر..باشھ
 ارمیدستش ب

 ..ارهی بھ روزم می با حرفاش چدونستی و نمزدیحرف م    
 کرده فقط ازم فرار ری کھ منو درگیزیو تو ھم بخاطر اون چبگ - اریشاھ    

 ذارهی نمی مخالفت باقی برایی و جانھی کھ ھمدونمیم...ھرچند....یکردیم
 یکنیصحبت م.... یازچ....از...فھمممینم: بھم وارد شدیبھ لکنت افتادم شوک بزرگ    
 ... یدونیخوبم م.. صحرایدونیم - اریشاھ    
 می عصبی از رفتارای رفتارم داشتھ باشم قطره اشکم ناشی روی اراده انکھیبدون ا    
 :دیچک
  بفھممخواممینم...فھممینم-    
 گھ؟بھی می شده چری من سرازی چشمای کھ جلوینی اگھ؟ی می چنیپس ا - اریشاھ    

 زنھ؟ی حرفت نمی حکم الزم رو رویاندازه کاف
کدوم ... نداره کھ سند حرفم باشھ ھم وجودیحکم...  نزدمیمن حرف:  گفتمیعصب    

 حرف؟؟؟؟
  دو تا بھم بودهنی اوندی کھ واسطھ پیسند ھمون حرف - اریشاھ    
 : رحمانھ ادامھ دادی پنجھ ھام قفل کرد و بیپنجھ ھاش رو تو    
 نی ای و حواس پرتی کھ کالفگدونمیم...ی کھ تو ھم حس منو داردونمیم - اریشاھ    

 ... دارهلی دلھیروزات تنھا 
 کھ انتخاب کرده بودم جز ی راھنیاخر ا....  فرار کردنیحت.  بوددهی فایب.....انکار    

 !... برام نداشتیزیبن بست چ
  باشھزای چیلی ساز خنھی زمتونھی منانتیاطم.... ی کھ مثل خودم گنگدونمیم - اریشاھ    
 .. اعتماد کنمخوامینم: دمینال    
 اسمت یفقط بھ معنا....مشیسازیباھم م... منین صحرااشکاتو پاک ک - اریشاھ    

 خب؟..میکنیکم کم باھم بناش م... نکنرونمیو
 رو بھ دوش کمی تر از اون اندام بارفی کاشت و ظرمیشونی پی روفی ظریبوسھ ا    

 ..دی مردونھ اش کشکلیھ
 یازم اعتراف گرفت و زبونم برا...ی ارومنیبھ ھم.... باختم....ی راحتنیبھ ھم    

 ...زویھمھ چ...!  بھ بعد رو رسما باختمنجایاز ا...دیمقاومت نچرخ
 و تا اخر ارهی بھ روزم می چدونستمی کھ نمیشرط.. بستممی سر زندگیشرط ھنگفت    

 ...کردمی خسارتشو جبران مدیعمرم با
 رو میھست....یبار تاریتو اغوش شاھ...قی دقانیتو ا...االن.. و امروز     

 ... مانع از حماقتم بشھای فکر کردن بھ سام ھم نتونست مرھمم کھییتاجا!باختم
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 ؟یمطمئن -انیرا    
 ...آره...آ:  گفتمدیبا ترد    
  نھ؟ای یمطمئن..خوامی ازت نمینجوریمن جواب ا...!سویگ:  تشر زدانیرا    
 ! بگمدی بایچ-    
  کھ ھستیھرچ..فقط راستشو بگو -انیرا    
 !ستمین...نھ: دمی کشیقیآه عم    
 !یوا -انیرا    
 تونمی نمنی از اشتریب... زودتر بھ عمارت نفوذ کنمی ھرچدی باانیرا-    
 بعد ی دلت خواستھ اونجا دور از چشم من کردیھر غلط...خفھ شو: دیسرم داد کش    

 !؟یکنی ھم میبلبل زبون
  نداشتم بزنمیحرف.. نزدمیحرف..دلم گرفت    
برو دعا کن سام نفھمھ و ... شدشدی مدی کھ نبای چتھ؟ کارگھید! سکوت نکن -انیرا    

 ! دختره احمقزهیریاال جا در جا خون تو و اون الشخور رو م
 گھی دایصحرا ب - اریشاھ    
 شتھ؟ی پیاون عوض -انیرا    
  برمدی جان باانیرا: کردمکی رو بھ دھانم نزدیگوش    
 : کالفھ ستی بدجوردمی کھ فھمدی کشیقینفس عم    
 روزا اصال احساس نیمن ا.. تو رو بھ اون خدا حواستو جمع کنسویگ -انیرا    
 کنمی نمتیامن
 : شدیتھ دلم خال    
  شده؟یچرا؟چ-    
چند تا محل مالقات داشتم کھ بھ طرز .  شدهبی عجزیچند وقتھ ھمھ چ -انیرا    
 یبی سام بھ طرز عجوتریکامپ.کنھی رو دوا نمیزی ھم چشونیریگیپ. کنسل شدنیبیعج

 کرده بودش رهی کھ ذخی اون پوشھ ایحت.  پرونده و و تمام اطالعاتش لو رفتھندوزیو
  بودن در خونھومده اسی چند تا پلروزی وجود نداره دگھید

 : اتفاقات باز مونده بودنی ایدھنم از شوک تمام    
 !شھیباورم نم-    
 بردن کھ با مجوز وارد خونھ یی بوھاھی نکھی تر ابی عجستی نیزی چنکھیا-انیرا    

 !وجب بھ وجب اتاقارو گشتن...شدن
 ..:  ندارمی تفاوتتی زده و با میدیشک نداشتم چھره ام رو بھ سف    
  کردن؟دای ھم پیزیچ-    
 از من فقط چند تا اسلحھ کش رفتن -انیرا    

  کنارم پخش شدمی صندلنی اولیدستمو بھ سرم گرفتم و رو    
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 وسط دمیپر.... سامیول... مجوز اسلحھ ھا رو بھشون نشون دادم -انیرا    
 :دادی نمی خوبیدلم گواھ...حرفش

  ھان؟وفتاده؟؟ی کھ نی سام اتفاقی؟؟برایسام چ-    
 ..... صدات؟یسو؟خوبیچتھ گ -انیرا    
 :دی حد مممکن رسنی بھ باالترمیفشار عصب    
 جواب منو بده-    
 پس می سروکلھ بزنناشیما قراره با بدتر از ا..خودتو کنترل کن..اروم باش  -انیرا    

 ... کردندای ازش پیلیفقط چند تا مدرک تحص.. وفتادهی نیواسھ سام ھم اتفاق. اروم باش
 .....کدوم مدارک؟ مدارک استعداد: رفتی مجی گبیسرم عج    
پسره نفھم اونارو ھم ... کردندایاره مدارک استعداد درخشانش رو پ -انیرا    

 سی با پلشھی می ساعتھیاالنم . شک کردنیبھش بدجور. رانیباخودش برداشتھ اورده ا
 !یی بازجویرفتن اداره برا

 ؟؟!!!!! چرا؟؟گھید-    
 تی سام بر خالف ھوکننیفکر م.. مشکوکھزیھ چھم... سویمشکوکھ گ -انیرا    

 نیا... ستیی نی سام عادیدونیخودت کھ بھتر از ھمھ م..  کھ داره جاسوسھی ایرانیا
بھ فرض ..می شدجی گنجای اش ھستن ما خودمونم اھی بر علشتریشواھد و مدارکم ھمھ ب

 ی سھ تا اتفاق ھمزمان باھم عادقوع وی رو ھک کرده ولستمی سیکھ ھکر اتفاق
سوم بھ ھمراه داشتن ...سی پلخبریدوم اومدن ب...اول ھک شدن اطالعاتمون...ستین

 !کنھی کارو منی داره با ما ای کدونمینم... بگمی چدونمینم...مجوز گشت خونھ
:  خراب زمزمھ کردم ی چشمامو بستم با حالی اھی ثانیبرا    
 ؟...دهیرپ...ھمش....اطالعات...انیرا

 دهیپر -انیرا    
  نداشتمرانداختنی گی برای راھگھید... سرم اوار شدی روایدن    
 : بھ سمتم اومداریشاھ    
 :صحرا جان حالت خوبھ؟؟ دستمو گرفت - اریشاھ    
 نم؟ی رو بده من ببی؟؟ گوش..خھیچرا انقدر دستات  - اریشاھ    
. از ھمھ جھت بھ بن بست خورده بودم.. ادامھ نداشتمی برای راھگھید..تموم شد    

 ! رفتھ بودنیاز ب... ھا بودی متھم کردن تباری کھ راه نجاتم برایاطالعات...اطالعاتم
 ...دی کشرونی رو از پنجھ ھام بی گوشاری اراده بودم کھ شاھیسست و ب    
 شدمی میداشتم روان..اتش انتقام تو وجودم غلغلھ کرد    
 الو؟...الو؟؟ - اریشاھ    
 یسی پخش شده بودم بالفاصلھ بھ انگلی صندلی بھ من انداخت کھ روی نگاھمین    

 داره انی فقط متوجھ شدم کھ رادمیفھمی نمیزیاز حرفاشون چ..شروع بھ صحبت کرد
 :بھ طرفم اومد...  مغموم و گرفتھی بعد با چھره اقھیحدود ده دق. کنھی مینقش باز

 ..صحرا جان - اریشاھ    
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 : ھم مضطرب بودیکم... با شتاب سرمو بھ سمتش چرخوندم    
 زمی عزمیبر: اریشاھ    
 ؟ی شدینجوریچرا ا -    
 میبر..ستی نیزی چاریشاھ    
  چرا گرفتھ؟افتی؟قی شده؟ چرا نگرانیچ... ھستیزی چھینھ : دستشو گرفتم    
 یکنی فکر مینطوریمن خوبم صحرا جان تو ا - اریشاھ    
 !!اریشاھ-    
 کرد خودشم کنارم تمی ھدای صندلیدستمو گرفت و رو...با تشر من ساکت شد    

 : حال شروع کردنیتو گفتن و نگفتن حرفش مردد بود با ا...نشست
 ؟ی بھت گفتم اروم باشی وقتیدیقول م -    
  شده؟یتوروخدا بگو چ... منویترسونی می بدجوریدار-    
.. می بردی زود باای ریباالخره ھممون د..  کھ مرگ حقھ؟یدونیصحرا م - اریشاھ    

 ! ترری دیکی زودتر یکیحاال 
 :نفسام تند شده بود..کردمی باز نگاھش میبا دھن    
  غم اخرت باشھدوارمیام..زمی بھت عزگمی متیتسل - اریشاھ    
 قھی حواس و لرزون یب.. سام افتادهی برایفکر کردم اتفاق...گھی میحواسم نبود چ    

 :اش رو گرفتم
 ....نکنھ سام...؟سامی چتیت؟؟تسلیتسل-    
 لحن درست نی ترمی دستمو نوازش کرد با مالی اش جدا کرد و روقھیدستامو از     

 :مثل مادرا بھ ارامش دعوتم کرد
 موضوع نی ھضم ادونمیم... ی شوکھ شددونمیم..صحرا جان اروم باش - اریشاھ    

 یتونیم... کنارتمشھی بدون من ھمی ولیای باھاش کنار بری سختھ و ممکنھ دیلیبرات خ
...... برادرت و ھمسر و دخترش... قتشیحق...زمی عزذارمیتنھات نم...یبھم اعتماد کن

 .فوت شدن
ذھنم شروع بھ پردازش ... بودی ناگھانیلی خبر خنی ادنیشن.. آن شوکھ شدمکی    
 !.. نداشتمیمن کھ برادر...کرد
 ...!فطع مکالمھ...اریشاھ..یتماس تلفن...انیرا.....یول    
 ! ممنون بودمتی نھایازش ب...انیرا..  فوت کردمرونینفسو اروم بھ ب    
 ی ولیستی نی خوبی روحطی تو شرادونمیم..  برات سختھدونمی مزمیعز - اریشاھ    

 پاشو گلم..کنھی رو دوا نمی موندن دردنجایبلند شو ا... راه استراحتھنیاالن بھتر
احمقانھ ...  بشمتونستمی نمشدمی ازش متنفر مدی کھ بایطی شرانی تو ای االن حتیحت    

 !احمق و نفھم..خواستھ ھامم مثل خودم بود...  بغلم کنھخواستی دلم میبود ول
 اطالعات... بوددهیاطالعاتم پر...اما من رو خواستم مصمم بودم... زدبیذھنم بھم نھ    

 حرفامو؟بدون کردمی اثبات مدی بای چجورگھید.... بوددهی پرنیجز بھ جز اعمال شاھ
 مدرک؟؟
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 : شدمادهی پنیاز ماش    
 صحرا لج نکن - اریشاھ    
 خواستمیم...دلم بھ شور افتاده بود... کردی مزی وزی مزاحم کنار گوشم ویمثل مگس    

 ...نمی کامل سام رو ببی خودم سالمتیبا چشما
 دادی جواب نمی کسیول...چھار بار...دوبار... بارھی...زنگ خونھ رو زدم    
 ...می برایب..اری در نیصحرا بچھ باز - اریشاھ    
 در رو باز انیچرا را...  دادمھی رو بھ سنگ کنار در تکمیشونیپ    
 .توروخدا..انیرا..انیرا..کردینم

 کھ ی جوابمچھی از نغی دریول.. زنگ فشردمی دفعھ انگشتمو با تمام توان رونیا    
 ! کجا رفتھ بودانیرا!!!بشنوم

 شده و ادهی پنی بازوم تازه متوجھ شدم از ماشی بھ رواریبا برخورد دست شاھ    
 .کنارمھ

 ... کھینیبیم..ستشی نیکس... نکن خودتوتیاذ.. گلمایب - اریشاھ    
 می قبلی جای حال رویب.... برد و با خودش عقبدیبھ زور منو از اون قسمت کش    

 :راه افتاد.. کنار راننده بود افتادمیکھ ھمون صندل
  برم خونھ خودمخوامیم-    
  خونھ منمیریم...ستی نیخونھ کس... نکنیلجباز - اریشاھ    
 ی نگھدارنجای ھمدمی محی ترجاریممنون شاھ:  تو جام جا بھ جا شدمعیسر    
 :شی نگاھش بھ رانندگھی نگاھش بھ من بود ھی    
  وسط اتوبان نگھدارم؟؟؟نجای واسھ خودت؟ ایگی می داریچ - اریشاھ    
 بزن بغل..امیمن خونھ نم -    
 ؟یدیحال خودتو د...  من شمارو بخورم ستیقرار ن - اریشاھ    
 .ارهی ساعتھ حالمو جا مکی ی روادهی پھی... نگھدار نجایھم...ستیبرام مھم ن-    
با توقفش دروباز ..خطوط چھره اش در ھم فرو رفت و بھ سرعت راھنما زد    

  شدمادهیکردمو پ
 :دادیپا بھ پام گاز م    
  باالای ب؟یکنی بچھ گانھ میصحرا چرا رفتارا-    
  کارتیبرو پ... نکنچمیانقد سوال پ... راحتم بذاراریشاھ-    
 لباس و سر نینم بھ امون خدا؟اونم با ا ولت کابونید اخھ وسط روز کنج خ - اریشاھ    

 تو رمیمشکلت اگھ خونمھ کھ من م... باالایب...! و وضع؟تو ھنوز فرم شغل ات تنتھ
 .. باالایب...ایاپارتمان ار

  نگاش کردمیبا درموندگ    
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 شی پرمی گذاشتمت خونھ منکھیبھ محض ا..ستیحالت خوب ن:  مطمئن گفتاریشاھ    
 سوار شو...ایار

    **** 
 :نداختمی بھ خونھ می نگاه اجمالستادهیا    
  مزاحمت شدمخوامیمعذرت م-    
 :سادی برداشت و مقابلم واکی کوچی ساک دستھی    
 زنگ ی داشتاجی احتیزیچ... رو برات اماده کنھی سپردم ھمھ چحھیبھ مل - اریشاھ    

 بھ خودم زنگ یستیاگھ باھاش راحت ن.. کنھھی بخواه برات تھحھی از ملایبزن بھ خودم 
 بزن
 ؟یری میواقعا دار: متعجب گفتم    
  برم؟دینبا - اریشاھ    
 !نھ: محکم جواب دادم    
جدا از ..قمھیرف...رمی نمی ناشناختھ ایجا...  منزی خودتھ عزی راحتیبرا - اریشاھ    

 اون پسر عمومھ
! رونی بنداختمی خودم داشتم میر راحت بود کھ صاحب خونھ رو بخاطیی پررویلیخ    

 :ساک رو از دستش گرفتم
 و بھ شناسمی رو نمیبھ جز تو ھم کس..ستیحالم خوب ن!!...رمی منم میبر...نرو-    

 ستمیاندازه تو مسلماباھاش راحت ن
 مطمئن باشم؟:  وار بھ چشمام انداختدی تردینگاھ    
 لی منم دلیبر.  خودت بودی اومدم بابت اصرارھاینیبیاگھ م: سرمو تکون دادم    

 !! موندن تو خونھ ات ندارمی برایاضافھ ا
 سفر ھم مطمئنن نیا...برو باال استراحت کن...یھرجور تو بخوا:  مبل نشستیرو    

 خستھ ات کرده
 :بھ سمت پلھ ھا اشاره کرد...  مخالفت نداشتمی باریینا    
 خب؟.. صدام کنی داشتاجیاحت ھم یزیچ.اتاق سوم - اریشاھ    
 پلکامو باز و بستھ و بھ گفتن فعال اکتفا کردم    
 دوش اب ھی بھ ی مبرمازین...وارد اتاق کھ شدم کاله و مقنعھ و مانتو رو از تنم کندم    

 ! داشتم نھ حوصلھ اشوتشوی نھ موقعیول..سرد داشتم
 زوونیونھ و مردونھ او زنیچند دست از انواع لباسھا...در کمد رو باز کردم    
 رنگ رو انتخاب کردم و بعد از ازاد گذاشتن ی دست لباس شلوار سرمھ اھی...بود

 دمی تخت خوابیموھام رو
 و دی جز تھدرانیموندنش تو ا...  خطرناک بودیادی سام زطیشرا... نگران سام بودم    

 اسلحھ ی قانونری ھر لحظھ بفھمن بصورت غدمیترسیم...  نداشتیزیخطر براش چ
 کھ بھ لطف می از اونھا مجوز داشتی تعداد محدودیما فقط برا...کردهیھارو حمل م

 .... مونده نھیاما اون تعداد باق..مییای از پسشون بر بمی تونستھ بودانیرا
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..  ما تموم بشھی بھ ضرر ھمگتونستی مرانی ایسھایافتادن اون مدارک تو دست پل    
 و جاسوس ی ضد اسالمی مدرک براھیو .. جبرانش کردشدی جوره نمچی کھ ھیضرر

 ! نابغھ بودھیسام ...  نبودی و معمولی پسر عادھیسام . چون شدیبودنش محسوب م
 یسھای پلری حاال اسی رو اورده بود ولکای بھ امرشرفتشی پی کھ براینابغھ ا    

 دیکشی رو بھ دوش متشی شده بود کھ ھویکشور
 رفتن ماه ھا نیاز ب.. تو ذھنم جون گرفتشی شخصستمی سدوباره ھک اطالعات و    

 ... کالفھیلیخ..کالفھ بودم..دمی بھ صورتم کشیدست.. ما نابود شده بودقیتالش و تحق
 اخبار رو بھ نیو ا.. باخبر بودزی راحت از ھمھ چیلی نفر خکی...  نبودی اتفاقنایا    

 ی براتونستی کھ میاخبار.. منتشر کنھرانی تو کل اتونستی اب خوردن میراحت
 ! کنھغی ارومو ازمون دری زندگھی داشتن شھیھم
 ...!! نفرھی اون یول    
 ..! رو شروع کرده بود با مای بدیباز    
  و بسدونستی کھ فقط خدا سرانجامش رو می ایباز    
ام  کم کم پلکی مختلف تو ذھنم جولون دادن کھ از شدت خستگی فکرایانقدر    

  فرو رفتمیقی شد و بھ خواب عمنیسنگ
      

 
چشم بستھ دنبال لحاف گشتم و ... شدمداری بدنم از خواب بیبا احساس سرما و کرخت    

 دمی سرم کشیاونو رو
 تی تا موقعدمی بود تو جام نشستم و چشمامو مالدهی خواب از سرم پرگھی دیول    

 میھشت و ن...  بھ ساعت انداختمینگاھ... شده بودکیھوا تار... اطرافمو درک کنم
دوباره تک تک اتفاقات امروز برام ... ھستماریتازه متوجھ شدم خونھ شاھ... شب بود

  شدیاداوری
مثل دل .  بوداهی و سکیبھ طرف پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم اسمون تار    
 !!...من
 وجود داشتھ ی راھدی کردم بایتاق رو ط انھیبا نفرت پرده رو انداختم و دست بھ س    

 . نجات بدمتی وضعنیباشھ تا بتونم سام رو از ا
 ... باشھ تا اطالعات رو بتونم برگردونمی راھدیبا    
کنجکاو شدم و گوشم رو بھ در ...دیرسی از پشت در بھ گوش میفی پچ پچ خفیصدا    

 یصدا.. راحت بود یلی برام خاری شاھی صداصیتشخ.. دو مرد بودیصدا. چسبوندم
  متعلق ھستی صاحب صدا بھ کومدی نادمی ھم اشنا بود اما ھرچقدر زور زدم یبعد
 باھم ستادهی پلھ ھا دو مرد انییپا...  ممکن باز کردمی سروصدانیدر رو با کوچکتر    

 ...کردنیصحبت م
 دیرسی و کالفھ بھ نظر مکردی با مرد مشاجره مکھی در حالاری شاھامیتا بھ خودم ب    

 ...دی پلھ ھا دی و منو باالدیچرخ
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 دهیحس کردم رنگش پر.... دی شده بود و اون منو دری فرارکردن دیبرا    
 ؟ی شدداریصحرا جان ب - اریشاھ    
 :ستادمی رفتم کنارش انیی و از پلھ ھا پادمی بھ موھام کشیدستپاچھ دست    
 ..... کھنیی پاومدمی ممن فقط داشتم...خوامیمعذرت م-    
  سرت بھتره؟زم،ی عزستی نیمشکل: دیحرفمو بر    
 !نیشاھ....  بھ مرد روبروم انداختمینگاھ    
 .بھترم:  بھ نشونھ مثبت تکون دادمی سراریرو بھ شاھ    
 نیبر خالف تو من چن..ی فکر کنشتری بکمیبھتره در باره اون موضوع  -نیشاھ    

  ندارمیحدس
 کنمیعمو جان خواھش م - اریشاھ    
 یقی ھرچھ زودتر حقدیتو با..  ستی در کار نی دفعھ فرصتنیا...ارینھ شاھ -نیشاھ    
 ؟؟ی متوجھی ماجرا نگاه کننیبھ ا
 بحث نی ای برایفرصت مناسب..ھیعمو جان گفتم کاف:  با تحکم امر کرداریشاھ    

 میزنیبعدا حرف م!ستین
 ی دستفی کی حرف اضافھ انی بھ من انداخت و بدون کوچکتری نگاھمی ننیشاھ    

 . مبل برداشت و از خونھ خارج شدیچرمش رو از رو
 شھیسرد و ش...مثل خودم بود...  بودی نگاه معمولھی نینگاه شاھ... تعجب کردم    

 ... نفرت کھنھھی...ماالمال از نفرت... یا
 .دی فکر تنم لرزنی از ای لحظھ ایبرا    
 : بار بھ دنبالش رفتمنیا.. رفتن بودرونی ھم کتش رو چنگ زد و در حال باریشاھ    
  حالت خوبھ؟اریشاھ-    
 برو داخل صحرا:  شد و استارت زدنیاما سوار ماش    
 ؟ی شدینجوری ا؟چرایخوب...وا -    
 فعال... بدمحیبرگشتم بھت توض.. صحرا تونمیاالن نم - اریشاھ    
 ! شددی ناپددمی رو از محوطھ باغ خارج کرد و از دنین ماش فرموھیبا     
نگاه .  خشکم زده بودقھی تعجب کرده بودم کھ ھمونجا تا چند دقیانقدر    
 داد؟ی می ای چھ معننایا..اریرفتار خشک شاھ...نیشاھ
 : بھ سمتم اومدیزن نسبتا جوون...آسھ آسھ وارد عمارت شدم    
 ن؟ی نداراجی احتیزیخانم چ-    
زن با لبخند . عمارت باشھ کھ خودش بھ حرف اومد نی از کارکنان ادادمیاحتمال م    
 : گفتینینمک
اقا سفارش شمارو بھ ... و شاھرخ خاناری اقا شاھیخدمتکار شخص... ھستمحھیمل-    

 . در خدمتمنی داشتاجی احتیزیچ...  کردنیلیمن خ
 . خانمحھیحتما مل...ممنونم -    
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 زی چھیفقط ... بودی بزرگاریعمارت بس...  وارد اشپزخونھ شدی لبخند باحھیمل    
 د؟چرای رنگش پردی پلھ ھا دی منو باالاری شاھیفکرم رو مشغول کرده بود جرا وقت

 شد؟ی مانع حرف زدنش مزدی داشت حرف منی شاھیوقت
 ی با قسمتھای تو عمارت بزنم تا کمی دوراری گرفتم تا قبل از اومدن شاھمیتصم    

 .! بھ ظاھر خونھ اشنا بشمنی ازیمختلف و نفرت انگ
قسمت اول راست رو بھ پلھ ھا بود کھ ...شدیدر بدو ورود خونھ بھ سھ سمت جدا م    

 رسوند کھ جھی نتنی کھ وجود داشت منو بھ ای و بزرگی سلطنتی غذا خورزیدر واقع م
امت  و سمت چپ اشپزخونھ و محل اقمنیوسط نش!... ھستیسالن غذاخور
 .خدمتکارھا بود

 عمارت نی کھ خشونت ای برنز رنگینرده ھا...  داشتنی و خشنی سنگیپلھ ھا نما    
 ... باال وجود داشتیادی زیاتاقاھا... کردیرو دوچندان م

 قفسھ و جلد رنگ و کردیفقط کتابخونھ بودو تا چشم کار م...وارد اتاق اول شدم    
 درو بستم و وارد ومدیقت از مطالعھ خوشم نم وچیھ. خوردیوارنگ کتابھا بھ چشم م

 ..اتاق دوم شدم
 !!! بودیخال    
 . بود کھ من داخلش اقامت داشتمیاتاق سوم ھم اتاق    
 در اون یقی بود و انواع آالت موسیقیظاھرا اتاق موس...وارد اتاق چھارم شدم    

 ...وجود داشت
 نیچند... ورب قرار گرفتھ بود گوشھ اتاق بھ صورت می رنگدی بزرگ سفیانویپ    

...  اتاق بودنی گوشھ کی الکترتاری و گتاریمدل گ
 !چنگ... الونیو...سنتور...فونیساکس..فلوت...دف..بوردیک

و ...دمی کشی صفحھ اش دستیرو... رفتمانوی کھ در باز بود بھ سمت پیھمونجور    
 بار دو نی گذاشتم و اھی کالویپام رو رو.. ومدی نیی ھاش رو فشردم صدادی از کلیکی

 یسنتو رو ھم ھمون منوال ط.  رو ھمزمان باھم فشردم کھ باالخره صداش درومددیکل
 ... دوست نداشتمیول... کردم

 ...! اومدی بدم مشھی ھمیقیاز موس... برام خستھ کننده بود    
 سی سروشیو اتاق بغل.. در اتاق رو بستم و وارد اتاق پنج شدم اتاق مھمان بود    

 . و حمام داشتیبھداشت
 بلکھ نییبرگشتم تا برم پا...دمیچرخی ھدف دور خودم میب... حوصلم سر رفت    

 . مشغول کنمدنی دونیزیخودمو با تلو
 ی با باقیادی شدم کھ تفاوت زی کھ خواستم برگردم متوجھ دریاما درست لحظھ ا    

 ...درھا داشت
 !ھم از نظر محل قرار گرفتن و رنگش... لیھم از نظر شما    
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 ساده بودن پر از نقش و نگار بود و درست تھ گھی دی کھ بر خالف درھارهی در تھی    
 دوم متوجھ ای در نگاه اول یکھ ھر کس.... اتاقنیدرست اخر....راھرو قرار داشت

 ...شدیاون نم
 ھی تونستی اون اتاق نمزدی م تو ذھنم دادیزیچ... زدیقلبم تند تند م... چرادونمینم    

 . باشھیاتاق معمول
 خونھ نی ای از خدمتکارایکی دی بودم کھ شانیھرلحظھ نگران ا...استرس داشتم    

 ھی نکھی ادنی نداشت دیدر ھر حال صورت خوش... خب .. نھی اتاق ببنی ایمنو روبرو
 یاشھ و در حال عمارت بنی ای تعداد اتاقھای در حال بررسدهیمھمون تازه از راه رس

 ! نامنظم روبرو ھستیضربان قلب  ودهی پری کھ با رنگرنیمچش رو بگ
 اراده خودم بھ اون قسمت بھ ی اوصاف پاھام بنی احتماالت،با ھمھ انیبا تمام ا    

 ستادهی اتاق ای و حاال روبرورمی رو بگمی کنجکاوینتونستم جلو... حرکت اومدن
 اون حک شده بود ی در حال غرش رویری کھ نقش شی بودم و بھ درستادهیا...بودم

 ...چشم دوختم
 ...دمی کشنیی رو بھ سمت پارهیدستگ... اش بھ حرکت رفترهیدستم بھ سمت دستگ    
 .... باز شدکی کوچیدر با تقھ ا    
 بھ یکی بود کھ روزنھ باری داخل نور اباژورییو تنھا روشنا... بودکی تارکیتار    

 ..نداختھ بودداخل راھرو خط ا
 .... ھم فشردم تا از شدت استرسم کم بشھیلبامو رو    
 ....قدم اول رو بھ داخل اتاق برداشتم    
 ... کردندتی منو وسط اتاق ھداتی در نھاکمی کوچیگامھا    
 بود یبی عجی نقش و نگار ھاکردی بھ اطرافم انداختم کھ تاچشم کار مینگاه سرسر    

 ... اتاق رو پوشونده بودی رنگی قھوه ایواریکھ با کاغذ د
 نقطھ قرار نی شدم کھ پرت تریمتوجھ تخت... عادت کرده بودیکیچشمم بھ تار    

 ی لحاف ھم مشکیحت...رهی تی رهیت..  رنگیمشک...  تخت دو نفره شاھانھھی... داشت
 !خالص بود

 شتری بدیشا ای روش ضربان قلبم رو بھ دور صد ھزار ِکی کھ جسم کوچی تختھی    
 رسوند

      
  بشھلی تبدتی حدسم بھ واقعخواستمی وقت نمچی ھیجسم مچالھ شده ا    
 ...!سلول بھ سلول تنم بھ لرزش افتادند...ھمھ وجودم.. بار عالوه بر دستامنیا    
 .. لرزون بھ سمت تخت رفتمیبا قدمھا    
نگاھم . بھ شماره افتاده بودنفسھام مقطع شده بود و ....ستادمی سر اون جسم ایباال    

  کردی قاب عکس بود تالقھی کھ روش ی ایبا پاتخت
 شیقی عکس خوده حقنی تفاوت کھ انیو با ا... بودمدهید... کھ داشتمی از عکسی کپھی    

 ... شده اشیبود و مال من نسخھ کپ
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 ... خشک شده ام رو زبون زدمیلبا    
 باور رسوند کھ اون جسم نی لحاف منو بھ اری و ممتد جسم زقی عمی نفسھایصدا    

 تو عمق خواب غرق شده
 لرزونمو جلو ببرم و یجرات نداشتم دستا... جرات نداشتم لحاف رو کنار بزنم    

 نمی خودم ببیکابوس ده سالھ ام رو با چشما
 یدستمو جلو... افتادمھی وحشت و تھوع بھ گرای و ی قراریب...ترس..از استرس    

 ... تا ھق ھقم رو خفھ کنمدھنم بردم
 روز خودمو نی ایده سال برا...کردمی می روز رو لحظھ شمارنیا...بعد از ده سال    

 تمام شی با تمام نامردموی رو کھ زندگی اونیزندگ...  کنماهی زدم تا فقط سشیبھ اب و ات
 ...! کرداهیس

 ... شباھت داشتداری نفساش بھ انسان بیصدا...  و کشدار نبودقی عمگھینفسھاش د    
با ...انگار لقوه گرفتھ بودم..ثبات نداشت.... دستم متحرک شده بودنیاستخونھا    

 یتمام جونم رو تو....جلو بردم! انگار تشنج کرده باشم.... دیلرزیشدت ھرچھ تمام تر م
 ...دمی کنار کشکلشی ھی رنگ رو از روی و لحاف مشکختمیدستھام ر

پلک زدم تا .. نمیپلک زدم تا بتونم بب..دمی تارم دی چشمایبرق چشمھاش رو از ال    
 ... شفاف بشھدمید

 یکی تو اون تاری حتشی مشکیبرق چشمھا...  گونم فرود اومدیقطره اشکم رو    
 ...دادیخودشو بھم نشون م

 تونستینم... حرف بزنھتونستینم... تکون بخورهتونستینم... وحشت کرددنمیبا د    
 داد بزنھ و تونستینم.. بلند شھ و فرار کنھتونستینم....  انگشتش رو تکون بدهیحت

 ... خرخر از گلوش خارج شدھی شبیی کنھ فقط صدارونمیب
...  خوردواریکمرم محکم بھ د... برخورد کردمواریانقدر عقب عقب رفتم تا بھ د    

شمامو بستھ بودم و با چ... دمی کشغی دھنم محکم نگھ داشتم و از تھ دلم جیدستمو جلو
 وحشت؟ ای ؟ی بود؟؟؟ترس؟خوشحالی از چدونستمینم...دمیکشی مغی خفھ جیصدا

 .... شده بودیمغزم تھ...دونستمینم
 و اشکام دمیکشی مغی خفھ جیبا صدا..  وحشت کرده بودیاونم بدجور... بوددهیترس    

 ...ختندیری صورتم می وقفھ رویب
 تیسرم بھ گران... دو تا پام سقوط کردمیرو..کردمی حس میافت فشارم رو بھ خوب    

 ...ختیری منی زمیاشکام رو...  برخورد کردیسرد قھوه ا
 ! اواره بودی کوچھ ھایده سال بوم دلم تالق!  زمان بودمنیده سال تموم مسافر ا    
 یحالتھام عصب... بھ زور خودمو بلند کردمقھیبعد از دو دق....رفتی مجیسرم گ    
 ...شکھ بودم...  و خنده ام دست خودم نبودھی و گرغیج...بود
بھ صورتم زل زده بود و از ترس ... ستادمی سرش ای و باالدمی کشنیپاھامو رو زم    
 .... کنھی کارتونستینم
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 اراده بھ گلوم چنگ زدم یب... گلوم پر شدینفرتم تا باال... دستھامو مشت کردم    
 : زدمیصدام گرفتھ بود، لبخند زشت...چشمھامو پاک کردم

 : انداختم لبخندم وسعت گرفتیبھ سر تا پاش نگاھ.... سالم-    
 نم؟؟؟یبی دارم میمن چ-    
    -......... 
 :زدیقلبم وحشتناک تند م    
 ؟یشناسیمنو نم-    
    -........... 
 !گنجھی خوب کھ تو خاطرت نمیاونقدر...شناسمیب م من تورو خویول-    
 زمزمھ ی سرش خم شدم و با لحن ترس الود و منفوریرو... باز بھ خرخر افتاد    

 :کردم
شاھرخ .... عجلھ نکن...  میشیکم کم باھم اشنا م!!!... زودهیلی من خیواسھ معرف-    
 !یتبار
 لبخند کردی و منو نگاه مکردیفقط خرخر م. با بھ زبون اوردن اسمش چندشم شد    

 : ردمیچندش
 خودم خوار شدنت رو ی برسھ کھ با چشمای روزنی اکردمی وقت فکر نمچیھ-    

 ...نمی شدنت رو ببچارهیبدبخت و ب...نمی ت رو ببیلیذل...نمیبب
 ...دیاشکم چک    
باد ..پنجره فقط چند سانت باھام فاصلھ داشت دستمو جلو بردم و بازش کردم     

 : داد زدمھی اورد سرم باال گرفتم و با گری و تاب در مچی رو بھ پری و پرده حردیوزیم
 ی بعد از ده ســــــــال باھات اشتـــخوامی کھ مھیامشب شب.... آآآآآخ خــــــــــدااااااا-    

 !کنمی رو با وجودم حــــس می زندگدی کھ امــــھیامشب شب... ـــــــــمکنـــــــــ
 عذاب دھنده اش براش طی شرانیصد در صد ا...کردیشاھرخ وحشت زده نگام م    

 ... بودزی چنیبدتر
 :ھق ھقم گلوم رو پاره کرده بود..دادی بھم امون نمھی گردمیبھ سمتش چرخ    
 ییــای اون بدبختـــدیبا.... ی بکشـ ــنای از اشتری بدیبا ... بکـ ــش؟؟؟یکشیعذاب م-    

 سھمت نیا.... یتو ھم بکشـــ.... ھمھ وجودم لمس کردم...با....کھ لحظھ بھ لحظھ من
 ....ستین

 !... ھم کھ باشھ بازم کمـ ـھایسھم تو بھ اندازه کل دن    
 ھی... از تھ دلم..لبخند زدم...  روش خم شدم و دستامو دو طرف سرش گذاشتمشتریب    

 یلبخند...  لبخند خنک کنندهھی... روزانھ امی تظاھر ھانینھ مثل ھمھ ا...یلبخند واقع
 ..: دلم رو کم کنھشی اتتونستیکھ م
 ...! خدا بھت عمر نوح رو بدهکنمیدعـا م.... کنمیاز تھ دلم دعا م -    
 :اھش رنگ تعجب گرفتنگ    
 :  منفورش ادامھ دادمافھیمنزجر از ق    
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 خوامیاز خدا م... حالت از وجودت بھم بخورهقھی بھ دققھی و دقیباش...یتا باش-    
 مرگ خودتو ی و ھر لحظھ ارزوی زجر بکشھی بھ ثانھی بھت عمر بده کھ ثانیانقدر

 ... شاھرخیبکن
 و ی باشدیتو با... کنمی مرگ خودمو می کھ ده سالھ ارزویمثل من...مثل من -    

 ...ی شاھرخ تباریعذاب بکش
 : اشاره کردمتشیازش فاصلھ گرفتم و با قھقھھ بھ وضع    
 روز ھی..یکردی فکرش رو م؟ی افتادیبھ چھ روز...نیخودتو بب...نیبب -    

 قدرت تکون دادن نوک انگشتش رو ھم نداشتھ یحت...با اون ھمھ ارج و قرب..شاھرخ
 باشھ؟

 ھر ی بھ بعد منتظر عذاب ھانیاز ا...  انگلخورهیحالم ازت بھم م: با تنفر لب زدم    
قراره بدتر از .. ی مرگ خودتو بکنی ارزوھیمنتظر باش تا ھر ثان... باشتیلحظھ ا

 !!فقط من... نفرهھی...خودم..ارمی بھ سرت بنایا
 اگھ یول. رسمی بھ کارم میپس بدون دغدغھ ا...ی کنی غلطچی ھیتونیم نمخوشحال-    

 رو یکار....ھی بھ بقی خرخر کردنات عالمت بدنی با ای بخوای کنیادی غلط زیبخوا
 ...!یکنی فکرش رو ھم نمی کھ حتکنمیم

قبل از . ی روز رو دادنی ادنی کھ بھم عمر دی مرسایخدا:  بھ سمت در رفتمھیبا گر    
 گونھ ی درشت اشک روی و بھ شاھرخ کھ قطره ھادمیخارج شدنم رو پاشنھ پا چرخ

 :دی تو عمق وجودم رخنھ کشری وصف ناپذیلذت... چشم دوختمکردی مییاش خودنما
 ی کھ طیی بھ غلطای وقت دار،ی و فرصت مالقات بعدمونی بعدداریاز امشب تا د-    

 کن بھ اون ذھن لجنت فشار یفکر کن و سع ....ی فکر کنی کردشی سال پیس- ستیب
 . امشب واست راحت باشھی تا ھضم حرفایاریب

 :کردیشاھرخ خرخر م    
چھره ام رو جمع ! ی منو بشناسیتونی نمیھزار سالم فکر کن! عجلھ نکن احمق-    

 : گفتمکنمی موجود چندش نگاه مھیکردم و انگار کھ دارم بھ 
زنده باش و زجر بکش ... زنده باش...  امکارهی چ ومی من کیمونده تا بفھم-    
 خوشحالم دناتیبا درد کش...  رو بھ من ببخش شاھرخیعذاب بکش و لبخند رو شاد...
 کھ زنده ی تا وقتخوامیم... ترم کنوونھی دشھیبا حرف نزدنات و الل بودنت از ھم..کن
 ...نمی ببچشمام  رو باتی و خوار شدگتیچارگیام ب
 پس فقط زنده بمون-    
 سی بھ سمت سرومیوارد اتاق خودم شدم و مستق...  رفتم رونیدروباز کردم و ب    

 ... اتاق حرکت کردمیبھداشت
 ... دمی اب رو باز کردم و تند تند بھ صورتم اب پاشریش    
 ... نگاه کردمنھیی انی اتشیسرمو باال گرفتم و بھ صحرا    
انگار بعد از ده سال ..بعد از ده سال عقده درونم خاموش شده بودانگار ...لبخند زدم    

 ... شدلیلبخندم بھ خنده تبد..  اروم تر شده بودمشھیاز ھم
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 ومدی کھ نفسم باال نمدمی خندیانقدر    
 اشکمم با اب ی اب قطره ھای بار ھمراه با قطره ھانی و ادمی اب پاشگھی مشت دھی    

 ...د اومنیی شد و پابیروون ترک
 شده بودم کھ کی نزدیانقدر....  کردمھی دادم و گرھی تکییسرمو بھ سنگ روشو    

 .. و لذت ببرمنمی شاھرخ رو ببیای بدبختتونستمیم
 ...!یآخ گلرخ کاش تو ھم باھام بود... یمامان کاش زنده بود... آخ خدا    
 !کردی فرق مزیکاش ھمھ چ    
 !...کاش    
      

 
 .جیکالفھ و گ..یخستھ عصب...  اومداریشاھ    
 بلند خودشو بھ اتاقش رسوند و ی کھ بالفاصلھ از اومدنش با گامھای عصبیانقدر    

 درو محکم بست
 شام رو حاضر زی خانم محھیمل. مبل نشستھ بودم حواسم ھمش باال بودیمن کھ رو    

 یلی اونم خگرسنھ بودم..کرد و با صدا کردنمون مارو بھ غذا خوردن دعوت کرد
 باعث شد نمیھم.. لب نزده بودمیزی بھ چینیریاز صبح بود کھ جز دو سھ تا ش... ادیز

 توپ ی غذاھی خودمو بھ زی رفتنم بھ پشت منم،با کی رو حالجاری رفتار شاھنکھیبدون ا
 !دعوت کنم

 نیی بعد پاقھی رفت حدود دو سھ دقاری خانم اما خودش شخصا بھ اتاق شاھحھیمل    
 نی ببرفی تشرنی شام رو نوش جان کردنکھیصحرا خانم بعد از ا: " و گفت کھ اومد 

 "اقا باھاتون کار واجب دارن..باال
 حھی حرف ملنی برنجم بودم با ای خورشت روختنیمن کھ اون لحظھ در حال ر    

 کھ بھ کل اشتھام از یانقدر.  شدریھول کردم و طرف خورشت قرمھ از دستم سراز
 بود کھ یی نبود جای عادی جاھی عمارت واسھ من نیا... بودمدهی رفت، دوباره ترسنیب

 ببخشم امی و بھ روح زخم خورده ام التبشم  با دوز و کلک واردششیقرار بود مدتھا پ
 ھی تمام احواالت ؛ سام ازم خواست تا با ختنی شاھرخ و بھم ری با تصادف ناگھانیول

 وارد نجای بھ امی ھرگز از وجودش با خبر نبود کھی از راه پسریبرخورد اتفاق
ار ی منو نسبت بھ شاھی حس لعنتنیاگر ا...رفتی مشی خوب پزیظاھرا ھمھ چ...بشم

 ی بزرگتریاما من ھدفھا!.. می نکرده بودینی بشی ھرگز پنویا! میگرفتیرو فاکتور م
 حس و فقط و نی رو ابستمی تو خلوتم چشم می بزرگ کھ حتیاونقدر..در سرم داشتم

 ھی ھدفم بزرگ بود کھ بعد از گذشت ده سال سای اونقدرکردمیفقط بھ انتقامم فکر م
 اصال حسم بھ دمیشا...کردی تر موونھی دو منواری دی شاھرخ روکیمتحرک تار

 ...دونمی نمیچیھ! دونمینم... حس نبوداریشاھ
 رو بھم یبی حس عجھی حھی از جانب ملاریبا فراخواندن من بھ اتاق شاھ... االنیول    
 با سماجت یول...سوی گی راه ھستی اخراگھی دگفتی تھ ذھنم بھم میزی چھی.. کردنیتلق
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 خودمو تو شتری و بشتری و ھر لحظھ بزدمی ازار دھنده رو کنار میتمام اون صدا
 !کردمی غرق میباتالق بدبخت

 نیسوزیاالن م...نیدست نزن... شدی خانوم چی وایا: حھیمل    
 ری پام سرازی اگھ رویحت... برام نداشتی خورشت داغ اصال و ابدا سوزشنیا    

 ! نداشتیحداقل امشب سوزش...شده بود
 من خوبم... خانمحھی ملستی نیزیچ-    
 :کردی لباسم رو پاک می و تند تندرودیچرخی دور خودش مجی گحھیاما مل    
 نیتوروخدا بر..قتون گذاشتمصحرا خانم چمدونتون رو باال داخل اتا - حھیمل    

 نیلباساتونو عوض کن
 .... حواسم پرت شددفعھی ی چجوردونمینم... خانمحھیشرمنده ام مل-    
 : بود دستمو بلند کردی کھ زن مھربون و با محبتحھیمل    
  باال شمانیبر!...ادی مشیپ...  دشمنتون شرمنده ھی چھ حرفنیا - حھیمل    
 ی و اونھارو با لباسادمی کشرونی بیاسی دست بلوز و شلوار ھیاز داخل چمدونم     

 یعادت بھ بستن موھام نداشتم پس بعد از برس و دست....  کردمضی ام تعویخورشت
 اریبھ سمت اتاق شاھ...  شونھ ھام رھا کردمی اونھارو ازادانھ رودنیتوشون کش

  ورود رو دادهحرکت کردم و بعد از چندتقھ بھ در اجاز
 :دمی باز کردم،سرک کشی رو بھ ارومدرو    
 ؟ییکجا...کھیچقدر تار-    
 ..رو تختم...اجلویب: صداش اومد    
 اونو یدی با لمس کلتیدر نھا. نخورمنی تا زمدمیکشی مواری دستمو بھ دیکیتو تار    

 . اتاق روشن شدیفشردم کھ ھالوژن ھا
 خاموشش کن:  چشماش گذاشت و غر زدی ساعدش رو رواریشاھ    
  فرستادم عقب گرد کردم تا خارج شمرونی با شتاب بمویبازدم تند و عصب    
 ؟یریکجا م - اریشاھ    
 : اش حرف زدمھی با سایکیبرگشتم و تو تار    
  بھ منھ؟یاجی چھ احتگھید...ی تنھا باشیخوایظاھرا م-    
  رو دوست دارمیکیتار- اریشاھ    
 شھی باعث خنده اش مدونستمی لحن مسخره کھ مھی و ی با دھن کجنھیست بھ سد    
 !!ن؟ی دارفینھ بابا؟؟ خفاش شب تشر: گفتم
 .:دمی خنده اش رو شنزی ریصدا.. ھم شدنطوریھم    
 ؟یناراحت - اریشاھ    
 ی تاھی.. توجھ بھ غرغرھاش ھالوژن رو زدم کھ اخماش تو ھم رفتی بار بنیا    

 بابت؟:  انداختمابرومو باال
 میرفتن ناگھان - اریشاھ    
  باال؟نی ای منو کشوندنیواسھ ا-    
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 ؟یحوصلھ درد دل دار: دی کشی پوفاریشاھ    
 رو کھ بھ خودش اومد رهی نگاه خاریاونم شاھ..درد و دل...با تعجب نگاھش کردم     

  شده؟یزیچ:  انداختیبھ خودش نگاھ
 از کنارش یبھ طرفش رفتم و با فاصلھ کم...بھی برام عجکمیفقط ..نھ -    

 : کھ شروع کردکردمی می تخت بازی رویبا گلھا... تو سکوت بودیقیایدق...نشستم
 بھ ی مادر درست حسابھی کھ بچھ بودم حسرت داشتن یاز وقت....یدونیم - اریشاھ    

 مامانم ستخوای دلم مرفتمی اول مھر دبستان کھ میروزا. ... االنیحت...دلم مونده بود
بوسم کنھ و ... کنھمی و با ورودم بھ کالس ھمراھستھی سر صف واھی بقیمثل مامانا

  حس کنمشھیھم شوی مھر مادرمیبتونم تو زندگ
 فوت کرده؟: از حرفش متاثر شدم    
 !گنی مینجوریا:  شدنیلحنش غمگ    
 گن؟؟ی مینجوریا: دمی پرسیاستفھام    
 بود کھ بابا با اشک ی وقتادی مادمی کھ ازش یری تصونیاخر:  سر تکون داداریشاھ    

نھ ..نھ صداش..ستی نادمی ازش یچیھ...یچی ھگھید!  کردرونشیب...... از خونھ ھیوگر
 ! برگھ عکسھی یحت... ی اگھی دزی چچینھ ھ... اسمم از زبونشدنینھ شن..حرفاش

 :سکوت کرده بودم تا حرف بزنھ    
دلم !  نھای داشتم ی اصال از اول مادردونمی نمیحت...ھواشو کردم...ییھویامشب -    

 رو یادی زیبابا بعد از مامان خدمتکارا...  کنھتمی دستشو رو سرم بکشھ و حماخوادیم
 ی وقت نتونستن جاچی کدومشون ھچی رو استخدام کرد اما ھیادی زیپرستارا..اورد
  مامانو برام پر کننیخال
 ؟یدی نفھملشوی وقت دلچیھ-    
 . روز افتادنیبابا بھ ا...تا خواستم بفھمم - اریشاھ    
 :دمی اومد و پرسادمیتازه !! دادمیبا تحکم چشمام داشتم بندو اب م    
 بھ کدوم روز؟-    
! خواستی ازم مدییانگار کھ حکم تا..  بھ چشمام انداختیقی و دققی نگاه عماریشاھ    

 : جواب دادیبی کردم کھ با لحن عجوارینگاھمو معطوف درود
 کنمیفکر م...و قدرت تکلمش رو از دست داده..قطع نخاع شده...تصادف کرده-    

 بھت گفتھ بودم؟
 فراموش کردم... و ی گفتدمیشا!کنمی فکر نمیعنی...نھ...خب..خ:  ھول شدمیکم    
 :دی خوش فرمش کشینی بغھی بھ تیدست    
 ی راحتادیمن ادم ز... برھھ از زمانم باشھنی اتفاق تو انی با تو بھتریی اشنادیشا-    

اما در برابر تو انگار کھ سالھاست ...اونم در خصوص جنس مخالفم .  صحراستمین
 رو یاما بازھم اون حس کاف.. شدهتی تقومی روابط اجتماعتمی موقعلیبھ دل.. شناسمتیم

 گم؟یم ی چیفھمی مدونمینم..ندارم
  تکون دادمیسر    
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 موکلھامم از یفشار پرونده ھا... ازم دارهبی غربی عجیدرخواستاعموم  - اریشاھ    
 کھ یی ھایسروکلھ زدن با مدع.. روزانھیدادگاه ھا... ارهی طرف بھم فشار مھی

 : تخت پرتاب کردیخودشو رو... خونھ و باباطیشرا... و بس دوننیخودشونو مالک م
 !یلیخ... خستھ امیلیخ...اخ خدا-    
 نیا! رانی امی مقیی اروپاھی کل سھام شرکت رو بفروشھ بھ خوادیعموم م...یدونیم-    

!  ققنوسییمای اعتبار شرکت ھواپی از دست دادن تمامیعنی خانواده ما یکار برا
  نظرش رو برگردونمتونمینم. میریماھم از دست م...شرکت از دست بره

 چرا؟-    
احساس ... زودتر انجام بدمشوی قانونیفقط اصرار داره تا کارا...دونمینم - اریشاھ    

 ....از جانب...از...کنھیخطر م
 حرفشو قطع کرد    
 از جانب؟:  لب زدمیسوال    
 ! دخترھی - اریشاھ    
 گفتی بھم میحس...دھنم خشک شد و چشمام گرد...دی وار باالپرکیابروھام تومات    
 ... بشھکی نزدی بوده تا بھ اون بحث اصلی حرفا مقدمھ انی ایتمام
 !...شھی رو مششونی دستم داره کم کم پگفتی بھم میو ھمون حس لعنت    
نھ . احتمال بدونم اونھاروھی و فقط در حد رمی کردم احتماالت رو در نظر بگیسع    

 .. باشھیاون دختر معلوم نبود ک...شتریب
 موضوع پررنگ وسط ھی..  معلوم نبود تا چھ اندازه باشھارمی شاھیو صحت حرفا    

 :دیچرخیافکارم م
 ؟...باخت...  ای؟ ..برد     
      

 
 ؟ی واضح تر حرف بزنشھیم-    
 .... توطی شرایول: اریشاھ    
 .من خوبم: پلکامو بستمو با تحکم گفتم    
 یادی تو زکنھیعمو فکر م.. گمی می کنجکاودونمیچون م...باشھ صحرا - اریشاھ    

 ی گفتم ولینجوری کھ حرف رو اخوامیعذر ممن واقعا ...یمرموز
 :دستامو باال اوردم و اون حرفش رو قطع کرد    
 دمی خودم از شرکت استعفا میبھ زود... متوجھ شدم... ھیکاف-    
 ؟ی کنی کارنی چندی بای چیو برا - اریشاھ    
: بھ اطرافم اشاره کردم...نمیبی ادامھ دادن نمی برایلیچون دل:  شدمزی خمیتو جام ن    

 ...لھی دلی بیادی زنجایحضور من ا..حق با عموتھ
 :مچ دستمو گرفت    
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 کھ با دونستمتی منیعاقل تر از ا...یری جبھھ بگعیمن بھت نگفتم کھ سر - اریشاھ    
 یستیتو کھ بچھ ن.ی واکنش نشون بدی دو کلمھ حرف بخوادنیفھم
 یحاال از طرف ھر ک... تمی رو اونم بھ شخصنیھ تودنی تحمل شنیول...ستمیبچھ ن-    

 ...دمیاجازه نم... باشھخوادیکھ م
 ...زنمی دارم باھات حرف منیبش - اریشاھ    
 .. وجود ندارهدنی شنی برایاز نظر من حرف -    
 !!!گــمی بھــت منیبش - اریشاھ    
 جذبھ اش ادمو ی بدجورکنمیاعتراف م... اراده نشستمی بلندش بیبا صدا    

 ...ترسوندیم
 عمو دیشا... ادی زیلیخ... برام مھمھیلی بھت بزنم خخوامی کھ مییحرفا - اریشاھ    
 ماه شی شنی ایط..  من ندارمیول... رو راجع بھ تو داشتھ باشھی تصورنیچن

 ... برام شناختھ شده کھ بتونم در باره ات نظر بدم و قضاوت کنمینقدری اتتیشخص
  بوده؟ی کرانی پروازت بھ انیاخر: دی مقدمھ پرسیمکثش ببعد از     
 ... بھ بحث ما دارهیچھ ربط...نیا-    
 بوده؟؟؟چند سالــھ ی پروازت کنی اخرگمیم..ربـــط داره: کالفھ حرفمو قطع کرد    
 ؟ییکای امرمیمق

 :چرخھی داره دور سرم مای دنکردمیحس م... اب دھانم رو اروم قورت دادم    
 با ییدرست زمان اشنا: لرزون اضافھ کردم... بودهشی ماه پشی پروازم شنیاخر -    
 ...تو

 و زمان اقامتت؟:  کم نشده بودیزیھنوز از اخمش چ    
 .... داره بھی چھ ربطنایا: دهی رنگم بھ شدت پردونستمیم    
 ؟؟!زمـــــان اقامت - اریشاھ    
 ...از زمان تولدم...از: چشمامو بستم    
 تی نھایب.  بوددی مثل تردیزیتو نگاھش چ... کردی نگاھم مرهی و خیھمچنان جد    
 ..دینبا...کردی بھم شک مدینبا...  کردم صداقت حرفمو با نگاھم مھر بزنمیسع
 ران؟ی ایومدیچرا م:  بعد دستمو اروم رھا کردھیپنج ثان    
 :  جواب دادمندازمش،پسی بھ شک مشتری بدنامی با سوال پرسدونستمیم    
 چھارده زدهی بھ سکی نزددیشا... بچھ بودمیلیاونم خ....ومدمی نشتری دو بار بیکی-    

 سر زدن بھ عمھ یبرا...خب ...ُخ.. بودیرانیپدرم ا..ادی نمادمی یادی ززیچ...شیسال پ
 ..خواستی منطوری بابا ایعنی...میومدیام م
 عمھ ات کدوم شھره؟ - اریشاھ    
 ...تھران-    
 کدوم منطقھ؟: اریشاھ    
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بعدشم کھ عمھ فوت ... نداشتمیادیمن اون موقع سن ز...ادی نمادمی... بخدادونمینم -    
 برات تمی شخصیگی مگھ نم؟یپرسیم.... سواال رونیا...نیا.....یچرا دار.....چرا.کرد

 .اری شاھفھممی سواالتو نمنی ایشناختھ شده ست؟معن
 : شدرهی فوق العاده ترسناک تو صورتم خی جوابم رو بده با نگاھنکھی بدون ایول    
 ھ؟ی موحد چسویرابطھ ات با گ - اریشاھ    
 ....! نزدگھید..... قلبم    

 
 

 رفتی مجی گیبیسرم بھ طرز عج...  فتمی تالش کردم تا ھمونجا پس نیلیخ    
 کردمیمات و مبھوت نگاھش م    
 ھ؟ی موحد چسویبطھ ات با گرا...صحرا با توام  - اریشاھ    
تا اسم و رسم خودتو از ... یری من قرار بگطی تا تو شرایبودی محکم مدی بایلیخ    

 تی ھونکھی اخواستی میاراده قو... ی تا تماشا کنی و باشیزبون دشمنت بشنو
 ! سختیلیخ...سخت بود... ی و خودتو لو ندی خودتو ھمچنان حفظ کننیدروغ

 سو؟یگ-    
 ...سر تکون داد    
  موحد؟سویگ: دوباره تکرار کردم    
 ...! بودرهی بھم خزی برانگدی تردی کرده بود و بھ نوعزی چشم راریشاھ    
 !! بگمیچ... کمکم کنای بگم؟خدایچ    
 ش؟یشناسیم - اریشاھ    
 نشستھ و ی تباراری شاھی کھ روبرویکس...ھی موحد ھمون صحرا مالکسویگ    

 ... پردازش کنھی اطالعات رو بھ طور کافتونھیمغزش نم
 تیدو شخص...دو نفر... کنھی می موحد زندگسوی کھ تو خونھ گِی کسیصحرا مالک    
  جسمکیدر ...

 ی دختر محکم قوھی و صحرا ی شکننده و عدم اعتماد بھ نفس کافتی شخصھی سویگ    
 . نفر ھستنکیھردو ... و با اراده

 مطمئنم...یدیمطئنم اسمشو شن....یدونی می ادم چنیصحرا از ا - اریشاھ    
 ؟یدی رسینانی اطمنیاز کجا بھ ھمچ-    
 : شد و دستاشو تو ھم گره زدلی بھ جلو متمایکم    
! شھی من باشھ با حاالت تو متوجھ می جای ھر ادم؟یقصد انکار کھ ندار - اریشاھ    

 .رک و پوست کنده بھم جواب بده
 ...ی لعنتجھیسرگ... منیسردرگم...ثبات کالمش... لحن امرانھ اش    
 ...! کردمداشی؟پییکجا...اریشاھ -    
 کھ خوشحال بھ طرف ما ینی و شاھدی ما ھمزمان بھ طرف در چرخیسر ھردو    

 .. لحن خندونش شدنیگزی من ساکت شد و بالفاصلھ اخم جادنی و با دومدیم
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 : رو خطاب قرار داداری بھم انداخت و شاھینگاه نھ چندان دوستانھ ا    
 اری شاھیمھمون دار -نیشاھ    
 : شدرهی ھمچنان بھ من خاریشاھ    
 ... عمو جانستیصحرا مھمون ن -    
 محافظھ کار عمل نکرده نکھیناراحت از ا.. تھ دلم ھم خوشحال بودم ھم ناراحت    

از جام .  جواب ندادن بھ سوالش جور شدی فرارم براتی موقعکھنیخوشحال از ا..بودم
 :بلند شدم

 ...ذارمیتنھاتون م-    
 صبر کن -نیشاھ    
 ادمارو نیا.. خونھ رو دوست نداشتمنیا...زدیقلبم تند تند م...ستادمیا    
 رو انی از تھ دل رای ھاتیمن حما...ھمھ و ھمھ سبب عذاب من بودن...خواستمینم
 نی سرو کلھ زدن با اییروحم توانا...خواستمی سام رو مزیاغوش محبت ام..مخواستیم

 ... دغدغھی تنفس بھی...خواستمی ماد ازی ھواھی...  انسان نمارو نداشتیگرگ ھا
 خوامیدر اسرع وقت مدارکت رو م: ستادی روبروم انیشاھ    
 چشمام از ترس گرد شد    
 !عمو جان:  تشر زداریشاھ    
 ؟یمتوجھ شد -نیشاھ    
مدارک من بھ چھ درد شما ...ی جناب تبارخوامیعذر م:  حفظ کردممویخونسرد    

 خوره؟یم
من بر خالف برادر زادم زود بھ ھر ...  تا االن بھت گفتھ باشھدی بااریشاھ -نیشاھ    
 اساس نیا.....  ما بشھی وارد زندگلی دلی بتونھی نمیھر شخص...کنمی اعتماد نمیکس

 ست؟ی ننطوریا... از کارکنانم داشتھ باشمیکھ اطالعات جامعکار منھ 
 !یری تند میدار...ھیعمو کاف - اریشاھ    
 :دی دستشو بھ نشونھ سکوت باال اورد و بدتر از دفعھ قبل پرسنیشاھ    
 ؟یکردی مکاری تو اتاق برادرم چشبید -نیشاھ    
 ؟... دوام اورده بودمیمن چجور...شوک پشت شوک    
 ...کردی بھ ما دونفر نگاه مجی گاری بار شاھنیا    
 یعنی ترس ی تا بفھمیستی من نیجا...دیچرخی حرف زدن نمیزبونم برا    
 تا سقوط یستین...ی با تمام وجودت حس کندمی رو کھ کشیی تا درد ھایستین...یچ

 !!...یستین....ینیخودت رو با چشمات بب
 :ون بشمدستامو مشت کردم تا مانع لرزشش    
 ..حوصلھ ام سر رفتھ بود... فقط...من -    
 کردی ابروش رو باال برد و با تمسخر نگام می تاھی نیشاھ    
 ندیقبول دارم کارم خوشا.. حوصلھ ام سر رفتھ بود... تو عمارت نبودیکس-    

 ! منی کنجکاوی ارضای بھ پانیبذار.. خوامینبود،بابتش ھم ازتون معذرت م
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 ؟یدیتو بابا رو د - اریشاھ    
 : بار خودمو حفظ کردمنیا    
 نقش و دنیاونھم با د... شدمشونی متوجھ اتاق ایمن فقط اتفاق...بطور کامل نھ -    

 ... دری روبی غربی عجینگارھا
 ! بار راست گفتمنیا    

 
 .. : برخورد کرد کھ انگار حرفمو باور نکردهی جورنیشاھ    
 و بھ ی کنی نقشت رو بازی خوب بلدیلی شما خای...ی سرکار خانم مالکنیبب -    
 !یی واقعا راستگونکھی اای...ی ھستی خوبی دروغگوینوع
 و دی دور دورم چرخکی!.. ستی درست نچکدومیکھ البتھ از نظر من ھ: مکث کرد    

 :براندازم کرد
 عمارت نی ای ھانی دوربکھیزمان... ی خوش شانس باشیلی خکنمیفکر م -نیشاھ    

 و دست ما فتھی از کار مکبارهیدر حال ثبت گشت و گذار شما تو اتاق برادرم ھست بھ 
 .مونھی شما ناتموم می بھ ظاھر کنجکاونی ادنی فھمیبرا
 کھ من تو ی مدت زماننکھی ایعنی نی از کار افتاده بودن؟انھای دوربدم؟؟یدرست شن    

 ..ستیاتاق شاھرخ بودم مشخص ن
 ! خوش شانس بودمیادی زگفتی راست منیاھش    
 یبا سرعت ھرچھ تمام تر مانتو و روسر..  دو ابروم نشوندمونی میظیاخم غل    

...  سالن حرکت کردمیوچمدون رو از گوشھ سالن چنگ زدم و بھ طرف در خروج
 ..سمی باعث شد وانیکھ لحن شاھ... کشوندمیچمدون رو ھمچنان دنبال خودم م

 ـــــــــجــــا؟؟ک -نیشاھ    
 : برگشتمتیبا عصبان    
 سر نی ھستسمییر.. نی باشنییخوای کھ میھر ک... ی تباری اقانینیبب    

 نمیباشھ ا....بھ عنوان دوست برادر زادتون..  سرجاشنمیکارمندتون ھستم ا..جاش
 نیی بخوادمی بھتون اجازه نمیطی شراچیتحت ھ... عنوانچی بھ ھیول... حیصح

 دی بایمن بھ چـــھ جرم...نی پاھاتون خورد کنری زقھی منو در عرض ده دقتیشخص
 شمارو تحمل کنم و بھ حساب سنتون و مقامتون حرف نزنـــم؟؟؟ حانھی رفتار وقنیا

 !ــــنی حرف بزنینطوری با من ادمیمــــــــــن بھتــون اجازه نم
ا از گوشھ گوشھ عمارت ھمھ خدمتکارھ.. کرددای سالن انعکاس پی بلندم تویصدا    

پچ پچ ھاشون رو اعصابم .. شده بودنرهی بودن و بھ ما سھ نفر خدهی کشرونیسر ب
 ...بود
نھ مھماندار ..  در کارهی ای لحظھ بھ بعد؛نھ صحرا مالکنیاز ا: دمیخشمناک غر    

 وجھ مجبور بھ جواب چیبھ ھ... نھ شما منوشناسمینھ من شمارو م... شرکت ققنوس
 و استعفا نامھ ام رو امضا امیم"  فرصت ھم خودم شخصانیتو اول...ستمیدادن بھ شما ن

 ...کنمیم



 135 

ادم ..ی بھم لطف کردیلی ماه خشی شنیاز تو ھم ممنونم تو ا:  گفتماریرو بھ شاھ    
ھ چ.. رفتار رو تحمل کنمنی اتونمی وقت نتونستم و نمچیاما ھ...ستمی نینمک نشناس

در ھر حال بابت ...  بشھنی توھتمی خودم بھ شخصی و رو در رومی مستقنکھیبرسھ ا
 ..خداحافظ... م ممنونی کھ انجام دادییھمھ کارھا

 انتظار داشتم دییسای و فقط فکش رو بھم مزدی حرف نماریدر کمال تعجبم شاھ    
 از من یچک ھرچند کوی کھ بھم کرده بود جانب داریحداقل بعد از ابراز عالقھ ا

 ! و رفتن منو تماشا کنھستھی کنار عموش بانکھینھ ا... بکنھ
 نی داشتم ای راستیانگار راست...!!  داشتمیچھ انتظار...اشک تو چشمام نشست    

انگار ...سادمی و کجا وامی رفتھ بود کادمیانگار واقعا ..کردمیعشق مزخرف رو قبول م
 برده بودم ادیانگار واقعا از ...زنمی و حرف مستادمی ھا ایفراموشم شده بود مقابل تبار

 ! ...انگار...م ھستنجای ای چھ کاریبرا
 

 ی فکر کرددی شاای ؟ی از دستم در برزارمی می راحتنی بھ ایفکر کرد -نیشاھ    
 ؟یشناسی دختر جون؟تو موحد رو از کجا می زرنگیلیخ

 :شدیم حس م خون تو دھانیطعم شور.. دمیلبام رو با تمام توانم گز    
 اسمشم یحت...شناسمی رو نمنیزنی کھ ازش حرف می شخصنی بھتون گفتم اکباری -    

 سروتھتون ی بی مجبور بھ جواب دادن سواالنمی از اشتریب... بھ گوشم نخورده
 کھ ی ھرچیول..نی با من داری ای شما چھ دشمندونمی محترم من نمی اقانینیبب...ستمین

 و دی از راه رسی ھرکقھی تا نی مردم رفع کنبا  خودتونویری درگنیھست بھتره اول بر
 !با اجازه:  بھ ھردونفرشون انداختمینگاھ... نینچسب

 بلکھ تا شھیشما نھ تنھا استعفانامتون مورد قبول نم... یخانم صحرا مالک -نیشاھ    
 اگھ یحت...نیدی و بھ تک تک سواالت من جواب منیمونی منجای کھ من بخوام ایوقت

...! نی بدبی من ترتی قرار مالقات براھی تون ی با صاحب خونھ گرامنیجبور باشم
 روشنھ؟

 ! گفت؟؟یچ...نیشاھ....  خوردمیدیتکون شد    
 

 نیمن تو اول!  خانم بھ ظاھر زرنگی رو انکار نکنیکی نی ادوارمیام -نیشاھ    
 ! موحدسویگ..خوامیفرصت مالقات با صاحب خونھ شمارو م

 ی حرفا چھ معننیا...بزاق دھانم رو بھ زور فرو دادم..دھنم خشک شده بود    
  داشتھ باشھ؟تونستیم

***     
 ذھنم واقعا کم کردمی کرده بودم کھ احساس مالی چند ساعت فکر و خنیانقدر تو ا    

 جھی کنم تا بتونم بھ نتی روادهی دادم پحی اومدم ترجرونی کھ باریاز خونھ شاھ. اورده
 !.. و افسوسغی دریول.. برسمیا
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 کھ صاحبخونھ کردندیاونا فکر م.. ھی از صاحبخونھ ام چنی منظور شاھدمیفھمینم    
؟ ... بودندهی رسی اجھی نتنی ھمچھی از کجا بھ ی؟ ول! موحدسویمن خودم ھستم؟گ

 کردم تا تی؟ من کھ تمام جوانب رو رعا.. شبھ بھم شک کردندکی و کبارهی یچجور
 یول... جلو رفتمی قبلینی بشیامکان با پ من کھ تا حد.  ازم سر نزنھیحرکت مشکوک

 ! قرار داشتھی طرف قضکی ماجرا نیا
 ماجرا گھی و داشتن مجوز گشت بھ خونھ سام، طرف دسھایورود پل..ھک اطالعات    

 ..بودند
 بھ تونستمیات رو نم اتفاقنیرابطھ ا... دمیرسی نمجھی بھ نتکردمیھرچقدر فکر م    

 !.. شده بود انگاری ھضم کنم،ذھنم تھیدرست
 یحی زنگ تفرھی افکار مغشوشم ونی بلند شد و مفمی از داخل کمی زنگ گوشیصدا    

 و بعد از خارج دمی رو کشپشی بود ززونی اوفمیتو ھمون حال کھ ک.  کردجادیرو ا
با شک ارتباط رو ...  بودی انداختم،شماره تلفن عمومنی بھ اسکری نگاھیکردن گوش
 :وصل کردم

 بلھ؟-    
 ؟یخوب... جانسویگ -سام    
 ؟؟یی؟کجای خوب؟یسام خودت:  سام جواب دادمی صدادنی از شنجانیبا ھ    
 :سام اروم و شمرده جواب داد    
 نگرانت کنم وقت کمھ خوامینم.. ستیجام مھم ن..من خوبم..زمیاره عز -سام    

 باشھ؟! وجھچیبھ ھ...ارینھ ن.. خوامی میزی چھیفقط ازت .سویگ
 نھ؟ ای یی بدونم کجادی تو؟ من بایگی میچ: ترس بھ جونم چنگ انداخت    

 بشی وقتھ غیلی خناھمیت..رهی درگستمی از صبح تا شب با سانیرا..دهیاطالعاتمون پر
 !یکنی ھفتھ تمام کجا سر مکی ستیتو ھم کھ معلوم ن...زده
تا ....  مدارک بھم شک کردندنی با دسایاون روز پل... ستی نیزیچ! سویگ -سام    

 .. ازادمقھی وثدی باز داشت شدم و االن فقط و فقط بھ قیاطالع ثانو
 ؟؟ی اون مدارک رو با خودت اوردیواسھ چ: سرش داد زدم    
 رو ی بازنیا...کنمیمن فقط ازت خواھش م... ستی حرفا ننی االن وقت اسویگ -سام    

 ...کنمیخواھش م... جز ضرر برات ندارهیزی انتقام چنیا...تمومش کن
 : شونھ ام نگھ داشتم و با دستام سرمو گرفتمی رو رویگوش    
 م؟؟ی تمومش کنم؟؟مگھ روان؟یگی می داریمعلومھ چ-    
 در یعواقب خوب.. فتھی جونت بھ خطر بخوامیمن نم..کنمی خواھش مسویگ -سام    

 ی ولیرسی بھ آب میکنیفکر م... سرابھھی یری می کھ داری راھنیا...ستیانتظارت ن
 ییبھ بد جا... سوی تمومش کن گدمی قسمت ممونیبھ حرمت دوست...یرسی وقت نمچیھ

 ی برای دستچی و ھیشین باتالق غرق می با سر تو ای ادامھ بدگھی دکمی...یدیرس
 !تمومش کن...سوی گکنمیتمنا م.. وجود ندارهدنتی کشرونیب

 ..:زدمی اراده دندونک می کرده بود و بخیدستام     
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 ؟؟ییتو االن کجا...تو-    
  کجاست؟انیرا -سام    
 ؟یی االن کجاگمیبھت م...سوال منو با سوال جواب نده:  زدمادی فریعصب    
 : فکر کردم ارتباطم قطع شدهکھییتا جا... سکوت شد نومونی مقھیبھ اندازه سھ دق    
 ؟؟یم؟ھستالو؟؟سا-    
 : گفتدیسام اروم و با ترد    
 تو ھم دارم درست یکارا..  نفر سپردم کارمو انجام بده برگردم اونورھیبھ  -سام    

 .برمی مشی فروش خونھ رو ھم دارم پیکارا...  ھم مشغولھانیرا.کنمیم
 دمی مدت ازش فھمنی کھ تو ای ادمنیا: با شک و ترس فوق العاده اروم زمزمھ کرد    

 اشاره بدبختمون ھیبا ..ھی چتمونی بفھمھ ننی شاھھیکاف...رهی جاھا میلیخرش خ
 نی زرنگ تر از انیشاھ... شھی ملی محال تبدی ارزوھی برامون بھ ی زندگدنید.کنھیم

 .حرفاست کھ بتونھ گول بخوره
 :دھنم باز مونده بود    
 ؟ی بھ من بگدیاالن با....تو-    
    -....... 
دستمو ...دیچی تو شامھ ام پی سوختگیبو... گلرخ تو سرم اکو شدغیج...دیاشکام چک    

 :دمی کشغی گوشم سر خورد جی از روی گوشنکاری بزارم کھ با امینی بیباال بردم تا رو
 ؟؟!!!یییی رو بگـــزای چنی االن بھ من اــدیتــو با-    
بازم ..! شھیھممثل ...! بازنده بودم..کردمی رو حس میبیتو پاھام ضعف عج    
بازم شکست ...بازم باختم... موندی و ارزو باقای و ارزوھام در حد ھمون رواھامیرو

 .....!!بازم...! خوردم
 یھرچقدر جلو بر...ی کنرابی روحت رو سیتونیتو نم.. زمیعز.. جانسویگ -سام    

 شھی ھمیتو برا.. برگشتمون رو انجام بدمی شو بذار کاراالشیخیب...یشیتشنھ تر م
بھ ... کنار خودم.. سازمی دغدغھ برات می اروم و بی زندگھی...  ی موحدسویھمون گ

 ... شوادهی پطونیاز خر ش... طی شرانی نھ با ایول! ندارمی ھم کاریزی چچیھ
 

 نی سھمم رو از ادیمن با...گرفتمی انتقامم رو مدیمن با...قیچشم بستم رو بھ ھمھ حقا    
 ... بودای مسئلھ مجھول دننیدرد من مبھم تر...گرفتمی مایدن

 زی چھی دی قدی بھ اون سھم بادنی رسی پرتگاه قرار داشت و براھی ی سھمم رونکھیا    
 توام با مصعب ی زندگای...بدون بازگشت... مرگای... کردمی و انتخاب مزدمیرو م

 ! درد ھانیتر
 اگھ بھ یحت...کنمی رو درست مزی زمان ھمھ چنیتو کمتر....فقط بھم مھلت بده -    

فقط بھم مھلت بده ... خودم باشھی در بھ درمتی اگھ بھ قیحت...  تباه کردنم باشھمتیق
 !سام
 ...ی رفتیادی زگھیبسھ د -سام    
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اشکم از ... تا تولد گلرخ نموندهیزیچ... مورد نظرممخیسام من فقط منتظر تار-    
 :ختی رنییگوشھ چشمم پا

 .ی تو بگی روز برسھ بعدش ھرچبذار اون-    
***     

 : واژگون شدنی زمی روی صندلنکارشی زد کھ با ازی مھی بھ پای لگد محکمانیرا    
 ..!!کنھی منکاروی داره با ما ایک....ایخدا!!!... حی مسای -انیرا    
 تمام کردمی کرده بودم کھ احساس مھی گریاز صبح بھ حد... اومدیھق ھقم بند نم    

 و زدی ضربھ مانیرا! ...  بھ مرگم نموندهیزی شدن و چی سرم از ھم متالشیبافت ھا
 نیکنار اومدن با ا... کردمی مھی و گردیلرزیدستام م...دادی و زمان فحش منیبھ زم

 پاکت بھ ھیفقط ...  از خودش نبودیخبر...  بودموشخطش خا...مسئلھ ابدا راحت نبود
 و ضربھ خورده سام ی خونریتصاو. دی ھوش از سرم پردنشی کھ با ددیدستمون رس

 پف کرده و قرمز یچشمام بھ حد.. شدی بود کھ با چشم مشاھده می درد اورزیتنھا چ
 .کردیپلکم تماما درد م...نمی اطرافم رو ببتونستمیشده بود کھ بھ زور م

 ھم انیرا.. .با ترس بھ در نگاه کردم... دمی متر پرھی تو جام فونی زنگ ایبا صدا    
 نکارشی قدمش رو بھ سمت در برداشت کھ با انیاول...  از من نداشتی بھترتیوضع

 :واکنش نشون دادم
 ! در رونیباز نکن ا.. نھ..توروخدا...انیرا...نھ-    
 ھی کنمی بذار ببم؟ی کنی خودمونو مخفدی بایتا ک...سویساکت شو گ:  کالفھ گفتانیرا    
  کردی سام تالقی خونیکس ھانگاھم بھ سمت پاکت ع    
 !دینبا...شدی در امروز باز منی ادینبا...  گرفتھ بودمیبیدلشوره عج    
تورو قران درو ...سویجون گ..انیرا:  بار از جام بلند شدم و راھش رو سد کردمنیا    

 ! باز نکنکنمیخواھش م.. تر رو ندارمبی عجزی چھی دنی دفعھ طاقت دنیا!..باز نکن
 و التماسھام منو با شتاب کنار زد و بھ سمت در غی توجھ و بھ جی بانیاما را    

 واری سقوط کردم و سرمو بھ دنی زمی ام شدت گرفت و با دو تا پاھام روھیگر... رفت
 :دمیکوب
 ..!!!!خــــــــداااااا... برگردسویجان گ... ــــانیرا-    
 بار نیا... بار نھنیا... روح از تنم خارج بشھ باعث شداطی تو حانی راحی مسای ادیفر    

 ... طاقت نداشتمگھید
 ...!!! مطلقی بود و گنگیاھی بار سنیا... ضعف بود و ضعف و ضعف    

   
 یزی چگھی رنجور وارد خونھ شد دی خون الود و تنی کھ سام با صورتیوقت    

 اب قند وانی لکی رو با انی چقدر گذشتھ بود کھ رادونمینم... و از ھوش رفتمدمینفھم
 و بالفاصلھ از جام بلند شدم تا صحت و دمی ندزیتعلل رو جا..دمی سر خودم دیباال

 ..شدی مانعم مانی اگھ راھرچند نمی خودم ببی سام رو با چشمایسالمت
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 ی خس خس نفسھاش تویصدا... اراده گردنم رو چنگ زدمیوارد اتاقش کھ شدم ب    
 گونھ اش و ی روی چند کبودیصورتش زخم بود و جا.. .کردی مدایاتاق انعکاس پ

 دیشا.. از ھزار بار خودم رو لعنت کردمشتری بدیشا.  پلکش ھمچنان حک شده بودریز
 !..شتری از بشتریھم ب
 تونستی از خودم نمری ھم غیکس... اتفاقات فقط و فقط خودم بودمنی ایمقصر تمام    

اونم ...شدمی مخالشی و بومدمی اگھ کوتاه میول.. اوضاع رو درست کنھنیا
 ی چناتی عذاب اور شده بودم اونھمھ تمری بازنی قسمت از انی کھ بھ اییحاال...حاال

 ومد؟ی مم کجا بھ کاری اون ھمھ محافظھ کارشد؟یم
 ی کداد؟ی تاوان دل از دست رفتھ منو می کدمیکشی پا پس مشھی ھمیاگھ برا    

 شد؟ی شبانھ من می کابوسھایپاسخگو
 ھی کھ ییسوی؟گ.. برگردونھشی ده سال پیسوی منو بھ گتونستی می کزدمیاگھ جا م    

 یک... شدی قرص صرف نمکی پالستھی کھ شباش با مصرف یدختر...دختر سالم بود
 ! منو بھ اون روزام ببره؟تونستیم

 انتقام دیمن با...  رو جلو بندازمتمی اوضاع سام ھمون لحظھ قسم خوردم الودنیبا د    
 کار رو نی ادیبا...گرفتمی ھا میاز کل تبار...اریشاھ... نیشاھ... از شاھرخ مویزندگ

 ونی می و معلقی روزام جز سردرگمنی از اریغ... تا روحم راکد بشھدادمیانجام م
 ... نداشتام بری اجھیاسمون و ھوا نت

 باھام اری از سام ؛ شاھیساعت بعد از پرستار می خوش شانس بودم کھ نیادی زدیشا    
 ..نھی ھرچھ زودتر منو ببخوادیتماس گرفت و گفت کھ م

 چھره ھی تفاوت کھ نی بار با انیا...ستادمی ایحاضر و اماده مقابل در ورود    
 ...شدمی میکی با خودم دی کھ باھدلیو ...ای اراده مصمم تر از ھمھ قبلھی...یجد
 : از کارکنان در رو برام باز کردیکی    
 ...اقا تو سالن منتظرتون ھستن... خانمنیخوش اومد-    
 .. اکتفا کردمکی کوچی سرم گذاشتم و بھ زدن تنھا لبخندی باالموی دودنکیع    
 با تبلتش ھم کار خوردی قھوه مکھی از مبلھا نشستھ بود و در حالیکی ی رواریشاھ    

 ...کردیم
با ...  و بھ سمتم بچرخھرهیایتق پاشنھ کفشم باعث شد سرش رو باال ب تق یصدا    

 ... اروم بلند شدیلی متوقف شدم و اون از جاش خی اش کمرهی و نگاه خدنشید
 با ی چرا ولدونمینم... کف دستم عرق کرده بود.. رو محکمتر فشردمفمیدستھ ک    

 .. اش قلبم بھ تب و تاب افتاده بودرهی نگاه خدنید
 اگھ ازش متنفر یحت..  بودزی برانگنی ھم تحسی مرد در حالت عادنیا    

 . نگاه ھارو بھ دنبال داشتنیبازھم تحس.....بودم
 یفیھمراه با اخم ظر...  کھ بھ تن داشتیدی شرت سفی ھمراه با تیگرمکن سرمھ ا    

 . افزودیکھ بھ چھره داشت،واقعا بھ جذبھ اش م
 :و بھ طرفم دراز کرد دستش رستاد،یمقابلم ا    
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 ،صحراجانیخوش اومد - اریشاھ    
 وارد کرد و فقط کلمھ یفیفشار خف... بزرگش قرار دادمیدستم رو داخل دستھا    

 کرد بدون تعارف تمی از مبلھا ھدایکیبھ سمت .  کردمی لبھام جاریممنون رو رو
 :دلخور و اخم الود گفتم.. حرف بزنھنکھینشستم و قبل از ا

 ی سوال بردری رو زتمی شعور و شخصیبھ اندازه کاف...نمتی و ببامیصد نداشتم بق -    
 بھ بعد ھم بھش اجازه نیاز ا...  رو نداشتھی جراتنی چنی سنم کسنی کھ تا ایزیچ
 رانی از ای بگم کھ بھ زوددی بای حرفاتو بزننکھیقبل از ا... کنھی کارنی بخواد چندمینم
 بود کھ سالھاست ی کشورنی اشتباه من ورود بھ انیزرگترب...شھی ھمیبرا...رمیم

 ... امبھیباھاش غر
 نشستم و مقابلت نجایپس اگھ ا..شھی دارم کھ بھ تو مربوط میاما چند تا خورده کار    

 .. کھ ھمھ حرفا رفتارھاتو فراموش کردمستی نی معننی بھ ازنمیدارم حرف م
نو بھ سمتم گرفت بعد از برداشتن  وارد شد و اوی شربتینی با سحھیھمون لحظھ مل    

  کردمی تشکر مختصروانیل
  اقا؟نی نداراجی احتیزیچ: حھیمل    
 .. برنتوننیاگھ بچھ ھا کارشون تموم شده م... ی بریتونیم..نھ  - اریشاھ    
 : شروع کرداری تکون داد و رفت شاھی سرحھیمل    
 ...خوامیبابت رفتار عمو ازت عذر م... یحق دار.... صحرا -    
 :بھش اجازه ادامھ ندادم و خشمناک حرفش رو قطع کردم    
 محترم شما منو شست و رو رخت پھن ی عمو؟؟یخوای فقط عذر من؟یھم -    

 منو یی پولم کرد بعد تو در کمال پرروھی خونھ سکھ نی تک تک کارکنان ایکرد،جلو
 خورد شده منو تی تو شخصی عذر خواھخوام؟؟ی عذر میگی و فقط می کشوندنجایا

 کنھ؟یم  رو کھ بھم زده شده درستییگردونھ؟؟تھمتھایسالم برم
 : ساکت بود کھ ادامھ دادماریشاھ    
 تو رو ی و خودخواھیی پرووتی نھانی واقعا ایول... اری شاھخوامیمعذرت م-    

 طرف منو گمینم... یری رو بگانھی اون لحظھ می حاضر نشدی کھ حترسونھیم
 نی ایی ماه اشناشی بعد از شیول... ازت نداشتمی انتظارنیابدا ھمچ...نھ.. یگرفتیم

 و بعد ھم در مقابل تھمت ی بھم بزنفافھانتظار رو ھم ازت نداشتم کم کم حرفاتو در ل
 ماجرا انھیانتظار داشتم فقط م.....ی نگیچی و ھی ساکت باشزنھی کھ عموت بھم مییھا

 چون کردمیفکر م....انھیفقط م...ف من ونھ طرف عموت رو نھ طر...یریرو بگ
 ...کردمی ظاھرا اشتباه فکر میول.. کار برات راحت باشھنی ایلیوک
 ...زنھی نملی دلی رو بی وقت حرفچی من ھیصحرا عمو - اریشاھ    
 !: بودینی بشی قابل پری مرد غنی بار واقعا دھنم باز مونده بود،انیا    
..! ؟؟؟ سوگند؟ ھان... بودیاسمش چ.... من با اون دخترهیگی رسما میدار-    

  دارم؟؟؟ینسبت.!..سویگ
 ؟یندار - اریشاھ    



 141 

 !؟ی تھمتھا نسبت بھ من دارنی ای برایو چھ مدرک: چشمامو از تعجب گرد کردم    
 ی موحد رابطھ اسویبھم ثابت کن با گ:  خم شد و زمزمھ کردی بھ جلو کماریشاھ    

 !یندار
 حال مطمئن بودم نیو در ع...  ھستی از ھر گونھ ادمیئن بودم عمارت خالمطم    

 خونھ در حال مشاھده مشاجره ما نی از ای گوشھ انیشاھ....! ستی نیھمچنان ھم خال
 ! تعجب داشتیاگر نبود جا..بودی منطوری ادی بایعنی...بود
 نکھیبابت ا...مخوردیحرص م...  رو کھ تو دستم بود رو فشردمی اوهی اب موانیل    

 ثابت ی حتای ھی خودمو توجتونستمی جوره نمچیو من ھ...واقعا بھم شک کرده بود
 کھ دادی اون ادم فقط نشون مگاهی حرص خوردن من از جانی اکھیدر صورت....کنم

 !کنمیحرفاشو دارم نقض م
 ی حرکت و با فشار تمام؛ توھی رو با وهی اب موانی از دست خودم لیعصبان    

 ....! از جام بلند شدمدی نکشھی کردم و بھ ثانیصورتش خال
 اب پرتقال از سر و صورتش کھیشوکھ شده از حرکتم چشماشو بستھ بود در حال    

 : زدمادی بار فرنیا...کردیچکھ م
 و یکنی کھ تو چشمام نگاه می شــــــرمی بیلیخ!...ـــــــــــاری شاھیحـــی وقیلیخ-    

 تو و ھم یھم برا!! ی تباراریواقعا برات متـــاسفم شاھـــ!!!سوسم جاھی یگیبھم م
 !! بھ ظاھر محترمتی اون عمویبرا
 ی کھ تو لحظھ اخر بازورفتمی مرونی بلند بھ بیمنتظر حرفش نشدم و با گامھا    

 نی شد و باعث شد کھ بھ عقب بچرخم و چون پاشنھ کفشم بھ اولدهیراستم با سرعت کش
 ... تو اغوشش پرتاب بشممی کرد باعث شد تا مستقریپلھ گ
 !فشردی محکم دستاشو دور تنم حلقھ کرده بود و منو بھ خودش ماریشاھ    
 ...باز ھم از درون گر گرفتم    
 ... پخش شدمینی عطر گرمش تو بیباز ھم بو    
 ... عضو سمت چپ بدنم دو برابر شدیبازھم چشمام بستھ شدو بازھم تپش ھا    
 ... بار خودمو لعنت کردمنی ھزارمی نثار اون عضو کردم و باز ھم برای ایلعنت    
 ...! عمارت گذاشتمنیلعنت کردم کھ چرا حماقت کردم و پامو تو ا    
 پروانھ ھیلعنت کردم کھ باز ھم ...  مقصد نامعلوم بودمھیلعنت کردم کھ مسافر     

 !رفتمیوتر م تمام جلیوانگی تھ دلم پر زد و با دیکیکوچ
 ... شدشتریبازھم اون حس ب    
 ...بازھم حس خواستنش تھ دلم وسعت گرفت    
 ......!بازھم    

 
 وارد کرد از یشتری رو فشار بفمیحلقھ دستش دور کمرم محکم تر شد و بھ کمر نح    
 رشتی بلکھ بکردی اون نھ تنھا ولم نمی نفسم بھ تقال افتادم تا از بغلش رھا بشم ولیتنگ
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انگار تو اون لحظھ قسم خورده بود نذاره از ... نگھم داشتھ بودی اگھیاز ھر وقت د
 : ساکت نشدم و با خشم گفتمار بنیا... دستش ازاد بشم

 دستتو بردار..اریولم کن شاھ-    
 گونھ اش با گونھ ام مماس شد کنار گوشم زمزمھ کھی اورد،بھ طورنییسرشو پا    
 :کرد
 ...ی و بھ حرفام گوش بدیسی واکھییتا جا.. دارمیبر نم - اریشاھ    
 گوھر ی حرفایبھ اندازه کاف... ولم کنگمیبھت م:  اش ضربھ زدمنھیمحکمتر بھ س    

 ..ی تباری اقانی االن ولم کننی بھتره ھمدم،یبارتون رو شن
 :مثل خودم و با لحن خودم تکرار کرد    
 !؟یر تبای شدم اقای از ک؟ی تباریاقا - اریشاھ    
 خودم و لذت بردن شتری بی نداشت بلکھ باعث خستگی ادهیتقال کردن نھ تنھا فا    

 بھ شدت طی کھ تو اون شرایی ھای بار سرمو باال گرفتم و چترنیا...شدی اون مشتریب
 : تو چشماش زل زدممیمستق.. حرکت کنار زدمھیاعصاب خورد کن بود رو با 

 نی رو گفتدی بھ اون فکرتون رسی کھ ھر چیاز ھمون وقت!! ی تباریاقا....اره  -    
 فی کھ بھم شک داره و اراجی با ادمنی از اشتری ندارم بیلیمن تما...ی تباری اقانیشد

پس ... داشتھ باشمی اگھ،رابطھی می چستی نالشمی خنی و عچسبونھیذھنش رو بھم م
 باشم و وقتمو نجای کنار شما انکھی دارم تا ای مھم تریامن کار... نی االن ولم کننیھم

 !ھدر بدم
 و پشت سرم ُدیدستمو باال اوردم کھ ھمون لحظھ با دست ازادش مچم رو چسب    

 :چرخوند
 و اتالف وقت ھی کنار من بودن ننگ جنابعالگھی حاال د؟ی تباریکھ شدم اقا - اریشاھ    

 ! نھ؟ادیبھ حساب م
 نطورهی ھمقایدق:  چشمھامو دوختم تو حدقھ چشماشیی پروایبا سماجت و ب    
 :زبونش رو تو دھنش چرخوند و گفت.. من چشمھاش برق زدی گستاخنیاز ا    
 االن بھ ضررت تموم بشھ سرکار خانم نی ھمتونھی رک بودن تو منیا - اریشاھ    

 !یصحرا مالک
 ولم کن !دستم...یآ:  بھ مچم وارد کردیشتریبا تموم شدن حرفش فشار ب    
 !!!ــاریدستم شکست شاھ:  فشار داد کھ دادم درومدشتریب    
 خطاب لمیبار اخرت بود منو با اسم فام..حاال شد: داد و رھام کردتیباالخره رضا    
  صحرا؟یاوک..یکرد
 یلیخ: دمیمچ دستمو کھ بصورت مدور قرمز شده بود با دست چپم مالش دادم،غر    

 !ی منطقیزور گو و ب
  کنم حداقل االنمونتی پشتونستمی بود کھ میتنھا چاره ا:  سر دادیھقھھ بلندق    
 بھش توجھ کنم عقب گرد کردم و از در خواستم خارج بشم کھ راھمو نکھیبدون ا    

 باز کجا؟:  گفتیسد کرد و با اخم
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 !امی کجا مرمی بدم کجا محی بھت توضدی باکنمیفکر نم-    
 :، بھم زل زده بودی لبخند حرص درارھی با نھیدست بھ س    
 و اگر من بخوام؟- اریشاھ    
 کنھ؟چرای تا مینجوری کھ روبرومھ داره با من ای شخصنیچرا ا.. دھنم بستھ شد    

از خودم حرصم ...رهیگی می مرد داره تمام روح و جسم و احساساتمو بھ بازنیا
 از طرف ی حرف و واکنش کھ با ھرشمی وابستھ اش می دارم انقدرنکھیاز ا. گرفت

 تھ دلم شروع بھ پرواز یزیو پروانھ ر شھی تو دلم گشاده مکی کوچلھی اون پار،یشاھ
 یچجور.. روی حس لعنتنیا..خوردمی دست بکشم حرص متونستمی نمنکھیازا..کنھیم
 دی قدی بای بار قادر بھ لمسش بودم؟ چجورنی اولی کھ برای وقتکردمی سرکوب مدیبا

 و خی پروانھ رو از بکی کوچلھی تمام اون پی رحمی و با بزدمی صاحبم رو میدل ب
 کشتم؟یشھ میر

 نیگزی دلم رو جای تا تلخکردمی ام رو می تمام سعکھی لرزون و در حالیبا صدا    
 : لبخندش کنم جواب دادمینیریش

 ! نھ تو کنمکاری چرمیگی ممی منم کھ تصمنی نداره، ایتی تو برام اھمیخواستھ ھا-    
 : شدکی قدم بھم نزدھی    
 گنی مگھی دزی چھی چشمات یول - اریشاھ    
 : جلو اومدگھی قدم دھی... چرمم رو با تمام قوا تو مشتم فشردمفیبند ک    
 چشمات با حرف زبونت کنن،حرفی ممی رو ترسگھی دی جاھی رشونیمس - اریشاھ    

 تطابق نداره صحرا
 بھ ذھنم یچیھ... نتونستمیچند بار دھنمو باز و بستھ کردم تا جواب بدم ول    
 :دمی نالیچارگی بیدست اخر از رو.. دیرسینم

چرا ولم ...رونی خونھ برم بنی از اخوامی؟میداریچرا دست از سرم بر نم-    
  بھت جواب پس بدم؟دی خودمم بااری اختی؟برایکنینم

 . نگاھم کردرهیط خ اما در سکوت فقاریشاھ    
 خکوبمیم... کھ با سوالش ... تا برمدمی بھ حرف زدن نداره چرخیلی تمادمی دیوقت    
 :کرد
 اش یمین... کھ اسمش قلبھیزی اون چاریاما اخت...  تو دست خودتھاریاخت - اریشاھ    

 ...دست منھ
بھ .. توان برگشت رو نداشتم... از کار افتادی لحظھ ایھمون قلب لعنت...نفسم رفت    
 نوی ھر لحظھ امکان اکردمی کھ حس مزدی وقفھ می نامنظمش تند و بی تپش ھایحد

  بزنھرونیداره کھ از دھنم ب
 .ی بھم جواب بددی بااری اختمھیبھ خاطر ھمون ن - اریشاھ    
 نھیسرمو چرخوندم تا بغض چشمامو نب...ستادیجلوم ا. ھمچنان قصد برگشت نداشتم    

 : گفتمتیاما اون با سمات چونھ ام رو بھ طرف خودش برگردوند و با مال
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 واری؟ چھره من تو در و د... بھ من نگاه کن خبزنمی باھات حرف میوقت - اریشاھ    
 . خونھ حک نشدهنی اِنی زمی حتای

    -....... 
 ؟یکنیچرا ازم فرار م - اریشاھ    
 اش رو بھ یمی تمام نی کھ با خودخواھینیا:  ام دو ضربھ زدمنھی ربط بھ سیب    

 رو ھم ازم یکی نی ھمذارمینم.... کھ برام موندهھیزی تمام چ،یخودت ربط داد
 . قسمتش کنمی حتی با کسیطی شراچی تحت ھستمیحاضر ن..رنیبگ

 اگھ یحت:  زبون اوردمی روی حرفم دو دل بودم، کھ باالخره و با سختیتو زدن باق    
 یاون شخص تو باش

 کھ یی لبخندادنی ھنوزم با دیول..  بودمی و عصبانریھنوز ازش دلگ..  زدیلبخند    
درستھ کھ .کردی پروانھ شروع بھ پرواز تو اعماق دلم ملھی اون پنشستی لباش میرو

 باورم شده بود کھ صحرا ی راستی انگار راستیول.. موحد بودمسویِمن خودگ
 ی راستیراست!.. ندارمینی دروغزهیانگ  باورم شده بود کھی راستیراست...میالکم

چقدر سخت بود کنار اومدن با ... شدمی تباراری بھ اسم شاھیباورم شده بود عاشق فرد
 !.. موضوعنیا

تا در اسرع وقت کارم رو تموم کنم ... بود کھ بھ سام داده بودمی قولنیسخت تر از ا    
 . مرد رو پس بزنھنی کنم کھ قلبم حس ایو کار

 کھ یی پروانھ کوچولونیاون ھم با وجود ا.. اوضاع بتونم ادامھ بدمنیشک داشتم با ا    
 ی و با ھر بار بال زدنش تک تک اعضاکردی جاشو تو دلم باز مشتریلحظھ بھ لحظھ ب

بھ اطاعت .. . اوردی ام در منھیبدنم رو بھ اطاعت از اون تکھ نبض دار و تپش دار س
 .کردیاز قلبم وادار م

 
 

 اش تمام و کمال یمی کھ ندمی منانیو اگر اون شخص من باشم بھت اطم - اریشاھ    
 ...فقط من....متعلق بھ منھ

 !ی کننکاروی ایتونینم: لب زدم    
 !ی سرسختیلیو تو ھم خ - اریشاھ    
 ی دست ھر کسموییم دارا کھ تماستمی نیمن فقط ادم..! سرسخت نھ...اشتباه نکن -    
 و انتظار داره با زدن زنھیتھمت م!..گھی مخوادی دلش می کھ ھرچیخصوصا کس...بدم

من اون ...یاشتباه گرفت...ارینھ شاھ!..  سر و تھ حکم بخششش رو امضا کنمی بیحرفا
 !..ستمیادم ن
 ؟ی بکنم تا ببخشدی باکاریچ - اریشاھ    
 !!!! یلیخ...یی پررویلیخ: چشمام گرد کردم    
فراموش نکن کھ ... نیبب...داشتمی نگھ نمنجایاگھ پررو نبودم تا االن تو رو ا - اریشاھ    

 ی طرفھ بھ قاضھیازمن انتظار نداشتھ باش .. و مدرکملی دنبال دلشھیمن ھم
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 نکاروی ادیپس با..  ازشون رد بشمی سرسرتونستمی رو نمزدی کھ عمو مییحرفا...برم
 ! صحراکردمی بھ تو شک مدیبا..کردمی منع خودمو قای جورھی دیبا..کردمیم

 ادی لحظھ از کی... ھم در کارهییسوی لحظھ فراموش کردم گکی...طاقتم تموم شد    
 یخودم رو فقط و فقط صحرا مالک... ده سالھ امی زجر خورده یسویبردم من ھمون گ

 ...! سوزانیصحرا...دمیدیم
 حرکتم شوکھ کننده بود یبھ قدر...  کردم و باال بردم دستام جمعیتمام قدرتم رو تو    

 کھ بھ ی ایلی سینوا... فقط نگاھم کردی اھی ثانی برای عکس العملچیکھ بدون ھ
 کھ از یی چند لحظھ ھمھ صداھای کرد و برادای سالن انعکاس پیصورتش خورد تو

  متوقف شددیرسیاشپزخونھ بھ گوش م
 : وار تکون دادمدیانگشتمو تھد    
 خودش داغون ی چشمای رو جلوی ھر کستی شخصیریگی مادی بھ بعد نیاز ا -    
 اگھ واقعا ی و مدرک شک نکنلی بھش با دلیی مدت اشناھی بعد از یریگی مادی... ینکن

 !!!ی تباری اقای باشنی انقدر دھن بکردمیفکر نم!!... شیشناسیم
  .......- اریشاھ    
 حرکت رونی بھ بدمیکشی چمدون رو مکھی بازوم انداختم و در حالیدستشو از رو    

 ...کردم
 اومد باعث شد تا تند تر بدوام و ی کھ بھ صورت دو از پشت سرم میی قدمھایصدا    

 .از اون کوچھ خارج بشم
 کی ھر لحظھ نزداریو شاھ...زدی پر نمابونی ھم سر خنی دونھ ماشھیاز شانس بدم     

 ..شدیتر م
 ؟؟یاری در میچرا بچھ باز - اریاھش    
 شد و با شتاب بازومو ی بھ شدت عصبانکھیی تا جارفتمی توجھ صد متر راه میب    
 : کھ باعث شد دستھ چمدون از دستم رھا بشھ داد زددیکش
  مگـــھ؟؟؟یکر - اریشاھ    
 ...!تونمیم... مقاوم باشمتونمیمن م    
 !؟؟؟یری می کدوم گوری دارنیی پایمثل احمقا سرتو انداخت - اریشاھ    
 !ی سر من داد بــــــــزنی نداریحق:جوش اوردم    
 باھات برخورد ی اگھی جور دای تو اون خونھ میری میای االن منی ھمای - اریشاھ    

 !ستمیمن ابدا صبور ن...کنمیم
 ؟؟ی ھستیمنتظر چ... بکنخوادی دلت میھر کار...امیمن با تو تا خوده بھشتم نم -    
 مثل من رفت و یبا ادم جاسوس..  عموجانتون اشتباه نباشھی وقت حرفاھیبرو ...برو

 !!یکنیامد م
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 ی رو کھ برام تداعیزیتنھا چ... زدی سکوتش حالمو بھم منیا... نگاھشنیا        
نگاه اشک بار و صورت کتک خورده از ...  مظلومانھ گلرخ بودی ھاادی فرکردیم

 برام ی از پدریزی بود کھ چیمرگ ناجوانمردانھ پدر... و در اخر.. زخم مامانم بود
 !..کم نذاشتھ بود

 :دمی کشغی بار از تھ ھنجره ام جنیدستھ چمدون از دستم رھا شد و ا        
 یواســھ چ...یزنی مثل من حرف می با اشغال جاسوسیسادی وایواسھ چ -         

 خواب ھی...نیراحتم بذار....شو راحتم بذار؟؟ گم!!!یکنـــی مھی خودتو توجیسادیوا
 !!!دست از سرم بردار!! برو ولم کن...نیراحت برام نذاشت

 اراده بھ سمت گردنم یدستمو ب...  ندادیشرویاحساس سوزش گلوم بھم اجازه پ        
 بردم و چنگ زدم

 ! تموم شد و مقاومت منم تموم شدایدن..  ھمونجا تموم شد ایانگار دن        
 خشک شده ام رو ی صورتم خط انداختند ، لبھای کھ روی ای و نمناکیسیخ        

از ... بھ ھمراه داشتیری تحمل ناپذی کھ تلخی ایشور... یطعم شور...دنیطعم بخش
 ذھنت یرو.. زبونتی کھ تا مدتھا طعم منزجر کننده اشون رو ، رویی ھایاون تلخ

 !رنی نمادی و از زنندایرد م
 بھ دادم؟چرای شکننده بود؟چرا من خودمو محکم نشون منقدری من اتیچرا شخص        

 ! برسم؟تونستمی ثبات دلگرم کننده نمھی
تو جودم ..  احساس پناهھی بھ ازین.. زدی تو وجودم لھ لھ می بدجورتی بھ حماازین        

 ھم پناه واری اگھ شده بھ دی حتخواستیدلم م... کردی و طاقتمو سلب مدیکشیزبانھ م
 !!! اگھ چند تکھ سنگ باشھیحت.. کنارمھی بدونم کسنکھیا...ببرم

 کلی بھ خودم اومدم کھ ھیفقط وقت..  چطور گذشتدمینفھم... شدی چدمینفھم        
 ی سرھیمھم نبود کھ ..برام مھم نبود کجا ھستم.. دمی دوش مردانھ اش دی روفمویظر

فقط ! کردنی بودن و بھ ضجھ زدنم نگاه مدهی فضول از پنجره ھا سرک کشھیھمسا
 چی کھ ھیی ھم درد مندم جدا بشم و برم جاد کھ ھم مرھمم بوی اغوشنی از اخواستمیم

 !کس جز خودم نباشم
 اش نھی نداره بھ ستی بھ عوض کردن موقعی چندان فرقدونستمی کھ مییمشتھا        

 :دمیکوبیم
 !!!! ولم کننی بغلم کنخوامینم -         
سختھ کھ تو ! ی جز دشمنت نداری پناھیسخنتھ کھ بدون... سختھیلیخ! ؟یدونیم        

 و رهی رو بگبانتی سختھ کھ عذاب وجدان گریلیخ! یریاغوش دشمنت اروم بگ
سختھ کھ ! ؟یدونیم.  فشار بده کھ احساس خفقان تا مرز مرگ بھت دست بدهیانقدر

 مسخره رو ادامھ ی تراژدنی و ایسیا تمام وی و بازم باسر سختی بخورنیھر بار زم
 !...؟یدونیم... عذاب اورهیلیخ... سختھیلیخ!...  روی زندگیتراژد!.. یبد

 ما ی کھ مشغول تماشای سرم نشست و اون ھم بھ شصت جفت چشمیدستش رو        
 ..! تفاوت بودیوسط کوچھ بودن ب
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 ...تو گوشم اونگ زد"  دلمزیاروم باش عز"زمزمھ        
 ...خوامینم... اروم باشمخوامینم:  بلندم بھ شونھ پھنش چنگ انداختمیبا ناخونھا        
 ...باشھ...باشھ.. سسیھ -اریشاھ        
 !..خوامیبھ خدا نم... خوامینم!!!  دل تو باشمزی عزخوامینم: دمیبا اشک نال        

***         
 !...خودمو شکستم... منکردم،ی شده روبروم نگاه میواری کاغذ دواریبھ د        
 ھیدستش ... اروم سرچرخوندم و بھ کنارم نگاه کردم... تشک کنارم فرو رفت        

 ! ورق قرصھیھمراه با ..  اب بودوانیل
 : ، دستمو باز کرد و قرصو داخل دستم گذاشتدیروکش قرص رو کنار کش        
 .شھیسردردت اروم م..بخورش -اریشاھ        
 بھ سمتم شتریلبوان رو بب...  شدمرهی کف دستم خیبھ کپسول قرمز رنگ ژلھ ا        
 !یبدجور.. بغض داشتمیامروز بدجور...گرفت
 نفس سر ھی اب رو از دستش گرفتم و وانی گذاشتم و لی پا تختیکپسول رو رو        

 دمیکش
عادت بھ :  اعتراض کنھ جواب دادمنکھیاجازه حرف زدن بھش ندادم و قبل از ا        

 ..قرص خوردن ندارم
 :دمی باال کشینگاھمو از رو تخت        
 ؟ی تنھام بذارشھیم-         
 !نھ:  رک جواب دادیلیبر خالف انتظارم خ        
حوصلھ جروبحث رو داشتھ  تر از اون بودم کھ فیضع... گفتمیباشھ کوتاھ        

 باال نمی سی لحاف رو تا رودنی ام رو از تاج تخت گرفتم و بعد از دراز کشھیتک. باشم
 .دمیکش

 نقش و ونی میی جاخواستیانگار دلم م... واری رو بھ دقایدق...پشت بھش بودم        
 . خونھ گم بشمنی ابی عجینگار ھا
 ؟ی حرف بزنیخواینم -اریشاھ        
 . گفتن وجود ندارهی برایزیچ: موھامو با دستم جمع کردم و چشم بستم        
 نی کھ اشدی من مستجاب می دعای کیول...ارهی بھ روم نیزی چکردمیدعا دعا م        

  باشھ؟نشیبار دوم
 !گفتی می اگھی دیزایدکتر چ -اریشاھ        
 انقدر ستیالزم ن...عادت دارم...ھی کابوس معمولھیفقط ... نیبب:  کردمی دستشیپ        

سرم درد ... کشش ندهکنمیخواھش م.. خواه ناخواه باھاش اخت شدم... یبزرگش کن
 !کنھیم

 !؟ی با بچھ طرف؟؟ی کابوس عادھی یگی و دادھا مغیتو بھ اون ج -اریشاھ        
 !اریمن خوبم شاھ: دیصدام لرز        
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 ھیدکتر بھ من ..! میدی خوب بودنم فھمی معنموینمرد!..  جالبھیلیخ -اریشاھ        
 ؟ی دکتر رو رد کنصی تشخگھی کھ دیخواینم... گفتی مییزایچ

 داد و ونی بود کھ منی کھ اورده بودم ایتنھا شانس... کردی می روادهیداشت ز        
 برو برگرد دستم یوگرنھ ب.. اسم گلرخ رو صدا نزده بودمکمیستری ھی ھاادیفر

 کی اون چھ مربوط کھ ضم؟بھیاصال بھ اون چھ مربوط کھ من مر.. شدی رو مششونیپ
 بھ من ی اون چھ مربوط کھ چوردم؟بھای قرصامو با خودم نکیھفتھ است پالست

 :وفتمی رو گرفتم تا پس نشیدست پ! گذشتھ؟
 فقط ی ام؟؟ فکرکردوونھی دیگی می خودم داریجلو رو...خجالت نکش...بگو-         

تمام ... نھنکھی اای؟ی نداری درد و غمچی کھ ھی خودتی فکر کرد؟یدکتر شناس
 !راحت باش..بگو! اره؟؟...ستمی نرمال نیدی فھمیوقت..باورھات اشتباه از اب درومد

چرا بحث رو ! ؟ی اوونھی گفتم دیمن ک...حرف تو دھن من نذار -اریشاھ        
 با من جنگ و دعوا خوادی ھمش دلت م؟چرایکشونی مگھی جا دھی جا بھ ھی از یخودیب

 ؟یراه بنداز
 : کھ رفتھ رفتھ اوج گرفتییبا صدا.. کردمیحرف دلمو سر زبونم جار        
فقــط با تو دعوا راه ...خوب گوشاتو واکن... باتوخوادیمن دلم م..اره -         
ط کھ من چھ اخـــھ بھ تو چھ مربوطھ کــھ من چرا مشکل دارم؟بھ تو چھ مربو...بندازم

 ؟؟ھـــان؟...نمیبیبھ تو چھ کھ دارم کابوس م.. دارمیدرد
 !...من نمک نشناس بودم...!اره! گھ؟ی بود دنیاسمش ھم...ینمک نشناس        
 :قاطع جواب داد        
 ..یچون برام مھم -اریشاھ        
 یا!  باشم اخــھ؟ تو مھمی برادی چرا بابھیمـــنھ غر: نتونستم خودمو کنترل کنم        

 ! روز راحت داشتھ باشمھی تونمی نماتی دننیچرا تو ا...خــدا
 کرده ی کار اشتباھکنمیفکر نم..! چون دوستت دارم...یمھم-         

 بازم تکرار کنم؟...چون دوستت دارم...یمھم..باشم
 : باشھ گفتمی بھ شدت زمستونکردمی می کھ سعیبا لحن        
 دو تا دنی با شنستمی سالھ نستیمن دختر ب..یستی من مھم نی برایه ا تو ذریول-         

 !!!!یستیمھم ن...من.. یبرا...یذره ا...؟تویدیشن..دوستت دارم گول حرفاتو بخورم
 ! تو چقدرهی االن ثابت کنم کھ ارزشم برانیمنو وادار نکن ھم -اریشاھ        
 !ی بھ خودت مطمئنیلیخ..ھھ:  زدمیپوزخند        
 :از جاش بلند شد...باشھ -اریشاھ        
اما ...  ظاھرا ازارم بدهخوادی دلت مکھییفعال انکار کن و تا جا -اریشاھ        

 ....باالخره
 !ھی کی بازنی برنده امینیبیم:  تا خارج بشھدی در رو کشرهیدستگ        
 ی پا تختی اب رو از رووانیل...سرمو با دستام گرفتم...با رفتنش تو جام نشستم        

 ...کردیداشت عود م..یسردرد لعنت... دمیتھ مونده جرعھ اب رو نوش...برداشتم
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 "ھی کی بازنی برنده امینیبیم        "
فرو دادن اب دھانم مصادف شد با خروج ھمزمان ... رو تو مشتام فشردموانیل        

 ... از گوشھ چشممیقطره اشک
 "ھی کی بازنی برنده امینیبیم        "
 شکستھ و پودر شده ی ھاکھیت...دمی کوبواری رو تو دستالی کروانیبا تمام توانم ل        

 . پخش شدنیاش دور تا دور زم
 ...! امچارهی دل بیبرا...از تھ دلم...زار زدم...  خودم تنھا بودمگھی دنجایا        

 !"ی سرم اوردیتو چ... ی لعنتی سرم اوردیچ        "
 
 
 

 ...زدمی جھت تو جام قلت می شده بود و من بکیھوا کامال تار..شب بود        
 ... بودمری من ھنوز با خودم درگی ولومدی منیی از پاییسرو صدا        
 شد و دهیچی در پرهی بشم، دستگزی خمی باعث شد تا تو جام نیی پای قدمھایصدا        

 چھره فرد مورد نظرم رو تونستمی بود نمکیچون اتاق تار..  باز شدی در بھ ارومیال
 :کھ صداش بلند شد..  بدمصیتشخ

 ؟یداریب..صحرا جان -اریشاھ        
 ..!دمیترس: لحاف رو تو مشتم فشردم        
  کنم؟ی خواھشھی ازت شھی میداری حاال کھ بیول...خوامیمعذرت م-اریشاھ        
 :پرسشگرانھ منتظر ادامھ حرفش بودم        
از ... خب... ستمیاحتماال تا فردا صبح ن... اومدهشی پیمن برام کار -اریشاھ        
  ازت خواھش کنم حواست بھش باشھ؟شھی میدی کھ بابا رو دییاونجا

 من؟؟؟: با بھت بھ خودم اشاره کردم        
 شد و قراره یدخترش امشب بستر... رو فرستادم برهحھیمل: سر تکون داد        

 یدر حال حاضر فقط تو تو..نجای اانی ھم کھ فقط صبح بھ صبح مھیبق!...  کنھنمایزا
 .ی مراقب بابا باشیتونی کھ می ھستی تنھا کسنطوریو ھم...ی خونھ انیا

 ی کردم و برای بار غلط اضافھیمن :  دو ابروھام نشوندمنی بیفیاخم ظر        
 گھی بھ سمت اتاق پدرت رفتم کھ باعث شد پشت دستمو داغ کنم تا دمی کنجکاویارضا

 ! امشب مراقبش ھم باشم؟یخوایحاال تو ازم م...طرف اون اتاق نرم
 حرف بھ طرفم اومد، من ھم متقابال از جام بلند یمعصومانھ نگاھم کرد و ب        

 ظاھرا یول...ماری تونستھ باشم از دلت در بکردمی فکر م؟یھنوزم ازم دلخور: شدم
 !موفق نبودم

 ادی سر پدرت بیی نکرده بالیی دفعھ خدانیکھ حتما ا...کنمی نمی کارنیمن ھمچ -         
 !درستھ؟..ی بھ من کھ تو باعثش بودنیھمھ رو بچسبون



 150 

 بھ جز تو یکس...تونمیامشب واقعا نم... صحراکنمیخواھش م: دستامو گرفت        
بابت اون ...شھی نمیکنی کھ فکر میزی چنی ھمچباور کن...ستی خونھ ننی ایتو

چون بھ جز ...ی بار در حقم لطف کنھی نی ھمشھی میول...خوامیموضوع ازت عذر م
 !ستی ننجای ایتو کس
 تا دمی کشرونی تو قلبم لونھ کرد، دستامو از تو دستاش بیناخوداگاه ترس خاص        

 :رهی حرارت بدنم اوج نگنی از اشتریب
 ست؟ی ننجای بھ جز من اچکسی ھیعنی!  عمارت تنھا ام؟نیمن تو ا-         
 : بھ ساعتش انداختیبا عجلھ نگاھ        
 شت؟ی پادی بای زنگ بزنم اریترسی اگھ میول..متاسفانھ اره -اریشاھ        
 گھیو از طرف د.. عمارتنی ای من تویی طرف تنھاھیاز ...دھنم باز مونده بود        

 ... ھم کھ رسما باعث شد چشمام از تعجب گرد بشھی اخرنیا....اریدرخواست شاھ
 !!ا؟؟یار: زمزمھ کردم        
 :کھ گفت.. ھی تعجبم از چلی متوجھ شد دلدی حالتمو دارکھیشاھ        
 یمطمئن باش اگھ ذره ا..  اندازه چشمام اعتماد دارمایمن بھ ار... صحرانیبب -         

 بلکھ کنھی ترس رو دو برابر نمنی وقت اچی ھایوجود ار...شھیعث ترست م باییتنھا
 نظرت؟..خب...کنھیدلت رو قرص م

 ...ستی نیاجیاحت...نھ...نھ:  جمع و جور کردمیخودمو کم        
 :،  زدی ایلبخند دوست داشتن        
  قبولھ؟یعنی نیا -اریشاھ        
با اخم ...  اراده موافقتم رو اعالم کردمی با حرفم بدمیتازه بھ خودم اومدم و فھم        

 نیبھم ا...خواھش چشماش ...نگاه معصومش....اما...خواستم مخالفتم رو اعالم کنم 
...  و در سکوت فقط نگاش کنمنھی زبونم بشی رویو باعث شد تا قفل...اجازه رو نداد

 : قدرتمندش جا دادی دستای توی با ظرافت خاصمودستشو جلو اورد و دست
در حال ... دارهاجیبھ مراقبت احت..؟ بابا تنھاست...ی نندازنی رومو زمشھیم-         

اگھ ھنوز از دستم .. دونمی رو جز تو مناسب تر براش نمی کسی فعلطیحاضر با شرا
 ی کنم تا منو ببخشی حاضرم ھزاربار ازت عذرخواھیدلخور
 بھ دستام وارد یزیفشار ر... ستی نیر خواھ بھ عذیاجیاحت: لرزون لب زدم        

 نیی اراده سرمو پای و برهی از شرم وجودمو در بر بگیکرد کھ باعث شد ھالھ ا
 ...بندازم
 مثل خواستیدلم م.. رو دوست نداشتمطمیشرا... راه انداختھ بودی بازوونھیقلبم د        
 . از حصار دستاش رھا بشمیپرنده ا
 ؟یکنیمقبول  -اریشاھ        
 ... کردم و بھ نشونھ مثبت سرمو تکون دادمی فکری چرا بدونمینم        
 اندازه رو یبرق چشماش تشکر ب... دمیدی رو بھ وضوح میتو چشماش قدر دان        

 .دادنینشون م
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 ی بریتونیم...باشھ -         
 ؟یترسینم:  گفتری وصف ناپذیبا ذوق        
 ...نھ -         
 مطمئن باشم؟:  کردزیچشماشو ر        
 اوھوم-         
 یاجی؟احتیترسیمطمئن باشم نم:  چونھ ام نشست و سرم رو باال اوردریدستش ز        

 نجا؟ی اادی زنگ بزنم بای بھ ارستین
 کنھ؟ی مصرف می خاصیپدرت دارو... نکھیفقط ا...ستی نیزیچ..ارینھ شاھ-         
از ھرکدوم ھر ...  اتاقش ھستزی میقرصاش ھمھ رو... اره... .باشھ -اریشاھ        
  برات نداره؟یمشکل. ی بدیکی بھش دیشب با
 ی بریتونیتو م...ستی نی نگرانیجا... نھ-         
 : نشوندمیشونی پی روی بوسھ گرمتی شد و در نھاجادی سکوت انمونی بھیچند ثان        
 . ممنونم ازتیلیخ...یکنی بھم میلطف بزرگ..زمی عزیمرس -اریشاھ        

 
 بشھ دوباره بھ سمتم نی کھ خواست سوار ماشیتا دم در بدرقھ اش کردم و موقع        

 :دستھامو از ھم باز کردم..اومد
 ؟ی جا گذاشتیزیچ-         
 درونم نی دل نشدیاون حس شا...  اغوششیباز ھم سکوت بود و بازھم گرما        

: کردمیفقط تو ذھنم تکرار م...دادمی بھش بھا میادیداشتم ز... کردی می روادهیداشت ز
 " عاشقش بشمدیمن نبا"

 شھی مرتید:  اش گذاشتمو ازش فاصلھ گرفتمنھی سیدستھامو رو        
 ...ی کارت لطف بزرگ بھم کردنیبا ا...  دلمری عزیبازم مرس -اریشاھ        
 یراست....  از شب بود بھم زنگ بزنی اومد ھر ساعتشی برات پیاگھ مشکل-         

 بھ خودم ی داشتاجی احتیزیبازم چ... خچالھیداخل ... درست کردهحھی بابا رو ملیغذا
 ..زنگ بزن

  اروم باز و بستھ کردمدیی تایچشھامو بھ معن        
 بھ ال.... باغ پر از درخت و چمننی اونی رفت و حاال میباالخره با تک بوق        

 و بھ داشتمی ھا قدم برمزهی سنگ ری کھ اطرافمو روشن کرده بودن،رویی چراغھایال
 .دیرسی باغ،بھ گوش منی از ھمی کھ از فاصلھ دوردادمی گوش می پارس سگیصدا

 اون رو یلیکھ بھ ھر دل...بی جور اضطراب عجھی...  تو دلم بودیترس خاص        
 ...ادمدی خونھ نسبت منیبھ تنھا بودنم تو ا

 ... اون رو چھار بار قفل کردمنانی اطمی رو بستم و برایدر ورود        
 ... بودیزیعمارت بزرگ و وھم بر انگ        
 کھ روحش تشنھ بود و ی دخترھی...  عمارت بودندنیدو نفر تو ا...تنھا...و حاال        

 ی حرکتچی کھ بدون ھی مردکیو ... شدی تو گوشش خونده می مخبوثییگاه گاه نجواھا
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 مطلق ؛ فرو رفتھ یداری بدی شاای اتاقھا بھ خواب نی از ھمیکی عمارت، تو نی ایتو
 !...بود

          
 

 ی مختلفی ھادهیا...  قدمم رو بھ سمت پلھ ھا برداشتمنی اولیدیبدون شک و ترد        
 تاب و تشنھ ی منو بنیکردن،ھمچنی و ابراز وجود مدنیکشیتو ذھنم خودشونو بھ رخ م

 .تر
 شده از دهی عمارت پوشنی اِی جای کھ جاکردمی فکر منھی گزنی بھ ایاما وقت        
 منطق و شدی باعث مکننی از من رو ثبت و ضبط می ھست کھ ھر عملیینھایدورب

 ... گدار بھ آب نزنمی داشتھ باشن تا من بیعقلم تماما نقش پررنگ تر
 حاال کھ با شاھرخ تنھا ھستم حساب ده سالھ ام رو باھاش خواستی دلم میلیخ        

 نی استفاده رو کنم و بھ اتی نھایی لحظات تنھانی از تمام اخواستی کنم، دلم مھیتصف
 . برهنی از بمی شده، ممکنھ زندگبمی کھ نصیری نفس گی ازادنیفکر نکنم کھ در ع

بھ ... برسھتیھ فقط ھدفم بھ نھا کرده بود کزارمی بی ده سالھ انقدرتی محدودنیا        
 نیبھ ا... ذره مغرور شھھیدلم ...دلم خوش باشھ کھ برنده منم... نقطھنیبھ باالتر..اوج

فکر .. شدهیفکر نکنم کھ روز و شبام باھم قاط... گرفتار شدمیفکر نکنم کھ بھ دلتنگ
فرض " خودم"  ی ھا رو جایتا بتونم تبار...  عوض شدهای دننی او من تینکنم کھ جا

 !سوی گیفقط و فقط جا... سوی گیجا... کنم
 زی شک بر انگیادی زکمی برم بی بھ سمت اون اتاق عجمی بخوام مستقنکھیا        

 کردم ی کھ کردم وارد اتاق خودم شدم و سعی کارنیپس اول! نھایبا وجود دورب...بود
 ... خودمو سرگرم کنمی جورھی

 دای بھ درد بخور پیزی و در تالش بودم تا چکردمیز م رو بای پاتختیکشوھا        
 االن طی کھ در شرای رنگارنگی ھمھ کشوھا پر بود از کاغذ و خودکارھایول... بکنم

 .خوردیبھ دردم نم
 ... کردمدای پبی عجیزی اخر رو کھ باز کردم چی کشویدی ناامنیدر ع        
 .زدمی شده بودم و پلک نمرهی ھا بھش خقھی دقدی کھ شایزیچ        
 قشی جوره با ذھنم تطبچی ھشدی نمیول...  نتونمای... نخوامنکھینھ ا!....؟یدونیم        

 ... باورش کنمشدینم...! بدم
 لھی وسنیاز چن!!!... نی شاھی حتای...اریمثل شاھ... خونھنی از افراد ایکی نکھیا        

  استفاده کننیا
چھار گوشھ . ھی داخلش چدونستمی مدهی کھ ندیپارچھ ا...اوردم رونیپارچھ رو ب        

 ھی شبیزی شد و چانی اش مقابل چشمام نماینقش سبز رنگ مخمل.. اش رو باز کردم
 اشک ھیفقط شب... اشک نبود... اشتباه نکن..نھ ...دی از اشک تو چشمام جوشیچشمھ ا

اشک ..قبولش نداشتم... اشک نبودیول...خواد بذاری کھ دلت میاسمش رو ھرچ!!! بود
 نی صحرا چنیول... خودش رو ببازهسوی گدیشا... باشھفی ضعسوی گدیشا! گمیرو م
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 زده خیصحرا مغرور و ... و مصمم بودیصحرا جد..صحرا خشک بود... نبودیادم
 ...بود

...  عمارت، من صحرا بودمنی با وجود اقامت موقتم تو ا،یطی شرانیو تو چن        
 ھا یبا سرد...با تضادھا و تناقض ھا... کھ مانوس بود با بودن ھا و نبودن ھاییصحرا

 !...و سوزنده ھا
...  براقِی اروزهی فی بند بود پر از مھره ھاھی دمی کشرونی کھ بیزی چنیاول        

 ! داشتنیِ تق تق ارام بخشی کھ با ھر بار چرخوندنشون صداییمھره ھا
اسمش ... بغض بودھی فقط شبیول... کرده بودری مثل بغض تو گلوم گیزی چھی        

صحرا بغض !  بغض نھیول... گردوی حتای..بیس...  بذاری کھ دوست داریرو ھرچ
 !کنھینم

 چشمام پاندول وار تکونش دادم، ی دستم گرفتم و جلویبند پر از مھره رو تو        
 ی ول،ی بگدی کھ بایزی چنکھی ا؟یرد رو تا حاال با تمام وجودت حس کی دلتنگیمعنا
 ...نھی کس مردنت رو نبچی ھی ولیری ھزار بار بمی روزنکھیا...ی بگینتون

چند . گذاشتم" ُمھر" گفتنی کھ بھش می ای شی اراده خم شدم و سرم رو رویب        
 خنده ھامو ارزو نکرده ی بودم؟ چند وقت بود کھ کسدهیوقت بود کھ از تھ دلم نخند

 !د؟یکشی خودشو بھ رخ ممی خالی من گذشتھ بود و جایستیبود؟چند وقت بود کھ از ن
 تمام تنم،قلبم، جسمم و روحم ی روی دلتنگمی حجم عظنیچند وقت بود کھ ا        

 !کرد؟ی مینیسنگ
 سرانجام ی ھمھ بغض بنی خودم دور شده بودم و تو ایچند وقت بود کھ از خدا        

 غرق شده بودم؟
 بغضم کردمی می سعکھی سجاده پھن کردم و با وجودی رو روکلمی بار کل ھنیا        

 بھ دی تا رسدی و چکدی از گوشھ چشمم چکتی خاصی قطره اشک سمج و بھینشکنھ، 
 .. لبمیرو

 : ارومم شروع شدینجواھا        
 ی بنده بخوادی اصال دلت مکنم؟یبعد از چند وقت دارم بھت سالم م...خدا-         
 باور کنم کھ بعد ی؟چجوریزنی از کجا مطمئن باشم کھ پسم نم؟ینی مثل منو ببیتیخاص

 ؟ی منو قبول کنی کھ دارم حاضری ھمھ گناھنی با ا؟یرفتیده سال منو پذ
فقط ..  نرسونمبی اسی بھ کسدمیقول م... زود تمومش کنمیلی خدمیقول م...خدا        

 بھشون نشون بدم من خوامیفقط م...  اش رو ھم ادامھ بدمھی کھ اومدم بقنجایبذار تا ا
 کھ برام ی ای بدونن اون سنگ قبر قالبخوامیم..  موحد نمردهسوی بدونن گخوامیم...میک

 سرم نینذار بدتر از ا.. خستھ شدم! می بدونن کخوامیم...ھی خالیدرست کردن خال
 تمومش شھی بار زودتر از ھمنیا... دمیقول م...مرپر از درد رازمو پوشوندم عھی...ادیب
 !دمیقول م...کنمیم
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 نیی بھ پای قراری ام داشتم جمع کردم و با بنھی کھ تو سیسجاده رو با تمام درد        
 دراوردم و بعد از گرم کردنش و خچالی شاھرخ رو از ی غذااریطبق گفتھ شاھ... رفتم

 . دادمری مسریی بھ سمت اتاق شاھرخ تغینی مخلفات داخل سیگذاشتن باق
 ...ستادمی داشت ابی غربی عجی کھ نقش و نگارھای دری بار دوم جلویبرا        
 ...حاال وقتش بود        
 ...! بودمشوندهی دنھی کھ با چشم باز و بھ عیی کابوسھاریوقت تعب        
بھ سھ ... من قول داده بودم... دمم رو برداشتم قنی رو چرخوندم و اولرهیدستگ        

  رو تموم کنم، من بھ خودم سام وی بازنیقول داده بودم زودتر از موعودش ا... نفر
.... 

 انمی بھ اطرافنکھیحداقل قبل از ا... کھ امشب باھاش حرف زدم عھد بستمییخدا        . 
 !...دیبــا....کردمی تمومش مدیبا... بزنمبیاس

 بر خالف دفعھ قبل یحت... بودکی تارکیاتاق تار...در رو پشت سرم بستم        
 یمھای اتاق، با وجود نسریو فقط پرده حر.  از اباژور ھم روشن نبودیروزنھ ا

 . اومدی تو ھوا بھ رقص در مدیوزی کھ از پنجره باز میمیمال
 ...ستادمی سر شاھرخ ای گذاشتم و باالی پاتختی غذارو روینیس        
 گرگ کفتار نیکرد؟ای فکرش رو میک... معصوم شده بودتی نھایتو خواب ب        

 تونستی تو نگاه اول می نتونھ بھ اراده خودش انگشتش رو تکون بده؟ کی حتیروز
 ! داشتھ؟یی ادم با گذشتھ اش چھ تفاوتھانی بده اصیتشخ

 ... گونھ اش فرود اومدی و درست رودیقطره سمج چک        
 در آن یول..شھی مداری بدهی صورتش چکی کھ روی با وجود اشککردمیفکر م        

 ھی شبیزی المسھ اش رو از دست داده، چی حسھای تمامنکھی ای اورادیواحد،با 
 ...حسرت بھ جونم چنگ انداخت

 مسخره یلیخ...؟!گمی دلم بھ حالش سوخت رو منکھیا!.. مسخره بود نھ؟؟        
 !!ادی زیلیخ...معلومھ...بود

 ی براش دلسوزدی بود کھ بایمگھ شاھرخ ک. نبودمی کسی برایمن ادم دلسوز        
 با ھمھ توانش منو،مادرمو،گلرخ رو؛ بدبخت کرد دلش بھ حال ی مگھ اون وقتکردم؟یم

  سوخت؟می زندگایمن 
مگھ شاھرخ ... کردم؟ی می براش دلسوزدی بودم کھ بایحاال من ک        

  رو ھم داشت؟یدلسوزارزش ...یتبار
 .. لوستر اتاق رو روشن کردمدی و کلدمی بھ صورتم کشیدست        
 از حد،باعث شد تا شی بودم،نور بستادهی ایکی تاری تا اون موقع تونکھی الیبھ دل        

  کنمزیچشمھامو ر
 : تخت کنارش نشستم و صداش زدمیرو        
 ...بلند شو-         
         -.... 



 155 

 ! لطفانی شداری بی تباریاقا-         
 ی منخیکم کم چشمھاشو باز کرد و نگاھش م.  خوردیپلکھاش لرزش محسوس        

 توام با نفرت و حسرت بھش زل زده بودم و حاضر نبودم محور نگاھمو میشد کھ مستق
ُببرم ِ! 

 !دیترسیاز من م...جالبھ.  فروغش حس کردمی رو تو نگاه بیترس خاص        
 ..! نبودمیمن کم کس...دیترسی مدیبا... بودی بازنی قاعده انیا...خب        
 ..! بودمیمن صحرا مالک        
ابدا ...نھ.. خودم بودی براینی تلقت،ی تکرارشخصنیفکر نکن کھ ا...،تویھ        

 رو گرفتھ ممیمن تصم...  صحرا ھم نبودتی شخصی برایاداوری یحت... نبود
جز ... نداشتمیپس چاره ا..  کنمری قائلھ رو ختم بھ خنیھرچھ زودتر ا نکھیا...بودم

 ! بکشمشھی رو مثل ھمسوی گنکھیا
 : گوشھ لبم جا خوش کردیپوزخند        
خب انتظار ..؟اومیدی چقدر انتظار کشدنمی شاھرخ؟ واسھ دی اقاداریمشتاق د        

 !؟یاوک..یدارم باھام رو راست باش
         -...... 
 کار شاھرخ ھم نگاھش رو بھ سمت نیبا ا.. شد دهی غذا کشینینگاھم بھ سمت س        

 ی کارنی و چون چندادی بھ گردنش چرخش می کمدی بایول.  دادریی من تغدیمحور د
 کھیبھ طور. دی رسیی نقطھ انتھانی نبود مردمک چشمش بھ گوشھ ترریامکان پذ

 !نمی چشمش رو ببیدی از سفیمی بخش عظتونستمیم
 خوردی نگران بھ چشم می زده ولخی شھی جفت شھیبازھم ترس بود کھ تو اون         
 :ابروھامو با تمسخر باال بردم        
 نی اصال چنیعنی...مطمئن باش حاالحاالھا قصد کشتنت رو ندارم...نترس-         

 بھ ی رو نداری و توان انجام کاری حالت ھستنی با انجای کھ انیاتفاقا ھم.. ندارمیقصد
امشب تو اون غذا ... حھیدر نت. دهی عذاب دادنت رو بھم می الزم برازهی انگیاندازه کاف

 ...!ختمیسم نر
 روبا نوک انگشتم ریپرده حر...  تو اتاق زدمیاز جام بلند شدم،ھمزمان چرخ        

 :دمیکنار کش
 و نفس شمیھا گم م کھ تو کوچھ ھیشب. ھیامشب شب خاص!...  شاھرخیدونیم -         

 روفراموش کنم و ی تا اون کوچھ گردشمیختم م. شمی ختم منجاینفس زنون بازھم بھ ا
 ... باھات حرف بزنمکمیبتونم 

 : چرخ دادمی بار اساسھیزبونم رو تو دھنم         
منم ادم ..منم بغض داشتم..  نکردیول... کنھھیانتظار داشتم اون شب، اسمون گر-         

 کھ ی مثل اسمونشمیگفتم م... نکردمھی اون شب گر؟یدونی میول..  داشتمھینم گرم..بودم
 کوک شد یادی زیساعتا..  ذره اشکھی از غی دریول... بودیرنگش کبود بود طوفان

 و حرف ستمی بانجای انکھیبھ ا...دی ارزی میول.. شدروم حیادی زیلحظھ ھا...شاھرخ
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 ی تو اوج بنکھی بھ ادی ارزیم...میینجای فقط خودمو خودت اکھیاونم در حال... بزنم
 ی روبرونجای کھ ایمن! ممکن از نظر منتی وضعنیاونم در بھتر. نمتی بازم ببیکس

 .ی وقت منو نشناسچی ھدی اشنا بودن تو شانی و در عسادمیتو وا
نگاه گرفتم ... کھ ھاللش پر نور بودی از ماھیحت.. گرفتماهیچشم از اسمون س        
 ...برگشتم
..  تر شده بودقیترس نگاھش عم... فرو کردممی شلوار لیبایدستامو داخل ج        

 : تر شدظیپوزخندم غل
 حرف الی با ارامش خشھی و می بگیزی چیتونی خوبھ کھ نمیلیخ...یدونیم-         

! ھیعال... شاھرخی سوال جوابم کن وی وسط حرفام بپریتونی خوبھ کھ نمیلیخ...بزنم
 !ھی عالیلی واسھ من خنیا

 و سرگردونش، لقب وحشت رو رونی بھ نگاه حتونستمی بار بھ جرات منیا        
 ...نسبت بدم

 
 

 یی برداشتم و کنارش جای غذارو از پا تختینیاروم اروم بھ طرفش قدم ، و س        
 ..: فرو رفتتشک تخت .  خودم اشغال کردمیکنار تخت برا

 کھ ستی برامم مھم ن،ی کھ شده بھ سواالم جواب بدی ھرجورخوامیامشب م-         
 خوامیم.. کھ ھستیھرچ...یھرچ..اشاره...مایبا ا.. شدهیھرجور..یتونی نمای یتونیم

 امشب فقط خوامیم...یشنوی و می و بدونم کھ ھستی از خودت نشون بدی حرکتھیفقط 
 ! شاھرخیبھم جواب بد

دستم ...  مورد عالقھ گلرخیغذا!.. سوپ جو..قاشق رو وارد ظرف سوپ کردم        
 رو بھ انجام ای دنتی مامورنیانگار کھ قراره بزرگتر..دیلرزی میول.. چرادونمینم

 و منو زدی حالم دامن مشی کھ داشتم بھ تشوی اندازه ای راه استرس بنیبرسونم و در ا
 دیبا.. کھ از سنگ باشمکردمی منی بھ خودم تلقبامش... کردی منقلب مشی از پشیب
 .شھیخاص تر از ھم!..  شب خاص بودھیامشب برام ..بودمیم

 و یبا کالفگ... جونش برخورد کردی و بفی نحکلیچشمم بھ تن رنجور و ھ        
 کھی تھیمثل ...  غذا بخورهتونستینم...  قاشق رو تو ظرف پرت کردمییپوف بلند باال

بشقاب رو .  بودرهی تخت افتاده بود و فقط بھ منو حرکاتم خی جون رویگوشت ب
 و اونو بھ حالت عمود دمی کشرونی از کمد بیدوباره سرجاش برگردوندم، متعاقبا بالشت

 تماس ممکن شاھرخ رو بھ تخت و بالشت نیپشت کمرش جابھ جا کردم و با کمتر
 . دادمھیتک

قاشق رو بھ سمتش ...اما نشستھ بود..  ارادهیھرچند شل و ب..حاال نشستھ بود        
 : زدمی بار پوزخندنیگرفتم و ا

 م؟ی من کی بدونی کنجکاو نشد؟؟ی فکر کنتمی بھ ھویفرصت کرد-         
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 جیمحور نگاھش گ...  بھ خودش گرفتھ بودی نقره ادی شاای یموھاش رنگ طوس        
 ... بودرونیو ح

 ی بود کھ بدونھ و بفھمھ کنیتجب ا!  نداشتی تعجبشناسھی منو نمنکھی ایعنی نیا        
 !کمی بھش نزدی چیھستم و برا

باور کنم االن شاھرخ .ی حرفا بودنی تو زرنگ تر از ادونمی مکھیی تا جایول-         
 کارت شھیتو کھ ھم!  زحمت فکر کردنم نداده؟ی و بھ خودش حتشناسھی منو نمیتبار
 شد اون ھمھ یچ.. و تاپ بودستی شجره نامھ مردم بدنی کشرونی موارد و بنجوریتو ا

 !تبحر؟
 کھ از کنار ی درختی کھ روییرکھایرجی کھ از تھ باغ و جی پارس سگیصدا        

 .:شکستی سکوت و عظمت شب رو در ھم مدیرسیپنجره بھ گوش م
 !پس خوب گوشاتو باز کن.. بزنمیادی زی امشب حرفاخوامیم-         
 :قاشق رو داخل ظرف بردم و بھ طرفش گرفتم        
 از دی بایگاھ..یکنی کھ فکرشو میزیبزرگ تر از اون چ... بزرگھیلیتھران خ-         

تا از حرف مردم رد .ی برسیخوای کھ می تا بھ اون شروعیحرف ھمھ مردم رد بش
 کشور بھ ھی خودش یتھران االن بھ خود. یاری دلخواھت رو بدست بجھی و نتیبش

 ؟ی چشی سال پی و خورده ایاما س...ادیحساب م
 ی کھ ھمھ جور ادمیشھر..مثل ھمھ شھرا.. شھر بودھی فقط نجای اشیسھ دھھ پ        
 کھ شب سر گرسنھ رو بالشت یی و ادماچارهی و بریاز بدبخت و فق. شدی مدایتوش پ

دل موھاشون و نشکستن  کھ دغدغھ اشون فقط میی ھایی گرفتھ تا اون باال باالذارنیم
 مد روز نی ھا و اطالع از اخری رفتن بھ پارتکھ ییادما!  شدشونھکوری مانیناخونا

 .شونھی سرگرمنیبزرگتر
 ی رو عملدیرسی کھ بھ ذھنشون می ھر فکری ھم بودن کھ از سر ناچارییادما        

 ..کردنیم
 نی از مردم وفرھنگ ای زنده بمونن و بدونن کھ بخشنکھی ایفقط صرفا برا        

 کھ دارن انگشت اشاره اشونو با تمسخر بھ ی بارزی بخاطر تفاوتھایتا کس! جامعھ ان
 !رنیسمتشون نگ

 دی تاکیلی کلمھ خنی ایرو....زنده موندن! زنده موندن شاھرخیفقط و فقط برا        
 دیشا. داره فرق یلی کردن خی زندگایدارم تا بھت نشون بدم زنده موندن با زنده بودن 

 کھ توشون ی گوناگون و درداوری مصدر باشن اما اون معانکیدر ظاھر ھمھ از 
 زنده ی برادنی جنگی برای کھ بدونیاونقدر...ھرخ فرق دارن شایلیخ...پنھون مونده

احساس و قلب و ..ی تافقط زنده باش،ی رو تحمل کنیی چھ حرفا و چھ رفتارادیموندن با
اون موقع ... شنی تازه می مدفونشون کردی و تو زندگی و نداری کھ داریھر حس

 !!ی کھ از درکشون خودتم عاجزییحسا... انی بھ سراغت می گوناگونیحسا
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 دمل ھی و مثل کننی زخم تازه سر باز مھیھمون احساسات، درست مثل ...اره        
وجودت  کھ کل ینیبیم...یکنی چشم باز میو تو وقت.. کننی کل وجودتو احاطھ میچرک
 و ھنوزم بعد مدتھا ی کس موندیب... یی زخم سوختھ و ھنوزم تک و تنھانیاز ا

 !زخمت مداوا نشده
 ! تفاوت زنده موندن با زنده بودننھیا        
          

 
 عمر درد و ھی خودشونو سوزوندن شونی زندگی بودن کھ برایی ادماشیمدتھا پ-         

 !..مردن! شد؟ی چتاینھا اما دنیحسرت ازگار رو بھ دوش کش
 ی ازشون سراغی کچی ھگھیمردن و حاال د... ی راحتنیبھ ھم..اره        

 نگفت کاش دستشو گرفتھ یکس! ادمم ادم بودنی ای روزھی گھی کس نمچیھ..رهیگینم
بھ ... تر نشھاهیروزگارش س...تباه تر نشھ.. کھ ھست بدبخت تر نشھیزیبودم تا از چ

زنده ... کھ داشتی ای نکبتین زندگیراحت شد از ا...جاش ھمھ گفتن خوب شد کھ مرد
 شد؟ی می کھ چموندیم

 بھ اون ادم چسبوندن لی دلی و بلی ھم کھ ھزار تا برچسب رو با دلییبحث اونا        
ور  رو ھزار بار تو گچارهی زدن کھ تن اون بییحرفا... گفتن ییزایچ.کال بھ کنار

 ھمھ نی کوتاھھ ارزش اای کھ مرده و دستش از دنی فکر نکردن کسنیلرزوندن و بھ ا
 از حرفا فقط ی سرھی گفتن فھمنینم...  شاھرخفھمھی نمی کسیول...تھمت زدن و نداره

 ! زبون کھ تا اخرش تکرار تکلم کننھی ذھن باز و ھی ھی و خوادیدل پر از درد م
 روزا رو نی و اموندی زنده مدیمردبای مدیاون ادم نبا.. نھگمیمن م...یدونی میول        

 موندی زنده مدیبا. دل سوختھ و گداختھ اش کم کنھشی تا از اون اتدیدیبا چشم خودش م
 !نمیبی می اگھی کھ تو رو دارم خوار تر از ھر وقت ددیدی روزا رو منیو مثل من ا

 ی با بی کنم کھ روزفی رو تعری کسیسخت بود برام حرف بزنم و زندگ        
 ادم روبروم تا عمر نی کھ ایکس... رفتار ممکن رو در حقش کردنی تمام بدتریرحم

 کھ یاناتی جرنی مکرر ایسخت بود تداع... اسمش رو فراموش کنھتونستیداشت نم
 !سخت...میشده بود کابوس زندگ

کھ ...رهیگی نمی اجھی اون ادم مسلم بود کھ جز سوختن و ساختن نتیبرا: -         
 . بازم ادامھ دادیول... نداره و اخرش خودش بازنده استدهی فادنشیجنگ

 کھ یدختر...  پناه و اوارهیب.. کس ی دختر بھی. دختر بود شاھرخھیاون ادم         
 شھی رو واسھ ھمی کھ در گذشتھ اش انجام داد حق زندگی حماقتدی شاایبخاطر اشتباه 

 ... کردچارهیتمام عمرش باز خودش گرفت و خودشو واسھ 
 یتیو اون دو تا شخص...فقط دو تا... اون دختر پا گذاشتنیفقط دو تا ادم بھ زندگ        

 روزگار ی بازنی تراهی دختر رو بھ سنی ای زندگشھی ھمیکھ اسمشون دوست بود، برا
 ! کردنلی و تبدتیھدا
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 ی اون شرط بندی روزکردی فکرشو میک!  بچھ گانھ مسخرهی شرط بندھیسر         
 ! مھره سوختھ بشھ؟ھیباعث اقرار بھ مبدل شدن 

 یدلم بھ درد م...رفتی مجیسرم گ...حالم بد شد...قاشق رو تو ظرف پرت کردم        
 باز ی صحنھ برانیامشب بھتر...دادمی ادمھ مدی بایول!  کردن ماجرافیاومد از تعر

 بود کھ مدتھا اونارو تو ی احساساتانی بی مناسب براتیامشب تنھا موقع.. بودیساز
 .:خودم کشتھ بودم

رفت و ... قسمت عوض بشھنی کھ قرار بود ماجراش از ایدختر رفت بھ محل-         
مگھ چند سالش ...نادون بود..حماقت کرد..! بھ روزگار خودش اوردی چدینفھم
 ١٥...ستی عاقالنھ نماتی گرفتن تصمی برایادی سال سن ز١٥!! سال١٥ھمش..بود؟

خودشو با اون دو ... دارن ار ھستش کھ تنھا احساسات تو محور ماجرا قریسال سن
 دست اون دو نفر بھونھ خواستینم.. ارهی کم بخواستی نمعتایطب.. کردی مسھینفر مقا

اولش با خودش گفت ..پس امتحانش کرد!رنیبده و باعث بشھ دختر رو باد تمسخر بگ
ل یتبد... و پنج بار...سھ بار شد پنج بار... بار شد دو بار دوبار شد سھ بار ھی...ھیباز

 لقب ی راحتنیبھ ھم..شدی سر نمیروزاش بدون اون مخدر لعنت!شد بھ ھمھ عمرش
 نگاه حال و روزش رو ھی بود کھ ھمھ با دهی رسیبھ حال...معتاد، پسوند اسمش شد

 بودن کھ در ی بدتر اون دو تا دشمناز ھمھ.ری گرادیا.یعصب...پرخاشگر..دنیفھمیم
براش اون مخدر رو جور  خواستی کھ میپوشش دوست،ھر وقت و ھر زمان

 و پا ،دستی کھ باالخره ھر سھ نفرشون تھ باتالق بدبختدنی رسییبھ جا...کردنیم
 یدی درد، بھ بن بست نا امی کوچھ ھاونیم..راه برگشتو گم کردن...زنون، غرق شدن

 .دنیرس
 کھ تو اون دوران بھ یطرد شدن از خانواده ا!  شد؟ی اوضاع چنی تھ ایدونیم        

 اون دختر ی راحتنیبھ ھم....کردنی سالھ اشون فکر نمنی جز ابرو و اعتبار چندیزیچ
 طرد شد و اواره کوچھ ی سالگ١٦ کھ داشت تو سن ی دغدغھ ای اروم و بیاز زندگ

 کس چیھ...  اش بشھیشگی مامن و پناھگاه ھمبعد  بھنجای شد کھ قرار بود از اییھا
 تشیحما..حماقت کرده..خام بوده..نادون بوده..نگفت جوون بوده..دستشو نگرفت

 کھ ی کھ داشت رھاش کردن تو دل جامعھ ای اوضاعنیاون دختر رو تو بدتر...نکردن
 یلیاون دو تا دشمن دوست نما خ!  دختر شدنکی کوچیای بود کھ دلخوشییپر از ادما

 ی کھ بتونن محلیی و سر پناھانگی شدن و حاال دختر موند و پارکدی ناپدلی دلیزود و ب
 ! خواب راحتش باشھدی دوازده ساعت شایبرا

 کھ تا دختر چشم باز دونمیفقط م...ی از چھ راھدونمینم..ی کجا و چجوردونمینم        
 لذت نیشون بزرگتر برایرانی نوجوون ای شده دخترایی ھاخی کھ وارد کاخ شدیکرد د

 کھ ی سرگذشت دختردنیدرد داره شن..تلخھ...اره شاھرخ... اومدنیبھ حساب م
 برھھ از زمان، بھ اسارت درومده و نیبدتر  توشی صورتیای دخترونھ و دنیایازاد

 ھاش، با ی کسیبا ھمھ ب.. کھ داشتییبا ھمھ درد ھا و زخم ھا...اون با تمام وجود
...  کھ بود نشھیزیتا بدبخت تر از چ.. دیجنگی کرده بود مدای کھ پی کنشھی رادیھمھ اعت



 160 

 و لقب ھرزه شھ مونده بود خوش بای کھ براش باقیتا حداقل دلش بھ تنھا دخترونھ ا
تا ... شده بود رو اضافھ نکنھبشی نصکسالی نی ای کھ طی کمر شکنی لقبایرو بھ باق

 بودن رو تی اھمی بھش ب کھی کمر دوست و اشنا و خانواده انی از اشتریب
 رو چارهی اسم اون دختر بگھیخنده داره کھ اون خانواده د! خنده داره مگھ نھ؟...نشکنھ

 کرده تشی سال حما١٦ بود کھ یھنوزم بھ فکر خانواده ا اما دختر...  اوردنینم
درستھ از دست پناه خانواده اش طرد شده بود .. سوختھ بودکشیدرستھ قلب کوچ..بودن

 درد ھا نی مجازات و آسف ناک ترنی کھ بدترکردی عرض اندام میی ھاخیو مقابل ش
 ی خانواده اِی پکشیاما اون ھنوزم دل تنھا و کوچ... سالھ بود١٦ دختر ھی روح یبرا

 ھا و یھمھ خوب رو با اشی ازش نگرفتھ بودن و دنی تموم سراغکسالیبود کھ 
 دهی تمام؛ از ھم پاشی ھاش، با نامردی و دوست داشتنھایری با ھمھ سخت گھاش،یبد

 ...!بودن
 کھ خانواده یفقط و فقط بھ خاطر ابرو و اعتبار.. تر شداهی دختر ساهی سیزندگ        
 کھ تو اون خانواده یفقط بھ خاطر تعصب.. کرده بودندای پی چند سال زندگیاش ط

 نی بزرگترھی و ھمسالی دختر سوم خانواده رو مقابل دوست و فامادید و اعتحاکم بو
 .بودی سزاوار مرگ مدی دخترباطی شرانیا از نظرشون با.. ..شمردنیننگ م
 یول!.. تموم ادامھ دادیدرستھ ،جسمش نمرد و با سرسخت... راحت کشتنش یلیخ        
 شھی شھی تازه شکوفا شده اش رو مثل تیُ سالھ اش خاکستر شد و بعد شخص١٦روح 

 . کردلی تبدکھی در ھم شکست و بھ ھزار تستالیکر
 داشتم تا لرزش دستم ی و سعبردمی کھ قاشق سوپ رو بھ سمت لباش مینیدر ح        

 :رو کنترل کنم و بغضم رو قورت بدم ادامھ دادم
 سکوت یفقط جا...رهسکوت دا... دومزودی اپیول...ھی اول قضپزودی از انیا-         

 دوم پزودی ایتایشخص...ییتو خوب باھاش اشنا... براش ندارمیفی توصچیھ...داره
 .شیشناسی بھتر از من میحت..کامال برات ملموس و قابل و درکھ

 ی سعوانیدست بردم و با خم کردن پارچ بھ داخل ل.سوختیم.گلوم خشک بود        
 سوختھ از بغضم،عطش وجودم ی رنگ بھ گلوی بعی از مای جرعھ ادنیکردم با نوش

 .رو بکاھم
 پرده یمشتاق برا.. از من مشتاقھشتری اون بدونستمیم..شاھرخ منتظر بود        

 شده بود و حاال من ماحاصل دهی تموم، پوشی سال با نامردنی کھ چندیبرداشتن از راز
 . راز بزرگ بودمنیا

 حال مشتاق نی و در عفروغی بی چشمھای جلوی کھ با عنوان صحرا مالکیراز        
 .کردی ابراز وجود می بھ نام شاھرخ تباریمرد

 !...کردمی میباھاش مرگمو زندگ...سویگ...من.. ده سالی کھ طیراز        
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 رو شی و سرافگندگیمونی امشب رو تا خود صبح حرف بزنم و پشخواستیدلم م        
 پروروندمی انتقامم رو در سر ده سال می کھ برایی ھادهی اخواستمیم.... نمی ببنھیبھ ع

 محتاط یلیخ...کردمی محتاط تر عمل مدیاما با..ارمی باھم سرش در بیرو امشب ھمگ
 :تر

 ھاش رو با ی و خوشھی کھ فارغ از زندگیپسر... پسر بودھیطرف دوم ماجرا -         
 یچی کھ اگھ پدرش نبود اونم ھی سالھ ا٢٢پسر ...گذروندی مختلف میسر کردن دخترا

 مختلف ی چند بار سفر بھ کشورای روزانھ و شبانھ و ماھی ھای کھ مھمانیپسر. نبود
 . بودرشی عادات جداناپذنفکیجزو ال
 پسرم جزو ھمون دستھ بود نی ترک عادت موجب مرض است؟ اگنی میدیشن        

 کرده بود دای پادیھش اعت کھ چند سال تموم بی عادتتونستی نمکشتیکھ اگر خودشم م
 تھ راه ذاشتشی رو داشت کھ اگر کنار میپسر ھم ھمون عادت. رو از خودش دور کنھ

 !شدی می منتھیشگی مرض جنون وار ھمھیبھ 
 شونیشگی ھمینی از ھمون شبا، پسر با دوستاش از شب نشی شبھی        

 بازم یول...البتھ شک دارم.اما مست ھم نبودن.. نبودنی در ظاھر عاددیشا.گشتنیبرم
 !شترینھ ب.. ھام اکتفا کنمدهیمجبورم بھ شن

 نی از با ارزش تریکی بھ سمت شدی کھ ھر شب عوض مییپسره با دخترا        
 سرپناه ھی مافقط دنبال چارهی سالھ ب١٦ دختر کھیدر حال. شھر در حرکت بودیھتلھا

اون ترس و لرز و .. مرحمھیدنبال .. بھ ارامش دعوت کنھ تا بتونھ خودشو گشتیم
 رو خودت تصور کن و من زدی موکلھ باھاشون سری کھ چند شب متوالیی ھایچارگیب

 .رمیگیفاکتور م
 ی شب تابستونھیاون شب ...باالخره با ھم روبرو شدن...اره حدست درستھ        

 شب ھی... دون زمستون  بنخی بود نھ زیی پای از سوز و سرماینھ خبر..بود
 . ھوا اون رو خنک کرده بودمی مالیمھایکھ فقط نس! گرم و داغ...یتابستون
ازش محترمانھ درخواست کرد تا .. پسر اومد سمتشیول.. بوددهیدختر ترس        

 بود دهیفھم.. رو حس کرده بودچارهیانگار کھ ترس اون دختر ب..باھاش ھمراه بشھ
دختر !  درونش نبودیای گوپشیت.. باشھیزی اھل چخوردی پسر نمافھیبھ ق... ندارهییجا

 ش،ی تنھا دلخوشکردیاگر نم...کردی معتماد ادیبا... نداشتیچاره ا...مجبور بود
 کھ جز خودشون و لذتشون بھ شدی میی ھاخی از ھمون شیکی ری اش؛ اسیدخترونگ

 ی راھھیدنبال ... سرپناه بودیب...دختر معتاد بود.....کردنی فکر نمی اگھی دزیچ
 خودش درست کرده بود و تو ی کھ برای نکبتتی تا خالص بشھ از اون وضعگشتیم

 ! رو بھش داده بود؟ی ھمراھشنھادی کھ خودش پی پسرھی بھتر از ی چھ کسطیشرا اون
 و چی تا پشدی از مجالس اعراب اماده میکی دختر تو کھی در حالی بعدیتو مھمون        

 بود، پسر از صاحب دهی اموزش دنکاری ای رو بھ رخ بکشھ و برافشی بدن ظریتابھا
انگار کھ !!... چارهیدختر ب...  کردی پنجاه سالھ بود طلب ھمراھدی شایمجلس کھ عرب

 کھ یبا ھر ضرب و زور..اما باالخره . کردنی ممعاملھ  نبود و سر اونشی بیگوسفند
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 شد تا ی راضخی شی ھنگفتاری بس مبلغی کھ بود؛ در ازایبود،با ھر دعوا و مشاجره ا
 ی کھ کافیپسر. نداشت رو بھ پسر بفروشھییبای کھ تو دوره خودش کم از زیدختر

 .ِ رو از آن خودش بکنھخوادی کھ میزیبود اراده کنھ تا ھرچ
 کھ قصھ اشون حاال حاالھا سر دراز ی دو نفرنی ای مبتدیی بود از اشنانیا        

 !.. درازیلیخ.... داره
 ی چشمھای نی تو نمی بار مستقنیکنار گذاشتمش و ا. ظرف سوپ تموم شده بود        

 ی بھم زل زده بود و لبھاش کمکردی ازشون فوران می اش کھ تعجب و ناباوریمشک
 ..از ھم باز مونده بود

 دی تا شادمی ترسیلیخ...رفتی میکم کم چھره اش رو بھ سرخ... چند بار پلک زد        
 جونش ی دقت متوجھ شدم کھ تالش داره بھ تن لمس و بی با کمی ولفتھی بیاقبراش اتف

 یفی انگشت اشاره اش رو تکون ظرتونستینم...  کنھی کارتونستینم. تحرک ببخشھ
 و رنگ چھره اش ھر شدی اش کاستھ می انرژھا،تنھا تالشنیو با ا. بزنھی حرفایبده 

 .لحظھ سرخ تر
 ... : زدمیقھقھھ بلند        
 بھ کجا نمیتالش کن بب...خوبھ...نیافر... جالبھیلی شاھرخ؟ خی بلند بشیخوایم -         

 ... ادامھ بدهنیافر... یرسیم
 :با نفرت گفتم... شد لی منفور تبدیقھقھھ ام بھ لبخند و لبخندم بھ پوزخند        
مونده تا منو ..می من کیحاال حاال مونده تا بفھم.. تالش کن بدبخت -         
چرا ...یاز االن تا ھر وقت کھ زنده ا!  دق تونھیی بشم اھ؟کھی ھدفم چیدونیم...یبشناس

 ھی مرده یکردی کھ فکرشو می بھت نشون بدم اونخواستمی فقط ملیاوا..دروغ بگم
حاال ...نظرم عوض شد... االن نھیول..کشھیم  زنده است و داره نفسای دننیگوشھ ا

 و وچشمات بازه یاز االن تا ھر وقت کھ زنده ا. تو و پسرت بشم سوھان روحخوامیم
 .کنمی کھ ھست تلخ تر و زھرمار تر میزی برات از چتوی و زندگمونمیم

 از تو ی خفھ ایصداھا... شدی بود چھره اش سرخ تر مزی خمی کھ نیھمونجور        
 باز تر کرد و ھمچنان با یدھنش رو کم.. حرف بزنھتونستی نمی اومد ولیگلوش م

 خرخر ی حرف فقط از گلوش صدای بھ جای تا حرف بزنھ ولکردی می سعبتیمص
 ... اومدیم

 روبروم چشم دوختھ بودم و حاضر نبودم جاشو با نیبا لبخند بھ صحنھ دل نش        
 خشک شده ام زبون یدستامو تو ھم قالب کردم و بھ لبھا.  عوض کنمی اگھی دزیچ

 .زدم
 چشماش پرشد و تیدر نھا..زل زده بود بھ صورتم..خرخر خفھ صداش تموم شد        

باورش سخت . شدیکاسھ چشمش خال...  شفاف رفتیی اش رو بھ خرماینگاه مشک
 !!!کردی مھیگر..ختیریبود،شاھرخ زل زده بھ صورتم اشک م

 ... شدسی صورتش تماما خی نگذشت کھ پھنایزیچ        
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 اراده با پلک یب! کردی حکم منمی قلب سنگی بود کھ رویزیھا چتن...حسرت         
  ام بودچارهی بیباز اشکا...باز پلک زدم... دلم فشرده تر شد...زدنم گونھ ھام تر شد

 : تر بھش نشستمکیقالب دستامو باز کردم و نزد        
 کھ راه ی مزخرفشی نمانی نکن با ایپس سع.  شاھرخیمونده تا تقاص پس بد-         
 ؟یفھمی مادی ندارم کھ بخواد بھ رحم بی دلگھیچون من د...یاری دلمو بھ رحم بیانداخت
تمـــومـــش کـــن ! ســـتمی مـــن ســابق نگھیمــــن د: صدامو باالتر بردم        

 !!!! المصــبارونی اــــزینر!!! یعوضـــ
 :از جام بلند شدمو داد زدم        
 !!!! اشـــغالـــزیواسھ من اشک تمساح نــــر-         
 کھ بھ ھق ی شد بھ حدشتری و بشتری شاھرخ بی من اشکھای در کمال ناباوریول        

 .دیرسیھق افتاده بود و بازم خرخر گلوش بود کھ بھ گوش م
 :دمی کشغی جکیستری گوشام گذاشتم و ھیدستامو رو        
 ھا یری از اون تو بمیری تو بمنیا! خفھ شوووو پست فطــرت....خفـــھ شــو-         

 !!ییی نکن عوضــھیگر!!!  الشخورسوزھھھھیدلم برات نم...ستین
 شاخ وونھیمگھ د... بودموونھیالحق کھ د.. کردن من بستھ بودوونھی کمر بھ دیول        

از .. از تھ دلت یی جاھی ی حس کننکھیجز ا! ھ؟ی شدن چھ جوروونھیو دم داره؟ مگھ د
 وونھی مگھ دشھ؟یداره بخش محبتش قلنبھ م... گرفتھ بودشی اتی کھ روزیھمون دل

 ی کھ ھدفت رو تو مشتت داری وقتقای و دقی بکششھ بود کھ ده سال نقنیشدن جز ا
 از تھ یی جاھی ی بود کھ فکر کننی شدن جز اوونھی د؟ی جا بزندی و باھی کافیحس کن

 اد؟ی و بھ رحم بسوزهی کھ روبروت نشستھ می اشغالنیوجودت داره بھ حال ا
 کھ ینی دروغی اشکانی اذارمیمن نم...من از سنگم...وونھید... بودموونھید        

 وقت چی کھ نابودم کرده بود ھی کسیمن دلم برا... دل سنگمو اب کنھزهیریم
 !!سوختینم

من صحرا ... اومدی ادم بھ رحم نمنی یدل من برا        
 نیتلق! کشنده...من ظالم بودم..نھ مھربون...نھ شکننده..یوحش...خشک...سوزان....بودم
 !تکرار نبود! نبودنیتلق...من فقط صحرا بودم! بھ خدا نبود...نبود

 انداختھ بود و نگاه شاھرخ در کمال تعجب نی اتاق رو طنی خودم فضایھق ھقا        
 ...تھ بود گرفیرنگ محبت و ناباور

 :گلوم سوخت...از تھ دلم...دمی کشغیج... وجودم بھ لرزه افتاد...بدنم...تنم..دستام        
وگرنھ امشب با ...  نگام نکــــننننننیاونجور! نگام نکن اشغـــالیاونجور-         

 کشمــتیییی خودم میدستا
داشتم .. مھم نبودبرام... شد دردم اومددهی سرم کششھیر...موھامو چنگ زدم        

 نشونھ واری بھ سمت دمی اب کنارم رو مستقوانی و لدمی کشغیباز ج..شدمی موونھید
 ..با شکستنش نگاه شاھرخ از روم برداشتھ شد...گرفتم
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 ده سال نی دردش از درد ایول..کردی سر خوردم گلوم درد منیبا ھق ھق بھ زم        
 گردنم گذاشتم تا بتونم نفس ی زدم و دستمو روھی تکیبھ پاتخت!.. نبودشتریب

 : رفتلی تحلیبیصدام بھ طرز عج...بکشم
 !کن...ن....نگام-         

 
 
 

 کھ تو وجودم حس ی نبود از جام بلند شدم با تمام ضعفی اتاق کافژنیاکس        
م  خارج بشم بھ سمت تراس رفتی پام بلند شدم تا از اون اتاق لعنتی و لرزشھاکردمیم

با ھر ... اومد با تمام وجودم تنفس کردمی میمی مالیمھایو در تراس رو باز کردم نس
 .بستی چشمام نقش میس از اشکش جلوی و خونیدم و باز دمم صورت گر

مطمئن شدم .. کردم کامال منو شناختھفی تعریمطمئن بودم با وجود مقدمھ ا        
 ! کھ من دختر روزبھ موحدمدهیفھم

 .کردی می کھ توش زندگی اینابودگر ارامش و زندگ...!  موحدوسیگ        
 یعنی کھ بھش بچشونم و بفھمونم کھ درد ی حس عذابنیھم..خواستمی منویمن ھم        

 ...ی چیعنیبھش بفھمونم ذره ذره نابود شدن ! یچ
 کھ یزیدرست بر اساس چ.. نقطھ ضعفش دست گذاشتھ بودمیو من درست رو        

 نیا... بردمشی منیدرست داشتم ذره ذره از ب... رفتمی مشی و پکردمی عمل مخواستمیم
 ! ارامشیعنی من یبرا

.  رو شده بودخواستمی کھ می فردنی مھم ترشی من امشب پیقی و حقی اصلتیھو        
 ارزوم رو تی گرفتن و در نھایمعادالت زجرم بر اساس فرمول حسرت کنار ھم جا

 رو می بود کھ مادرم رو زندگیی نابود کردن تک بھ تک کسا منیارزو...دادنیشکل م
 .خواھر و پدرم رو بدبخت کرده بودن

 گونھ ی دستام با داغیسرد...  رو بھ ھوا فرستادم و گونم سوختقمیبازدم عم        
 ..ھام در تضاد بودند

 کران ی بیتھای از جنس حمایاغوش...  منت رو داشتی اغوش بھی یدلم ھوا        
 یلیدلم خ.  و پروفسورایاز جنس پشتوانھ اند..  خالصانھ سامیاز جنس محبتا. انیرا

 !ادی زیلیخ.تنھا بود
 رو تمی سام رو بشنوم و بھش بگم تا اخر ماه، ماموری صداتونستمی کاش میا        
 گردمیبرم.. کھ تعلق داشتمیی بھ جاگردمی بھ ارامشم برمدنی و بعد از رسکنمیتموم م

 .. کھ برام موندنیی کساشیپ
 سکیر. خط تلفن باھاش ارتباط داشتھ باشمقی از طری حتشدی افسوس کھ نمیول        
 زی مسبب بھم خوردن ھمھ چخواستمی نقطھ اومده بودم نمنیحاال کھ تا ا. بودیبزرگ
و اون موقع بود کھ . باشھنی حرکت من تحت کنترل شاھنیممکن بود با کوچکتر.باشم

 ! گلرخشی پفرستادنیمنو ھم م
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 و لبخند تلخم وسعت گرفت از تراس دی بھ گوش رسی ای شکستن شیصدا        
  و دستم رو ستون تنم کردمستادمی بار تو چھار چوب در انیا.. اومدمرونیب

 افتاده بود وبا شکستنش ھر نیبشقاب سوپ بھ زم... ختیری و اشک مدیلرزیم        
دستامو مشت کردم تا از .  تفاوت نگاھم رو گرفتمیب.  پرت شده بودییتکھ اش جا

 !دینبا..دادمی بھ خرج می دل رحمدی کنم من نبایری شدن تھ دلم جلوگیخال
 از ییای بار جنس نگاھش فرق کرد احساس کردم درنی من ساکت شد،ادنیبا د        

 .ل باور بود قابری من غی برایزی چنی ھمچھی چشماش جا گرفت و یمحبت تو
 منو نگاه یبھت گفتم اونجور:  مقابلش گرفتمزی امدیانگشت اشاره ام رو تھد        
 یبا اون چشما.. بار اخر بود ھشدار دادم!! یستی کر کھ نیول..یالل ھست! نکــن

 کھ مدتھاست روش برنامھ ی صورت کارنی اریدر غ.  بھ صورت من زل نزنفتیکث
 !واضحھ؟...کنمی می کردم و توش خبره شدم رو عملیزیر

 باغ بھ گوش یرکھایرجی جیفقط صدا..ساکت بود..بھ داخل اتاق قدم برداشتم        
 .دیرسیم

 سنگ نھیشوم.  رو برداشتم و نشستمییچنگک طال.. اتاق رفتمنھیبھ سمت شوم        
 .ھرچند خاموش بود..نمارو از نظر گذروندم

 : کردمیک بازبا چنگ        
از تو و .. اتاقنیاز ا..از اون پسرت..ی خونھ لعنتنی زودتر از اخوادیدلم م-         

منتھا بھ ..کنمی منکارویشک نکن کھ ا...و ...  دور بشمشھی کھ بھ تو مربوط میزیھرچ
 !وقتش
 موھام دور شونھ ھام پخش نکاری گردنمو کج کردم کھ با ای زدم کمیپوزخند        

 :شد
 در یخوای رو کھ می ناممکنزیھرچ. بھ فکرات وسعت ببخش شاھرخ... اره-         

 ..قتھی حقنی کھ تو ذھنتھ عیزیاون چ..اوھوم... ممکنش کن..نظرت بگذرون
 :دمی دور دور خودم چرخکیاز جام بلند شدم و دستامو از ھم باز کردم         
 پرواز خوادی کھ می ازادانھ بھ ھر سمتالتیبذار پرنده خ. یاره شاھرخ تبار-         

 ریجلوشو نگ..کنھ
بابت ..  ھستمنجایمن فقط بابت ھدفم ا:  بھ سمتش برداشتمیقدم        
 ... تویروبرو...نجایا...انتقامم
 ! نحس توی چشمایدرست روبرو:  زدمیپوزخند        
 :د کرییچنگک رو بھ سمتش گرفتم کھ نگاھش رو معطوف چنگک طال        
 کھ یی بھ جاگردمیبرم.. تموم بشھاتمی عملنکھیبھ محض ا.. بدوننویپس ا-         

 نی شدم و اکشی نزدشتریب..  کردمی ھمھ سال بزرگ شدم و زندگنی کھ اییجا..بودم
 : صورتش خم شدمی رویبار کم
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 بستن دست و پام وجود ی برایری مانع و زنجچی کھ بدونم ازادم و ھییجا-         
 ..شھی ھمھ سال روحم راکد و برقرار منی کھ بدونم بعد اییجا..نداره

 :نوک موھام بھ صورتش ضربھ زد        
 تر بردم و صدام نییسرم رو پا...  باشمینی دروغتی کھ دور از ھر ھوییجا-         

 :رو اروم کردم کنار گوشش زمزمھ کردم
نھ صحرا ...دنی نسبت متمی موحد رو بھ شخصسوی کھ ھمھ عنوان گییجا-         

 ! موحدسویفقط و فقط گ...سویگ...یمالک
 و حسرت وار از تھ قی آه عمھی شبیزیچ.  بستھ شد انی پای بیچشماش با درد        

 . اش بلند شدنھیس
 رو بھ تشی و نور مھتاب براقدی اصالح نشده اش رقصی گونھ یقطره اشکم رو        

 دیرخ چشمام کش
 : گرفتمازش فاصلھ        
 بھتر از من خبر یحت..ی خودت تا تھ ماجرا رو ختم ھستدونمیھرچند م-         

 .دهی درد کشی راوھیاز زبون ...ی بشنویِ از زبون من راوخوامی بار منی ایول..یدار
 ی بھ روزم اوردی ھمھ سال چنی اینی کنم تا ببفی خودم ماجرا رو تعرخوامیم        

 .ی رو از بر ھستوی سنارنی ایالوگایتو تک تک د..ھرچند.
 وچونھ اش رو گرفتم تا دھنش رو باز دمی کشرونیقرص ھاش رو از کاور ب        

 راست انیرا.. توان باز کردن دھانش رو ھم نداشتنکھیخوشحال کننده بود ا.کنھ
 ھیتاوان بدبخت کردن ..دادی وضع تاوان پس منیشاھرخ ھنوزم داشت با ا..گفتیم

 و ارامش رو ی زندگھیو تاوان سلب ..  روی زندگھیتاوان از ھم پاشوندن ..دختر رو
 کم یلی عذابھا خنیپس ا..کنھی کھ فقط بھ داشتن خانواده فکر می دختر بچھ اھیاز 
 ! کمیلیخ...بود

 کم یلیکھ اونھا ھم خ.. بدنش رو داشتی عادیفقط توان حرکت عضو ھا        
 ! غذا خوردنایمثل پلک زدن ..بودن

 :صدام رو صاف کردم        
 ی کافی تو اوج پول و ثروت غرق شده بودیتو اون دختر رو باالخره پناه داد-         

 ی بشلی جوون اس و پاس تبدھی تا بھ کردی مغیبود پدرت اون ھمھ ثروت رو ازت در
 سن تونستھ تورو نی ثروت تا انی ظاھرا ایول:  انداختمیبھ دور و برم نگاھ        

مھم مادر ..یستیتو اصال مھم ن..واضح تر بگم..ستی اصال مھم ننایا! ساپورت کنھ
 استرس شی منھ کھ تو تموم طول زندگیمھم مادر جوون مرگ شده ..بدبختھ منھ

 یمھم مادر. یری ازش بگکویارامش کوچ  نکنھ اوننکھیا..روبرو شدن با تورو داشت
از ادم .. تا بتونھ حفظشون کنھدی جنگشیھ ھاش و زندگ بچیبود کھ تا لحظھ اخر برا

 ! مثل توی شرفیب
 کمرش گذاشتم تا با خم شدنش ی دستم رو روی اب رو خم کردم و کموانیل        

 . برهنییبتونھ کامل بنوشھ و از گلوش اب پا
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 : گذاشتمی پا تختی رو رووانیل        
ادعا ..ی کردی عاشقیادعا.. اومدادمی..ھاا.. ی کردکاریبعد از پناه دادنت چ-         

 کھ بود یقی و بھ ھر طری سالھ شد١٦ اون دختر یدای بعد چند ھفتھ عاشق و شیکرد
 و گولش ی تا مغزش و شستشو بدی داشتیسع..یاری تا دلش رو بدست بی داشتیسع
 دی شاای لومتری گوش بستھ رو ھزاران کو تا اون دختر ساده و خام و چشم..یبزن

 کنمیانکار نم..ی زرنگ بودیادی تو زیول..ی کھ داشت فاصلھ بدیطیفرسنگھا از شرا
 . نھ بھ اندازه زرنگ بودن و شارالتان بودن تویول.. ساده بود یادیاون دختر ھم ز

 شبھ بھ خواستھ کی ی،نخواستی کنی ھمون لحظھ ھدفت رو عملیتو نخواست        
 بھ ی اگھی از ھر وقت دشتری اون دختر رو ب،تای رفتشی بلکھ پلھ پلھ پ،یدلت برس

 یخودت وابستھ کن
 یبھ قطره اشک.  فنر فرو رفتزی ریتشک تخت با سرو صدا.گوشھ تخت نشستم        

 : پا انداختنمیزھر خندم برابر شد با پا رو.. زل زدمختی رنییکھ از گونھ اش پا
 !یموفق ھم شد...گمی مکیتبر-         

          
 

 & ـــاریشاھ        & 
 

 نجای اای االن بنی ھمنیاب دستتھ بذار زم-         
 ضمن تا اد،دری از دستور دادن خوشم نمیدونیخوب م:  و خشن جواب دادمیجد        
 شمی از شھر خارج مگھی دقھیچند دق
 : گوشم رو لرزوندادشی فریصدا        
 نجای اای االن بنی ھمگمیپسره احمق دارم بھت م - نیشاھ        
 . رو قطع کردی فرصت حرف زدن بھم بده گوشنکھیبدون ا        
 کی اراده و تی بودم و بی پدال فشردم، عصبی پامو روی اندازه ایبا خشم ب        

  مونده بود تا از شھر خارج بشملومتری فقط ده کزدم،ی ام ضربھ مقھیتاک وار بھ شق
 یدلم گواه خوب...سپردمی اونو بھ صحرا مدینبا...ذاشتمیا م امشب بابا رو تنھدینبا        

 !شدینم.. تمرکز کردشدیاشوب بودم، نم..دادینم
 !لومتریک ٥        
اون داشت ..قرار بود سرش تو کار خودش باشھ.. دخالت کنھنیقرار نبود شاھ        

 ! کنھی حق نداشت بھ من امر و نھیکس..دادیھمھ زحمات منو بھ باد م
 ..فرمونو تو مشتم فشردم        
 !لومتریک ١        

 "نجای اای بنیاب دستتھ بذار زم        " 
 !ی بھ اب دادیباز چھ دستھ گل..نی شاھی کردیباز چھ غلط:  لب گفتمریز        
 !تموم شد        
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 شب بود و تک و توک... دور زدمی اندازه ای دور برگردون رو با خشم بنیاول        
 شد تا با سرعت ھرچھ تمام تر نی بر ادی مزی خلوتنیھم. شدی مدهی اطرافم دینیماش

 اسفالت بھ وجود ی رو روی گوش خراشی صداکھای شدن لنت الستدهیگاز بدم و کش
 اورد

.         
 ی صندلی شدم و کت اسپرت رو از روادهی پتیبا عصبان. مقابل در ترمز گرفتم        

 کنارم چنگ زدم
 بھ گوش دادشی داد و بی صداکردم،ی می طی محکم و خشنیسالن رو با قدما        

 پشت بھ در، مقابل بچھ ھا نی باز رو ھل دادم کھ باز شد شاھمھیدر اتاق ن.. دیرسیم
 نیی سرشونو پابیبچھ ھا ھم ب ترت...  کردنشون بودخی بود و مشغول توبسادهیوا

  حضورم نبودنوجھ کدومشون متچیھنوز ھ.. انداختھ بودن
 با ی رو چھ حسابن؟منییای بر بنیاحمقا از پس اون جوجھ ھم نتونست - نیشاھ        

 نییای تو حلقومتون بعد مکنمی ملوی کلویپول زبون بستھ رو دارم ک! شما کار کنم اخھ؟
 مگھ ساعت و انگشتر بوده کھ گمش م؟؟ی گمش کردگسنی دست از پا دراز تر منجایا

 !!!!ن؟یکرد
 اریخشا...  حرفاستنی تر از ادهیچی پھی ابرومو باال انداختم، ظاھرا قضی تاھی        

 : جواب دادشیشگی ھمیسرشو باال گرفت با لکنت زبون
 زبلھ یلیخ...یخ..یخ..بچم..ب...جون ب...بھ ج.. آقا..آ - اریخشا        

 دیفره دو..فر..فر...نداد مثل ف..ن...اصال امون ن..ا...ا! الکردار..ال...ال
 !!رفت.ر..ر..در

 ما ی اون اطالعات چقدر برایدونیم...اریخفھ شو خشا:  زدادی سرش فرنیشاھ        
 اون بچھ مگھ چقدر کار ن؟؟ییای بر بنی جوجھ نابغھ ھم نتونستھیاز پس ! مھم بود؟

 ! اخھ؟بردیم
خلوت .. خلی جاھی دیبا با با! ستین...ین..یکشک کھ ن..ک... آقا..آ - اریخشا        

 مراقب ی اگھیوقت د..و.. از ھر و شتریب..االن..اون..او.. میز..یز.. ی بندازرشیگ
 طرفشو ی دونگشیمشکوک ش..ھرحرکت مش..با..با! خو خو خودشھ

 !پادیم...یم...یم
 : ضرب گرفتنی نشست و با پاھاش بھ زمی صندلی کالفھ رونیشاھ        
 نیاری اون اطالعاتو برام مندهی تا سھ روز اای..ستی نمی حرفا حالنیمن ا - نیشاھ        

 ! کنارنیکشی مشھی ھمی براای
 نی اصال اکننی بحث می دارن راجع بھ چدمیفھمی کنجکاو شده بودم کھ نمیانقدر        

 بود تا دهی نقشھ کشی واسھ کدوم ادم بدبختنی ھست؟ باز شاھی چگنی کھ میاطالعات
 ؟.. اب کنھریسرشو ز

 تونستمی بود کھ میتی موقعنی بھترنی نشدن من بود و ادهی بر ددی اتاق مزیکیتار        
 . داشتھ باشمطیتو اون شرا



 169 

 قدم بھ داخل برداشتم ھمون ھی با اخم کردمی دستم جابھ جا می کتمو توکھیدر حال        
 : ،دی سرشو باال گرفت و منو داریلحظھ خشا

 !سالم آقا...س..س - اریخشا        
 : گفتمنی دادم و رو بھ شاھیجوابشو بھ اروم...  بھ طرفم برگشت نیشاھ        
  چھ خبره؟نجایا-         
رض اتاقک  طول و عکھی گذاشت و در حالبشی دستش رو داخل جھی نیشاھ        

 لحظھ کی دیکشی مشیشونی و دست ازادشم بھ پکردی می رو طکی و تاریسرد و اھن
 : گفتی و با لحن خشن و کالفھ کننده ادیبھ سمتم چرخ... ستادیا

 !اون المصب در رفت! اریدر رفت شاھ - نیشاھ        
 تر ی نزد و عصبانی حرفدی سکوتمو دی وقتیول.. سکوت کردم تا ادامھ بده        

 از ی ولدی حرف کششھی مواری مواقع از دنجوری تو ادونستمیم.. دی کوبواری بھ دیمشت
 : گفتماری بھ خشانی ھمیبرا.  نھنیشاھ

 ھ؟ی چانیجر-         
 : لباشو با زبون تر کردتی انداخت و در نھانی بھ من و شاھی نگاه مردداریخشا        
َتمام ..َت..َ نا نا نابغـھ تھی...پنھون..پن..پنشما چھ ..ُش...ُاز ش... آقا...آ-         

 بود تمام دار و کینزد..نز.. نزشیچند ساعت پ..چ..چ! ھک کرده..َه..َاطالعتمونو ه
ُدست پ..َد..َلو بره د...ل..ل.ندارمون  !سیپل..ُپ..َ

 !رفت..رَ..َر..در..رمشیامون نداد بگ... ِفرز بود..ِف..ِ فیلیخ..المصب..ال..ال        
 گرفتم و اری برگشتم انگشت اشاره امو رو بھ خشانیبا بھت بھ طرف شاھ        

 :متعجب و گنگ گفتم
 !گھ؟ی می چنیا-         
 : بھم نگاه کردی با درموندگنیشاھ        
 فاتحھ دی بامیاری برشی گمیاگھ نتون! میبدبخت شد..اری شاھمیبدبخت شد - نیشاھ        

 !مین بخوشھی ھمی رو برایزندگ
 کھ ھر لحظھ یی پرتاب کردم و اخم الود با صدای صندلی حرکت روھیکتمو با         

 : گفتمرفتیباالتر م
 بوده ی انقدر قوی پدری کدوم ب؟؟یگی میدرست حرف بزن منم بفھمم چ..ِد  -         

 ؟یگی می داریکدوم اطالعاتو کش رفتھ؟ چ!  نفوذ کنھ؟نجایکھ تونستھ تا ا
 ی شاھرخ تو دستای و بم کاراریز... با خبرهیگانی بایاز ھمھ پرونده ھا - نیشاھ        

 : داد زدھوی.. اون اشغالھ
 !!!کشمـــشیبھ خدا م... مشکشمــــش        
 ی برابر بود با تمامیگانی بایپرونده ھا.. تو بدنم نشستی لرز بدیگانیبا اسم با        

چرا کھ .. بودری نحو گنی منم بھ بدتریپا... وسطنیو ا! نی بابا و شاھی قانونریاعمال غ
 و ی دادگستری کھ داشتم با گرفتن رایبا ھزار ترفند و دوز و کلک و استفاده از منصب
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 رو کم رنگ اناتی جرنی ای تونستھ بودم تا حدودی قانونری غصورت  بھی بازیپارت
 !!کنم

 ھیفقط .شدیحظھ حالم بدتر م و ھر لزدی ھام نبض مقھیشق...دھانم خشک شده بود         
 :کلمھ از دھنم خارج شد

 !اسم؟ -         
 : تمام زمزمھ کردیچارگی بھم انداخت و با بی نگاه درد مندنیشاھ        
 !محمد سام رھنما -         

          
 
 

 & ـــــســویگ        & 
 

 ی کھ توی ای قدنھیاروم اروم بلند شدم و مقابل ا.. دمی کشمینی بغھی بھ تیدست        
 قدم عقب رفتم و نگاھمو ھی دور خودمو بر انداز کردم کی ستادم،یاتاقش نصب بود ا

 . کمرم رو لمس کردمیمعطوف پھلو و کمرم کردم و ھمزمان گود
 :کردی نگاھم می قراریسرمو کج کردم با ب        
 تی کھ شخصی اون دختر سبزه ایحت..  نموندهیام باق از گذشتھ یزی چ؟ینیبیم-         
 ... داشتیساده ا
 از کبارهی" بــوم"  کردم انگشتامو بھم رسوندم و بعدم با گفتنکیدستامو بھم نزد        

 :قھقھھ زدم..ھم دورشون کردم
 ادامھ خوادیدلت م!  بمبھی کردن یدرست مثل خنث..  شدنیھمھ و ھمھ متالش-         

 ؟یو بشنوماجرا ر
 و معطوف سقف دی بود رو ازم برمونی و صحبتینگاھش کھ تنھا راه ارتباط        

 .زارهی از تکرارشون بیعنی نی زدم ایشخندین..کرد
 مجبورم کنھ کھ از ادامھ تونھی ھم نمیزی چای یو کس... بگمخوامی میول-         

 ! توی نگاھایحت.ستمیبا
 عمارت نی ھمھ خدمھ عمارت رو مرخص کرده بود و من امشب تو ااریشاھ        

 از پلھ ھا ی ولدمیترسی مکمی..  تکلم نداشتیی توانای کھ حتیدرندشت تنھا بودم، با ادم
 با ادامھ دادن و دونستمی کرده بود مخیدستام تماما ..  و بھ سمت اشپزخونھ رفتمنییپا

 فشارم افت تی و در نھارهیگیرو م کل وجودم سرما نی جلو رفتن، اشتریھرچھ ب
 .کنھیم

ظرف رو ھمراھم با .  گذاشتھ شده بودکی کزی می رویرکسیداخل ظرف پ        
 . باال بردمیی چاوانیل

 ؟یخوری مکیک-         
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 کردم و کھی رو تکی طاقت بھم دوختھ بود با ارامش کیشاھرخ نگاھش رو ب        
 . خوردمیی از چایھمراه با جرعھ ا

 چشمات زنده ی رو جلوعی سال وقایقراره س.. الزم رو داشتھ باشمی انرژدیبا-         
 .ی کھ فقط خودت مقصرشونیعیوقا..کنم

 : رو با ولع خوردمی بزرگ شکالتیکیک        
 !ی شون از منم خبره تریاداوریھرچند تو تو -         
 : و دستامو تو ھم گره دادم شدم ظرف رو کنار گذاشتمری کھ سیبھ اندازه کاف        
سو ..ساده تر بگم... بھ ھدفتدنی رسی تو براتیموفق.. اھا! م؟یکجا بود...خب-         

 گھ؟ی بود دنیدرستھ؟ ھم.. پناهی دختر مظلوم و اواره و بھیاستفاده از 
 ! شعلھکی کم یدرست مثل سو. بازھم شمع اشک تو چشماش حلقھ بست        
 خونھ شی بردن،ی ھا خالص شدخی و از شر اون شرانی انیدی رسیوقت-         
 : بھ دور و برم انداختمینگاھ..خودت
حدسم . فقط مدرن تر شده... ھمونھشی معمارینما! نھ؟...گھی بود دنجایھم-         

 : زدمیدرستھ؟ زھر خند
 بھشت نی چقدر روزاشو در ع؟ی چقدر در حق اون دختر ظلم کردیدونستیم-         

 اش براش زجر و کھی کھ ھر تی خونھ انیبا اوردنش تو ا.. ی کردلیبودن بھ جھنم تبد
 ! شاھرخ؟ناروی ایدونیم!عذاب داشت؟

 اونو روز یداشتی کھ بر میبا ھر قدم..یدادی کھ انجام می با ھر عملیدونستیم        
 :دی قطره اشک از چشمام چکھی ؟یکنی بھ خودت وابستھ مشتریبھ روز ب

 اونو تو یدونستی م؟ی اوردی مبھی غرچارهی بھ روز اون دختر بی چیدونستیم-         
 اون دختر چقدر یدونی م؟ی عاشق خودت کردادشی تو اوج اعتش،یاوج بدبخت

 کھ ی با اون مدت زمانیدی فھمی ول،یبھش مھلت داد!  خورد؟نیبارھا زم! شکست؟
 نامرد داشت، ی کھ بھ تویشقبا وجود ع.. سر پا نشھگھی ممکن بود دیبھش داد

 مچ دستم سقوط ی افتاد و رونیی روزاشو بسوزونھ؟ اشکم از چشم چپم پاتونستیم
 :کردسرمو بھ چپ و راست تکون دادم

 سن ممکنش تو نی اون دختر با کمتریدی وقت نفھمچیھ.. شاھرخیدینفھم -         
 ابزار ھیاونو بھ چشم  دل بستھ تو شده بود و تو فقط شی و روانی روحطی شرانیبدتر

 ؟؟.. شدی ھم متی عاشقیو تو ادعا...  دم،ی عالم ندینامرد تر از تو تو.. یدیدیلذت م
 :کردمی ھا اطرافمو نگاه موونھیاز جام بلند شدم دستامو از ھم باز کردم، مثل د        
 ؟؟؟یزدی کھ ازش دم میکجاســت؟ کو اون عشق! پس کو؟ -         
 تو ی شد اون ھمھ احساس؟؟؟ خرت کھ از پل گذشت باز ولش کردیچ: داد زدم        

 دو بار تا مرز یدی فھمچی ھ؟ی کھ بھش داشتیکجا پر زد اون احساس!  جامعھ؟؟نیا
  رفت؟شی پیخود کش
 پلکاشو با درد بست        
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 نشست و صدام  لبمی رویلبخند... دنشیاز زجر کش.. دی تھ قلبم وزینیری شمینس        
حاال مونده تا دردش رو با ذره ذره ..چشماتو باز کن... االن نھ:  اومدنیی اراده پایب

 باز کن چشماتو شاھرخ.  کنھینی روحت سنگی و عذاب وجدان رویجسمت بکش
 دلشو یزدی کھ می قشنگیبا حرفا..ادیکمپ ترک اعت.. کمپشی بردادتھ؟ی -         

 رو ادشی تا اعتکردی می بخاطر تو ھم کھ شده بود سعی حاال حت،یبدست اورده بود
 ؟ی دادی تو جوابش رو چجوریترک کنھ ول

 ی رو ترک کرد حاال از برگ گل ھم پاک تر شده بود حتادشی اعتد،یسر رس        
 کھ ی تا بھ اون،ی گذاشتگری جی تو ھم دندون روگھیدو ھفتھ د. پاک تر از روز اولش

 تو اون دو ھفتھ دختر چھ یدیفھم... سوال ازت دارمھی انجی ایول... ی برسیخوایم
 از یکیاز ترس .. بذارهرونیاز اتاقش ب  جرات نداشت پاشویدی فھمد؟ی کشیزجر

  انداختھ بودرشی کھ دو بار گی خونھ انی ایاعضا
 : کردیمتعجب نگام م        
 ..دیترسی منیاز شاھ...از برادر تو...  شاھرخدیترسیم...اره-         
 انداختھ رشی چند بار گنی شاھیدی فھم؟یدونستینم: مردمک چشماش گشاد شد        

 خدشھ وارد ی عوضی از خودش دفاع کرده بود تا بھ عشق توبتیبود و اون با مص
 نشھ؟

 واکنش نیمتعجب از ا. کرددنی تخت شروع بھ لرزی تحرکش روی بیدستا        
 چتھ؟: حرفم رو قطع کردم

!!  شاھرخیتونینم..ی ساکتم کنیتونیبھت گفتم امشب نم... نیبب: دیلرزیش مدستا        
  بعدای مسخره ات رو بذار برایشای نمانیا

 بار کل وجودش شروع بھ لرزش کرد،ھر نیحرفم تموم نشده بود کھ ا..یول        
 بودم دهیترس..  بار کل وجودش بھ لرزش درومدنیا... شدی تر از قبل مدیلحظھ شد

 یتو..  گم کرده بودمیبیوحشت کرده بودم و دست و پامو بھ طرز عج...ادی زیلیخ
 یدی رفتھ رفتھ محو شد و جاشو بھ سفش چشمھی کھ قرندمی از نور اباژور دیھالھ ا

 ...دیلرزی شده بود و مدیحاال کل چشمش سف..تخم چشمش داد
..  زدمھی و بھ کمد تکدمی کشیغی و ھراسون جدهی ترستی وضعنی ادنیبا د        

 یی اون روشنایتو. کرده بودمی دھنم نگھداشتھ بودم و از ترس قالب تھیدستامو جلو
 بار من شروع بھ نی ادم،ی رو دشدی می کھ از گوشھ دھانش جاری رنگدی سفعیکم ما

 جسم مچالھ شده لرزون از ھی رو جز یچیھ  رو تار کرده بوددمیاشک د..لرزش کردم
 شدم و دستم رو بھ سمتش کشی قدم نزدھیبا وحشت ! دمیدیمپس پرده پلکم ن

 بود کھ یزی تخم چشماش تنھا چیدی و سفدیلرزیتکونش دادم اما اون ھمچنان م..بردم
شاھرخ تشنج .  بھ غلط کردن افتاده بودمدم،ی کشغیج!... کردی مدای و وسعت پدمیدیم
 خواستم از اتاق کردمی کھ افتادنش رو حس می و فشاریبا سر در گم..  بودردهک

 رو ی و سوختنیدی فرو رفت و درد شدیزی جسم تیخارج بشم کھ ھمون لحظھ پام رو



 173 

 نگاه کردمی می سعکھی پرت شدم و در حالنی زمیبا درد رو. کف پام حس کردم
 ..ردم دستمو بھ پام برمی از شاھرخ بگمویوحشت زده و اشک

 حال تر از یھر لحظھ ب..  زدیند م تیبیقلبم بھ طرز عج.. شدیکف دستم خون        
 ...شدمیقبل م

 !!دیلرزیشاھرخ ھنوز م        
دردش تا عمق مغزم نفوذ ..دمی کشرونی رو از پام بزیبا ھمھ ضعفم جسم ت        

کف ..  تو پام فرو رفتھ بودوانی شکستھ شده لشھی شی ھاکھی از ھمون تیکی..کرد
 ! رنگیگری جی ھاھی تو مایزیچ...پارکت تماما قرمز رنگ شده بود

 !شدی مری و کف از دھنش سرازدیلرزیشاھرخ ھنوز م        
 ھنوز ی خونی شکستھ شده شھی رفت ، شلی تحلمی بدنیتمام قوا... حال شدمیب        

 ..  دستام بودیتو
 ..رفتی میاھی رفت، چشمام سجیسرم گ        
 . افتادنی از زمیی پرت شد و جانیی دستام بھ پای توشھیش        
 ... ھم افتادی شد و ورنیکم کم چشمام سنگ... پلکھام تار بود        
 کھ مقابل چشمام بود لرزش تن یری تصونی شد؛ اخررهی چشمام تی جلوایدن        

 .. تخم چشمھاشیدیرنجور شاھرخ بود و سف
 ! حس نکردمیزی چگھید.. پخش شدمنی زمیاز حال رفتم و رو        
 !!دیلرزیشاھرخ ھنوز م        
          
 پلکام خواستمی بھ پچ پچ، مھی شبیزی چدم،یشنی رو از اطرافم می گنگیصداھا        

 کنھی مینی پلکھام سنگی دو تن روی وزنھ اکردمی حس متونستمیرو باز کنم اما نم
 چشمھام رو باز کردم تا اطرافم رو ی بود الی و ضرب و زوریبھ ھر سخت        

 روبروم ریدو بار پلک زدم تا تصو...  رنگ بوددی سقف سفدمی کھ دیزی چنی اولنم،یبب
  گردنم رو کج کردمیکم...شفاف بشھ

 از لولھ یزی متصل بود و قطرات ری اھی بصورت عمود بھ پایکیلولھ بار        
 ؟..... بھشدی منتقل می توسط شلنگ نازککیبار

 زی ری سوزندم،ی بھ ارنجم رستی شلنگ رو با چشمم دنبال کردم کھ در نھاریمس        
 بھ دستم و بدنم منتقل کیتو ارنجم فرو رفتھ بود و اون قطرات بھ واسطھ شلنگ بار

 .شدیم
 کردم تا شلنگ رو از ارنجم کھ با شدت یدست ازادم رو حرکت دادم و سع        

 دا کنم بود جدهیھرچھ تمام تر چسب
 کھ کنارم بود و تا اون لحظھ یحرکتم مصادف شد با باال اوردن سر شخص        

 ی بھ صورت و موھایدست... خستھ اش رو باز تر کردیچشما. متوجھش نشده بودم
 : و زمزمھ کرددی اش کشدهیژول

 ؟یبھوش اومد -اریشاھ        
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 ادمی عیختم کھ کم کم وقا بھ سرم اندای نگاھمین... شدمرهیدر سکوت بھش خ        
 کرده دای کھ پیحس شجاعت مضاعف و ترسون...ارینبود شاھ... منفاتیتعر... اومد
 از یلرزش ناش...و .. من و در نھات از حال رفتنمیشکافتن پا... تشنج شاھرخ...بودم

 ...تشنج شاھرخ
 کردم تا اون لحظھ رو از ذھنم پاک ی تو تنم نشست چشمامو بستم و سعیلرز بد        

 :کنم
 ؟یینجای ایاز ک-         
 ؟یبھتر -اریشاھ        
 تو ھمون حالت با ھمون شدی وقفھ شاھرخ حالم بد می لرز بیاداوریھنوزم با         
 : بستھ گفتمیچشما

 ؟یینجای ای از کینگفت-         
 : فوت کردرونی بھ بینفسشو با پوف صدا دار        
 بودم چھ ومدهی خونھ نی اگھ واسھ کاریدونیدختر تو حواست کجائھ؟م -اریشاھ        

 رو جا گذاشتھ ی اصلی از حکم ھایکی کھ ی شانس اوردیلی خومد؟ی سرت مییبال
 ی امشب من جونتو از دست بددنیممکن بود با نرس..بودم

 ھیجز ..رگم منجر بشھ بھ متونستی افتاده بود کھ میمگھ چھ اتفاق..تعجب کردم        
 ؟؟یھوشیب

 یسع...  شده بودیچی باند پتی وضعنی تربی شد کھ در عجدهینگاھم بھ پام کش        
 :دمیکردم تا پامو تکون بدم، لبامو تر کردم و پرس

 چرا انقد پامو بانداژ کردن؟-         
 تو جام خواستم جا بھ یکم...  تت حرکت کردیاز جاش بلند شد و بھ سمت انتھا        

 : زانوم گذاشتی بدم کھ دستش رو روھیجا بشم و بھ تخت تک
 دراز بکش فعال -اریشاھ        
 باند ی خودمو تو جام تکون دادم دستش رو رویبھ حرفش گوش دادم و فقط کم        

 !...دونمینم!  حال لذتنیدر ع... جور انزجار ھی... بھم دست دادی حسھی دیکف پام کش
 !دونمینم!... با خودم چند چند بودمدونمینم

دکترت ...  بودقی ھم عمیلیخ. کف پاتو شکافتھ بودشھی شنکھیمثل ا -اریشاھ        
 جراحت تو یدیکشی نمرونی رو از پات بشھی شتیھوشی قبل از بی اگھ لحظھ ھاگفتیم

و زبونم .شدی متی قلبستی منجر بھ اتی کھ در نھازدی و بھ قلبت مدیکشیآن واحد باال م
 !مرگت.....الل

 رونی رو بشھی و شکردمی نمتیکاش خر. مردمیکاش م... رفتی مجی گیسرم کم        
 نیاز ا.. انتقام مزخرفنی از اکردی و راحتم مدیکشیکاش جراحتم باال م! دمیکشینم

 ی چرا منو نبرد؟ی ازت گلھ دارم، چرا راحتم نکردایخدا..  روزانھ و شبانھیکابوسا
 ی رو عذاب ندم؟ چرا جونمو نگرفتھی نکشم و بقذاب عنی از اشتری مامانم تا ھم بشیپ

 خدا؟
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بانداز کف پامو نوازش وار لمس کرد و با ... بھم انداخت یقی نگاه عماریشاھ        
 : اغوا گر لب زدیلحن

 قبل از رفتنم ازت خواستم تو وھلھ ؟یستی مراقب خودت نشتریچرا ب -اریشاھ        
 دراز نجای تخت ای و رویاری سر خودت بیی بالھی نکھی نھ ایاول مراقب خودت باش

 یبکش
 من ضیبا قلب مر..نکن...ینکن لعنت... بھ زور اب دھنم رو قورت دادم        

 نجاتم یواسھ چ...ی برگشتیواسھ چ...یتو قرار بود بر...  نکنی بازینجوریا
 !رمی و خودمم بمنمی مرگ باباتو ببیچرا نذاشت!یداد

 حال و ی تو رو غرق خون و بی شدم وقتی چھ حالیدونیصحرا م -اریشاھ        
 دم؟ی دنی کف زمدهیرنگ پر

داشتم بھش ..بابات تشنج کرد:  رو بھ زبون اوردمدی کھ بھ ذھنم رسی دروغنیاول        
 از دستم افتاد و خواستم بھت خبر بدم وانیل.. بودکیھوا ھم تار..دمیترس... دادمیغذا م

 .. و پام شکافتشھی شیکھ پام رفت رو...کھ
 از پام فاصلھ یصورتش حالت ترس و وحشت بھ خودش گرفت دستش رو کم        

 : گفتیداد و با نگران
 !؟یبابا تشنج کرده؟؟ک -اریشاھ        
 بھ خودم اومدم یوقت... شدی چدونمینم:  حرفش تکون دادمدییسرمو بھ نشونھ تا        

 .دمی نفھمیچیبعدم ھ... بال سر خودم اومدنیتاخواستم بھت خبر بدم ا! لرزهی داره مدمید
 وجدانم بی بھ نھیلبخند تلخ" فی کثی دروغگویا"  زدبی تو سرم بھم نھیزیچ        

 ! مرده بودشی کھ مدتھا پیوجدان...زدم
 !! بابا کھ سابقھ تشنج نداشت؟یول:  اما ھول باز گفتاریشاھ        
 :چشمھامو بستم و تو ذھنم تکرار کردم        

 "شاھرخ سابقھ تشنج نداشت        "
 موی پست فطرتتی کھ نھایتکرار!  تکرار حال بھم زدن، زدمنی بھ ایپوزخند        

تا ..می بھ شاھرخ نشون بدم کخواستمی بود؟ من فقط می من چری تقصیول..رسوندیم
در ... کرد"  زیمھرانگ"  کھ در حق یی ھایبابت تمام بد..حالش از خودش بھم بخوره

 ...کرد"  موحدسوی و گلرخو در حق گ... کرد" روزبھ موحد " حق 
 
 

 & ــاریشــــاھ        & 
 

 ریود، د نبدمی بعنی حال بود، خب ھمچی بیادی نظرش گرفتم، زری زنھییاز ا        
 دادی جونش رو از دست ممارستانیرسونده بودمش ب

 اروم قفسھ یلیپشت چراغ قرمز توقف کردم، چشماشو بستھ بود و با دستش خ        
 :دادی اش رو ماساژ منھیس
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 حالت خوبھ؟-         
 کشھی مری تنمیقفسھ س! ادینھ ز - صحرا        
 ی ببرم؟ کلشی رو پزی ھمھ چدفعھی ستمتونیزبون تو دھان چرخوندم، من چرا نم        

 دادمی ھدفم رو از دست می راحتنی بھ ادینبا! کرده بودمیزیبرنامھ ر
 تحمل گھی دکمی:  و بھ روبروم دادمدمی برنھییبا سبز شدن چراغ؛ نگاھم رو از ا        
 .میرسیاالن م...زمیکن عز
 نی اشدی نگاه مکیو با .. ادی زیلیخ..کالفھ بود.. لب زد کھ متوجھ نشدمیزیچ        
 ی زنگ خورد با دست ازادم از رومیگوش.  دادصی رو از چھره اش تشخیکالفگ
 ی رونیاسم شاھ... لمس کردمنی اسکری کنارم بر داشتم و انگشتم رو رویصندل

 چشماشو بستھ بود انداختم و ھمچنان  بھ صحرا کھی نگاھمی نکردی مییصفحھ خودنما
 :جواب دادم

 بلھ؟-         
  ده ساعتھ ؟؟یی کجا؟؟؟ی رفتی معلومھ کدوم گورچیھ:  با دادنیشاھ        
 : ثابت مونده بود١١:٢٣ ی رونیساعت ماش        
 بھت ی واسھ ھر رفت و امدستیدوما قرار ن..کی نیا! حتما کار داشتم کھ رفتم-         
 ... بدمحیتوض

 دھنت خوابونمی منیھمچ.. قربونت برم و نازت کنمستمیمن شاھرخ ن - نیشاھ        
 ایاالنم زود ب.  باشھادی کھ از دھنت در مییحواست بھ حرفا..اری شاھایاریخون باال ب

 می پسر رو مشخص کننی افی کھ تکلنجایا
 رو با یگوش...  اجازه حرف زدن بھم بده قطع کردنکھیو طبق معمول بدون ا        

  باالتر بردمنویسرعت ماشحرص کنارم پرت کردم و 
 و اروم دمیبھ عقب چرخ..چشماشو ھمچنان بستھ بود...میدی رسیبعد از مدت        

 صحرا: صداش زدم
 داری بدی دوباره صداش زدم تا شادادی نشون از خواب بودنش مقشی عمینفسا        

 صحرا جان؟:بشھ
 شدن در ادهی و پنی رو دراوردم و بعد از خاموش کردن ماشچییسو.. بوددهی فایب        

 خوش ی از موھای شده بود و طره ازونیشالش از سرش او.عقب رو باز کردم
با ... شددهی کھ پخش در ھوا بود کشیینگاھم بھ سمت موھا.. افتاده بودرونیرنگش ب

 ھی صورتش سای بلندش رویمژه ھا. دمی موھاشو کشیپشت دستم نوازش وار رو
 ی موھاشمثل ستاره ایی طالی ھاشھی افتاب رتی اون براقیانداختھ بود و تو

 ..دیکشی بھ رخ مشتری خودشو بدند،یدرخشیم
 شدم و دستم رو از بازوھاش رد کردم و بھ کمرش رسوندم، لی بھ جلو متمایکم        
 کھ نیشاز ما.  زانوھاش انداختم و بھ سمت خودم بلندش کردمری ام رو ھم زگھیدست د

عباس نگھبان ...  کمرم رو راست نگھداشتم تا تعادلم رو حفظ کنمی شدم کمادهیپ
 :رسوند  خودشو بھ سمتمدنمیساختمون با د
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 ...ری بھ خدنیرس...سالم مھندس -عباس        
 ممنون اوضاع احوال خوبھ؟.. سالم عباس اقا:  بھ چھره اش زدمیلبخند        
نگاھش بھ ..  گفتی شکر از تھ دلیعباس دستاشو بھ سمت اسمون باز کرد و الھ        

 : گفتدی رو باز دنی در ماشی شد و وقتدهی بغلم کشیسمت دختر تو
 ی کھ روچیی بھ سوی اشاره انگ؟ی تو پارکارمی بنتونوی ماشنییخوایم -عباس        

 شمیھ ممنونت م کیاگھ زحمتشو بکش:  بود کردم و گفتمنیسقف ماش
 دونمیھنوزم نم...رهی از شما بھ ما برسھ خیھرچ..  مھندسنیینفرما -عباس        
  محبتتونو جبران کنمیچجور
 بعد از دوسال؟ من کھ ھزار بارم بھت ؟ی اون موضوع نشدالی خیتو ھنوز ب -         

 انجام تمیاباور کن اونکارو از تھ دلم و با ھمھ رض.. ستی بھ جبران نیاجیگفتم احت
 دادم

خدا ... مھندسنی مردیلیخ -  تو چشماش نشستھ بود گفت یعباس کھ حاال نم اشک        
 فرستادمی می اون دختر رو چجوردونمی نمنیاگھ شما نبود...  کمتون نکنھیاز بزرگ

 ... براتون طال بشھنیزنی دست بھ خاک مشاالیا.. خونھ بخت
بھ سمت واحدم راه افتادم کھ .  من بسھ ی برانیھم:  بھ دعاش زدمیلبخند        

 کنھ نگی رو وارد پارکنی برگشتم و بھ عباس کھ حاال پشت فرمون بود تا ماشکدفعھی
 گھ؟ی دزی چھی: گفتم

 جانم اقا؟ -عباس        
 مھندس شم خواستمیاگھ م.. ھستمیلی وکیبابا ناسالمت... بھ من نگو مھندسگھید -         

 خوندمی می مھندسرفتمیکھ م
 خدا حفظتون کنھ... اقانی کم نداریزیاز مھندسا چ:  کردیعباس تک خنده ا        
 .ریروزت بخ... اتو از باال سر خانوادت کم نکنھ مردھیخدا سا:  تکون دادمیسر        
 ھمھ حرف زدن صحرا ھنوزم نیبعد از ا..دکمھ اسانسور رو با انگشتم فشردم        

 !شھی حساب منیک جزو افراد خواب سنگ شیب... خواب بود
 پرونده شی کھ چند ماه پدمی ھارو دھی از ھمسایکیبا ورودم بھ داخل اتاقک         

 : زدی لبخنددنمیبھ محض د.. بودمرفتھیطالقشو از ھمسرش پذ
 ن؟یخوب ھست..ی تباری اقاریظھرتون بخ -         
 ؟ی منصوریخانواده خوبن؟اقا...بھ لطف شما-         
 ھی..  کردی خواب تو اغوشم تالقیو نگاھش بھ صحرا.... سالم دارن خدمتتون-         

 : گفتی ابروشو باال انداخت و با لحن مرموزیتا
 ن؟ی ازدواج کردیبھ سالمت-         
 نداشت یلیدل... اکتفا کنمی جواب دادن فقط بھ زدن لبخندی دادم بھ جاحیترج        

 !! دختر ازدواج کردمنیبذار فکر کنھ با ا.. با خبر بشن منی خصوصیمردم از زندگ
 ھم یلیخ: ؟ ادامھ داد... خبری بنقدریچرا ا...ی بھ سالمتیوا:  جواب دادجانیبا ھ        

  انشانیخوشبخت بش...نازن
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 بھ حرفش زدم و خوشبختانھ اسانسور متوقف شد و اجازه یتو دلم پوزخند        
 ... ندادیور رو بھ منصشتری بیفضول
 .با اجازه-         
 نگاه در اسانسور رو نی از ایعصب..  تکون داد و با لبخند نگاھمون کردیسر        

 ...با شتاب بستم
 باز کردم و بعد از اونھم در رو پشت سرم با پام دیبھ زور در واحد رو با کل        

 بھ سمت اتاق خوابم حرکت می و مستقدمی صحرا رو تو بغلم باالتر کشیکم... بستم
 کردم

کمر راست ... ھنوز خواب بود...  تخت خوابوندمشی رواطی اروم و با احتیلیخ        
 تخت نشستم تا کفششو از پاش در نییبھ سمت پا.. دمی بھ پشت گردنم کشیکردم و دست

 . راستش ازاد بودی پانسمان پالیالبتھ بھ دل..ارمیب
 بھش ینجوری نبود کھ ای بارنی اولدیشا... شدمرهی ختو خواب بھ چھره اش        

 شد،ی معصوم میلی کھ چھره اش تو خواب خکردمی اعتراف مدیبا..! شدمی مرهیخ
 ...یمعصوم و دوست داشتن

 ینگاھمو کم..  انداختھ بودھی پلکش ساری گونھ ھاش و زی بلندش رویمژه ھا        
 ری تاثی چھره اش بییبای کھ تو زیه ا نسبتا پھن و رنگ شدیابروھا..دمیباالتر کش

 ... نبود و
 ی رنگ بودنشون ھم جذاب بودن و حاال از ھم کمی با وجود بی کھ حتییلبھا        

 ...باز مونده بود
 لبھاش رو بھ ی چونھ تا روری اراده انگشت اشاره ام رو باال اوردم و از زیب        
 و دمی تو جاش جا بھ جا شد کھ بھ سرعت خودمو کنار کشیکم..  لمس کردمیاروم

 ... خواب بمونھیقی دقای براینجورینفسمو حبس کردم تا ھم
نفس .  چشماشو ھم باز نکرد و بھ خوابش ادامھ دادی بود کھ حتاریشانس باھام         

.  نداشتیشی ارانی کوچکترنکھی با ایحت... بای ، خوشگل بود و زدمی کشیاسوده ا
.  تا دور گردنش نخزهدمی نرمش رو تو مشتم گرفتم و شالش رو از سرش کشیموھا
 من خود بھ خود رو بھ بستھ شدن یمھا و چششدی ارومش تو صورتم فوت مینفسا

 .....اگھ....  دختر رو دوست داشت اگھنی اشدیم. رفتی مشیپ
داشتم ! ھ مرگم شده بود؟من چ.. موضوع، بھ ضرب از جام بلند شدمی اورادیبا         
 معصوم بھ یادی کھ در ظاھر زی دخترنیبھ دوست داشتن ا! کردم؟ی فکر میبھ چ

 !!؟! ھدف داشت؟ھی کھ فقط یبھ دوست داشتن دختر! د؟یرسینظر م
چشمامو با حرص بستم و در ...  شددهی باز مونده اش کشینگاھم بھ سمت لبھا        

 کی یحت..  زدمرونی تمام تنم از فکرم مورمور و غرق عرق شده بود از اتاق بکھیحال
 لشونی سفارش غذارو از رستوران دادم و تحونکھیلحظھ ھم مکث نکردم و بعد از ا

 ...حموم پرت کردم  بھ سرعت خودمو توی موتورکیتوسط پ
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 تنم کھ یلباسھادوش اب سرد رو باز کردم، سرم رو باال گرفتم و چشم بستھ با         
 ی ھای و دستم رو ستون کاشستادمی دوش اری اب شده بود زسی و خدهیحاال بھ تنم چسب

 وجود فقط نی اای اب مقطع شده بود و ینفسام از شدت سرد...  رنگ حموم کردمیاسی
.. دادی صحرا تو ذھنم جوالن مونده باز میچھره معصومانھ و لبھا

 ... ھا زدمی بھ کاشیمشت...کالفھ..خستھ..یعصب
...  از ذھنم پاک بشھری تصونی کھ ای تا وقتومدمی کوتاه نمیول... لرز گرفتم        

 ..مشت دوم رو زدم
 نقص کم رنگ تر کھ ی اما قاب اون صورت بزدمی بار بھ شدت دندونک منیا        

 !نشد پر رنگ تر ھم شد
 !!!ایخدا        
مگھ با وجود ! ؟یتو مگھ بھ خدا ھم اعتقاد دار! ار؟یکدوم خدا شاھ!... خدا..ھھ        

 !؟ی گذاشتی ھم باقی خدا شناسی برایی جایکنی می و داری کھ کردییکارا
  کھ خدا بھ حالت رحم داشتھ باشھ؟یتو مگھ بھ بنده خدا رحم دار        
 !؟یاری بھ سر اون دختر می داری چیفھمی مچیھ        
 !!لعنت...نیلعنت بھ تو شاھ....نیشاھ..نیشاھ...نیشاھ        
 !!رفتیبدنم رو بھ انجماد م.... مشت سوم رو زدم         

 بدون ھدف امکان یزندگ... باشھدی باتیھدف تو مھم تر از زندگ - نیشاھ        " 
 " کھ اون دختر دنبالشھیزیدرست اون چ..نداره

  افتادمواری حال سر خوردم و کنار دیب... نفس نفس زدم        
 ...چوندمی اب رو بھ سمت گرما پری زده شخی لرزون و یبا دستا        
          
...  کردی تالقدینگاھم با سقف سف..  شرشر اب چشمامو از ھم باز کردمیبا صدا        

 کردم باحل کردن ی وسعدمی بلند کشی اازهی ام، خممھیخستھ از استراحت و توان ن
 .. کجا ھستم بھ اطرافم بفھممطیشرا

 زدی قلبم تند تند می شدم بھ قدرزی خمی تو جام ندهیترس...  نا اشنا بودیادیفضا ز        
 !زنھی مرونی ام بنھی از تو سکردمیکھ ھر لحظھ فکر م

فقط .. کردی تاب تر می بی اگھی و دلم رو از ھر وقت دومدی شرشر اب میصدا        
 شواھد باعث نی ایول...  مانتو ام تنم بودیحت سرم برداشتھ شده بود و یشالم از رو

 ... برهنی تا ترس رخنھ کرده تو جونم تماما از بشدینم
 مغزم ی تا عمق سلول ھاقی عمی گذاشتم کھ ھمزمان دردنیی راستمو پایپا        

 تخت ی اراده و ضعف وار، روی و بقی درد عمنیدلم ضعف رفت از ا... دیزبانھ کش
 مانتو ام بردم و از تنم ی حال دستمو بھ سمت دکمھ ھایتو ھمون وضع، ب... باز افتادم

 کردم  از تخت پرتشیدرش اوردم و گوشھ ا
 ... اومدمنیی بلند شدم پاتونمی کھ مطمئن شدم می اقھیبعد از گذشت چند دق        
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. دمیکشی مکایو سرام پا لنگون لنگون بھ زور خودمو رھی چالغ با یمثل ادما        
از کنار پنجره پرده رو کنار . کردی کف پام زوق زوق مدهی دبی اسھی ناحیکم

 با سرعت رد نھای بود کھ ماشی بازھم مکان نا اشنا بود و مقابلم فقط اتوبانیول...زدم
 اسپرت مردونھ ی کت اشنادنیاما با چرخشم و د کردمیکم کم داشتم وحشت م..شدنیم
 اری اگھ اشتباه نکنم کت شاھنیا...  کردمزیچشم ر...  اروم گرفتمی مبل کمی رویا

 ...بود
 ھمراه اری با شاھصمی و ترخمارستانیمغزم شروع بھ پردازش کرد، بعد از ب        

 بھ خواب رفتم و ی چجوردمی نفھمنی گھواره وار ماشی و با تکونھانیشدم، تو ماش
 چیی سودنید.  باھام نباشھاریشم کھ شاھ بایی جاتونستمیپس نم.. بودمنجایاالن ھم ا

 . لحظم دامن زدننای کانتر بھ اطمیاشناش اونھم رو
 ی اندازه ام پرت بشھ، پوفی بیقارو قور شکمم باعث شد حواسم بھ گرسنگ        

 نمی رو باز کردم تا ببخچالی کنان وارد اشپزخونھ شدم و در ی لی و بازھم لدمیکش
 .. نھای ھشی مدای خوردن پی برایزیچ

 بھ جز خچالی خوردن نبود؟؟ی خونھ برانی تو ایچی ھیعنی...چشمام گرد شد        
 و کپک زده دهی گندی و گوجھ ھاری و دو سھ تا نون و قالب پنی اب معدنیچند تا بطر

 !! رو تو خودش جا نداده بودیزیچ
 شکمم بلند شد با حرص از نبودن ی دوباره صداخوره؟ی میپس شام و ناھار چ        
 :دمی اعصاب خوردن بھ خودم توپی گرسنگنی و ایخوراک
 !! تو دھنتزمی بری چنمی خف ببقھیدو د-         
 !زهی می روتزاھایپ-         
 کھ ترسون و یاری و با ترس برگشتم بھ سمت شاھدمی و بلند کشدی شدیغیج        
 قب رفتھ بود دو متر عغمی گشاد شده از جیباچشما
 :زدی قلبم گذاشتم کھ با شدت میدستم و رو        
 ..!یشی پشت سر ادم ظاھر مھویچرا ..دمی ترسیوا-         
 بود ختھی رشیشونی پی کھ رویسی خینگاھم بھ سمت حولھ تو دستش و موھا        

 : فوت کردم و گفتمرونینفسمو بھ ب..برخورد کرد
  باشھتیعاف-         
با سر بھ ... ی گرسنھ باشیلیفکر کنم خ... یسالمت باش:  کردی خنده ااریشاھ        

 امیمشغول شو تا ب:  اشاره کرد و ادامھ دادزیم
 . مشغول لباس عوض کردن شدنایقیبعدم رفت تو اتاق و         
!!! کنھی ادمو کور می گرسنگگنی بودم؟ راستھ کھ مدهی ندتزاھارویمن چرا پ        

 رو ی گذاشتم و صندلزی می رووانیعبھ ھارو ھمراه با دوتا کارد و چنگال و دو تا لج
 دمیکش
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 یچیھرچند ھ... و کندم و مزه مزه کردمتزاری از پی مثلثی برشدنشیقبل از رس        
 از سرمم طی شرانی اما تو ارسھی نمانی دست پخت رایتزاھای پیبھ خوشمزگ

 . گاز رو بھش زدمنی باال انداختم و اولیشونھ ا..ادهیز
 زی اومد و پشت ماریشاھ... سرم خم شد ی باز و بستھ شدن در اتاق کمیبا صدا        
 ..:نشست
 .. گرم شھوی وکروی تو ماشیذاشتیاگھ سرد شده م -اریشاھ        
 یھ چھم: جواب دادم.. و با انگشتم گوشھ لبم رو پاک کردمدمیلقمھ ام رو جو        
 .خوبھ

 تو جاش جا بھ جا ی گاز رو زد و کمنیاول.. تکون داد و اونم مشغول شدیسر        
 :دیپرس... شد

 پات بھتره؟ -اریشاھ        
 : پانسمان شده کردمی بھ پاینگاھ        
 ھس ی ای ھمون خونھ نقلنیا:  بھ اطرافم انداختمینگاھ... سوزهیفقط م..بایتقر-         

 ؟یزدیف مکھ ازش حر
  بھ نشونھ موافقت تکون دادی حرف سری باریشاھ        
 نظر ری خونھ رو با دقت زلیوسا...  دستم زدمی بھ برش مثلثی اگھیگاز د        
 ینیی ھم تزیی و چند تاازی مورد نی ھالی خوابھ با وساھی ی متر٧٥ خونھ ھی... گرفتم

 . تر کرده بودبای خونھ رو زی کھ در ظرافت تمام نمازهی مزهی ریھا
 اش رو از نظر گذروندم کھ ھمون لحظھ ینچی و دو ای سی دی ال سزونیتلو        

 .... شدیزینگاھم متوقف چ
 ... نفسم رو بند اوردی لحظھ ای کھ برای ایمتوقف ش        
 ھمھ تالشم رو بھ کار بردم...  قرار داشتونیزی تلوزی می درست رویو اون ش        

 ھر لحظھ کردمیاما احساس م...  کنمی اگھی نگاھم رو معطوف قسمت دی عادیلیتا خ
 ممکنھ خودم رو لو بدم

 کردم کھ ی و با استرس تمام لقمھ بعد رو وارد معده ادمیبھ زور لقمھ رو جو        
 ... شده بودلی تکمتشی تمام ظرفکردمیحاال حس م

 نوشابھ رو بردارم و لقمھ رو بھ زور نوشابھ فرو بدم یدست دراز کردم تا قوط        
  شدماریکھ متوجھ شاھ

 .کردی شده،نگاھم مزهی ری موشکافانھ و کماری بر پا بود و شاھیتو دل من اشوب        
          
 نجا؟ی اای؟ی تو عمارتشتری کھ بنھی منظورم انجا؟ی ایای ھا میاصوال ک... ام -         
 :دی سر کشی نوشابھ اشو کمیز کرد و قوطدست درا        
 دوست ی اگھی از ھر وقت دشتری رو بنجایسکوت و ارامش ا... نجایا-اریشاھ        

 .دارم
 .سرمو تنھا تکون دادم        
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 نگاھمو عی شد کھ سردهی رنگ کشی اراده نگاھم بھ سمت اون مجسمھ نقره ایب        
 ..!! مدت کم دستم رو بشھنی مونده بود تو انمیھم.. شدمتزای پی و مشغول باقدمیدزد

***         
 ھفتھ اول اذر رفت،ی می رو بھ سردیبیساعت پنج عصر بود و ھوا بھ طرز عج        

 دل ی از بارونھای و ھنوز بھ جز سوز و سرما خبرمیماه رو ھم پشت سر گذاشتھ بود
 تر از ھر وقت ی دلم رو ابری بودن ھوا، ھوارهی و تری دلگنیا!.  نبودیزیی پانینش
 زانوھام یچونھ م رو رو.. و تو بغلم گرفتممزانوھامو جمع کرد..کردی می اگھید

 .. تخت تکون دادمی وار خودمو روی تاتیگذاشتم و درست مثل بچھ ھا تات
درست وسط .. می و نکماهیفقط . دوماه تا تولد گلرخ مونده بود - می و نکماهیفقط         

 ! ماهی د١٥... زمستون
 دست ی اگھی زودتر از ھر وقت ددیبا..کردمی می فکردیبا..جشمامو محکم بستم        

 !گرفتمی و انتقام تن سوختھ خواھرم رو ازشون مشدمیبھ کار م
 یباز ھم اون بو... بھ کار افتادمیھمزمان شامھ لعنت...  تو سرم پخش شدغشیج        

دستمو .. حالم بد شدکیستریھ...  تن اتش گرفتھ تو دماغم پخش شدیمنزجر کننده لعنت
 بار ھینھ ! عق زدم.. راه نفسم بستھ شدهکردمیحس م... بھ سمت گلوم بردم و چنگ زدم

 ! عق زدمارھابارھا و ب... نھ دو بار..
بازش کردم و سرمو بردم .. از جام بلند شدم و بھ سمت پنجره رفتم یبھ سخت        

از ... رحمانھ صورتم رو مورد حملھ شالق خودش قرار دادی بیزییسوز پا. ..رونیب
با ھمھ توانم ھوا رو استشمام کردم تا اون بو رو از ..  بدنم سرد شدی ھوا دمایسرد

  شدمموفق  ھمیتا حدود..  ام پاک کنمینیب
ز  و صحنھ ھرگی خاطرات لعنتنی دادم و خستھ از اھیسرمو بھ گوشھ پنجره تک        

 و دادنی نگاه کردم کھ با تمام توان از اتوبان گاز میینھایپاک نشده بھ رفت و امد ماش
 کھ ییبوقھا.. سرسام اور ی بوقھایگوش سپردم بھ صدا.. گرفتنی سبقت مگھیاز ھم د

 کھ ھر روز بھش ییاھوی منو از اون ھتونستنی ماعصابم یبا وجود خدشھ انداختن رو
 ! دور تر کنھشدمی مکینزد

رعد ....  اراده سر باال گرفتمیب.. تر شدرهی تر شدن و اسمون تکیابرھا بھم نزد        
 : لبم نشست و زمزمھ کردمی رویلبخند.. دی از اسمون بھ گوش رسیفیخف

 .دی ھم رسیزیی بارون پانیباالخره موعد اول-         
 یاتاق با صدا تقھ خوردن بھ در یکھ صدا... ضرب گرفتمشھی شیبا دستم رو        

 . شدی با ھم قاطشدی رقصونده مشھی شی کھ توسط انگشتھام روی نظمیب
 بلھ؟:  فاصلھ گرفتمیکم        
 :انیدر باز شد و قامتش تو چھار چوب در نما        
انگشتھاش رو تو ھم گره داد ..  تخت نشستی تعارف جلو امد و روی باریشاھ        

 ..حوصلم سر رفتھ:  شده بھ صورتم لب زدرهیو خ
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 یکاری مرد فارغ از اوقات فراغت از بکی... خنده ھم داشت... خنده ام گرفت        
 .دینالیم

 کھ منم ینیبیم:  باال انداختمی لبم شونھ ایبا ھمون لبخند وسعت گرفتھ رو        
 .کارمیب

 دی نسبتا پرپشتش چنگ انداخت، دست کشی موھای و تودی کالفھ کننده کشیپوف        
تا .. از تخت اشاره کردی نگاه کردن بھ من بھ کنارش گوشھ اھیو بعد از چند ثان

 . بشمکشینزد
  غرش رعد بلند شدیصدا.  و نشستمدمیپرده رو کش        
 م؟یحرف بزن -اریشاھ        
 ؟یاز چ -         
 می کھ تا حاال نزدییزایاز چ-اریشاھ        
  ھم مونده؟یزیمگھ چ:  کردمیتک خنده ا        
 دی بای ولی ھم ندیتونیالبتھ م...ی جواب بددیبا..پرسمیسوال اول رو م-اریشاھ        

 یتاوانش رو بپرداز
 ھ؟ی تاوان چنیاون وقت ا:  ابرومو کنجکاوانھ باال بردمی تاھی        
 بھ کنمی میاخر سر جمع بند...نش بمانداو:  لبخند زد و جواب دادانھی موذاریشاھ        

 رمیگی ممی داده نشده ات تصمیتعداد جوابا
 .ستیعادالنھ ن: غر زدم        
 یتونیخب تو ھم م:  گفتدیخندی کھ بھ نق زدنم می پا انداخت و در حالیپا رو        
 رمیپذی تاوانم رو ملی ومنم با کمال می کنی جمع بندتیدر نھا
حاال شد :  داشتم لبخندم رو جمع کنم گفتمی سعکھی بھ عقب خم شدم و در حالیکم        

 یزی چھی
          
 ن؟یچند تا خواھر برادر... میکنی شروع مکی کوچیاول از سواال -اریشاھ        
 !یدونیجوابش رو کھ بھتر م! کھ؟؟ی کوچنیا: اخم کردم        
 گوشھ لبش نشست و بھ ھمون سرعت ھم ی حس کردم پوزخندیول.. چرادونمینم        

 .جمع شد
 خبر مرگ برادر نداشتھ امو داده انی افتاد راادمی کھ داشتم یبراساس نقش        

 : بھ خودم گرفتمینی غمگافھیق..بود
 ! بودشیداشتم کھ اتر.... برادرھی..میدوتا ھست-         

 ی کھ رسمتو بھ دست فراموشیمنو ببخش خواھر!..منو ببخش گلرخ        "
 "منو ببخش کھ جا تو بھ برادر نداشتھ ام دادم... گلرخمیی من فقط تویزندگ..سپردم
 ؟یتو چ:  رو قورت دادمیبغض لعنت        
 متاسفم: چھره اش درھم رفت و اروم لب زد        



 184 

 سوی بلکھ وجدان بھ درد اومده گستینقش ن..ستی نلمی بغض فنی ادونستینم        
 !ھست

 کھ نھی منظورم ا؟یکردی می کجا زندگی کھ بودکایامر..! دونمی یکی -اریشاھ        
 ؟یی اشنایلی فامیدوست

 سالھ کھ فوت کرد و یلیالبتھ خ.  عمھ ام بودمشیپ:  فوت کردمرونینفسمو بھ ب        
 ...دیحاال ھم ارثش بھ تنھا برادر زاده اش رس

 ؟یدی جنگیزیتا حاال واسھ چ... نوبت منھ:  کردمزیچشم ر        
 خب؟: دمی پرسیسوال.. و سرشو تکون داد دی کشیقینفس عم        
تا ...جنگھی کھ براش با ارزشھ میزی واسھ چیھرکس تو ھر مقطع -اریشاھ        

 کھ برات یزیچ.  چقدر محال باشھنکھی اای کجا باشھ ای ی نداره چیفرق.. ارهیبدستش ب
 اونو قبول داشتھ گرانی حاال چھ دیجنگی کھ شده براش میلی ارزش باشھ بھ ھر دلبا

 تشی ھم ماھیو زندگ..  دارنیارزش زندگ  مھمیزایچ...باشن چھ نداشتھ باشن
 ..می ازشون گذر کنی گذرا رو الکنی ادیپس نبا..گذراست

 ت؟ی زندگنیبا ارزش تر... نطوریکھ ا: سرمو کج کردم        
 ! دخترھیو ) ...: یطوالن...مکث کرد(پدرم  -اریشاھ        
 و اون دختر؟: جا بھ جا شدم        
 ! تاواننیاول - اریشاھ        
 !؟ی جواب بدیخوایکھ نم-         
 !نھ -اریشاھ        
 احساس تیتا حاال شده تو زندگ..یسوال بعد...!!  تاواننیاول!... خبلھیخ-         

 ؟ین کیمونیپش
 .: با سوالم جا خوردیاحساس کردم کم        
نوبتھ منھ نظرت راجع بھ ..ادی زیلیاره خ. بشھ مونی ممکنھ پشیھر ادم..خب-         
 ھ؟یمن چ

 انداخت کھ از اول ھم قصدش یی ماھرانھ بحث رو جایلیخ. مکث کردمیکم-         
 ،رو داشت

 ی، رو پا) بھ گفتھ ام پوزخند زدمتو دلم (یبا محبت.. ی مودبیلیخب تو خ-         
 و کال ی وقت از حدت تجاوز نکردچیھ.. یستی نی متکی و بھ کسیسادیخودت وا

 .ی فرد جنتلمن رو دارھی اتی بگم خصوصتونمیم
 م؟ی چجور ادم؟منیمن چ        
بر ...  و با وقارنی و متنی دل ربا، سنگبا،ی خانم تمام معنا، زھی... تو -اریشاھ        

 ی ادم درون گرا و تو دارکنمی مدت ازت بدست اوردم حس منی کھ تو ایاساس شناخت
 فی برام تعری بھم اعتماد نکردی افتاده کھ ھنوز اونقدری اتفاقھی تو گذشتھ ات ،یباش
 .ی اونو بپوشونی داری سعیچشماتھ کھ بھ ھر نحو  توی غم بزرگیول..یکن

 ..ادی زیلیخ...وردم دروغ نگفتمبخوام بگم جا خ        
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 ھات ینی بقی دقنیا... خود تویحت... دارهی گذشتھ اھیھرکس ...خب...ھر کس-         
 کھ ی ضربھ اھی از دیشا.  بھ ھر حال نشات گرفتھیی جاھی باشھ و از لی دلی بتونھینم
 . کردهقی قدر محکم و دقنی بوده و تو رو ای ھم کلیلیخ

 گمی مکیتبر: دستشو جلو اورد!..  دقتنیاحسنت بھ ا: لبخند رو لبش نشست        
 ضربھ ھی.. ھم من ھم تو. می مشکل دچارھی ھردومون بھ بای تقرنکھی مثل ابا،ی زیبانو

 .انتی بھ رفتار اطرافقی کرده و ھم تورو دقنی بزیکھ ھم منو ر...ی و کاریاساس
سوالمو ...تونمیم! درستھ:  کردمدیی دستمو داخل دستش گذاشتم و تای دو دلیبا کم        
 بپرسم؟
 حتما-         
 زیھمھ چ.. حرفات حرکاتت رفتارت ؟ی بھم شک داری گاھکنمیچرا احساس م-         

 یستی دل نھی و ی کھ درباره من اساسا شک داررسونھی باور منی منو بھ ایگاھ
 نی تو رو بھ ایو چ: دی لبش کشی داد و انگشت اشاره اش رو روھیبھ تخت تک        

 باور رسونده؟
 و دیباری کھ ثبات ازشون می شدم، نگاھرهی نگاھش خی نی تو نمی بار مستقنیا        

 .:کردی سقوط می مثل گولھ ایزیتھ دل من چ
خودت  کھی عموت، در حالی بھ حرفانانیرفتارت، اطم.. زیھمھ چ..گفتم کھ-         

 نسبت بھ نقدری تو رو اتونھی می چکنم،ی دارم و درباره ات قضاوت نممانی بھت ایگیم
 من حساس کنھ و مردد؟

 اش کرد و با یشونیاز جاش بلند شد و بھ سمت پنجره رفت ارنجشو ستون پ        
  جزو شامھ زنانھ حساب کنم؟نویا:  بمش جواب دادیصدا

 سالن دای دلم شدداشتی باشھ دست از سرم بر نمدهی فھمیزی ممکنھ چنکھیواھمھ ا        
 . بھ ارامش برسمتونستمی کھ مییتنھا جا.. کردی طلب ممویراندازیت

  نبودلی دلیشک من ب -اریشاھ        
 کھ بخوام دمی از خودم ندیو منم رفتار: بھ شدت سرمو بلند کردمو جبھھ گرفتم        

 !شک تورو نسبت بھ خودم زنده کنم
 ...نوبت سوالھ -اریشاھ        
 یتو ھنوز جواب منو نداد-         
  اره صحرا؟؟یشناسی موحد رو مسویگ -اریشاھ        
 و چطور ی کدمی شدم نفھمرهی بعدم ترسون و خشمناک بھش خجیاول ناباور و گ        

 :ستادمیصدام باال رفت و رخ بھ رخش ا
 ی کھ من حتی و از دختریسادی من وایروتو ھنوزم با وقاحت تمام تو -         

 ؟؟؟؟؟یکنی منو باز خواست مھی کشناسمینم
  بودی سوالستیجزو ھمون ب.. بازخواست نبودنیا -اریشاھ        
 ؟؟؟؟ی دو دلای ری بذارم؟ھوم؟ تحقی چی رفتارتو پانیا-         
 !ی سوال عادھی کدوم فقط چیھ:  فرو کردبشیدستشو تو ج        
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 : سرم خراب کردی رواموی تا اروم بشم کھ با حرفش دندمی کشقیچند تا نفس عم        
.. یدی اون دختر رو دکباروی کھ حداقل دونمی و چطور اما می کدونمینم -اریشاھ        

 بھم ی ازش دارینام و نشون.صحرا خودتو تو دردسر بزرگتر ننداز.. وقتھ دنبالشمیلیخ
فقط و ..طرف حساب من فقط اون دختره.. با تو ندارمی کارنیباور کن من کوچکتر.بده

ازت خواھش ..بھ من و خانواده ام.. بھ ما بدھکارهزای چیلی کھ خیکس.  موحدسویفقط گ
  نکنغی دریدونی ازش میزی چکنمیم

 . راه نفسم بستھ شدهکردمیحس م        
 اش ی کھ در سھ قدمیاز دختر...! سوی گ؟ازیاز ک..خواستینام و نشون م        

طرف حسابش !  من داشتمدی کھ شایزیطلب چ... بود و ازش طلب داشتستادهیا
 . کنھھی ادرسشو بدم تا حسابشو باھاش تصفخواستی بود کھ مقابلش بود و ازم میدختر

 دیفھمی کھ اگھ میوا        
 .دشی کھ ھست مینی تباه تر از امیزندگ... شدی بر من اگر متوجھ میوا        
 ؟یبا اون دختر چکار دار -         
پس :  چشمھاش برق زداری شاھھی حرکت کرد و در ثاننمیدستم بھ قفسھ س        

 !شیشناسیم
 !فقط سوال بود-         
 . حسابھیگفتم کھ تصف -اریشاھ        
 ؟ی بپرسم سر چتونمیم-         
 فقط بھم بگو کجاست؟:  شد و گفترهیتو چشمام خ        
 ؟ی چھ حسابھیتصف:  زمزمھ کردمیبا دردمند        
 عمو ینذار حرفا.. نکننیمنو شکاک تر از ا... با تو ندارم صحرایکار -اریشاھ        

 ش؟یشناسیبھم بگو از کجا م...قتیدرباره تو صدق کنھ و بشھ حق
 ؟؟ی با اون دختر داری ای دشمن؟چھی چھ حسابھیتصف...اریشاھ-         
 !ی زندگھیسر : دی صورتش کشھی یدست..مکث کرد..و قدم بھ عقب برداشتد        

 
خودتو گول ..نشون بکش..حاال خط بکش..ستی ندی سفی زندگ؟یدونیم        

 و ادی میکی ی اھی ثانھی..ی روزھی.. یی جاھی یول..خودتتو خوشبخت فرض کن..بزن
 باالخره ی روزھی تالش کن و اثبات کن کھ یحاال تو ھ.  بھ ھمھ باورھاتزنھیگند م

 ...گذرهیارزوھات بر وفق مرادت م
 کھ یانقدر.. شنی ھستند کھ رفتھ رفتھ شعلھ اشون کم میی ھاشی اتھی؟؟یدونیم        

 ی خاکسترھا شعلھ ھانی ھمریز...  خاکستر سرد و خاموشھی.. بھ خاکسترشنی ملیتبد
 .. نھفتھ ستیبزرگ

 ... رو در بر دارنمی عظی سوزشی اتھی کھ طوفان ییون شعلھ ھااز جنس ھم        
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اما ... ی ببرادی رو از متی قدی زخمادی جدیی با زخماشھی وقتا مھی! ؟یدونیم        
 ی و زخمھایمونی و تو ممونھی واسھ انکار نمیی جاشھی بھ مرور جاشون کھنھ میوقت

 ! راز ھانی درد ھا ھستند و بزرگترنی بزرگتراداوریکھنھ و حک شده کھ تنھا 
 حک کرده ی ھست کھ جای کھنھ شده ای انتقام ھمون رازھا،ی زندگنیا        

 .کشنی چشمات بھ رخ می جلوھیخودشونو ھر ثان
 ازت خوادی ھست کھ انتقامشو با تمام توان می ای حساب ھمون زندگھی تصفنیا        

 . و دستتو بستھ کنھرهیبگ
 کھ تو رازش ی ای زندگنیھم...  رازنیھم.. حساب بودنیتھ مشترک ما ھمو نک        

 !می حال نبودنیو در ع.. میمشترک بود
 

 !شناسمیم: لب زدم        
 با شتاب بھ طرفم برگشت        
 .شناسمشیم: تکرار کردم        
با ذوق  تو چشمام منعکس شد روزشی باز شد و برق نگاه پیلبش کم کم بھ لبخند        
 خب؟ کجاست؟:  تند گفتیخاص

 ری ستی کھ از زندگی وقتی و نابود بشیفتی و ھمھ کس بزی کھ از ھمھ چیوقت        
قبول ...  برات حکم سقوط رو ندارهی افتادن و شکستچی ھگھی دی و سقوط کنیبش

 ! مرگ ارزوھایعنی ی زندگ؟سقوطیدار
 ازدحام ونی مییجا.. شدمرهی از پشت پنجره خی اشھی شی صحرا نمایسویبھ گ        

 ستشین:  رو نشونھ کرفتم و صحرا رو گم کردمسوی ھا گابونیخ
 خب کجاست؟ ادرسش؟نشونش؟:  قدم بھ سمتم برداشتھی جانی با ھاریشاھ        
  وقتچیھ....زمی وقت اشک نرچیمن بھ خودم قول دادم ھ        
 . وقتھ مردهیلیخ-         
 دونمینم.... چرادونمی حال نمنیو در ع...  شددینا ام.. فروغ شدینگاھش ب        

گوشھ لبش کج ..  بوددای درونش ھوی رنگ بھ خوبی مشکزی تمسخر امیرگھ ھا..چرا
 مرده؟؟:  گفتیمانند و مورب باال رفت و با لحن طنز الود

 :محکم شدم و پر ثبات..سفت شدم        
 ی بدبختیلیخ..دی عذاب کشیلیخ...چند سالھ. وقتھ مردهیلیخ....اره -         

 .. خروارھا خاکریز..نشونش قبرستونھ..راحت شد...مرد.دیکش
 ھ؟ینسبت تو باھاش چ -اریشاھ        
 ! اشناھیتو فکر کن -         
 !یقی دقیچھ اشنا -اریشاھ        
 ؟یندازی مکھیت-         
 ...!!یدیخوشحالم کھ فھم -اریشاھ        
 ! دوستم بودنی ترییصمم:  و برنده نگاھش کردمزیت        



 188 

 ری غی مگھ نھ؟ کگھ؟؟ی دوست ادم خودشھ دنی تریمیدرستھ؟ درست گفتم؟ صم        
 ! نھ؟ی دلسوز تری بحرانطیِخود ادم تو شرا

 چرا مرد؟ -اریشاھ        
 یاز ب...شی و بدبختی کسیاز ب...دق کرد..: بھ طرف پنجره برگشتم        

 !دق کرد و مرد...شیپناھ
 چند وقتھ؟ - اریشاھ        
چرا انقدر ...ده سال:  دنبال کردمشھی شی قطره بارون رو روریبا انگشتم مس        

 ؟ی کنجکاوسویدرباره گ
 ؟چرایکردی می ھمھ مدت پنھون کارنیچرا ا: سوالم رو با سوال جواب داد        

 کھ عمو بھ ی کردی کار؟توی کنری قائلھ رو ختم بخیینا ابراز اشھی با یتونستینم
چرا ھمون اول ...  راه با خودش ھمراهنی نحو بھت شک کنھ و منو تو انیبدتر
 ؟ی ندادتییاشنا

         -..... 
نجوا گونھ کنار ..  شونھ ام نشستی بار دستش رونیپشت سرم قرار گرفت و ا        

 :گوشم زمزمھ کرد
 ...بھم اعتماد کن... صحرا -اریشاھ        
.. بازم قلبم بھ تب و تاب افتاده بود... دستم رو اروم مشت کردم و چشمامو بستم        

 ی برای بھ پھلوش ضربھ زدم تا عقب تر بره و راھی رو دوست نداشتم کمطمیشرا
 فرار خودم باز کنم

 کھ ی کرد و درست زمانتی بلکھ منو بھ طرف خودش ھدادیاما کنار نکش        
نفسم ... خواستم در برابر اغوشش مقاومت کنم حلقھ دستاشو دور کمرم محکم تر کرد

 ..دیپریپلک راستم م...بند اومد
 برو عقب..کنمیخواھش م..اریشاھ: لرزون گفتم        
 ؟یچرا نگفت -اریشاھ        
جسمم زنده !  خودممیالش کھ دنبی دھنمو باز کنم و بگم چون اون کسشدیکاش م        

 کھ ی کسگفتم؟بھی می رو بھ کنای وقتھ کھ مرده، ایلیاما روحم خ..کنھی میاست و زندگ
  دشمنمھ؟نیبزرگتر
  داشتملیچون دل-         
 لت؟یو دل -         
 :کالفھ بودم.. گرمم بود.. تقال کردمشتریب        
 من فقط مالھ خودمھ ی خصوصمیچون حر.. من بھ خودم ربط دارهیچون زندگ-         

 ی بریخوایم!.. خوره؟ی ادم مرده بھ چھ درد تو مھی مرده سویگ..دست از سرم بردار
 ؟ی حساب کنھی تا باھاش تصفرونی بی اشو بکشقھیاز تو قبر 

          
 : شل شد اما کامل رھا نشدیحلقھ دستاش کم        
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 اون االن دستش از ؟؟یری ادم مرده بگھی از توی زندگیای انتقام بدبختیخوایم -         
 ازش یخوای کدوم حق رو م؟ی کنھی باھاش تصفیخوای مویچ... کوتاھھای دننیا

 رو کھ ییبتھای حق اون مصد؟ی تنھ بھ دوش کشھی شی کھ تو زندگیای حق بدبخت؟یریبگ
  تجربھ کرد؟شی پدر مادریبا ب

 .صحرا اروم باش -اریشاھ        
 ی با سوال باریشاھ.. شده بودموونھید.. ی چیعنی ارامش دونستمینم..اروم نبودم        

 تعفنش ھمھ جا رو ی کھ بوی لجننیبا ھم زدن ا... طیموقع اش گند زده بود بھ شرا
اروم نبودم بخدا اروم ... ادم مرده و زخم خورده توقع ارامش داشتھیبرداشتھ بود از 

 !نبودم
 ..:دمیمحکم پسش زدم موھام صورتم رو پوشوند لرز        
 ای کدوم عدالت؟ حق سوختن خواھرش رو؟ ؟یری کدوم حق رو پس بگیخوایم-         

 سوخت و شی اون اتی و خودشم پا بھ پادی کھ زنده بود و تک بھ تک دیسوختن جسم
 خاکستر شد؟

 :دمی کشغی بار جنیا...صدام رفتھ رفتھ باال رفت        
 کھ ی ای زندگد؟؟ی کھ زنده بود زجر کشی کھ تا وقتی ای زندگ؟؟؟یکدوم زندگ -         

 پلھ روشن ھی کھ ی ای نکبتی چشمھاش پدرش جون داد و مرد؟؟ زندگیجلو
  ھااان؟؟؟ی کنھی باھاش تصفیخواینداشت؟کدوم حسابو م

..  صورتم سرخ شدهدونستمیم... دمی رو کشرهیبا دو بھ سمت در رفتم و دستگ        
 : اشاره کردمرونیبا دست بھ ب..  دست خودم نبودی بود ولی عادری واکنشم غدونستمیم

 ریز.. قبرستوننھی سدهیده سالھ خواب..دهیخواب... برو قبرستونایب...برو-         
 یچرا دار..برو...ری و حقتو ازش بگرونی خاک بکشش بریبرو از ز..خروارھا خاک

 !!گھی برو د؟؟یخواستی مگھ حقتو نم؟یکنیمنو نگاه م
 شتریقدرتش ب.. دی اون نکشیول.. کناردمیخودمو کش.. با ارامش بھ طرفم اومد        

با دستاش .. دیبھ اغوشم کش..بغلم کرد.. درو بست.  تر بودیقو..پر زور تر بود..بود
ز ھجوم ھق زدم ا.  اش فرو اومد و چشمھام بستھ شدنھیسرم مقابل س..سرمو پناه داد

 کھ با ھر کلمھ از حرفام مقابل یزار زدم بابت گذشتھ ا سرمو فشرد.. ی ھمھ بدبختنیا
 ..گرفتیچشمام جون م

حالم بھم خورد از .. بھ دستم بوسھ زد..دمیموھامو نوازش کرد و دستشو چسب        
 کردی ھدف حرکت می کھ بی حال زنده انی در عی مرده ولتی شخصھی.. موحدسویگ

 .ارهی سر خودش میی چھ بالدونستیو نم
 کھ ی تنگ تر شد از تقابل حس خوب و بدنمی و قفسھ سدیمحکمتر در اغوشم کش        

 ..با ھم در جدال بودند
سر . واسھ پاره کردنش محال بوددنیجنگ.. ی احساس لعنتنی اشدینخ کش نم        

 ..ود تر از حس بد بیحس خوب نوران..منور بود.. براق بودشیروزیپ
 ! بودمی تر ازھر وقتکی تر و تاراهیو من س        
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  باخت؟ای برد؟سم؟ی بنویسکوتم رو چ        
 ؟یتی از نارضاای تیاز رضا        
 ی جسم بھی تیدر نھا.. یشگی منفور ھمیبو.. شده از اتششاهیتن س.. گلرخغیج        

 نشد و خواب بھ  کھ تا ماه ھا خشکیچشمھ اشک. جون کف ساختمون سقوط کرده
 کردی مشی ھمراھقی دقای کھ پا بھ پای کابوسیاداوری از دیخودش ند

 .. گاھم بودھی کھ تنھا تکیچنگ زدم بھ کمر        
زبونم تلخ شد و پاھام ..  کھ نفسم رو بھ تنگنا دراورده بودیمحکمتر شد ؛حلقھ ا        
 .سست
  عطر گرم دادھی جاشو بھ استشمام ی منفور سوختگیبو        
 .. ستبر و گرم عوض کردنھی سھی شده از اتش، خودشو با اهیتن س        
 ! اقراری تحرک شد، برایدلم سوخت و زبونم خشک و ب        
 ...!بازنده..بازنده..بازنده        

****         
 دی کھ داخل ماگ سفی قاشقی با صداشھی بارون رو شی تق تق دونھ ھایصدا        

  رو بوجود اورده بودی جالببی ترکزدیھم مب
 بھ دور خودم شتری سبز رنگ رو بیزانوھامو تنگ تر بغل زدم و پتو مسافرت        

  چشم دوختمدیچرخیبھ حرکت دستش کھ داخل ماگ مدور م. دمیچیپ
 :سرشو باال اورد و ماگ رو بھ سمتم گرفت        
 کنھیگرمت م.. بخور -اریشاھ        
  اومدنیبخار ھا حلقھ حلقھ باال م        

 درونش بھ بدنم عی از مای ناشی گرمانکاری کھ با ادمیچیدستم رو دور بدنھ اش پ        
 رسوخ کرد

 دمی ازش رو نوشی کردم و جرعھ اکیلبھ اش رو بھ دھانم نزد        
 .. .گرم بود و مطبوع        
 ؟ی بود کردی اون چھ کاروونھیدختره د:  کنارم نشستاریشاھ        
 ھات نیریمزه داغ ش.. دمی نوشگھی دی بستھ جرعھ ایسکوت کردم و با چشما        

 . دوست داشتمیلیچاکلت رو خ
 چرخھ؟ی اون بارون دور خودش مری ساعت تموم زکیاخھ ادم  -اریشاھ        
         -..... 
 ؟ی بریخواستی اصال کجا م؟ی رفتی گذاشتھویچرا -اریشاھ        
        

 : شوفاژ دست زدی رویاز جاش بلند شد و بھ لباسھا        
 ؟یکنی می اساسی پھلونھی سھی اوضاع نی با ایتو نگفت...سھیھنوز خ..نچ نچ        
         -.... 
 ... مراقـشتری بکمیچرا  -اریشاھ        
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 کالفھ ؟ی انقدر سوال نپرسشھی ماریشاھ:  حرفش رو قطع کردمیکالفھ و عصب        
 !یام کرد
 می مستققھیحدود پنج دق.. زدھی تکواری بھ دنھی و دست بھ سدی کشیقینفس عم        

 ..کردینگاھم م
 تمرکز کنم و نھ تونستمی نگاھش در حال اب شدن بودم و نھ منی ذره بریز        

 ! داغمو بخورمیدنی درست نوشی حتتونستمیم
 تا کردمی مکی پتو رو بھم نزدی لبھ ھاکھی گذاشتم و در حالیر عسلماگ رو کنا        

 !بلھ؟:  گفتمرهیگرم تر بشم مثل خودش خ
 ؟یکجا رفت -اریشاھ        
 ھ؟ی سوالستی جزو ھمون بنمیا: پوزخند زدم        
 نی تو ایکجا رفت!  ھمون موقع تموم شدی سالستیب..رینخ -اریشاھ        

 ؟یشناختی رو ھم مییبارون؟؟اصال مگھ جا
         -.... 
 .شدی مچمی پا پشتری بدنھاشی با سوال پرساریحوصلھ جواب دادن نداشتم و شاھ        
 صحرا -اریشاھ        
 ھم ماگ ھات چاکلت رو نیدر ھمون ح. سرمو بھ طرف پنجره برگردوندم        

 برداشتم
 بابت سوالم متاسفم -اریشاھ        
 !کرد؟ی میداشت معذرت خواھ.. کنمیردم تا پوزخندم رو مخف کیسع        
 شھی تو میختگی درباره اون دختر باعث بھم ردنی سوال پرسدونستمینم -اریشاھ        
 ھیکاف: با شتاب برگشتم        
 ! ھاستنیاون دختر مستحق بدتر -اریشاھ        
 اری شاھھیگفتم کاف: لرزشم رو کنترل کردم        
 جھت ازش دفاع ی و بخودی بیواسھ چ..ستی نیکاف... صحراستین -اریشاھ        

 ؟ی کردی خودتو قاطی واسھ چیدونی نمیچی کھ ھیی تو؟یکنیم
 ینجوری کھ ایی از تویحت..شناسمشی بھتر می چون از ھر کسکنمیازش دفاع م-         

 می ھمراھمیھ زندگ من تو ھمیپا بھ پا..اون دختر..یخوای زجرھارو براش منیبدتر
از ..  خبر دارمشیاز جز بھ جز زندگ.. خنده ھام بودکیشر.. مرھم دردام بود.. کرد

 من ی روبرودمیپس اصال بھت اجازه نم..وردن کھ بھ سرش اومد و اییتک تک بالھا
 !ی بدلمی تحوی کنفی و سفسطھ ردیستیبا

 انگار کھ مقدس تر و پاک تر از اون یزنی حرف منانی با اطمی جورھی -اریشاھ        
  وجود ندارهی کره خاکنیدختر تو ا

 از ی نتونی و حتی ھستن محکوم واقع بشھتی کھ ھمھ بر علیسختھ تو دادگاھ        
 یلیدفاع از خود خ. ی جلو تر بری خط قرمزھی از ی نتون،یخودت دفاع کن

 !خوادیمرد عمل م..سختھ
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 :تا بازم بھم شک نکنھ لب باز کردم یبھ سخت        
و تو اون مدت .  کھ مدتھا شاھدش بودمیزیچ! گمی مدمی رو کھ دیزیمن فقط چ-         

 یاون ب...از نظر من اره... کنھریی تغسوی نسبت بھ گدمی باعث نشد من دیزی چای یکس
 ! بھم ثابت کنھنوی خالف اتونھی ھم نمیکس.. نھی دختر کره زمنیگناه تر
 کھ تو ذھنت ازش یاون دختر! ی ھات تنھا اکتفا نکندهیبھتره بھ د -اریشاھ        

  خانواده ستھی ی فقط وجودش باعث نابودی ساختسھیقد
 جلو برم شتری بتونستمی نمگھید!.. کم اوردمگھید.. ارهگھی دنجای ا؟ی چگھی دنجایا        

 و دادمیبس م اتش دی بانجایا!...  موحد در قالب صحرا دفاع کنمسوی گتیو از شخص
خودم رو در . دادمی و تکون مگرفتمی وار با ھر دو دستم باال ممی رو تسلدیپرچم سف

 . از دستم ساختھ نبودی کارچی و من ھنکردیمقابل خودم محکوم م
مزه زھر مار ... زدمی شونھ ھام نشست بھ خودم اومدم لبخند تلخیدستش کھ رو        

 !:دادیم
 رو ی وقت کسچیاون ھ!  پاکیلیخ..اری پاکھ شاھسوی گیول... حق با توئھدمیشا-         

 . نابود شدهشھی خودش ھمینابود نکرده ول
 ن؟ی باھم اشنا شدیچجور -اریشاھ        
 تر از یمیصم..میدوست شد...  مون بودھیھمسا...میومدی مرانی کھ اییوقتا-         

 !می باھم نمردیول..میباھم بزرگ شد.. شھیھم
 اومد یچقدر خوب بود کھ ھمھ حرفام بدون اراده خودم راست از اب در م        

 ..گفتمیدروغ نم...
 باھم یول.. با خودم بعد از گلرخ دوست بودم.. بودمیمیبا خودم صم        

 ! نھسوی زنده موند و روح گسویجسم گ...مینمرد
 : بھ تکون دادن سرش اکتفا کرداریشاھ        
 گرمت شد؟-         

 
 

 ..کردمی مکی با دستم پتو رو بھم نزددادمی سرمو تکون مکھیدر حال        
 ! تنھی اندازه دیشا.. می باھم نداشتیادیفاصلھ ز        
 بود دهی پوشی رنگی کاراملوریپل.. بھش انداختمی نگاھی چشمری و زیسرسر        

 ی رو باال داده بود کھ صالبت دستاوری پلینھایاست. پررنگ بودی اش قھوه اقھیکھ 
 .کردی میی مقابل چشمام خودنماشتریمردونھ و محکمش ب

 ی موھاکردمی کھ حس مدمی کشمینی بریچشم ازش برداشتم و دستمال رو بھ ز        
  شدتیبلندم بھ پشت گوشھام ھدا

 !!موھامو پشت گوشم فرستاد...درست حدس زدم        
 ختنی سمت جمع کردم و مشغول رکی رو بھ زونی اوی موھایقبا دست ازادم با        

 ھی... بلند شدیکی اندازه نزدی گرمش از فاصلھ بیرو شونھ سمت راستم بودم کھ صدا
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 کھ مو بر اندامم راست حی ملیی صداھی.. مردونھ و نوازش واری صداھی.. بمیصدا
 :کرد

  دل بھ دل تو دادمیبھ حد -         
 کھ تو زندونت ازادم        
  چشماموی حتخوامینم        
  لحظھ بردارمھیازت         
  باشمی قانع میمن حت        
  لبخند کوتاھتنیھم        
 نگاه کن عشقو تو چشمام        
 .خوامتی اندازه میچھ ب        

 )یارش زمان        (
 !زدمیپلک؟؟ نم        
 ! بند اومدتینفسم؟؟ مقطع و در نھا        
 !دیکوبی ام منھی سواری تابانھ خودش رو بھ در و دی بی شده اریگنجشک اس        
 وجودم بھ گوش ی تاپ تاپ نبضھایبال پروازش شکستھ بود و تنھا صدا        

 دیرسیم
 نیارت دل نش گرم تر از حری حتی و بھ سمتش بچرخم بوسھ اامیتا بھ خودم ب        

خشک شده و صامت زل زده بودم بھ نقش .  اللھ گوشم نشستیماگ ھات چاکلت رو
 . بوددهیچی کھ دورم پییگل پتو
          

 
 

.  ناراحتت کردمدمی کھ امروز پرسییمتاسفم اگھ با سواال: صداش بلند شد        
 : بھ خودش فشردشتری حلقھ کرد و منو بفمیدستاشو تنگ تر دور تن نح

 دوست دارم.. جملھ ندارمنی اانی از بی ترسگمیبازھم م..قبال بھت گفتم -اریشاھ        
 بھ زوق کردمیحس م. دیکشی بھ رخ مشتری ام جراحتش رو بی زخمیکف پا        

 .زوق افتاده
 . و گونھ اش رو بھشون چسبونددی رھا شده و بلندمو بوسی موھایرو        
 دوست دارم صحرا -اریھشا        
 . :دمی باال کشیسرمو بھ اروم        
 ...من-         
 : سرم نشستی روی اروم تر از قبلیبوسھ ا        
 ... منیول -         
 ..  نگویچیاالن ھ - اریشاھ        
 دادم؟؟ی نداشت اگھ خودمو لو میاشکال.. با سماجت تکرار کردم        
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 ... مناریشاھ-         
 : لبم نشستیانگشت شستش رو        
 شتری کھ از جونمم بیدوست داشتن دختر...تو قانونم نبود..قرارم نبود -اریشاھ        

 ..بھش گرفتار شدم..  دست منم نبودیول..خوامشیم
دوستت دارم .. ادی ھم زیلیخ..  دوست دارمیول..عاشقت نشدم..نھ.. عاشقگمینم        
 .می کھ ھم درددونمیچون م..ردش ھم نکن..انکارش نکن! صحرا
 !میھم درد:  حرف تو ذھنم تکرار کردمیب        
 مثل غلظت یزی کھ با ھر بار اعترافش چی احساسنی با اکردمی مدیچکار با        

 کرد؟ی مدای پانیخون تو تنم جر
 عطر گرمش ی کھ بویدم بھ سمت اغوش شری شد و متعاقبا سرازدهیدستم کش        

 ! کرده بودی ام رو خنثینی بی سوختگی وقت بود کھ بویلی خدیشا
 یخبر.. از گرومب گرومب عاشقانھ نبودیخبر..دیتپی ارامش متیقلبش در نھا        

 !فقط ارامش! فقط ارامش داشت..  نداشتیجانیھ..  اون نبودای من یاز لرزش دستھا
تنھا تفاوتش ضربان ..  شدتنیبھ ھم..  ارامش رو داشتنیسام ھم اغوشش ھم        
 ..اریو االن ارامش قلب شاھ.. تاب سام بودیقلب ب

 !کردندی مھی نوع ارامش رو بھم ھدکی کھ ییتن ھا... شدندِری بھ رِی        
 !! نوع ارامشکی        
 !باالخره سرم اومد!  روزنی از ادمیترسیم! سوی برتو گیوا... بر منیوا        
 ..!دندیرس"  اندازهکیبھ " " دو جسم" کھ ارامش دی رسیباالخره روز        

***         
 دمی از خواب پردیچی کھ تو ساق پام پی شب با درد بدمھین        
 تو جام نشستم و مچ پام نوازش وار تو دست گرفتم تا با مالشش دردشو یبھ سخت        

 زخمش در حال جوش خوردن دادمیاحتمال م. دیخاری و مسوختیکف پام م. م کنمک
 پا لنگون ھیبا .. خارشش رو رفع کنمتونستمی بود نمیچی ھم چون باند پیازطرف. باشھ

 از یکی کھ تو ی اھی اولی قفسھ کمک ھامت اومدم و بھ سنییلنگون از تخت پا
 و باند و چسب رو بھ نیاز داخل قفسھ بتاد.  اشپزخونھ بود حرکت کردمینتھایکاب

 . ممکن بھ اتاق برگشتمی سرو صدانی برداشتم و با کوچکتریچیھمراه ق
 پتو ھی تنھا با ییرای کاناپھ پذی بھ خاطر من رواری خوابھ بود شاھھیچون اتاق         

 ..تھ بود خودم گذاشاری بود و اتاق رو تماما در اختدهیخواب
 روشن ھی بودم کھ برق اتاقم در ثانی کردن باند بھ اندازه مشخصیچیمشغول ق        

 بھ شدت اعصاب خراب کن طی کھ تو اون شرایی سرمو باال گرفتم و موھادهیترس.. شد
 .. مشخص بشھدمی صورتم کنار زدم تا محور دیبود رو از رو

 چشمش باز بود و بھ ھی کھی الود در حال کھ خوابدمی رو داریدر استانھ در شاھ        
 شده؟ یزیچ:  کھ در اثر خواب بھ شدت گرفتھ بود گفتیی باصدادیکشیموھاش دست م

 ؟یچرا بلند شد
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 صبح رو نشون قھیعقربھ ھا سھ و چھل و پنج دق.. بھ ساعت انداختمینگاھ        
 ...دادندیم

 یزینھ چ.. ی نشداری ام رو کردم سرو صدا نکنم تا بیمن کھ تمام سع -         
 کنم، ضی پانسمانش رو تعوخوامی درد گرفت و االنم مدایفقط تو خواب پام شد..ستین

 . رفتادمیقبل خواب 
 اومد مقابل تخت نشست و دستشو دراز ی بھ سمتم مکھیسر تکون داد و در حال        

 :متعجب نگاھش کردم..کرد
 !!ھان؟-         

 
 

  رو تختنیبش.. باندو بده من:  و گفتدی کشی اازهیخم        
تو برو بخواب .. کنمیخودم عوضش م: معترض گفتم..متوجھ منظورش شدم        
 یخستھ ا
 نمیبدش من بب -اریشاھ        
  رو از دستم گرفتیچی بزنم باند و قی حرفنکھیو قبل از ا        
برو بخواب خودم از پسش ..اری شاھیشی زابراه میورنجیا: باز اعتراض کردم        

 امیبر م
 مچ پام رو بدست گرفت و اروم و با کردی توجھ کار خودش رو می اون بیول        

 . پوستم حس کردمی ھوا رو روانیجر..  رو از کف پام باز کردی دقت باند قبلتینھا
 افتادم کھ تمام صورتم سوخت و سالھاو ی لحظھ اادی اراده ی بیول.. چرادونمینم        

 ... صورتم بودی و مداواشاتیماه ھا پروفسور مشغول انجام انواع ازما
 مو ، چھره یی خانوادم، تنھا دارای افتادم کھ بعد از مرگ ھمھ اعضای لحظاتادی        

و  بود ھی دختر بھ شدت با ارزشھ از دست داده بودم و کارم گرھی ی کھ برایزیچ..امو
 ..بس

با ..  کھ بھ مشامم خورد تک تک خاطرات زجر اورم رو زنده کردنی بتادیبو        
 کھ جز درد ی ام رو بھم فشردم تا حسش نکنم لحظاتینی بیدرد پلکامو بستم و پره ھا

 . نذاشتنادگاری برام بھ یزیچ
دلم ..  شدمرهی خ بار با دقت بھ خودمنیا..  کردی تالقنھیینگاھم با نگاه دختر تو ا        

 ی با چھره ای نمکیسوی اون گی دلم برانکھیاعتراف بھ ا.. خواستی اعتراف مدایشد
 .سبزه تنگ شده

 ی رو تختارادهیدلم رفت و ب..  شد و زخمم سوختری پام سرازی سرد رونیبتاد        
 .رو چنگ زدم

 :سرشو باال اورد        
 سوزه؟یم -اریشاھ        
 . اومدرونی خفھ از تھ گلوم بیاوھوم        
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 ..اصال امشب حواسم بھ پانسمان پات نبود -اریشاھ        
 با حرف کردی می حال سعنی و در عدادی کارش رو انجام منھیاروم و با طمان        

 .زدن حواسم رو پرت کنھ تاسوزشش رو کمتر حس کنم
 . رفتادمیخودمم بھ کل -         
  برات افتادهیفکر کردم اتفاق..نگران شدم-اریشاھ        
 یخوابی رو کاناپھ مرهیکمرت درد نگ-         
 :داشتی اندازه نگھشون مکی ی و با چسبھادیچیبا لبخند باند رو دور مچم پ        
 ستمی نی کھ ناز نازایمثل بعض..من عادت دارم-         
 : نشوندممیشونی پی روی تصنعی در ظاھر اخمیاز لحنش خندم گرفت ول        
 گھ؟ی دمیمن ناز ناز-         

          
 !چجورم -اریشاھ        
 !بدجنس-         
 : رھا کردی زد و پام رو بھ ارومیخنده اروم        
 ؟یخوای نمیزیچ..ی خانم ناز نازاتی عملی از اجرانمیا-         
:  از محکم بودن باند رھا بشھی کردم تا کمنییپامو چند بار باال پا        

 .دیخوابتم بھ خاطر من پر..یمرس
  رو برداشتم تا سرجاشون بذارملی و منم وسارفتی مییبھ سمت دستشو        
  توھمرهی پاره نکن کھ کالھمون مکھی تیرانیتعارف ا -اریشاھ        
 ونیزی تلوزی می رنگ رویخواستم برگردم کھ نگاھم بھ مجسمھ نقره ا.دمیخند        

 .افتاد
مجسمھ مامان .. اروم مجسمھ رو با دستام گرفتمیلی خادی بنکھیقبل از ا        

 مجسمھ جفت بود و درست جفت نیا..  زدن بودی فرشتھ کھ در حال نھیمجسمھ ..رو
لنگھ اولش ... و حاال..  مامان مراقبت کنمادگارینتونستم از ..اما... منشی اش پگھید
 ار؟یچرا تو خونھ شاھ!نجا؟ی ارا چیول..  بوداری تو خونھ شاھنجا،یا

 نکھی بھ جاش برگردوندم و قبل ازاعی اب قطع شد مجسمھ رو سرری شیصدا        
 . لنگون لنگون خودمو داخل اتاق پرتاب کردمیادی با سرعت زادیب

 اجی احتیزیچ:  بودستادهی تو چھار چوب در ادیدرست ھمون لحظھ سر رس        
 ؟یندار

 اریشاھ: برگشت کھ صداش زدم.. تکون دادم یسرمو بھ نشونھ منف        
 :منتظر بود گفتم        
 . جاتو با من عوض کنایب-         
 ریشب بخ:  زدیلبخند پھن        
 ! گفتمیجد...تعارف نکردم: اخمالود گفتم        
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 از دی بنده باشھی فردا کمرشون اوف م عادت بھ کاناپھ ندارن ازاینازناز -اریشاھ        
  تو سالن بخوابمدمی محیپس ترج..امیخجالتشون در ب

 گھ؟ی دیذاری منت می االن داریعنی:  دلخور شدمیکم        
 !..وونھی دھی چھ حرفنیا -اریشاھ        
 ... پس -         
 ..گمیواسھ خودت م.  باشمی فرشتھ انیمن از خدامھ کنار ھمچ: دیحرفمو بر        
 ..شھی متیبخاطر من کمرت اذ.  من ناراحتمینجوری ایول -         
 ! بخواب صبح شدریبگ..بای زیناراحت نباش بانو -اریشاھ        
 اریشاھ-         
 برگشت        
 تخت رو نی ھستم و کل اکی کوچیمنم بھ اندازه کاف... تخت دو نفره اسنیا-         

 نجای اایپتو رو بردار ب..کنمیماحاطھ ن
 مطمئن باشم از تھ دلتھ؟:  بھ من انداختیبا شک نگاھ        
  کنم اخھ؟ی شوخخورهی من مافھیبھ ق -         
 با پتوش برگشت و سمت راست ھی زد و بعد از چند ثانیاز خدا خواستھ لبخند        

 :تخت رو گرفت
 کمرم نصف شد..چھ خوبھ...شیاخ-         
 !! کاناپھ خوبھ و راحتھ و عادت دارمیگفتی مشی پقھیخوبھ تا دو دق: دمیخند        
 و در ضمن یبازم مرس: دمی سرم کشیچراغ رو خاموش کردم لحاف رو رو        

 !!!ریصبحتم بخ
 تخت بھ خواب ھی ی روانی کھ با راومدی مشی پادیبرام ز... بھ پھلو برگشتم        

 نبود درستھ بی عجیزی اجازه بدم کنارم باشھ چاری بخوام بھ شاھ االننکھیو ا..میبر
و .. خونھ خودش بودنجایاز اون گذشتھ ا..یول!!! دیبھم احساس داشت و من ھم شا

 ھم افتاد ی شد و رونیکم کم پلکھام سنگ.. کم بشھمن  ازیزی چدن،یقرار نبود با خواب
 . پشت سرم قرار گرفتی بھتره بگم کسای یزیکھ احساس کردم چ

 : چشمم رو باز کردمیال        
 بلندم رو کھ پخش بالشت شده بود کنار زد و ی بغلت کنم؟ موھاشھیم -اریشاھ        

 منتظر جوابم شد
 انی تخس پنج سالھ حرفش رو بی کھ درست مثل پسر بچھ ھادمیبھ لحنش خند        

 .ذاشت گتمی رضای خنده رو مبنانیکرده بود و اون ا
 یرو.  اش قرار گرفتنھی سی سرم درست رودنمیجلو اومد و با بھ اغوش کش        

 : نجوا کردی نشوند و بھ ارومیموھام بوسھ نرم
 ..برهی بھتر خوابم مینجوریا -اریشاھ        
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 داشتم نھ اھوینھ من ھ. احساسنی بود انیچھ دل نش.. فرصت اعتراض نداشتم        
 بھ دور از ھر عشق و یزی چھی..سی دوست داشتن قدھی...لص ارامش خاھی..اون

 ...کننی می تلقی کھ عشاق امروزی ایعاشق
بودو نبود، از طرف .... دوست داشتن ھم...مطمئنم عشق نبود...  عشق نبودنیا        

 ...! از طرف منیول.. چرااریشاھ
 جادیکشش ا.. نداشتیجاذبھ ا...  دوست داشتن رونی اکردمی درک نمیول        

 مثل دوست داشتن از تھ دل یزیچ..صرفا دوست داشتن..  حس خاص بودھی.. کردینم
 ..! عاشقونھلیفارغ از ھر حس و م. بھ اونھیدرست شب..اره...! منو گلرخ

 
 

 ..ستمیبچھ کھ ن-         
 نگرانتم -اریشاھ        
 .پاشو برو..شھی مرتی دام،یمطمئن باش از پس خودم بر م: دمی کشیپوف        
          

 
 ھست حھی نکن کارھاتو بکن ببرمت عمارت اونجا حداقل ملیلجباز -اریشاھ        

 .. راحتھالمیخ
 ی دست پا چلفتیو مطمئن باش اونقدر.. راحت ترمنجایمن ا:  کردمیفیاخم ظر        

 . محتاج باشمحھی کھ بھ مراقبت ملستمین
 دی بلند کشی پرپشتش برد و پوفی داخل موھایدست        
 گھ؟یمطمئن باشم د -اریشاھ        
انگار کھ دوست نداشتھ باشھ من خونھ اش .. داشتی حالتھیسرمو تکون دادم         
 نجایمطمئنن ا.. بھ خواستھ اش عمل کنمدادی بھ من اجازه نمی کنجکاویول..بمونم

 و من از گفتی رو بھم منی ای حسھی.. مونده ام برسمی مجھول باقی بھ جواباتونستمیم
  بابت مطمئن بودمنیا

  ھم اومد درو باز نکنیکس.  رو بذار پشت دردیکل -اریشاھ        
 اد؟ی ھم میمگھ کس-         
 واحد رو دکی دیچند تا از دوستام کل.. خبیول...نھ: احساس کردم ھول شد        
 ... خواستھ باتو روبرو بشن بزنن و نای سرھی دفتر یممکنھ بابت کارا..دارن

  زنگ بھم بزن من ردشون کنم برنھی اومد یاگھ کس        
 ار؟یشاھ-         
 بلھ؟-         
  مگھ؟بھی عجیلی افتاده؟ روبرو شدن با من خیاتفاق-         
 !مکث کرد بازھم.... یدونیم..خب..نھ-اریشاھ        
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تو کنارش .. از بابا ھم راحتھالمی خینجوراو..  عمارتمی برایاصال ب .-اریشاھ        
 !ستمی تھران نکماهی منم کھ ی نداری ھم سرگرمیی ھم تنھانجای ایول..یھست

!! بودی مدی بایعنی.. ھستیزی چھی... دفعھ واقعا مشکوک شدم و شک کردمنیا        
  داشت؟یلی ھمھ اصرار چھ دلنیوگرنھ ا
 تو واحدت دمی محیترج.. کردمی زندگیی با تنھایعمر... راحت ترمنجایمن ا-         

 اگھ بابت من التیخ.  ھم زبونم نباشھی باشھ ولی بشم کھ کسی وارد عمارتنکھیباشم تا ا
 باشھ؟...دمیامار لحظھ بھ لحظھ رو بھت م... ناراحتھ بذار مطمئنت کنم

 رفت و ارامش  ادم اروم فروھی تو جلد نکھی اای اروم شد ی حرف کمنیانگار با ا        
 !! کامال مطمئن و ارام نشدیول..رو تظاھر کرد

 کی وپالستدیدستھ چمدونش رو کش( ی بشتی اذخوامینم...  خبلھیخ -اریشاھ        
 بود بھ سمت در زونی ارنجش اوی اور کتش روکھیدستھ دار رو ھم بلند کرد در حال

 ):رفت
 یفرق..گمی بازھم می خونھ رو ھم خواستلی وسایجا...مراقب خودت باش-         

 .. زنگ بزنھیفقط .. باشھینداره چھ ساعت
 . کردمنیی حرفش باال پادی تاکیسرمو بھ معن        
 : گفتفرستادمی موھامو پشت گوشم مکھی گذاشتم در حالرهی دستگیدستم رو رو        
 .. رو ھم پشت در بذاردیکل.. نرهادتی -اریشاھ        
 . داد و کتش رو تنش کردھی راھرو تکواریچمدون رو بھ د        

 ؟ی رو برداشتزیھمھ چ..باشھ -         
 !نھ -اریشاھ        
 ارمیاالن م.. ی جا گذاشتیبگو چ-         
 . کھ فاصلھ گرفتم مچ دستمو گرفتنیھم        
 :با استفھام نگاھش کردم        
 .! جا موندهزی چھی رو برداشتم فقط زیھمھ چ -اریشاھ        
 ارمشیخب بگو تا ب: باز متوجھ منظورش نشدم        
حرف ... کردی مچم رو نوازش میبھ صورت مدور با انگشت شستش رو        

 و مثل حرکت دستش حرف نگاھش ھم دیکاوینگاھم رو م...نطورینگاھش ھم ھم
 :اروم ادامھ داد.. ملموس بود.. بودحیمل.. نوازش داشت

 .. جا گذاشتمتی برم ولخوامیم.. ییتو -اریشاھ        
بازھم از ...بازھم.. حسمیول.. صورتم حس کردمی خون رو تودنیدو..دیقلبم تپ        

 ...رفتیدوست داشتن صرف فراتر نم
 افتی کسشی بود کھ ای معادلھ نامجھولھی قسمت از احساسم درست مثل نیا        

 در بر نداشت و ی جز خستگیزی مسافتھا چانی بود کھ بعد از پای درست تالششد،ینم
عاشقش ...زدمی کھ میخودمو بھ ھر در..کردمی میمن ھرکار...دادی نمی اجھینت

 یلیخ..دوستش داشتم... عاشقش بشم تونستمینم..از اول ھم عاشقش نبودم...نبودم
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 تو وجودم بھم یزی چھی!  عاشقش نبودمیول..دوستش داشتم... ادی زیلی خیلیخ..ادیز
 ایعشق واقعا وجود نداشت؟؟؟ .. کردی و منو گنگ مدادی احساسم رو نمیشرویاجازه پ

  مرد مقابلم رو دوست داشتم؟؟نیمن با چشم باز ا
از ..دمی انداختم و لب گزریسرمو بھ ز.. دمی کشرونیدستم رو از دستش ب        
 ..! داشت و نداشتجانیکھ ھ یاعتراف
 وار دوست وونھیچرا اونو فقط مثل گلرخم د!  عاشقش باشم؟شدیچرا نم        
 ؟؟..داشتم

 !!دمیرسینم.. دمی نرسجھیبھ نت        
 .پرهیپروازت م..شھی مرتید:  زمزمھ کردمشھیاروم تر از ھم        
 ھیعطر گرمشو استشمام کردم و با ... میاروم و مال...فینرم و لط..بغلم کرد        

  ھام فرستادمھی بھ رقینفس عم
  برات صحراشھیدلم تنگ م..مواظب خودت باش گل من -اریشاھ        
 انی و در جدال با خودم با ھزار زور بی کمرش گذاشتم و بھ سختیدستم رو رو        
 منم: کردم

 
بازم مراقب با .. سفارش نکنمگھید:  سرم نشوند و ازم جدا شدی رویبوسھ ا        

  باشنمیارزش تر
 پامو تو ھم یانگشتا.  تو گلوم جا خوش کرد سرمو تکون دادمیناخوداگاه بغض        
 .فشردم
پشت بھ در ھمونجا سر .. کھ فاصلھ گرفت درو بستمدمیاز محدوده د.. رفتیوقت        

سرما بخورم گلوم درد  کھ یمثل روز اول... گردنم گذاشتمیخوردم و دستمو رو
 ..کردیم

  درست کنار مجسمھ مامان بودونیزی تلوزی می ازش رویکیقاب عکس کوچ        
 :لبخند بھ لب داشت        
 بشم؟ شش ماھھ با خودم در جدالم تا یکی با خودم تونمی نمکنمی میچرا ھر کار-         

 اول خودشو بھ رخم نھی گززنمی می بھ ھر دریول!!  عاشقشمایبفھمم دوستش دارم 
 ..کشھیم

 ... زانوھام گذاشتمیسرمو رو..  نداشتی کھ راھی تفکرنی بود ادامھ اجھی نتیب        
 ..اروم خودمو بغل کردم        
 دمی لباسم رو با گوشھ دستم باال کشقھی..  لباسم حک شده بودی عطرش رویبو        
 : کردمکشی نزدمینیو بھ ب
 قینفس عم...قینفس عم... .قینفس عم        

***         
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 لمی وقتم رو مشغول فشتری بای و من تمام گذرهی ماری سھ ھفتھ از رفتن شاھقایدق        
 مواقع تنھا نبودم و پروفسور و خانواده اش شتریدرستھ ب.. ھستمی گردابونی خای دنید

 دادمی محی رو ترجیی اما بازھم خلوت تنھاذاشتنیرھام نم
 ..یکی جز فتادی نی سھ ھفتھ اتفاق مھمنیتو ا        
 نفر کی اسمم از زبون دنی پاساژ بودم کھ با شنی مغازه ھادنی مشغول دروزیپر        

اشک ..بغلش کردم..بغلم کرد... شناختمی مشھی از ھمشتری بناروی تیصدا.. شدمخکوبیم
 و ی کمیدی کھ نفھمیانقدر..میباھم حرف زد..  کردیابراز دلتنگ... کردھیگر..میختیر

با ورودم بھ خونھ دلم . رفتمیپذ..دعوت کرد منو بھ خونھ.. شب شدیچجور
 بھ واری تو دیچارگی و بیدی و نا امی برق رو فشرد حس دل مردگدی کلیوقت..گرفت

مسببش .. شدری قطره اشکم از گونھ چپم سرازھی اراده یب. کردی مدادی خونھ بنی اوارید
 !!بخاطر انتقامم..فقط من بودم

 .. خونھ نبود تا با پرنسس گفتنھاش کالفھ ام کنھانیرا        
 .. نکنھغی و محبتھاش رو ازم درتھاشیسام نبود تا حما        
 ی و دل مردگی خستگای دنھی بود و نایت        
 خونھ بدون سام و نیا...  افتادنی زمی شونھ ام سر خورد و روی از روفمیک        

 کھ لبالب از اشک پر شده بود یی با چشمھاکردی می مرگ رو تداعی برام بوانیرا
 :دمیپرس

 بچھ ھا کجان؟-         
 اومد و بھ سمت اشپزخونھ حرکت رونی اش بنھی حسرت وار از اعماق سیاھ        

 : جواب دادذاشتی گاز می رو روی کترکھیدرحال..کرد 
 ھی نمشیبیاصالنم..  از صبح تا شب مشغول برگردوندن اطالعاتھانیرا - نایت        

 ...سام ھم کھ.. نجای پاش اھی ھیپاش کالنتر
 .سکوت کرد        
  گرش رو کرده بودتی حمای شونھ ھایاتاقش بستھ بود، دلم ھوا        
  اتاق سام کجاست؟دی کلنایت-         
 برو..ستیقفل ن.. جانسویدر بازه گ - نایت        
 درو پشت سرم بستم نفس نکھیبھ محض ا..دمی رو کشرهیاز خدا خواستھ دستگ        

 دمی کشقیعم
 .دادی ارامشش رو میبو.. عطر تنشیبو.دادی سام رو می نفسھایاتاق بو        
          

 
 

 و سام اریھشا..دمیحق م..نیحق دار..اره! سو؟ی گی با خودت چند چندنی بگدیشا        
و من درست خط .. رسنی وقت بھم نمچی ھیدو نقطھ مواز..  بودندیدو نقطھ مواز

  نقطھ قرار داشتمنیمورب ا
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 تا شکستمی مدیبا... کھ شدهیمتیحاال بھ ھر ق..شکستمی مدی بھ دلم بادنی رسیبرا        
 استفاده رو تی مورب بودنم نھاصھی از خصدیبا.  ببرمنیقانون موازات رو از ب

 .کردمیم
 و گلرخ اری شاھنی بتونستمی کھ نمیاونقدر..ادی زیلیخ.  رو دوست داشتماریشاھ        

  قائل بشمیتفاوت
 ... سام نھیول        
 کھ بھ عشق من اعتراف کرد یاز وقت..  رو داشتی من حکم زندگیسام برا        

 دیھ دلم خودشو بھ رخ کش شده تنیاون مزه تھ نش.. تو وجودم تکون خوردیزیچ
 .واحساس مرده ام رو زنده کرد

 حاضر بودم شی خوشبختیبرا. کنمی سام ھرکاری زندگیحاضر بودم برا        
 دو نی انی کھ بی بود تفاوتنیا.  انجام بدمکنھی رو دوبرابر مشی کھ خوشحالیھرکار

 فراتر از یزی چھی حسم بھ سام یول.. رو دوست داشتماریشاھ...جسم وجود داشت
 !دوست داشتن بود

سرھم ..میکردیبحث م..میکردی افتادم کھ دعوا میی روزاادی.. تختش نشستمیرو        
 . اگھ حق با من نبودی حتذاشتی بخشش پا می خودش براتی و در نھامیزدیداد م

 ی رو بچشم و گوشھ اتگرشی طعم اغوش حماکباریفقط ..کباری شدی کاش میا        
 !ادمھی ھست و بھ یول... دارم ھرچند دوری باشھ کھ پناھاز دلم قرص

 کھ مدام نای تی زدم و بھ صدارونی خفقان اور بود بتی نھای اتاقش بیفضا        
 کردمی نمی توجھیری کجا مدیپرسیم

 ناموزون و ناھماھنگ کشون کشون یباالخره با قدمھا..دمیبھ تھ کوچھ رس        
 . نشستم و با دستھام صورتم رو پوشوندمیی سکویرو. خودمو بھ تھ کوچھ رسوندم

.  داشتیی تر بود و عطر اشنانیزم..ِھوا از نم بارون، مرطوب بود و خنک        
  تنھایلیخ..تنھا بودم. ومدیسوز م
اشک مزاحم رو پس زدمو از .. بوددهی فایانتظار ب. دستم رو از صورتم برداشتم        

 جام بلند شدم
***         
 &اریشاھــ        & 

  پرونده اش ھرچھ زودتر بستھ بشھدی ماجرا بانیا-         
 .کردی پا انداختھ خونسرد منو نگاه میپا رو        
  گفتم؟ی چیدیشن-         
 رو زشی تو دستش زد و دود نفرت انگگاری بھ سی بار پک محکمنیا        

 :سرخوشانھ تو صورتم پخش کرد
 قدم خالف بره جلو با سر افتاده ھی. رهی پاش گ؟یترسی انقدر میتو از چ - نیشاھ        
 . استرس مزخرفتو بذار کنارنیا. تو چاه
 : گاھش نشستمھی و بھ سمت تکدمی دستم کشھی رو با یصندل        
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اون !! رهی ھا گی کل تباریپا...رهی منم گی پاره؟ی خودتم گی رفتھ پاتادینکنھ  -         
 ھم نجاشوی فکر ادی بایکردی خودتو درست می ھای گند کارنکھی ایروزا بھ جا

 ..ستمونی بھ ھست و نیگند زد...نی شاھیگند زد. یکردیم
 
 

 : بلند شدتی با عصباننیشاھ        
 چی ھتونھی احمق نمیاون رھنما.. خفھ شو..اری شاھیری میادی زیدار - نیشاھ        

 نجای اینی بشنکھی ایتو ھم بھ جا.کنھی من فکر مشنھادی پی رو٤فعال داره.  کنھیغلط
 گند ری برو اون احمقو تحت نظر بگی بخوناسی ھی دق من و تو صورتم انھیی ایبش

 !نزنھ بھ برناممون
 ی با صدایصندل.. اش زدمھی بھ پای رو پس زدم و لگد محکمیبا شتاب صندل        

 برم خواستیدلم م..دادمی ھمھ فشار داشتم جون منی تو سالن واژگون شد از ھجوم ایبد
 تاوان گند دیبھ حال خودم کھ با.. کس نباشھ و زار بزنم بھ حال خودمچی کھ ھییجا

 !کردمی چھل سال جمع می ست بابا و عمومو بعد از گذشیایکار
 عمو یول.. بد عالمم کھ باشھ بازھم بابام بود... بودامیھمھ دن. .بابام بود        

 ! و بسنھی االن شاھیایمقصر ھمھ گند کار...نھ
 انداخت و با نوک کفشش نیی پاگارشویس.. مثل مرغ سر کنده پسریشد - نیشاھ        

 : در لھ کردنش داشتیسع
 .. رو تموم کنم و بفرستمت اونوری ھمھ چتونمی اشاره مھیمن با  - نیشاھ        
 . دلت گذاشتنی مادرت رو رودنی کھ داغ دھییھمش بخاطر تو..بھ خاطر خودتھ        
 احمق بود کھ یلیخ..شاھرخ احمق بود:  زدیبا تموم شدن حرفش پوزخند        

 . بودی عشق و سرزندگای دنھی. اون دختر،فرشتھ بود. رو نگھ دارهزینتونست مھرانگ
 ی اش رو تو مشتم گرفتم از القھیبھ سمتش ھجوم بردم و .طاقتم رو سلب کرد        

 :دمی غرتی شده ام با عصباندی کلیدندونا
 خفھ شو..اریاسمشو بھ زبونت ن...نیخفھ شو شاھ-         
 : گفتنی و خشمگدی اش کشقھی بھ یدست..خودشو ازم جد ا کرد        
 ذره ادم ھیاون شاھرخ اگھ !  احمقتیگھ اون بابا لنی احمقھیتو ھم  - نیشاھ        

داره تاوان ..حاال ھم حقشھ..زدی نمشی بھ زندگشی ذره عقل تو کلھ اش بود اتھیبود، اگھ 
 ..تاوان ھمھ حماقتھاشو..دهیاون روزا رو پس م

 بھ اسم یزی مصرفت چیاگھ تو اون مغز ب...ی ازش نداریتو ھم کھ دست کم        
 گند یخودت دار..یخوایخودت نم... اونوریری و میشی موحدھا مالیخیعقل باشھ ب

 و بلندش یزنی رو ھم مدهی کھ سالھا خوابی لجنی بویدار...ی زندگنی بھ ایزنیم
 .یکنیم
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 تو رو یایکار... بابا داره تاوان گ! ببند دھنتو..نیخفھ شو شاھ:  بار داد زدمنیا        
 ھست یی تویای خواھادهی نداره بخاطر زی کارچیاگھ رو اون تختھ و توان ھ. دهیپس م
 .ی نداری مونری وقت سچیکھ ھ

تو رو . دهی من تاوان میشاھرخم داره جا!  کردمیمن گوه کار..باشھ - نیشاھ        
 شو الیخی خاطر خدا ب؟؟بھی سال چکار بھ اون خانواده داریسننھ؟ بعد س

 .....فرستمتیم...اریشاھ
 تو چھ شھ؟ی سرت مغمبرید اخھ مگھ تو خدا پ..کھیببند دھنتو مرت-:دمینعره کش        

تو اگھ خدا ... بابای بھ زندگیگند زد...نی شاھمونی بھ زندگیگند زد... ھی خدا کیفھمیم
 کھ بھ ناموس خودت چشم یتو اگھ ادم بود!یکردی کھ اون غلطو نمیشناس بود

 !ختمی خونت رو نرنجایم ھمخفھ شو تا نزد...نیپس خفھ شو شاھ!! کھی مرتینداشت
. بھ سرفھ افتادم..گلوم درد گرفت. گرفتھ بودمی صوتیاز بس داد زده بودم تارھا        

 ی از پدرت قبول دارشتری کھ بی کھ از زبون کسی تلخقی حقادنیدرد داشت شن
 نمیزتری بوده کھ بھ عزی عموم کسن،ی شاھیدرد داشت موقع مشاجره بفھم. یبشنو

 بار مشت ریگرفتمش ز.. اخرمیزدم بھ س..شدم وونھید... خم شد کمر بابا.. چشم داشتھ
 .زدمیو لگد تا جون تو تنم بود م

دھنش پراز خون شده .. مشت خوردناش گفت قبول دارم مقصرمونیم        ... 
 ی حجره فرش فروشلھی کھ بوسیتاجرفرش..روزبھ موحد..گفت موحد ھم مقصره..بود

 وقت بعد از اون چی مامانو ازمون جدا کرد و ھنکھیمقصر ا.. و ساختھپدرش خودش
اما ..اجبار..با زور..دیبا تھد..کردی تالش میبابا کل. نتونست بابا مامان رو برگردونھ

من . باشھ کھ سزاوار انتقامھ موحدهیگفت اگر کس! رو باور نداشتھزی چچیروزبھ ھ
 کھ بابا مامانمو از خونھ ادمھی..ر از روز روشن تیحت..ادمھی یول...فقط سھ سالم بود

 یخون جلو بابا.. بابا افتاده بودیبھ دست و پا..کردی کھ التماس مادمھی.. کردرونشیب
 یگفت کس.  کردرونشیاز خونھ ب... کردرونشیب..قبولش نداشت..چشمھاشو گرفتھ بود

 عشق و تاقیگفت تو ل. کھ بودیگفت بره ھمون خراب شده ا.شناسھی نمیبھ اسم مھر
 بھ خواست خوردیمامان قسم م.. دمیکشی مغیج.. بودمدهیترس..ی منو نداشتیمحبتھا

 تو انتی نخواستھ و خیزی چنی وقت ھمچچی کھ ھفتگی و مکردی مھیگر. خودش نبوده
 مامانمو خواستمی و از بابا مکردمی مھیگر..گنی می چدمیفھمیو من نم!. کارش نبوده

پرتش .  چشمھاشو گرفتھ بودیخون جلو. داشترتیغ..مرد بود..اما بابا.. نکنھرونیب
 و با رهیخواست دست منو ب.  پسر بچھ روھی عشق نیاول.. مامانمو.. رونیکرد ب

 .. گم و گور شده بودنیاون موقع شاھ. بابا نذاشت.. خودش ببره
          

 
 

 و سوراخش پنھون کرده بود کرده بود و خودشو تیخبط.. کرده بودیغلط        
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 اری زد دستت بھ شاھادی فردیبابا داد کش.خواست منو بغل کنھ..اومد طرف من        
تک بھ ..مو بھ مو...ادمھیخوب ...ادمھی...ی مھریری نمرونی خونھ بنیبخوره زنده از ا

 ..!تک
 :دی ھم متقابال داد کشنیشاھ        
 فقط بھ خاطر کنمیدارم جبرانش م...دمی کردم دارم تاوانشو می غلطھی..اره-         

کنارم ... نکردی برام برادریول..شاھرخ برادر بود... کھ ارزوش بھ دلت موندهییتو
 نفر گرفتم االنم ھی رو از یزندگ..  ادم بودم ی ولسی نمی حالغمبریخدا پ.. نبودیبود ول

 امیدارم راه م.داشتمی قدمم بر نمھیود  بھ خاطر تو اگھ نبھدهخدا شا..مونمیمثل سگ پش
. من با اون خاندان تا سر حد مرگ نفرت دارم..اریچشماتو باز کن شاھ..واسھ خاطر تو

 !اونم بھ خاطر تو.. گذشتھ اموی غلطاکنمی دارم جبران میول
 زدیرگ گردنم نبض م..دمیبا تمام وجودم داد کش..چشمامو بستم        
 خربزه یھر ک...فتھی وظیکنی کھ میھرکار..نیار شاھسر من منت نذ: -         

سرم منت ..یای قدم بھ قدم بدیبا..فتھیوظ... نکن منووونھید..نھیشی لرزشم می پاخورهیم
ھمھ .. بس نبود؟؟؟ مامانمومونی نشونداهیبھ روز س.. بس نبودیبدبختمون کرد..نذار
 ھ؟ی باقمتمی دو قورت و نال بست نبود؟؟حای اواره کردمویزندگ

 از گاروی از خشم سرخ شده بود پاکت سکھی در حالیادی زتی با عصباننیشاھ        
 طالش روشنش یپویبا فندک ز.. گوشھ لبش گذاشتگاری نخ سھی و دی کشرونی ببشیج

 :کرد
 گارویس! ی و نمکدون شکوندیلعنت بھت کھ نمک خورد..لعنت بھت موحد -         

 :از لبش دور کرد
 پدر ی وسط؟؟ بنی اادی مرتوی گیچ..یحاال بھ فرضم کھ کارتو کرد - نیشاھ        

 ؟یری ازش بگیخوای رو می چ؟؟یفھمی منمیا.. بدبختھ؟؟یفھمیمادره م
مشت .نجامیا...نیھدفمون مشترکھ شاھ:  ام مشت زدمنھیبھ س        

 ...سوزهیم..نی شاھسوزهیم..:..محکمتر..زدم
 شھ؟یالبد خنک م: پوزخند زد        
 ؟یفھمی منویا... موحد رو دارهشھیرگ و ر -         
رگ و . دخالت نکنستی کھ بھ تو مربوط نیتو کار..ید مرد ناحساب - نیشاھ        

 ؟ی اشھی رگ و ریتو ھم ب!  شرف رو داره؟؟ داشتھ باشھی اون بشھیر
 .یتو خودت از ھمھ بدتر..شعار نده:  حوصلھ دستمو بلند کردمیب        
 تا خودت زی ھمھ چری ززدمیوگرنھ م...رهی کھ سرم بره قولم نمفیح - نیشاھ        

 .یکنی می داری چھ غلطی جلو بفھمیبر
 ھنوزم یول. بود سوزوندم اون المصبارویبتی تو؟با ھر مصایغلطو من کردم -         

 و بمم ریز.  شرف ھمھ رو ھک کردهی بیاون رھنما.. ثبت شدهیگانیپرونده ھا تو با
 صد من ی ور دل من حرفای بعد نشسترهی اشاره دودمانمون بھ ھوا مھیبا . تو دستاشھ

 ؟یزنی غاز مھی
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 ... طول و عرض اتاقک رو متر کردتی از جاش بلند شد و با عصباننیشاھ        
 ِیگاری تو جا سگارشوی خاک سکھی گذاشت و در حالزی میدو تا دستاشو رو        

 !!!!نواب:  بلند گفتکوندتی مقھیبرنز عت
 جانم اقا؟ -نواب        
 ارشیبرو ب:  زدگارشی بھ سیپک محکم        
 .چشم اقا -نواب        

***         
 ی لرزش دستم رولی قفل بچرخونمش اما بھ دلی دراوردم تا توبمی رو از جدیکل        

 ی رونمی از تھ سیبا آھ... پخش شده انداختمدی بھ کلی نگاھی حالیبا ب. سقوط کردنیزم
 مو یی قفل بچرخونمش کھ صدایدوباره خواستم تو..  رو چنگ زدمدیزانو خم شدم کل

 ...بر اندامم راست کرد
 سو؟یگ-         
 !!!دم؟؟یخودش بود مگھ نھ؟؟ درست شن        
          
 سو؟یگ-         
 !!!دم؟؟یخودش بود مگھ نھ؟؟ درست شن        
 نمت؟ی ببسویگ-         
 شد و تپش قلبم ھزار نی پخش زمیشتری بار با شتاب بنی ادیکل. کردخیدستم         
 .برابر

 ری تصوھی باشھ نھ الی وھم و خھیانتظار داشتم تنھا .. برگشتمنھیاروم و با طمان        
 الیخ..وھم نبود..اما نبود... کھ مقابلشون کمرم خم شدیی ھای قراری از بیقیحق

 لبالب پر شده و فک مرتعشم یچشمھا.. دیلبھام لرز..  بودیواقع..خودش بود ..نبود
 !سام: اسمشو لب زد

 با غم چشمھاش در ی شادنی کھ در عیلبخند.. لبش نشستی روی بزرگیلبخند        
 ی کھ روزھا برای اغوشنی اِدنیغوش کش بھ ایدستھاش رو باز کرد برا... تضاد بود

 .. نشدبشی نصی پناھی جز بیزی و چدی انتظار کشتشیحما
 گذاشت؟کجا ی زد و منو تو حسرتم تکو تنھا باقبشی کھ غییکجا بود اون روزا        

 جز خودم مرھم ی و کسکردی محکمش رو تمنا می کھ دلم شونھ ھاییبود اون روزا
  پر دردم نبود؟یشونھ ھا

 انگشت سام بھ کمرم برخورد کرد نکھی شد و بھ محض اشتریبغض تو گلوم ب        
 : کرددای کھ صدام تو کوچھ انعکاس پیجور..بلند..دمی کشغیج

 !!بھ من دست نزن-         
 قدم جلو اومد ھی بار نیا..زدیسام مات و مبھوت واکنشم مونده بود و پلک ھم نم        

 :دمی قدم عقب کشھیکھ متعاقبا 
 !! من نشوکینزد-         
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 : صورتش جا خوش کردی بھ نشونھ تفکر روی بار ساکت نشد و اخمنیا        
  ام؟بھی من غرھ؟مگھی رفتارا چنیسو؟ای گیخوب -سام        
 : چند وقتھ ام رو لو دادنی ای کسیلرزش صدام درد ب        
 کھ خودم یی اون شبایت بودم؟کجا بود کھ منتظریی اون روزایکجا بود-         

 و ی بھ بدبختکردمی داشتم عادت م؟ی برگشتیخودمو بغل کردم و خوابم برد؟واسھ چ
 ازم تو آن واحد خوامی رو می کھ ھر کی ارهی بخت تنی بھ اکردمیعادت م..طالع نحسم

 داشتم عادت ی و بھ سختی رفتی ادفعھی؟ نمک رو زخممی کھ بشیچرا اومد..رهیگیم
 ؟ی و داغ دلمو تازه کردی برگشتی ادفعھی چرا گھید.. بھ نبودتکردمیم

 اشک تو ظلمات شب تی سام از برقی چشمھاای.. برق کوچھ روشن بودرینور ت        
 د؟یدرخشیم

  قدم بھ سمتم برداشتھی. زمی عزدمی محیتوض..سویگ-سام        
 روز ھی ھم کھ نایت.. موندانی را نھینھ تو برام موند...کاری چخوامی محتویتوض-         
برو .. ندارممیگلھ ا..برو.. بھ امان خدانیخوب وسط کار ولم کرد..ستی روز نھیھست 

 ..ی کھ بودییھمون جا
 قلبم یتپش ھا..دی حرکت بھ اغوشم کشھی کنم و با لینذاشت ادامھ حرفمو تکم        

 .شدت گرفت و شدت
 و دستھاشو دی محکمتر منو چسبی تا رھام کنھ ولدمی کشغیج...محکم..تقال کردم        

 : گره دادشتریدور تنم ب
 سر بھ تنش خوامی کھ می کسشی راحت بود برام بذارمت پیفکر کرد-سام        

نھ بھ .. و عشق کردم ؟نھ بھ وهللافی مدت کنی ایلی خودم خینباشھ؟ فکر کرد
 ..ره تو رو نخوردم و حرص و دلشوی قراریکم ب..دمیمنم کم عذاب نکش..قران

          
 

 بھ یبی عجلی روش جا گرفتھ بود و ممی کھ سرم مستقی انھیمشت زدم بھ س        
 ..!بردیعقلم از قلبم فرمان نم..! موندن سر جاش داشت

 ..یولم کن لعنت!! خورهیدلشوره ات بھ چھ دردم م-         
 انی بھ عریزی کھ چی درختریز.. کوچھی و بھ انتھادیدستھامو تو دستش کش        

 داد و منو تو اغوشش واری اشو بھ دھیخودش تک. کردتمیشدنش نمونده بود ھدا
 ..نگھداشت

 برات دمی محیتوض..ریاروم بگ..فتھی برات نی اتفاقکردمیدعا دعا م-سام        
نفس ...تو فقط اروم باش.. ارامشمکنمی مفی رو مو بھ مو برات تعریھمھ چ..میزندگ

 دی موھامو بوسیرو. اروم باش تا از ارامشت اروم بشم...قیعم
 خبر ی کجا ب؟ی رفتھویچرا :  اش فشردم نھی بار خودم سرمو محکمتر بھ سنیا        

 ی سرم؟ بدون تو چی کھ اوار شده روی کنم از بدبختکاری مدت چنی تو ای نگفت؟یرفت
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 رو کھ ی دل پاکنی ارم،یم اگھ بیکنم؟نگفتی دق می از نگرانیدادم؟نگفتیرو ادامھ م
 کنم؟یشکستم رو شکستھ تر م

نگو ..مینگو زندگ: جواب دادرفتی منیی کھ باال پای انھیسام با بغض و س        
 زدلمی مزخرف رو عزی حرفانینزن ا.. بھ تو خوشمای دننیتو ا..امیدن

 ؟ی از کجا اومد؟یکجا بود: سرمو باال گرفتم        
گرم شدم ...ھم ترازم شد..یطوالن..نرم..دیگونھ ام رو بوس... صورتمیخم شد رو        

مچش دستش و فشردم .  کوچھ بودانی درخت عرھ،ی کھ تنھا ساییتو اون سوز و سرما
 ھم وهی میبو.. کھ معطر نبودینفس.. صورتمیو اون نفسش رو فوت کرد تو

. و بس... دادیش م ارامیکھ تنھا بو ینفس.. روز مرهی ھاونی لوسی بویحت...دادینم
 ی و خال بکردی روزانھ ام دور میای از دنلومتری مرد؟کھ منو ھزار کنی داشت ایچ

 !ل؟یاون موندن رو تکم
 ..!سویفرار کردم گ-سام        
 نجوا یبھ سخت.. زل زدم بھ چشمھاشجیگ..ناباور...با شتاب سرمو باال اوردم        
 ؟ی کردکاریچ: کردم
       

 !ستین... اقاستشین: نواب        
 کھ؟؟کجای مرتیگیچرا مزخرف م: دی نواب روچسبقھی زد و ی ھوارنیشاھ        

  احمقا؟؟نییای بر بنیاز پسش نتونست...!!  ی دست توستش؟دادمشین
ُد د ددوق..ِب ِ ب بھ جان شما... آقا..آ:  با لکنت گفتاریخشا         ُ َ ر ررفتقھیُ َ  شا شا میَ

ُکو کو کوفت ک ک کن...شام َو و وقت..میُ َ ج ج جا ت تره و ب میدی دی دی دمی برگشتیَ َ َ
 !سی نی نیَب بچھ ن

 اون شعــــورایاخھ ب...! تیخاصی بیکارد بخوره بھ اون شکتون الدنگا - نیشاھ        
 قھی بھ امون خدا؟؟؟؟ رفت و نیکنی تک و تنھا ول می محافظچیجوجھ نابغھ رو بدون ھ

 !؟؟ی باشھ لعنتـــقتی کنم تا الکارتیبگو چ: دینواب رو چسب
 ..! ولش کننویا.. چھنیبھ ا:  رفتمنیبھ سمت شاھ        
 داشی پیاز کدوم گور! میشیبھ خدا بدبخت م..میشی بدبخت ماریشاھ- نیشاھ        

 ! شھر درندشت؟نیتو ا!کنم؟
 پاشو از تونھینم..حت مراقبتھت:  اشفتھ گفتمی درونی ولی ظاھریبا خونسرد        
 .. بذارهرونیمرز ب
 !تونھی کھ می شھر کوفتنی بذاره از ارونی بتونھید المصب از مرز نم - نیشاھ        
 ؟.. کنمی چھ غلطدی بانمی خفھ شو ببنیشاھ:  داد زدمیبا اعضاب خراب        
 ! دست بجنبوناالید ..مطمئنم با ھم ھستن..نیپاشو شاھ...اون دختره- نیشاھ        
با سرعت تلفن رو .. بودی خونھ من مدیصحرا کھ االن با.. فکر کردمیکم        

ھفت .. بوقشیش..پنج بوق..چھار بوق..سھ بوق...برداشتم و شماره خونھ رو گرفتم
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با استرس وسرعت تلفن .. درستھنیمطمئن شدم فرض شاھ.. جواب نداد قطع شد...بوق
 :رو پرت کردم و بلند شدم

شما دونفرم . در دسترس بذارتمیاون گوش..یخوری از جات تکون نمنیشاھ-         
 . و حواستون بھ درو و برتون باشھنجای ھمنینیبش

 ؟یریکجا م - نیشاھ        
         -.... 
 ؟یریکجا م... با توام اریشاھ - نیشاھ        
 بھ اوضاع گند نی از اشتری تا بنیبرو توشاھ:  شدم و استارت زدمنیسوار ماش        

 !!!ینزد
**         

چراغھا .. انداختمی محوطھ بھ طبقھ خودم نگاھیاز جلو...دمیبھ خونھ رس        
لبھامو داخل دھانم بردم و .. دادیخاموش بود و نشون از نبودن اون دختر تو خونھ ام م

 معطل نکردم و با سرعت تمام فرمون رو چرخوندم از نی از اشتریب..دمیبا استرس جو
 . شددهی اسفالت کشی روکھایچرخش الست غی جی کھ صدایمنطقھ دور شم جور

        
 &ســـویگ        &

 و حرف مردمیم..یدی نشون می واکنشنی ھمچدونستمیاگھ م..بس کن -سام        
 ..زدمینم

 رهیتقص.. شعورهی منھ بریتقص.. سرم سام توزمی بریچھ خاک: با ھق ھق گفتم        
 ... خدا منو بکش کھ وجودم باعث عذاب ھمھ ستیا: زار زدم...منھ احمقھ

 ھیبھ قران : دی سابقھ غری بیتی دھنم نشست و با خشم و عصبانیدست سام رو        
 یمن تو مورد تو ابدا شوخ...سوی گکنمی خودم خفھ ات می حرف بزنگھیکلمھ د

 !خودت تمومش کنپس ..ندارم
 !؟؟...ی سام؟چجوردنیاز کجا فھم:  کردم ھق ھقمو کنترل کنمیسع        
کھ بره نماز شکر .. دونمینم...! ھی کدونمینم..!کی نزدیلیخ...کھینزد -سام        
 اعدام خودم ختم متی اگھ بھ قیحت..کردمی ماهی روزگارشو سدونستمیاگھ م..بخونھ

 .شدیم
 !خفھ شو:دمی کشغیج        
چرا ..یکنی می تھ دلمو خالیچرا دار: با حسرت صورتش رو برانداز کردم        

 ؟یکنی ترم موونھی دیدار
از نوع .. حبسھنشیکمتر...ھمھیھمھ مدارک بر عل!...سوی خوردم گفیتخف -سام        

 یبھ اندازه کاف..ترسمیمن از مردن م..تورو خدا نگو..نگو سام:  کردمھیگر! انشیسال
 ! از مردن نگوگھیتو د..دمیمردن ھمھ رو جلو چشمام د

وحشت از دست دادنش تو دلم ..وحشت..با ترس..دستمو دور کمرش حلقھ کردم        
 ..!اشوب..اشوب بودم.لونھ کرده بود
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فعال ...من جونم بھ جون تو بنده..نترس ارامشم..سوینترس گ: زمزمھ اش بلند شد        
  مو داغون نکن دختری لحظھ ایخوش..کھ زنده ام

 خوامینم: دمینال        
 ؟یخوای رو نمیچ: لبخند محوش رو حس کردم        
 شویشگیھم... روی ارامش لحظھ انیا:  چنگ انداختم و جواب دادمراھنشیبھ پ        

 .تونمیمن تنھا نم... سامیقول بده ولم نکن.. یتو رو خدا بھم قول بده نر.. سامخوامیم
 !سویگ:  اومدیصداش از تھ چاه در م.. بازوم نشستیدستش رو        
 پشتم شھیبگو ھم...اریبا شک اسممو بھ زبون ن.. صدام نکنینجوریا-         

 : افتادمھیبھ گر.. ی باھامشھیبگو ھم... سامیکنیتوروخدا بگو ولم نم..یمونیم
بھم بگو ..فتھی تو دلم بتدنی نذار حسرت دیپرستی کھ مییتورو بھ ھمون خدا-         

 بگو...بگو سام...یری وقت نمچیھ
 زینر.. نامرد باشمخوامینم...ی زندگزینر.. ارامشزینر: اشکھامو پاک کرد        
 اشکاتو
 ..یمونیپس بگو مرد م: با دستام صورتشو قاب گرفتم        
روز و :  بھش چسبوندمشتریخودمو ب..  کوچھ روشن شدی از ابتداینینور ماش        

 ...ارمی تو کھ باشم کم میب..شب نداره
 ..! دلشوره ننداز تو دلمینجوریا..بس کن..مونمیم.. خبلھیخ-سام        
ھر .میدیترسیم.. کردی مخفشتریسام منو ب... درست کنار خونھ. متوقف شدنیماش        

 ..میدیترسی عابر ھم می ابھی غرھی از سایحت.. نامعلومی اندهیاز ا..دو
و ..دیکوبیبا تمام توان و ترس م..قلبم شدت گرفت... شدادهی پنیفرد از ماش        

 بلند اون ی متعلق بھ سام بود و قدمھایخونھ ا... وارد خونھ شدمیمستق..نیصاحب ماش
 . داشتتشیفرد نشون از عصبان

:  اش گذاشتینی بی روسی ھی و دسش رو بھ معنادیسام کنجکاوانھ سرک کش        
  بود؟ی کنیا

  ندونستن و استرس باال انداختمی بھ معنیمشکوک شونھ ا        
 وار و وحشت وانھی دیالوگید..رعشھ بھ تنم انداخت.. اشنایی بعد صدای اھیثان        

 زیانگ
 و دادی کھ تو ذھنم جوالن می مجھولی مسئلھ ھاای دنکیمن موندم و ...رفت        

 مکالمھ نی مسائل و انی کردن ای در حالجی اش سعی و ھنگیجیم گ کھ با تمایسام
 ! ازشون مشخص نبودزی چچی کھ ھیمکالمھ ا...داشت

 ؟ی مطمئنسویگ -انیرا    
  راه بندازم؟ی احمقانھ ای شوخنی ھمچھی تونمی می مسئلھ انیبا ھمچ-    
تو .. عمارتی کھ برگردنھی امیکنی کھ میتنھا کار: دادیسام کالفھ پاشو تکون م    

 ..یدی شنیزینھ چ..یدی دیزینھ چ..یری میکامال عاد..ستی نینانیخونھ اش اطم
 شھ؟ی می تو چفیتکل-    
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 ..شمیازاد م: چشم بست و نھ چندان مطمئن گفت    
 ؟یشیم-    
 .کنمیثابتش م-سام    
 ؟یچجور-    
 سوی خودت گیتمرکزت رو بذار رو-سام    
 با اثبات اتھام ای؟یشی وطن ازاد مھی علی با اثبات اتھام جاسوس سام؟یچجور-    

 ؟ی اثبات کنیخوای کدومشونو م؟؟یکردی کھ بدون مجوز حمل مییاسلحھ ھا
سام با ...نھ سرقت صرف بوده نھ کمک بھ دولت..سوی ئھ گیمورد اول خنث -انیرا    
 یول! رو.. ھا رو ی بھ کشور کمک کرده و دست تباریی جوراھی اون پرونده ھا یدزد

و دستش رو !  کمکش زدهی رو؛ی مدرک استعدادش، مھر سرقت و جاسوسیاز طرف
 !بستھ
 ..کنمی رو درست میھمھ چ...نگران نباش پرنسسم:  بغلم کردانیرا    
 ھرچند کم بھ مرز جنون ییتصور بال..! دوستش داشتم...ایدوستش داشتم خدا    

 یقی صاحب حقی و تمنادیفھمی کھ حرف حساب نمی دلنی با اکردمیچھ م!..  منودیکشیم
 یبھ ک... رو ھم از دست بدمیکی نی اخواستمینم..!اش رو داشت؟ دوستش داشتم خدا

 ! دارموستش د؟یشنویم!  اخھ؟دوستش داشتم خداگفتمیم
 ..سام-    
 :ستادی رفتن انیدرح    
 ؟ی قولت ھستیھنوزم رو -    
نامرد نباش ...قول بده..مکثش دلم رو لرزوند...یطوالن..رهیخ..با مکث...نگاھم کرد    
 .قول بده..سام
 !قرص...دی اش شای کرد و دل اشوبم رو با ھمھ خرابنییبھ زور سرش رو باال پا    

***     
 

 نی مونده بود و ایدو ھفتھ تا تولد گلرخ باق..  ماه بود و درست اول زمستونی دکمی    
 جز بھ خاک نشوندن یزی کھ ھدفش چی انتقامنیتمام ا دو ھفتھ تا ایعنی من یبرا

 .. ھا نبودیتبار
بھ خواب فرو ...  کھ ازش نفرت داشتمی کاناپھ خونھ ای روالیاز شدت فکر و خ    

 .. روز مره خالص بشمی ھایری ھمھ درگنی بتونم از شر ادیرفتم تا شا
***     

اموباز کردم و صورت چشمھ..  شدماری سرم کم کم ھشی رویبا نوازش دست    
 از موھامو کف ی مبل بھ سمتم خم شده بود و طره ای کھ رودمی رو مقابلم داریشاھ

اما با زمزمھ ..ستی نی واھالی جز خیزیاول فکر کردم چ.. دستش نگھداشتھ بود
 : بردمی پنانشی بمش بھ اطمیصدا
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 کاناپھ تو خودت ی از شدت سرما رونکھی ا؟ی مراقب خودت بودینجوریا - اریشاھ    
 ؟ی و تو خواب دندونک بزنیمچالھ بش

 جھینت.. حرفاشو بفھممی داشتم تا معنی ام سعیجی خواب بودم و با تمام گجیھنوز گ    
 یبھ خنده افتاد و من شرم زده دستمو جلو.. بلند نبودازهی خمھی جز یزی چلھای تحلنیا

 ناخواستھ کنج یباھم ترس.. اومددمای زیکم کم ھمھ چ.. شدمزی خمیتو جام ن..دھنم گذاشتم
 ..قلبم نشست

 ؟ی بھم خوش امد بگیخواینم - اریشاھ    
 حرف بزنم و از لرزش صدام بھ دمیترسیم..انگار بھ دھنم قفل سکوت زده بودن    

 کھ ی مکالمھ اادی.. فرد بھ خودم افتادمنی ترکی مکالمھاش با نزدادی.. ببرهی پزیھمھ چ
 !! خائنینایت... داشتنایبا ت
 کماهی قرار نبود ؟مگھیچقدر زود اومد..یخوش اومد: بھ زور لبخند زدم    

  اومده؟شی پی؟مشکلیبمون
 بار از نیا!  تر شددی کاناپھ کنار خودش برام باز کرد و من تپش قلبم شدی روییجا    
 ! کھ خودم طنابشو دور گردنم انداختھ بودمیبتی ترس و مصیرو
 :از دلھره حالت تھوع بھم دست داد...دی موھامو بوسیرو    
جواب ھمھ معماھا دستم ..دمی رسجھی بھ نتکردمی کھ فکر میزیزودتر از چ- اریشاھ    

 اومد
 حرفش دنی با شنگفتمیاگھ م..  دروغ نگفتم؟؟دمیکشی زنده بودم و نفس مگفتمیاگھ م    
 فرستادمی مرونی روح از تنم جد ا شد اما ھمچنان کنارش دم و بازدمم رو بنکھیبا ا

 !دروغ نگفتم؟؟
مردم و !شدی کھ از دھنش خارج می گنگیدو پھلو بود حرفھا! مردم و نابود شدم    

 کنم و اون یری پاھام گذاشتم تا از لرزششون جلوگی لروزنمو الیدستھا!...دمینفس کش
 :ادامھ داد

  زدمدشویق - اریشاھ    
    -.... 
 !شھیمثل ھم..پرونده ام حل شد و بازھم بردم- اریشاھ    
    -.... 
 !ادی زیلیخ.. فکر کردمیلی ھم خیزی چھیبھ  - اریشاھ    
 ؟یبھ چ:  بار ناچار لب زدم نیا    
 : اورد و باھام برابر شدنییسرشو پا..مکث کرد    
 ! کردنشو نداشتمانی بیاما رو..رشمی وقتھ درگیلی کھ خیزیبھ چ - اریشاھ    
 ھ؟یدرباره چ: کنجکاو شدم    
 نم؟ی مقدمھ بچایرک بگم ؟ - اریشاھ    
 !رک-    
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 !درباره تو: دی کشیقینفس عم    
 من؟-    
 : کاناپھ سمت من قرار دادی پشتیدستشو از پشت سرم رد کرد و رو    
 ؟یشناسیچقدر منو م - اریشاھ    
 :با لکنت جواب دادم.. برق بود کھ ازتنم عبور کردانیجر    
 .. کھ باھات بودمی مدتنیبھ اندازه ا..ب-    
  منو؟یشناسیپس م - اریشاھ    
 ھ؟یمنظورت چ-    
 ...دمی و جواب شندمیجون دادم تا سوالو پرس    
 ؟درستھ..یدی از من رسی کافنانی کھ بھ اندازه اعتماد و اطمنھیمنظورم ا- اریشاھ    
  کردمنیی بار با تحکم سرمو باال پانیا    
 ..دیچشماش درخش.. لباش نشستی رویلبخند محو    
 ؟ی جواب سوالم رو بدیتونی اعتماد منی ایبر مبنا - اریشاھ    
 ..! بتونم صد در صدکھییتا جا-    
 رو یزیانتظار ھرچ..  و دستمو تو دستش گرفت دی کششیشونی بھ پیدست...خم شد    
 : بھ ذھنم خطور نکرد ه بودی ھزارم درصد حتکی کھ یتم بھ جز سوالداش
 ...خب..خب.. خواھش کنم..اگھ ازت...اگھ - اریشاھ    
 ؟ی چیخواھش کن: بھ کمکش رفتم.. دستپاچھ اسی کمکردمیحس م    
 دور سرم ھزار بار اموی کھ دنی جوابکی تیدر نھا..قی نگاه عمکی بازدم و کی    

 :چرخوند
 ؟یکنیباھام ازدواج م - اریشاھ    

***     
 ! باشیمنطق -انیرا    
 ؟؟یزنی زر می چیفھمــی مانیرا.. بخوره تو فرق سر منیمنطقت دو دست-سام    
 ی ھمھ مدت دلش نسوزه کارنیبذار حداقل بعد ا..یی توفھمھی کھ نمیاون-انیرا    

 !نکرده
 بسپارم نوی من ایگی ساده میلی خیدار: دی شده اش غردی کلی دندونانیسام از ب    

 کھ؟یدست اون مرت
 ......-انیرا    
  گذاشتمزی می دستا گرفتم و رونیسرمو ب    
 برگ از گل پاک ترو مفت مفت بدم دست اون نیمن ا..انیبا توام را -سام    

  خودم بفرستمش تو دھن اون اشغال؟یالشخور؟؟با دستا
 !سام بسھ: دمینال    
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 اطراف بھ سمتمون یزھای کھ تمام مدی سابقھ کشی بیادی چنان فرکدفعھی    
 !کننی میبرام مھم نبود مردم چھ فکر.. اب از سرم گذشتھ بودگھید...دنیچرخ

 ینکنھ توھم از خداتھ زن اون عوض!! ببند اون دھنتو تا..سویخفھ شو گ-سام    
 !!!؟یبش
    -..... 
 کھ ی ذره عقل دارھیدلم خوش بود ! ھیامت بچھ بازانتق..ھیبچھ باز! اره بچھ -سام    

 شد حرف ی بس کنم؟ھرچویچ!ی ھمون عقلم از دست دادی اقازاده گشتنی با ایاز وقت
 کنھیدرستش م..شھیخودش حال.. دختره عاقلھنی گرفتم گفتم ای شد اللمونیھرچ..نزدم

خاک بر سر من کھ !! شھی کھ بھتر نمزیزنھ بھ ھمھ چیگند م! ری نخدمی دیول!ویھمھ چ
 ! و فرستادمت جلویستیخاک بر سر من کھ گفتم بچھ ن!! قبول کردم کمکت کنم

 و با شتاب سرشو کدفعھی دیچشمھاشو بست و لبھاشو گز..سرش رو گرفت و فشرد    
 : تو چشمھام گفترهیبلند کرد و خ

 کھ یلوم اون از کجا معی خبر بودی اون کثافت از خدا بشی ھمھ مدت پنیاصال تو ا    
 از کجا معلوم ؟ی قبل من باشیسوی از کجا معلوم ھنوزم ھمون گ؟ی باشخوامیمن م
 !!!!!!! ھست دستش بھت نخورده باشھ؟؟ینیچھ تضم.. نکرده باشـــھی کاراریشاھ
با ھر !  جدا شدن روحمیبرا.. بودفی توصنی مناسب ترنی ادیشا! رفت.... نفسم    

 نیا..ماتم برد!  و روح از تنم جدا شددی اومد نفسم بری مرونی کھ از زبونش بیحرف
 چی ھ،بدونی خجالت و شرمچی من نشستھ بود و بھ من، بدون ھی کھ روبرویکس

 !سام بود؟.... زدی تھمت ناپاک بودن میعذاب
 رگبار حرفھاش خفھ کرده بود و الل؛ سام ری تموم منو زی رحمی کھ با بی مردنیا    

 بود؟
 و لمس دستھام اری شاھیکی کھ با ھر بار نزدی سام من بودم؟منیمخاطب حرفھا    

 من بودم؟...داشتیتوسط اون، فکر عشق سام و عذابش دست از سرم برنم
 ی عاشقی ادعایمن ناپاک بودم؟من ھرزه بودم؟من خودمو فروختھ بودم بھ بھا    
  کھ الزمھ کار بود؟ی با کسی ھم خونگی بھاار؟بھیشاھ
 مگھ نھ؟.. دادی رو می معننی؟درستھ؟حرفھاش ھم..گھی بود دنی ھم حرفھاشیمعن    
 زبونم رو تو دھنم بچرخونم و تونستمی نمی و گنگ بودم کھ حتجی مات و گیانقدر    

 باز و دنی نفس کشیفقط دھنم بھ ھوا! از خودم دفاع کنمی حتتونستمینم..جواب بدم
 با جون و ودل ژنویتا اکس.. کھ بھم زد خفھ نشمیی حرفھاینی تا از شدت سنگشدیبستھ م

 !فتمی پس نیچارگی و بی حرفی و بیخفگ  ھام بکشم و ھمونجا ازھیبھ ر
 یگی می چیفھمیم...خفــھ شو سام:  داد زدمی کھ بودیطی توجھ بھ محی بانیرا    

 !احمق؟؟
 کھ یرنگ ی جفت مردمک قھوه اھی روح زل زده بودم بھ ی کدر و بی با نگاھرهیخ    

 دادی از چشمھاش بیمونی کرده و پشی روادهی زتی بود چقدر تو عصباندهیحاال فھم
 ..کردیم
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 کھ ییبھ زور اب دھان خشک و بزاق نداشتھ ام رو قورت دادم تا از خس خس گلو    
  کنمیری جلوگدیکشی اعصابم خدشھ میرو

      
 

 سرش ی مشت کرده اشو رویدودستھای کوبزی می روی و ناچاریمونیسرشو باپش    
 زار دیبا...زمی زار زار بھ حال خودم اشک برنمی ھمونجا بشخواستیدلم م! زدیم
 دختر ناپاک ھی و اونو کردی فکر مینجوری کھ سام درباره اش اییسوی بھ حال گزدمیم

 !!دونستی مخودیو ازخود ب
 وقت از چی ھیول.. بودیعصبان.. برام گرون تموم شدیلیدرک و ھضم حرفاش خ    

دلم ! از ھمھ مھم ترنگفتھ بود ھرزه! نگفتھ بود نفھم! بھم نگفتھ بود بچھتیسر عصبان
پاھام بھ کف .. بشنوم انی حرفھاشو سرزنھاشو از زبون رای تا باقستادمینا..شکست

 زاگ و گی زی شاپ بلند شدم و با قدمھای کافزی از پشت میبا سخت.. بوددهی چسبنیزم
 ھنگ از حرفھاش حرکت کردم

 رو دور گردنم انداختم و با فمیبند ک.. نکردمیاما توجھ..کردی تند تند صدام مانیرا    
 زدم کھ با باز کردن در زنگولھ رونی شاپ رو باز کردم و بی شکستھ در کافیدل

 .. در بھ صدا دراومدیباال
 تا کبارهی سرما بھ طی داخل محنی دل نشیبعد از اون گرما.  داشت یھوا سوز بد    

من بچھ ... رفتمیلرز گرفتم اما سرسخت م.  تنم نفوذ کردیعمق و تک تک سلولھا
 مھیاز سر بچگ..باشھ بچھ ام! باشھ قبول... منھ ری تقصیھمھ چ...من نفھم بودم..بودم

 حانھی وقی خودم بھم اون حرفھایفکر کنھ و تو رو ینجوریکھ گذاشتم سام درباره ام ا
 لی تبدتی اگھ حرف سام رو بھ واقعستمی نسویگ! قبولزیھمھ چ..باشھ!و بزنھر

 !!!!!ستمی نسویگ...نکنم
 و اشک سوختی ھوا می جلو پام ترمز زد، صورتم از شدت سرماانی رانیماش    

 !چشمام درومده بود
تو اخھ مگھ سام رو !! سویگ! با توام!! سویگ...ھی کارا چنی باال اای بسویگ -انیرا    
 ی زرھی تیتو عصبان...ارهی زود جوش میدونی نم؟مگھیشناسینم
 بھ سای واسویقربون دل پاکت بشم گ...سای واقھی دقھی جان سویگ...یخواھر!سویگ..زنھیم

 ..!سویگ.. برویحرفھام گوش کن بعد ھرجا خواست
 و سکوت ی بود، دق و دلنیی اش پاشھی کھ شی و پنجره انیبرگشتم سمت ماش    

 :  گناه تر بودی کردم کھ از ھمھ بی خالیانی نزده ام رو سر رایحرفھا
من !! بره اخالق مزخرفشو درست کنھ! بھ من چھ!! بھ جھنماره؟یزود جوش م-    

 حماقتمو بھ ینجوری تا حاال ایول..شناسمشی خوب میلی اتفاقا خشناسم؟چرایسام رو نم
 ... بھم نشون نداده بودموی نفھم بودن و بچگینجوریتا حاال ا!  بوددهیرخم نکش

 .. بھم تھمت نزده بودینجوریتا حاال ا:  نجوا کردمیبغضمو قورت دادمو بھ سخت    



 216 

چون دلم ..قبول کردم.. نمی رو باز کرد و وادارم کرد تا بشنی حرفام در ماشونیم    
 ! داشتھی بھ تخلاجی پر بود احتیبدجور

  گفتمگرفتمی رو مزششونی ری جلوی کھ لبالب پر بود ولییبا چشمھا    
 یمگھ من گفتم اون ازم خواستگار..ستی نمی حالیچی ھگھی بھم ممیداره مستق-    

کنھ؟مگھ کف دستمو بو کرده بودم؟ من اون لحظھ از شماھا و واکنشتون بدتر 
 جا بند چی دستت بھ ھنکھی ایفھمی؟می چیعنی ی دوراھنی کردن بری گیفھمیم..بودم

 و کنمی دارم با جونم معاملھ میمفھی؟می چیعنی تینباشھ و گند زده بشھ تو زندگ
 ی کار پانی تو انکھی عذاب وجدان اذارم؟ی بالشت میھرشب با عذاب وجدان سرمو رو

مقاومتم تموم شد اشکام دونھ دونھ از ! نیریشماھارو ھم وسط انداختم وشماھاھم گ
 :دیصورتم چک

 پناه ببرم تا از دستش ای دنیبخوام برم؛ کجا برم؟کجا! شینھ راه پس دارم نھ راه پ-    
 نزدن گلرخ تو غی و جی شب خواب درست حسابھیراحت باشم؟کجا برم کھ حسرت 

 سرم نباشھ؟
بمونم !نھ منو؟..ن..بشناسھ ..کھ نھ شمارو بش..برم...ب..کجا...کج: بھ ھق ھق افتادم    

 ! انداختمریبرم شماھارو گ.. کردممشی تقدیجونمو دو دست
چرا ھرجا !!چرا من انقد بدبختم... خدایا: دمی دستام گرفتم و نالنی سرمو بیبا بدبخت    

 تو شھی مشی عاشقی کھ ادعای سامدهی کارم بھ کجا کشنیبب! نحس پشتمھ؟ھی ساھی رمیم
 !زنھی بھم میی حرفانی ھمچھی و نھیشی من میرو
اشکھام از چشمھام و .. اش قرار گرفتنھی سی و سرم رودی منو جلو کشانیرا    

 کردی مسی رو خانی لباس راتی و در نھادیلغزی چونھ ام می و رودندیچکیصورتم م
 گمینم...سوی نکن گھیگر.. نکنھیفدات بشم گر!.. نکن پرنسسمھی گرینجوریا -انیرا    

 یکردی درکش میکم..یدادی از حق رو ھم بھ سام میکمی خب یول..ادیز
 سوزه؟تای من نمست؟قلبی حالم خراب نداد؟منی بھ من حق میدادم؟کیبھ سام حق م-    

  ندادم؟ی گف،ت بھ جز چشم بھش جوابی ھرچی درکش نکردم؟کیحاال ک
تو .. غلط اضافھ کردھیاون ... دلمزی عزفھممیم:  گفتی با حالت سوز دارانیرا    

 عشقش بھش فشار اورده و نیھم..عاشقھ...سویکن گ گفتھ درکش ی چدی نفھمتیعصبان
 !! زدهزدهی مدی رو کھ نباییحرفھا

 اراده لحنم مظلوم شده ی بشدندی چونھ ام متوقف میاشکھا رو..ازش فاصلھ گرفتم    
 ..:بود
  من دل ندارم؟ستم؟ی من ادم نستم؟ی عاشقش نان؟منی رایمن چ! ھوم؟..؟یمن چ-    
با بغض حرف .. اومدیاز تھ چا در م..صدام مقطع بود... ام ضربھ زدمنھیبھ س    

 :کردمی مھی و گرزدمیم
 درک خوادی منو میده؟کی بھ من حق میک!از سام بدتره..نمیا..نیا.. عاشقھنمیا-    

 کنھ؟ھوم؟
 ..سوی گایفقط باھاش راه ب-انیرا    
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 زی می کھ سرشو رودمشی شاپ دی بخار گرفتھ کافشھیاز پشت ش..سرمو چرخوندم    
 ..دمی کھ انقدر من دارم عذابش مرمیبم!  براشرمیبم..ستیگذاشتھ و صورتش معلوم ن

 رو حل یزیراه اومدن من چ: با کف دست صورتمو پاک کردم.دلم شکستھ بود    
 و گرفتی زبونش رو می جلودیبا... شھی جمع نمگھی شده ھم دختھی کھ ریاب! کنھینم

 کھ دوستش ی وقت بھ کسچی ھیول..شمی میمنم عصب..منم ادمم.. زدی نمیھمچون حرف
 ! اونارو بگھ؟شد  روشیچجور...انی تھمت نزدم راینجوریدارم ا

 می تصمی و لجبازتیتو عصبان..ی بشمونی نکن کھ بعدا ازش پشی کارسویگ-انیرا    
 رینگ

 سام ی منطقیادیتوز..م برشی خودم پوهی با شخوامی دفعھ منیا!  نھگھی دفعھ دنیا-    
 شوت نی زمھی تو ھی توپتون ھر ثاننی وسط منو ھم کردنیا..ی احساسیادیز
 گھی مخوادی می کور نشدم کھ ھرچی ھنوز اونقدریول..منم عاشقم...سام عاشقھ!نیکنیم

 تو یمن حت..کنھی دفعھ فرق منینھ ا..کنھ  حلشخوادی میو بعدم با دوتا عذرخواھ
 نگفتم کھ دلش ازم یزی وقت چچی ھم احترام سام رو نگھداشتم و ھطی شرانیبدتر

 سام ھردفعھ دلمو شکست و شکست و خواست ببخشمش چون تھ دلش یبشکنھ ول
 کھ دوستش ی کسنمی ببتونمینم! انی تحمل کنم راتونمی اخالقو نمنیمن ا!.. نبودهیچیھ

ھربار کوتاه ..دهی م دارش جفتمونو عذابشی دوستم داره با حرفاش و زبون نو دارم
 ! نھگھی دفعھ دنی ایول. سویاومدم و گفتم بھ جھنم گ

 رو بدبخت چارهی و تماشا کن تا منم بذارم ھم خودتو ھم اون سام بنیبش -انیرا    
 !یکن

  سام؟ای یتو طرف من-    
 زھر مارش نی داری ھستم کھ جفتتون با کلھ شقی ایطرف اون زندگ -انیرا    

 ! جاتی بی ھای و تو ھم با غرور و لجبازشی لحظھ ایتھایسام با عصبان..نیکنیم
 وی کتونھی می کمینیبچرخ تا بب...من لجباز....من بچھ..قبول.باشھ :  زدمیپوزخند تلخ    

 منصرف کنھ
 نشست سرمو چرخوندم کھ صورت قرمز از ندامتش رو نی ماشی روی اھیسا    

 بھ صورتم نگاه ی حتمونی گذاشتھ بود و پشنی سقف ماشیارنجشو رو..دمید
 !رمی سرمو باال بگتونستمیمنم با وجود اون حرفھا نم!حقم داشت..کردینم

 گذاشتم مچ دستمو رونی بھش کردم درو باز کردمو تا پامو بدی شدیاخم    
دستتو بکش :  بوران گفتمیسرد تر از سرما.. کردینگاھم نم..اوردیسرشو باال ن..گرفت

 کنار
 : زمزمھ کردھوتی نگاھش تو نگاھم گره خورد ممی بار محو لحن زمستوننیا    
 ...دفعھی سویگ -سام    
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 یوا:  قدم عقب رفتمھی و دمی کردن از دستش کشنییدستمو با شتاب با دوبار باال پا    
بھ روح ..ی بشکی مثل من نزدی و اشغال و ھرزه افی بھ ادم کثیبھ حالت اگھ بخوا

 .. سامنشونمینتو بھ عزات مگلرخ خاندا
  لحنم نداشتمی روی کھ تسلط کاملدیلرزی می مدت صدام انقدرنیتو تمام ا    
 سویگ:  کردری تمام مچ دستم رو اسی قدم جلو اومد و با لجبازھی یسام با ناراحت    

 یبھ جون خودت کھ از ھرکس.. از دھنم درومدی چدمیخوردم،نفھم..(...) غلط کرم
 سویگ.. کردوونمی دی کردی اون پسره ازت خواستگارنکھی فکر ایر تزیبرام عز

 ..خوامیمعذرت م..
 ی بھ چشمم نمشی عذرخواھی بودم کھ حتیاون لحظھ انقدر از دستش عصبان    

 دختر تا چھ اندازه ھی بھ نی سنگی زدن اون حرفھادونستنی دوتا مرد چمنیا..اومد
 یجی دختر حکم مرگ تدری برایی ابروی انگ بدونستنیچم... روحشو نابود کنھتونھیم

 !بد باشھ طی قصد و غرض و از شرای اگھ بیحت..رو داره
 رو بزنم یی حرفاھی مثل خودش خواستمیم..سرد باشم.. مثل خودش باشمخواستمیم    

بس بود ھر بار !بس بود ھرچقدر مظلوم بودم و کوتاه اومدم!کھ تا ناکجاش بسوزه
 . کردی روادهی و اون بدتر زدمیبخش
من ! ستمیاره من دختر ن! یھمھ رو ھم درست گفت..ی گفتی چیدونستیاتفاقا خوبم م-    

 ھم خونھ بودم خودمو بھش اری کھ با شاھی ھرزه ام کھ تو مدتھیمن ..ستمیپاک ن
 ھم مونده؟بگو ھرجا برات واضح ی اگھی دزیچ... حرفاتی رودیی مھر تانمیا! فروختم

 ! روشنش کنمستین
 کرد،اره عذاب اون شب ی بگم کھ بخاطر اون شب ازم خواستگارنمی ایاھا، راست    
 !!! جبرانش کنھخوادی دلش مونده بود و حاالھم میرو
 دلم سوختھ بود کرد،انقدری باز بھم نگاه می ھم با دھنانی بار نھ تنھا سام بلکھ رانیا    

 !اشتم کردن نذی نقش بازی براییکھ با تحکم لحن و حرفام جا
 زدن لحظھ بھ لحظھ دستاشو تو دستام حس خی زدمی کھ حرف می مدتیتو ط    

 دی بھ صورتم شارهی خانیرا..ناباور و ھمراه با بھت اسممو بھ زبون اورد.. کردمیم
 قطب کم ی از سرمایزیدستاش چ. گشتی بودن حرفا می دروغی براییدنبال جا

 : صدا و پوزخند زدممودوباره اس! کردی مقی تصدنویرنگ صورتش ھم ا..نداشت
مجازاتم ..ینجوریا..نیا..یول..و..!دارم...قبول دا.. اشتباه کردمسویگ-سام    
 !بگو..ب...یگی خنک کردن دلت می برایدار..بگو ..نکن..ن

 حالت نی شاپ با بدتری داخل کافیمگھ اون وقت.. ھم دلم براش نسوختیذره ا    
 خت؟ممکن بھم گفت،دلش بھ حالم سو

 ی اگھیسوال د..! قتی حقنیھمش درستھ و ع: دمی کشرونیدستمو از دستش ب    
 ست؟ین
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 ھی گونھ اش سای روی ھم افتاد و مژه ھایپلکھاش ناباور و درمونده رو    
 شده یلبھاش تو اون سوز و سرما خشک تر و ترک خورده تر از ھر وقت...انداختند

 !بود
 ھی تکانی رانی خورد و بھ در ماشنیش زم دو پایاروم اروم رو...سست شد    

 ی روھی اش نشست و ھمچنان مژه ھاش سای مشکنی شلوار جی روشیشونیداد،پ
 صورتش حک کرده بودند

!  حرکت کردمابونی و بھ سمت خدمیبا حرص چرخ..دمیی ھم سایدندونھامو رو    
 نی خودمو داخل اتاقک ماشنی زرد رنگ بلند کردم و با توقف ماشی تاکسیدستمو برا

 ھی تکی زمستونی زده از سرماخی شھیبا دادن ادرس بھ راننده سرمو بھ ش. پرتاب کردم
 !دادم
 اگرقفل یول.. زده بشندی ھستن کھ نبایی جملھ ھاھی.. ھستنیی حرفھاھی...یدونیم    

 رو یزی چی جلوشھی نمگھیاون موقع است کھ د.زنی بررونیدھن بشکنھ و ب
سالھا ھم کھ بگذره عوض ... ستی جبرانشون نی برای راھگھیھ زده بشن داگ..گرفت

 یزیاما با کھنھ شدنشون چ.. ندی و عذابت مسوزوننیم..شنیفقط کھنھ م...شنینم
 ھست ی ذره ذره حسرتشونیادگاریفقط تنھا ..ذارنی نمیزی چی و پا روشھیعوض نم

 !اره حسرت و حسرت و حسرت..زننی بھت اونگ مشونیری جلوگیکھ برا
***     

 ؟یحاضر شد - اریشاھ    
 ی عروس بھم دھن کجیشی شد ست ارادهی کششی لوازم ارازینگاھم بھ سمت م    

 سرم انداختم و بعد یشال بافت رو رو..  رغبت نداشتم ازشون استفاده کنمیحت! کردیم
 . پالتو درو باز کردم بھ سمت سالن رفتمدنیاز پوش

 قدمھام سرشو باال گرفت دنیبا شن.. سرگرم بود شی مبل نشستھ بود و با گوشیرو    
 ی چھره ماست و بنی ھمچھی ، جاخورد، انتظار دمی رفتن لبخندشو دنیبھ وضوح از ب

 تمام خودمو تو اتاق حبس کرده می ساعت و نکی کھ ی رو نداشت وقتییرنگ و رو
 ! بودمی سازبای مشغول زالشیبودم و بھ خ

  ازشون؟ومدی ن؟خوشتی نکردشیپس چرا ارا- اریشاھ    
 .فقط موھامو خشک کردم..حوصلھ اشو نداشتم. نھ:  کردمی بازمی دستفیبا ک    
 دستشو پشت کمرم گذاشت و بھ سمت در ی تظاھردی شای تکون داد وبا لبخندیسر    
 ... کردتمیھدا
 و اری شاھی برایادیرام ز بھ عمارت خدمھ در رو باز کردن و احتدنمونیبا رس    
 !!می از سھ بار باھم برخورد نداشتشتری بکھیبا وجود... من قائل بودندیحت
 با ی اومد و کلحھیمل..می رو پارک کرد باھم بھ داخل سالن رفتنی ماشنکھیبعد از ا    
 ضھی نبودن عری خالیاما برا. نظاره گر بودمشتری وسط من بنیا.. حرف زداریشاھ

 یی با خوش روکردمی میسع..کردی می و ازم نظرخواھدیکشیم بھ حرف م منو ھحھیمل
 .. استرس گرفتمدی رسھی نوبت بھ اصل قضیوقت.. کھ موفق ھم شدم.تمام جوابشو بدم
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 داره؟یبابا ب- اریشاھ    
 بھم فھموند خوابش یول.. االن غذاشو بھش دادمنیھم..دارهیب..اره پسرم - حھیمل    
 ادینم

 بابا بحث رو شی پمیریم:  نکھی تکون داد و با بلند کردن من و گفتن ای سراریشاھ    
 ...خاتمھ داد

 مونی کھ با لبخند ھمراھدمی رو دحھیاز پشت پلھ ھا نگاه بدرقھ گر مل    
 ..ی استرس داشتم و ناراحتشتریب..می کردیراھرو رو ط...سرچرخوندم.کردیم

 !بشی غربی عجینقش و نگارھاھمون در با ...میدی در رسیباالخره بھ جلو    
 ی روی منو برگردوند و بوسھ ااری جلو بردم اما قبلش شاھرهیدستمو بھ سمت دستگ    

 : کاشتمیشونیپ
 ادی مرشی گی عروسنی ھمچھیخوش بھ حال بابا کھ -    
 فقط نگاھش کردم    
 . خوشبختم تو و جواب مثبتتو دارمیو خوش بھ حال من کھ انقدر -    
 وارد شدم.. رو چرخوندمرهیدستگ.. عاشقانھ اش رو بشنومی تا حرفاستادمی ناشتریب    
 نی ادنیبا د. گوشھ تخت دراز کش بھ سقف زل زده بودی و مچالھ افیجسم نح    

  بود؟نجای من واقعا ایجا!کردم؟ی میمن داشتم چھ غلط.. شدی جورھیمنظره تھ دلم 
 ...سالم بابا - اریشاھ    
 تخت نشست و دستشو از ی کنارش رواریشاھ.. اومد نیی ذره ذره پانگاه شاھرخ    

 ی شاھرخ رو باال اورد و بوسھ ادهی چروکمھی جون و نیدست ب.. پتو رد کردریز
 جلو ی بودم و قدمستادهیمن ھنوز صاف و صامت سر جام ا... دستش نشوندیرو
 .رفتمینم

  بابا؟یخوب - اریشاھ    
 رو اری شاھشینگاه شاھرخ نم زده بود و انگار با کل وجودش،با کل دلتنگ    

 ..دیکاویم
      
 ..منم خوبم..تو خوب باش ..منم خوبم...قربونت برم بابا- اریشاھ    
 یدستمو بھ سمت گلوم بردم و کم..  خبر خوب بدمھی تا بھت شتیامروز اومدم پ-    

 ..چنگ زدم
 نم؟ی زنده باشم و سامون گرفتنت رو ببخوامی میگفتی مھشی ھمادتھی - اریشاھ    
 نطوریبرق چشمھاشو ھم ھم..دمیلبخند شاھرخ رو د    
دوست .. کنمی شد رو بھت معرفانی جرنی کھ باعث ایاومدم اون دختر - اریشاھ    
 ؟ینی عروستو ببیدار
 ...شاھرخ با پلک زدنش موافقتشو اعالم کرد    
 نتتی ببخوادیبابا م..زمی جلو عزایب:  من گفت با لبخند بھاریشاھ    
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 کنھ ی حرکتتونستیو چون نم..شاھرخ ھنوز متوجھ حضور من تو اتاق نشده بود    
 ! بوداری شاھیمحور نگاھش فقط رو

 .قدم اول رو برداشتم... گرفتنی رونم لرز بدیکشالھ ھا    
 !قدم دوم... زده بودخیدستام     
 !قدم سوم....ستادمی ااری سر شاھرخ و درست کنار شاھیباال    
 ھی..دمی صورتش دیتعجبو تو.. شددهینگاه شاھرخ ازپسرش جدا و بھ سمت من کش    

 ! ھھ از گلوم خارج شدھی شبیی اراده صدایب..! جور وحشتو از نگاھش خوندم
 نمیت بش تخی دستشو بھ سمتم دراز کرد و وادارم کرد تا کنار خودش رواریشاھ    
 :دی ام رو بوسقھیکنار شق    
 ی برات اوردم، صحرای چھ عروس خانمنی دختر بابا؟ببنیچطوره ا-    
 ی جواھرنی ھمھ مدت ازدواج نکنم تا ھمچنی کھ ایدادیحاال بھم حق م..زمھیعز
  بشھ؟بمینص
 رد اری منو شاھنینگاھش ب..کردی بھ من نگاه مرونیح..جیگ..ترسون...شاھرخ اما    

 باال بردن تشی ھرچند کم کرد کھ نھادی شدییشروع بھ تقال...  نکھی تا اشدیو بدل م
 چھره اش ی عرق روی دونھ ھاھودهیخستھ از اون تالش ب.. انگشت دستش بود

اما مثل .. بھ حرف زدن کردمی تصممام تی بار ساکت نشد و با لجبازنیا.. نشست
 رهی بھ من خی استفھاماریشاھ... خرخر از گلوش بلند نشدیی جز صداشھیھم
 می چکار کنمی شاھرخ مونده بوددیھردو متعجب از واکنش شد...شد
 ...بابا. اروم باش..باباجان...بابا - اریشاھ    
 تا حرف کردی کھ بود تالش می و بھ ھر سختداشتی شاھرخ دست از تقال بر نمیول    

 !بزنھ
 انقدر ناراحتت کرده اخھ؟اروم باش بگو یچ..بابا جان..بابا اروم باش...بابا - اریشاھ    
 .. شدهیچ

 ھی کنھ بھ گری کارتونستی نمنکھی از عرق بود دست اخر از اسیصورتش خ    
 !!افتاد
 کنھ؟ی مھیداره گر: با بھت گفتم    
 ! شده بودرهی بھ من خجی گاریشاھ    
 اشک ی کم پشتش قطره ھای مژه ھای ھم افتاد و از البھ الی شاھرخ رویپلکا    

دروغ ..کردمی شدن رو داشتم حس مری گنی زمی واقعیبھ معن.. کردندیسقوط م
 یحس.. تھ دلم قلنبھ شدی حسھی! ھم سوختیبدجور..اون لحظھ دلم براش سوخت..چرا

  خودم منجر شدنیکھ تھش بھ لعن و نفر
 چشات اشک ی انقدر کالفھ ات کرده؟ فدایچ...قربونت برم...بابا - اریشاھ    
 .. شدهیچ.. بگوارتیبھ شاھ..بگو بابا...دردت بھ جونم..بابا..زینر

 نی کم بود ایچ...دمیاشک شاھرخ رو د... رو حس کردماری شاھیبغض صدا    
 !! موحد؟سوی گی رحمی کردن بنی لعن و نفرای؟یوسط؟ محکوم شدن زندگ
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 یواکنش...  دست شاھرخ نشستی دستم باال رفت و رویناخوداگاه و از سر دلسوز    
 ! دستمو حس کنھی نداشت کھ گرمایحس... نداشتیتعجب..نشون نداد

  بھ من؟یگی نمیزیبابا چ- اریشاھ    
 .. کھ نگاه کرد صورت من بودیی جانی شاھرخ ازھم باز شد اولسی خیپلکھا    
 بخاطر دی چرا بایول!پس بخاطر من بود.. تو جام جا بھ جا شدمی و کمدمی ترسیکم    

 ....من؟؟
 گذاشت و جھی نتی ذھنمو بلی کھ نشون داد فکر و تحلیرفتار شاھرخ و واکنش    

 : کردانی دو نفرمون رو نمایتعجب و گنگ
 م م م:شاھرخ    
 کھ پدرش تلفظ کرده بود یمی شوک زده از کلمھ ماریشاھ.. بار خر خر نبودنیا    

 زدیحرف نم
 !یمھر...مھر..مھ..ِم...م: شاھرخ    
شک ..گوشھ لبم رو بھ دندون گرفتم..!ی زدگفت مھرخی کھ زد کل وجودم یبا حرف    

 ! شدهدینداشتم چھره ام مثل گچ سف
 بار تلفظ نی اولی رو برای اسمی بود کھ با سختی بھ پدررهی باز خی دھناربایشاھ    

 ! بودیو اون مھر.. کرده بود
 ..!ستی نیمھر..بابا قربونت برم...نھ بابا - اریشاھ    
َن ن ن نـ!..یر..مھ ...م:  گفتیشاھرخ بھ من نگاه کرد و با سخت     َ َ  م م مھر نھ!نھ.. َ
 کھ نمونشو بھ ی سابقھ ای اندازه شاھرخ مصادف شد با تشنج بی نھ و فشار بنیاخر    

 و مردمک دیلرزیش مشاھرخ تو جا...دمی کشغی واکنش جنیاز ا... بودمدهیچشم ند
 ..دیلرزی و مشدی شده بود کف از دھنش خارج مدیچشماش تماما سف

 ..دی شاھرخ نجس شد و لرزریلحاف ز    
 اسم شاھرخ رو پسوند کردی کھ می دست و پاشو گم کرده بود و تنھا کاراریشاھ    

 ! اوردیبابا بلند بلند بھ زبون م
 رو صدا حھی رفتم و ملنییبا دو بھ پا..نمی بب تا ادامھ اشونستادمی و وادمی کشغیج    

 پلھ نی اولیرو...  از ادم شدیسالن عمارت خال... کردم تمام خدمھ بھ باال ھجوم بردند
 .. صورتم نشستیدستم از نرده سر خورد و رو..پرت شدم 

 !!!بھ من نگاه کرد گفت نھ!!! یگفت مھر..اسم مامانمو صدا کرد...یگفت مھر    
 !!یگفت مھر...ضعف داشتم..رفتی میاھیچشمام س    
 !یشاھرخ گفت مھر...  دادمھیسرمو بھ نرده تک    
 .. تر شددی شدیاھیس...چشمامو بستم    
 !شناختیم..دونستیم!! خودم بھش گفتھ بودم.. امی من دختر مھردونستیم    
 !..بھ من گفت نھ    
 !ن مستیھمھ ھست و ن..مادر من!!زیمھرانگ    

****     
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تکرار شد اون لحظات تشنج شاھرخ ..ھر بارم بدتر از قبل..بارھا و بارھا و بارھا     
 بود ی چھ سردونمینم. کردی کھ مقابل چشماش عرض اندام مییسوی گدنیبا ھر بار د

 میرفتی مدنشی کردن و گرفتن اجازه از طرف شاھرخ بھ دی راضیکھ ھر بار برا
 کرد تا دای روال انقدر ادامھ پنیا...شدی بد محالش  در کنار ھم مادنیبالفاصلھ بعد از د

 ی براینی تضمچی ھفتھی بی اتفاقنی ھمچگھی دکباری دکتر معالجش گفت اگر کھییجا
 . ھم وجود ندارهشی عاددنی نفس کشنیھم
 نکھیبھ محض ا...می وارد خونھ شدیی از غم و تنھایخستھ و سرافکنده با کولھ بار    

 ی مبل نشستھ و در حالکھ لب تا ب روی کھ رودمی رو داریلباسھامو عوض کردم شاھ
 ..پاھاشھ مضغول انجام کاراشھ

 راه رفتن بھ سمت اشپزخونھ نی موھامو تو حی ای قرمز رنگ معمولپسیبا کل    
 دادم تا دو ھی تکنتی بھ در کابادیسماور رو روشن کردم و تا جوش ب..  بستم یابشار
 ..زمی برییتا چا
 مثل انی نھ رارهیگینھ سام سراغمو م.. کھ اون حرفھارو بھ سام زدمیاز اون روز    
 کس تر یتنھا و ب... بار واقعا انگار تنھا شدمنیا.. زنھی می تک زنگ کوتاه مدتشھیھم

 .ییاز ھر ادم تنھا
 حد و اندازه اش ھم کھ ی بیمسئلھ شاھرخ و تشنج ھا..  صورتم کردملیدستمو حا    

 من دنی چرا با ھر بار با دنکھی سوال داره ایجا.. روزھاستنی معضل انیبزرگتر
 ی برایی مبناتونھی فشار،منی حرکت و انی ایعنی اون حالت بھش دست بده؟ دیبا

 مخالفت باشھ؟
 . فکر شوک زده دستمو از صورتم برداشتمنیبا ا    
..  شکستی بدی با صداوانی برخورد کرد و لوانیل اراده بھ یھول شدم و دستم ب    

 : بلند شدییرای از پذاری شاھیصدا
  شد؟یچ - اریشاھ    
  افتادوانیل... نبودیزیچ-    
 : بعد تو درگاه اشپزخونھ ظاھر شدیکم    
 ارمی رو میاالن ط.. تو دست و پاترهی مشھیاالن خورده ش.. ھمونجاسایوا- اریشاھ    
 جمع و نی رو خرچ خرچ کنان از کف زمشھی شی خورده ھای دستھ دار بلندیبا ط    

 : من گفتھی گذاشت و رو ی رو کناریط.جور کرد
 ؟یواسھ پس فردا اماده ا- اریشاھ    
 : دادحی توضمیجی رفع گی برای از صورتم مشخص بود کھ با تک خنده ایجیگ    
  عقدیبرا..پس فردا وقت محضر گرفتم- اریشاھ    
 نکرده ینی بشی وقت پچی قلم رو ھھی نیا... تنم سرد شد.. کلمھ محضردنیبا شن    

 !خود ابلھ ام.. کشوندمنجایِ خود احمقم بود کھ کارو بھ اریتقص!  وقتچیھ! بودم
 .ی کھ الزم داریزی ھر چدی واسھ خرمیریفردا ھم اول صبح م: ادامھ داد    
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 یزی ھمھ چنمی ببنکھی ای نبود؟ مخالفت برااجی مخالفت احتی کمنجای ادیصدام لرز    
  نھ؟ای قتھی حقنھی عادیکھ بھ سرم داره م

  زود باشھ؟کمی یکنیفکر نم -    
 : اشپزخونھ نشوندی صندلیدستمو گرفت و ھمراه خودش رو    
 زه؟؟ی صبر جای ملکھ انی ھمچھیواسھ بدست اوردن - اریشاھ    
 !میمن جد-    
 ی برام بیلی بدست اوردنت عجولم و تحمل خیبرا...  امیمنم کامال جد - اریشاھ    
 ..ھیمعن
 .... منیول-    
 .. خب؟ی بشمونی پشذارمینم: حرفمو قطع کرد    
    -.... 
 مطمئن باش.. دلمزی عزکنمیخوشبختت م - اریشاھ    
  شونھ اش قرار گرفتیسرم رو.با تموم شدن حرفش منو بھ اغوشش دعوت کرد    
 تموم خوامیمن م.. ھایاصال منو چھ بھ تبار..اصال منو چھ بھ انتقام گرفتن    
 باشم تو اغوش اری تو اغوش شاھنکھی ای بھ جاخوامیم.. کای برگردم امرخوامیم..بشھ
 انی کنار راخوامیم.. برام حرف بزنھیرانی ای باشم و اون از ذوقش نسبت بھ اشپزایاند

 بھش گوش زد چونھی رو بپانی باشھ کھ گوش راور پروفسنی و در اخر اکل کل کنم
 باشم کھ جز زھر کردن روزام ی ھمسر کسخوامیمن نم. نکنتیکنھ کھ دختر منو اذ

منو .. غلط کردمایخدا.. باشمتی موقعنی و تو انجای اخوامیمن نم.. برام نداشتھیزیچ
 !!!! کـــــردم غـــــلط؟یشنویم..من غلط کردم خدا..برگردون خدا

 : کمرم رو فاصلھ دادیکم    
 شتری تا بزی لب سوز لب دوز برییحاال بلند شو مثل خانوم خوب دو تا چا - اریشاھ    

 میباھم حرف بزن
با .  رفترونی حرف زدنم نذاشت و خودش بی برایی من جایبا بلند کردن اجبار    

 . زل زدمنکی شده تو سختھی پودر و ری ھاشھیخارج شدنش از اشپزخونھ بھ خورده ش
 لب تابش رو با لبخند اری رفتم، شاھییرای بھ پذختمی ھارو ریی چای وقتی حالیبا ب    

 بودم کھ یمات لبخند... و من.  نشستن اشاره کردیاز پاش کنار زد و بھ کنارش برا
 .. اوردی مادمیلحظھ بھ لحظھ غم سام رو بھ 

    
 "از دل سام    "
 کھ با ھمھ ی حس کردم کھ دختری قلبم رو وقتی غرور و شکستن نوا لھ شدنیمعن    

 شالق ھا نی و محکمترنی رحمانھ با بدتری و بستادیوجودم عاشقش بودم تو صورتم ا
 گھی و گفت کھ دستادی مصمم ایوقت.  گوشھام حک کردی جای جای حرفھاشو رویجا
 وصفش نی بھتردیشا..  رفتشی دلم پھ شدن تی فراتر از خالیزی چستی من نیسویگ
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 کھ یجدا شدن روح از تن مرد...مردن و جدا شدن روح از تنم.. باشھتونستیمردن م
 . چشم بھم زدن پاره شدھی تار بند بود و اون تار تو ھی بھ شیھمھ زندگ

 ضمانت ازاد دی دادگاه بھ قلیموقتا تا روز تشک..رفتی نمی کارچیدست و دلم بھ ھ    
 روز نی تو ا،ی زندگی کھ حتی بھ زندانگشتمی برمدی امروز عصر باشده بودم و درست

 رو؛از زبون دی کھ نبایی سختھ حرفھایلیخ.  از سلولم برام کم نداشتیزیروشن چ
 !اره عشقم...یعشقت بشنو

 یدی ناامنی در عمی بھ زندگسویگ.. منھی اسطوره زندگسویگ..ستی فقط عشقم نسویگ    
 اماده کردنش ی با غم تو چشمھاش منو برای بود کھ با ھر رفتارش حتسویگ.. داددیام

 مثل کردمی می ھر رفتارکردم،اگری می اگر بد اخالقی بود کھ حتسویگ..کردیمصمم م
فقط تو چشمھام . کردی ھم نمی تالفیحت..کردی نمتیکاش..کردیگلھ نم..زدی داد نمھیبق

 خودشو تونستی مدی کھ شای نقطھ انی بھ پرت تررفتی مھی و بعد از چند ثانزدیزل م
 ی محکم کھ حتیانقدر..دادی و از نو ادامھ مگشتیاروم کنھ و بعد از اروم کردنش برم

 ازم دلخور شده اک نمنی با نگاھشی پیقی باشھ کھ دقای دختر ھموننی اکردمیشک م
 ..بود
چقدر .. شدی تر معی لحظھ بھ لحظھ وسنی چرکی تو دلم مونده بود و مثل غده ایحرف    

 بھ یحت.. حرفھامو بگمتونستمی کس نمچی کس بودم کھ بھ ھیچقدر ب..بدبخت بودم
 .. بودکتری کھ از ھمھ بھم نزدیانیرا

 شکل ممکن نیھمھ ارامشت با بدتر..اتیھمھ دن..تیچقدر سخت بود کھ ھمھ زندگ    
 اعتراف کنھ کھ تصورش برات با مرگ ی تو چشمھات بھ دردرهیپست بزنھ وخ

 . ندارهی فرقیجیرتد
بھ .. نداشتمی وقت براش ارزشچی ھنکھیبھ ا..محکم اعتراف کرد..ستادیجلوم ا..اومد    

 ..! نداشتمش،ی زندگی فکرش نھ توی نھ تویی جای اندازه ارزنی لحظھ ای حتنکھیا
 نی باالتریچھ عذاب!  نداشتمنمی ترزی عزی تو زندگیی جاچیمن، محمد سام رھنما ھ    
 خودش تو ی باشھ کھ عشقت با دستای پرتگاھھی سھمت از ھمھ عشقت تنھا نکھیاز ا

 ! پرتت کنھنیی مدار ھل بده و بھ پانیرو از ا
 ..دستھامو مشت کردم تا از لرزششون کم کنم    
 !بھ خدا نبود.. دروغ نبوددمی بھ جنون رسگفتمیاگھ م    
 نی ادامھ نداشتم،تو ای برا رو ھمدی ذره امھی ھمون گھید.. بودمدهیبھ تھ خط رس    

 باخت نی بدترنی و اکردی بھ من فکر نمی لحظھ ای حتسوی و گزدمیبرزخ دست و پا م
 ! بودی زندگنی ایمن تو

 سراب بود کھ من ھی فقط سویگ.. من نبودی از اول ھم براسویگ..ِ مال من نبودسویگ    
 عشق رو نیانھ ا و من احمقشدی اون از من دور تر مشدمی مکیھر چقدر بھش نزد

 ..!کردمیطواف م
 تر شد و من با ھر بار نفسھام نی گلوم سنگیغده تو..دستمو بھ سمت گلوم بردم    
 .. خودمو بھ ارامش دعوت کنمکردمی میسع
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 ی بھ من توجھی حتسوی گدمیفھمی مدیبا... کھ حواسم بھشون بودی تمام مدتیط    
 ..کردمی احساس نمی دختر بنی و خودمو دل بستھ ادمیفھمی مدیبا..کنھینم

 رو ی اون خرس پشمکاری کھ شاھیاون لحظھ ا.. کھ فرانسھ بودنیاون لحظھ ا    
 گود کنار نی و خودمو از ادمیفھمی مدی عشقم بایاز برق چشما..بدستش داد

 شعلھ ھی نی و ھمدمینکش... و با خودم لج کردمدمینکش... و موندمدمی نکشیول..دمیکشیم
 ..دیشونھ ھام لرز..دمقاومتم تموم ش.  نفرت و حسرتم شدی برایا

 "ی کھ فقط تو باعثش باشیمن ارومم با درد    "
 بند نباشھ و ییچھ سختھ کھ دستت بھ جا..  بوددهی صدام امونم رو بری بیھق ھقا    

 ..ی و ذره ذره اب بش،ی حس کن،ینی خودت ببیاز دست رفتن عشقت رو با چشما
 "ستمی نامی کردم بھ فکر التیبا زخمت زندگ    "
 کھ بستھ شد و بھ ھمون ی دلی دادم و زار زدم براھیسرم رو بھ ستون سرد تک    

 !غرق..غرق بودم.. شکستھ شدش؛یاندازه وابستگ
 نی بھ روز سام رھنما ؛ھمون نابفھ بی نشنوه چیپشت دستمو بھ دندون گرفتم تا کس    
 کھ قدمھاش یھمون کس.. نشده بودفی کھ باخت براش تعری کسھمون.. اومدهیالملل

 وضع موجود گرفتار شده بود نی حاال بھ خفت اور تریول..دادی می ثبات و استواریبو
 !. کسچیھ...ومدی کس بر نمچی از دست ھیو کار

 بلند شد"  تو اتاقرمیاالن م: "  نکھی بر ای مبنانی رایتلفن زنگ زده شد و صدا    
 دل از دست رفتھ ام ی چند ساعت تو اون اتاق گوشھ کمد نشستھ بودم و برادونمینم    

 حروم نکرده بودم ی دختری برامی زندگی وقت توچی کھ ھییاشکا..ختمیریاشک م
 .دیکشی بھ رخ مشتری اومد و دردمو بی منییپا

و  اوردم رونی ببمی روزامو با دست لرزون از جنی ھمراه اشھی ھمدی سفاهیعکس س    
 : کھ مخلوط ھم شده بود حرف زدمیبا اشک و ھق ھق

 با یگفتی مادتھی؟ی عاشق مامان بودیگفتی مادتھی ؟یگفتی برام از عشق مادتھیبابا -    
 ینیبی می؟ولی ارزومھ بھ درد من مبتال نشیگفتی بھم مادتھی اونو ازت گرفتن؟ ینامرد

 تفاوت نی شدم؟ فقط با اچارهی منم مثل تو بیدی اخر بھ دردت مبتال شدم؟دیدی شد؟دیچ
 خودم از دست رفت ی چشمایاما عشق من جلو..یدی کم رسدکھ تو بھ مامان ھرچن

 ..دی لرزشتری و شونھ ھام بدمیارنجم رو بھ چشمھام کش.. بابا عشقم رفت...! بابا
 .. باباادی از دستم بر نمیرفت و کار-    
 . گرفتندهیرو گوشھام نشن انی راادی فری حالم خراب بود کھ حتیانقدر    
 !سوی گزنمی مشتی قسم، اتحی بھ مسی قدم بردارھی -انیرا    
با شتاب از جام بلند شدم اما اروم بھ سمت تلفن اتاق ..سویگفت گ.. شدنزیگوشھام ت    

 کھ با ھق ییصدا.. صداش تو گوشم پخش شد.. رو برداشتمیگوش..خودم حرکت کردم
 .ھق مخلوط شده بود

 ؟یفھمی مانی خودم نذاشتم رای براییجا - سویگ    
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سام .. کارو نکننی فقط اکنمی می کارھیخودم ...سویمراسم رو عقب بنداز گ -انیرا    
 نکاروینکن ا..رهیمیم

      
 :دیداد کش    
 وقت حس منو چی زدم؟سام ھی ھر بار منو کشت من حرفیمگھ سام وقت - سویگ    

 دلتنگش ی وقتدی وقت نفھمچیھ.. نمی ادم زمنیتر احساس ی فکر کرد بشھیھم..دینفھم
 .. کھ حق اظھار نظر نداره سامھیاالن تنھا کس...کردمی خودمو اروم می چجورشدمیم

 ساعت چند؟-انیرا    
 چھار:  بلند شدنشی فنیف    
 کجا؟-انیرا    
  از دوستاشیکیدفتر - سویگ    
 عقد؟... فقط...فقط:  با من و من گفتانیرا    
  بوددشیی نشونھ تاسویسکوت گ    
 خالص رو ریت.. اوردمنیی رو پای وضعم گوشنیچشمھام بستھ شد و با اروم تر    
 ی دل کندن از زندگی و چھار ساعت براستیباالخره از دستم رفت و من فقط ب..زد

 .وقت داشتم
 .بشھ تا صحبتش تموم ستادمی اانی رفتم مقابل در اتاق بستھ رارونیاز اتاق ب    
 من دنی با دانیدر باز شد و را..  قدم جلو رفتمھی خداحافظش بلند شد ی صدایوقت    

 : سرخم نگاه کردیبا ترحم و افسوس بھ چشما..  خوردیدیتکون شد
 چتھ مرد؟ -انیرا    
 : گرفتھ ام رو با دو سرفھ صاف کردمیصدا    
 امیمنم م-    
 :منتظر ادامھ حرفم بود    
صد در صد .. کنمی خوشبختی و براش ارزونمشی بار ببنی واسھ اخرخوامیم-    

حتما کنار اون اروم ...دهی محی کم گذاشتم کھ وجود اونو بھ من ترجیلیبراش خ
 منم ببر...تره
  بھم زل زده بودنی جا خورده و غمگانیرا    
 من دارم بھش ترحم کنھی فکر مسویگ..خورهیعشق با ترحم بھ درد نم: دیصدام لرز    

 . من خودمو بھش بقبولونمستیقرار ن..اون حق انتخاب داره.. کنمیم
 و بھ کمرم ضربھ زد نتونستم و طاقتم تموم شد تو اغوشش دی منو جلو کشانیرا    

 ! بودامی از دست رفتن دنی کھ براییاشکا..دیاشکام چک
****     

 نی عطرش رو زدم و بھترنیبھتر...دمی کت و شلوار رو پوشنی بھترانیبھ کمک را    
 استحمام عمرم رو انجام دادم
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 و رفتمی سر و وضع منی با بھتردیبا..جشن عقد عشقم بود.. نبودیزیکم چ    
 یوقت. بود رهی فقط غم زده بھ حرکاتم خانیرا.. تا خوشحال بشھدمیدی مشویخوشحال

 از ی سابقھ ای بھی با گر واوردی دووم ندمی از کرواتھا پرسیکینظرش رو با لبخند از 
  زدرونیخونھ ب

 و تاک عقربھ کیبھ ت..  نشستمنی زمیدوتا کراواتھارو تو مشتم فشردم و سست رو    
 .. باشھشگاهی ارادیاالن با.. ساعت زل زدمیھا

 اری شاھی تفاوت کھ خودمو بھ جانی با اکردمی روزھارو تو ذھنم مرور منیچقدر ا    
 ..دمیدیم

ورودومون ..کردمی از تھ دلشو تصور میخنده ھا.. دنبال عشقمرفتمی میبا دستھ گل    
 نی ھا اییبای زنی شاھد ادی حاال بایول..کردمی کم اشناھارو تصور مکیبھ تاالر و تبر

 .بودمی مگھی دیکی ی ھا برای انتظارھا و دلبرنیخنده ھا ا
عشقم ..داغ بودم.. چشمھام برداشتمی رو از رونکیبھ موھام چنگ انداختم و ع    

 کھ با ھمھ یکی جز گفتن تبرومدی از دستم بر نمی کارچیامروز جشنش بود و من ھ
 ..کردمی نگفتنش رو میوجودم ارزو

 یکی سام ھنوزم بچھ ست و بھ کردی فکر مسویاون وقت گ..رفتمیزشت بود اگھ نم    
 و تو ذاشتمی احترام مامیدن بھ انتخاب ھمھ دیبا...کنھی حسادت مبشی رقگھ،بھید

 کھ جز ی ای لعنتطی شرانی با ادادمی خودمو وفق مدیبا.شدمی مکی شرشیخوشحال
 ام رو درھم کرهی نذاشت و ھمھ پیاق بیزی گذاشتھ بود چادگاری کھ تو دلم یعشق

 ....شکست
***     

رق و ب.  بود کھ داخل انگشت حلقھ دست چپم نشستھ بودی انگشترینگاه ماتم رو    
 .. مات تر بودی اوهی بلکھ از ھر جومدی نھ تنھا بھ چشمم نمنشینگ

 کی بود نھ شرشی در اومدم کھ ھدفم نابودیانگار ھنوز باورم نشده بود بھ عقد کس    
حلقھ اشک نشستھ تو چشمم ھر لحظھ ..  بھم نداشتی کھ ارتباطی ایشدنش تو زندگ

 ..امکان فرودش وجود داشت
کھ ھردو از دوستان ..دو شاھد عادل زن..دو شاھد عادل مرد...سرمو باال اوردم    
 . بودناریشاھ
      
 . مشغول صحبت با دوستاش بوداریشاھ..دمیشنی نمیچی و ھگفتنی مکیبھم تبر    
 ار؟یشاھ: اروم بھ طرفش رفتم    
 جانم؟: برگشت    
  کجاست؟ییدستشو: گفتمواشی    
  صحرا جانکنمی متیی راھنماایباھام ب:  از شاھدا بود گفتیکینگار کھ     
 .. نبودیکس.. دادمھی شدم درو بستم بھش تکییوارد دستشو    
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 ھمھ ی وقتدادی میچھ معن...  لکھ دار بشھدمی سفی ممکنھ مانتونکھیمھم نبود ا    
  احمقانھ کردم؟ی بازھی ی لکھ دار شده بود و خودمو قربانمیزندگ
حالم بھم ..خوردیحالم از خودم بھم م..قطره قطره..دونھ دونھ..دیاشکام چک    

 زیھمھ چ.. تموم شده بودگھید...ومدی از دستم بر نمیکار..بھ صورتم اب زدم..خوردیم
 محسوب ی تباراری شاھیاز االن بھ بعد ھمسر عقد!..  موحدسویگ...من..تموم شده بود

 !!ھمسرش!! شدمیم
 رو نشی رفت تا ماشنیی با دوستاش قرار دعوت بھ ناھار رو گذاشت پااری شاھیوقت    

 قابل ری در نظرم غی اومدن حتی دوستاش اصال بھ چشمم نمی ھایشوخ...روشن کنھ
 ... حاالی ولرسونھی تماس گرفتم گفت خودشو مانی کھ با راشبید..تحمل ھم بودن

 ی بازی بازدمی سففی کری داده بودم و بھ زنجھی تکواری گوشھ دی تک درختریز    
 بخوره زی تو دستم چرخوندم کھ باعث شد از انگشتم لی حسچی ھیحلقھ امو ب. کردمیم

 . سقوط کنھنیو قل قل خوران کف زم
 بھ رخ شتری رو بتشی زل زدم کھ نور افتاب براقکی نسبتا باردیبھ حلقھ طال سف    

چقدر دلم !!  حلقھ، حلقھ اسارت من بودنیا.. برداشتنش نداشتمی برایلیم.دیکشیم
 کنم و تشی باھاش فاصلھ نداشت ھدایزی کھ چی با نوک کفشم بھ داخل جوبخواستیم

 ! اسارت مزخرف راحت بشمنیاز شر ا
 زانو زد و دستم با دست نی زمی ھمزمان بامن روی اھیھمزمان با خم شدنم سا    .

  رفتشی برداشتن حلقھ پی برایشخص
عطر .. دمیلبم رو گز...اشک تو چشمام نشست...دمیبو کش.ضربان قلبم شدت گرفت     
 شناختمی دست رو خوب منیا.. دست شخص در تضاد بودیبا شکل ظاھر...انیرا
 ..!نطوری رو ھم ھمانیعطر را...
 :خوردی کم بھ گوش میکی موزیصدا.. اوردمیسرم رو باال ن    
 کوچھ بھ کوچھ خونھ بھ خونھ    
 وونھیدنبالت گشتم منھ د    
  دنبالت کردمھی بھ ساھیسا    
  دورت بگردمیاما گم شد    
 .. بودماوردهیسرم باال ن...حلقھ رو برداشت و مقابلم گرفت    
 :باالخره صداش بلند شد..بغضمو با زحمت قورت دادم     
 !سالم    
 ھی گرری تا محکم نزنم زکردمی خودمو کنترل میبھ سخت..ادمجوابشو ند..دمیلب گز    
 بم و گرفتھ یبا ھمون صدا.  داد و با من ھم تراز شدھی تکنیزانوش رو بھ کف زم    

 : تر اورد دوباره گفتنیی پایو سراسر لرزشش سرشو کنار صورت من کم
 جواب سالم واجبھ ھا خانوم-    
 بھ شتریسرم رو تکون دادم، صورتش رو ب شلوار کرم رنگش ی بھ زانورهیخ    

 :سمتم اورد
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 دن؟یتو شھر شما جواب سالمو با سر م-    
کت ..باالتر رفتم...شلوار کرم رنگ..باالتر رفتم..با زحمت نگاھمو از اسفالت گرفتم    

  صورت اصالح شده و خندونشتیباز ھم باالتر و در نھا..کرم ھم رنگش
 و خندون الیخی بینجوری وقت اچیسام ھ.. سام نبودخورمیقسم م.. مرد سام نبودنیا    
 نی سر و وضع تو انی وقت با بھترچیھ..ومدی من نمدنی بھ دیطی شرانی ھمچھیتو 
 . کنارم باشھتونستی نمطیشرا
 دی دی چشمام نمدی باریبارون م    
 دیُ لحظھ صدات نشنھیقلبم     
 :حلقھ رو مقابل چشماش با لبخند گرفت    
 بایساده و ز.. حرف ندارهشھیانتخابت مثل ھم-    
 گمی مکیتبر: بھ سمتم گرفتش    
 !دیلرزیانگشتش م..دیلرزیدستاش م    
 امی تموم دنزهی ریبھ ھم م    
  تنھامیلی من خیستی تو نیوقت    

 
 کھ جلومھ سامھ ی کسنیتا باور نکنم ا..زهی نررونیدندونھامو بھم فشردم تا اشکم ب    
 بود؟.. نبودالیخیسام کھ انقدر ب.. مرد سام نبودنیا...گھی مکیاره بھم تبرو د
      

 
 شھی برسم و زودتر از ھمریھمش نگران بودم د..دمیخوشحالم بھ موقع رس -سام    
 !یبر

 د؟یلرزیچرا صورتش انقدر اروم بود و چرا دستاش انقدر م    
 رهی مادتی کھ حرفام از ی وقترهی گی ام مھیگر    
 رهی گی افتم بارون می مادتی افتم ی مادتی افتم ی مادتی    
 شوھرت کجاست؟ -سام    
داد بزنم کھ اون مرد رو ... داد بزنم سرششدیکاش م.. بودم بھ صورتشرهیخ    

 ...شوھر من خطاب نکنھ
 بود حلقھ رهی کھ مثل من بھ صورتم خی بلند کرد و ھمونجورنیدستمو از کف زم    

 .. :نطوری دستاشم ھمد،یلرزی مبیموقع حرف زدن صداش عج...انگشتم کردرو وارد 
 ؟یچرا بھم خبر نداد..ازت دلخورما..بایساده و ز...شھیمثل ھم -سام    
 رمی سای از دنرمی چھ دلگی وارمی نمییجا    

 
 ؟یچرا اومد-    
 .. اونھم با ھزار زور و زحمت از دھنم خارج شدنیفقط ھم...نیھم    
 رمیمی تو می برمیمی تو می برمیمی تو میب    
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اومدم تو .. تنھا بذارمی روزنی ھمچھیاونھم تو ...تو مرامم نبود تورو -سام    
  بشمکی شرتیخوشحال

  خوشحالم؟یلیبنظرت االن خ:  جوابشو دادمیجرات گرفتم با تند    
 : کردی تنم خالی کھ زد اب سرد رو رویبا حرف    
 ی کھ با من و کنار من بودی از وقتشتریاره؛ اوھوم، حداقل بھوممم -سام    
  خستھ امیچشمامم بستم خستھ     
  تنھا نشستمنجایبا عکسات ا    
 تورو پرنسس شھی حق داره ھمانیرا...ادیبھ دستات م:  دی حلقھ ام رو دست کشیرو    

 خطاب کنھ
 بھم یتو از ھر کس..ومدمیاما بد بود اگھ نم.. نھای امی دل دل کردم بیلیخ...یدونیم    
تو ھم کھ ...  اومدمی ھم شده می خشک و خالکی تبرھی ی برادیبا.. ی بودکترینزد

  قول و قراراتری زی و زود زدی نکردینامرد
 ارمی بد میتو رو ندارم ھ    
 دلم گرفتھ از روزگارم    
      

 
 از ی کھ ناشی تابیبا ب..نداختی خدشھ م اعصابمی اھنگ رویصدا...ختیاشکام ر    
 : سام بود داد زدمروونھی وی و حرفاطیشرا
 !!خفھ اش کن اون المصبو-    
  بھت بگمیزی چھی نکھی ھم واسھ اکیاومدم ھم واسھ تبر -سام    
 رهی مادتی کھ حرفام از ی وقترهی گی ام مھیگر    
 رهی گی افتم بارون می مادتی افتم ی مادتی افتم ی مادتی    
 یچیھ-: سکوت باال اوردمی پلکم افتاد، دستامو بھ معنیاشکم از ال...چشمامو بستم    

 ..فقط برو..خوامیازت نم
  برات بسازمخواستمی کھ من میزی از چشتری بدیشا..قتھی التیزندگ -سام    
 !! بروایب..نمک نپاش رو زخمم... برو سامایب:  گفتمھی و گری قراریبا ب    
 اورد بھ سمتم رونی بکی کوچی کتش و کارتبیاز جاش بلند شد دست کرد تو ج    

 :گرفت
انگار بغض ... مکث کرد... دیبھ صورتش دست کش.. من بھ توھیھد -سام    

 درست مثل من..ادی زیلیخ..داشت
 ! جز سکھ تمام بھار نبودیزیاون کارت چ    
  دستشی کادر سکھ و از اونجا سقوط کرد روی رودی اشکم چکیقطره ھا    
 کیچشماشو بست و بھ لبش نزد.دستش رو اروم اروم باال اورد.  شد رهیبھ اشکم خ    
 ...کرد
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 شده رو دستش رو بھ لبش ختھیمتعجب کارش بودم کھ ھمون لحظھ قطره اشک ر    
 دی کرد و اروم اونو بوسکینزد
تھ کوچھ ..دمیدم و بھ طرف کوچھ بن بست دو زھی گررینتونستم تحمل کنم محکم ز    
  کردمھی بود بلند بلند گردمی سفی مانتوی سرم روکھی افتادم و در حالنی زمیرو
 ؟ی عذابم بدیچرا اومد..برو سام: داد زدم... سرم نشست ی روی اھی بعد سایقیدقا    

 !!!!!!وبروو.. نزنشمیانقد ات...یبرو لعنت..ی اومدیغلط کرد..ی اومدی کردخودیب
 رمی سای از دنرمی چھ دلگی وارمی نمییجا    
 رمیمی تو می برمیمی تو می برمیمی تو میب    
 ...نکھی و اکیفقط اومدم بابت تبر..رمیم..زمیباشھ عز:  بمش خش داشت یصدا    
ھنوزم ..بودم...چرا... کھ عاشقت نبودمستی ننی نشونھ ایاگھ ازادت گذاشتم تا بر-    

نظرت و خواستھ ات رو محترم .. فقط بھ خواستھ ات احترام گذاشتم..مونمیھستم و م
 ! رو بلدمیی فقط زورگویشمردم تا فکر نکن

 چشم داشتھ ی بھ ناموس کسستمی نی و منم ادمیاز االن متاھل شد...سویاما گ    
حتما اون ..  وقت محرم نبودم تا درداشو بھم بگھچی کھ من براش ھیاونم دختر..باشم

 منو ی جاھا نبود منو کم رنگ بودنایلیحتما خ.. از من برات گذاشتھشتری بیلیخ
 ! قبولنمیا.. باشھ..ی کردش قبولعی و سریجبران کرده کھ صبر نکرد

 تفاوت ی بتونمیدرباره تو نم..دمیاز دستت نم....  اومدم امروز بھت بگمیول    
 کھ کنار ینھ تا وقت..یی کھ منبع ارامشم توی نھ تا وقتیول..  ارزومھ تیخوشبخت..باشم

ِ خودخود سام تونمی کھ فقط کنار تو مینھ تا وقت!!  نابغھھی باشم نھ ی عادتونمیتو فقط م ِ
 !رھنما ِباشم نھ محمد سام

 ھیچھ .. دمی از دستت نمیول.. رمیم..:  پاک کردسشویاز جاش بلند شد و صورت خ    
 یخوشبخت باش.. ستی نیحاال ھم حرف! تمقبال ھم بھت گف..سال چھ چھل سال

تو؟ :  با ھق ھق داد زدمرهی ازم فاصلھ بگشھی ھمی دور بشھ و برانکھیقبل از ا    
 فقط ؟چرای اعتماد بودم؟؟ چرا جلومو نگرفتی من بھ تو ب؟؟یواسم محرم نبود

 سر بھ خوامی کھ می ادمنی اسمم نره تو شناسنامھ ای چرا نذاشت؟ی نگام کردیسادیوا
چرا ..ی بریادی زیکنی غلط می و بگوشم تو گی بزنیکی یومدیتنش نباشھ؟؟چرا ن

 ؟ی سرم داد بزنشھی مثل ھمیومدی؟نی نگاه کردیسادی و فقط وایومدین
 شی مرد عاشق روبر وم دلمو بھ اتنی اھی تصور گردیلرزیشونھ ھاش از پشت م    
 : بار داد زدمنیا! دیکش
 کھ یی؟؟ تو.. فقط من حق دارم تو رو داشتھ باشمیو گوشم بگ تی بزنیومدیچرا ن-    

 تا ی دست گذاشتی انقدر دست رو؟؟چرای چرا انقد ساده ازم گذشتشدی متی عاشقیادعا
 گھی دیکی کش شی منو پی داری االنم کھ اومد؟ی حرف بزنینجوری و ایسی وانجایا
 ؟یکنیم

 : از اشک بودسیبرگشت صورتش سرخ و خ    
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 عاشق اون ادم یگفتی کھ شده بھم مکبارمی یدونستیاگھ منو محرم خودت م -سام    
 کی و بودن کنار من فقط عذاب وجدانتو تحری دل بستھ اش شدیگفتیم..یشد
 از اروم بودن کنار من بودن کنار شتری بدمیدیجلوتو نگرفتم چون م...کنھیم

 یو ترحم و عذاب وجدان دار ی ھمش نگرانی کنار منی کھ وقتدمیدیم...یارارومیشاھ
تا ..یاز خودم گذشتم تا تو خوشبخت باش... ی اروم و عاشقیاری کنار شاھی وقتیول

بخاطر خودت از خودت . عاشقت بودم و ھستم...  در کار نبودیلیتحم..! یخودت باش
 !گذشتم

من کنار اون اروم بودم؟؟؟؟؟ من کنار تو ترحم :  ام زدم و مبھوت گفتمنھیبھ س    
 داشتم؟؟؟؟

گوش .. بار بھت گفتم بکش کنارنیچند..سوی لجنو گنیھمش نزن ا -سام    
 تا دمیخودمو کنار کش...دمیفھمیدردتو م..عاشق بودم..عشقت کورت کرده بود..ینکرد

 غی بھترو ازت دری زندگھیشتن  فرصت دای نکنم و فکر نکنلی رو بھت تحمیزیچ
 عقد ھم نیھرچند قبل از ا..یاریشاھ تو رسما ھمسر.. ندارهدهی حرفا فانیاالنم ا..کردم

 !... رو عوض نکردهیزی و خوندن چند تا جملھ و چند تا امضا چیبود
بس بود ..تحملش برام بس بود.. زدمایدلو بھ در...گر گرفتم از خجالت...چشم بستم    

 نشون نی دروغیسوی گھی پس زده بود و شھی رو ھمسوی کھ گیمزخرف غرور نیا
 ! غرور مزخرف پر دردسرنیبس بود ا..دادیم

 :از جام بلند شدم    
 من ستم،یبھ جان خودت ن...ِجان....بھ جان .. ستمینبودم و ن:  و با اشک گفتمدمیلرز    

 ..! سامگمیبھ روح گلرخ راست م..بھ خدا..! شترینھ ب..فقط کتبا ھمسرشم
 ی شده روختھی ری ھوا سر بود و سوز داشت کھ مطمئن بودم اشکھایانقدر    

 . و ردش صورتم رو خط انداختندکنھیصورتم رو خشک م
 !نطوریمات بودنش رو ھم ھم.. دمیجا خوردنشو د    
  اومدیھق ھقم بند نم..ختمی کردم بلند اشک رھیگر    

ستم ممکنھ بعدش مثل سگ ..دونینم..زدم... ی حرفھیتو دعوا ...غلط کردم سام    : 
 .سوامیھمون گ..ھمونم..بھ قران من عوض نشدم سام..بشم.. مونیپش
 کردی و شوک زده منو نگاه مزدی نمیسام حرف    
 داغون ینجوری اخوامیفقط نم..میری ممی االن برنی ھمیاگھ بگ: دستشو گرفتم    

در .. نکرده بودمکی خودمو کوچینجوری تا حاال ام؟ھوم؟یبر..میریم..می بریبگ..نمتیبب
 ..بخدا اشتباه کردم.. غلط کردم سامگمی بار منی ای کس ولچیبرابر ھ

دستمو .. رو کھ کم از دامادھا نداشتی کتدمیبو کش.. اش فشردمنھیسرمو محکم بھ س    
 غرور مزخرف رو نی ھم کھ شده اکباری ی دور کمرش حلقھ کردم و برای تابیبا ب

 خفھ شده شھی رو اشکار کنم تا اون احساسات ھمسویِ خود گی واقعِیکنار گذاشتم تا رو
 :رو نشون بدم
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قبول دارم اخالقم ...پسم نزن.. اندازه اروم بشمنی اتونمی نمای دنی جاچیھ-    
 شیقلبم پ..ذارهیبرم ھم فکرت راحتم نم!  دوستت دارم سامیول.. مزخرفمدونمیم..گنده

 ! جز خودت اروممی وقت فکر نکن کھ کنار کسچیھ.. سامرهیخودت گ
پر ..گرم..محکم... دستاش دور تنم نشتدی سرم رو بوسیمنو بھ خودش فشرد رو    

 ھی داغ قھوه تو یدنی فنجون نوشھی دنیدرست مثل نوش.. تیحرارت و سرشار از امن
 !: و ارزوھادی پنجره از امھی کنار ی و سرد برفیروز سراسر خستگ

 ! نشدهلی ھنوز تشکرم؟دادگاهی خودم ھم گیکجا ببرمت وقت    
      
 ھی سام؟ توروخدا ھی من چفی کنم؟تکلکاریمن چ:  کردسی اش رو خنھیاشکم س    
 .. جز تو پناھم باشھی کسخوامیمن نم! کنیکار
 : شدسی ام خقھیشق    
 ؟یدی بھم می قولھیاگھ ازت بخوام -    
 :دمی بوسی در پی اش رو پنھیرفتم و سمچ دستھاشو محکمتر گ    
 ..!!قبولھ...قبولھ.. باشھ قبولھیھرچ-    
 نفسم تنگ شده اما حاضر بودم کردمی کھ حس مفشردی منو بھ خودش میانقدر    
 : نفس رو بھ جون بخرمی تنگنی بدم بھ جاش اارویدن

 عاشق بمون تا ینجوری ھم؟ی بمونینجوری ھمیدیقول م..سوی گگردمیبر م -سام    
 ؟یدیقول م..برگردم

 ی قراریبا ب.. دمیمنظورشو فھم..بھش نگاه کردم..دیرسیاشکھام بھ چونھ ام م    
 ..مونمی کھ شده منتظرت ماھمیتا اخر دن: دیلبھام لرز..نگاھش کردم

 دمیقول م..امیتو فقط اروم باش دن..شتھیبرم فکرم پ: دستاش صورتمو قاب گرفت    
 باشھ؟..ت بسازم برانارویبھتر
 :تند تند سرمو تکون دادم    
 ..دمیبھ جون خودت قول م..دمیقول م-    
 صورتم خم شد و داغ شدن ھمھ ی صورتم رو کنکاش کرد و در اخر روتابیب    

 اشکھاش با ی لبم کاشت داغی روی نسبتا طوالنیبوسھ ا.. وجودم رو حس کردم
 یم بھ پرواز درومده بود کھ شاپرکھا دلیانقدر.. بوسھ اش مخلوط شده بودینیریش

 تر عی عشقمو وسو دنیکشی بھ رخ مشتری شده خودشو نو بنی تھ نشکیکوچ
عطر نفسش تو صورتم پخش .  ھمون لحظھ متوقف بشھای دنخواستیدلم م..کردنیم

 :شد
 سویدوستت دارم گ-سام    
فقط ...منم دوستت دارم: تو صورتش با اشک و لرزش زمزمھ کردم     

  رو جز خودت ندارمیچکیھ..برگرد
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 کھ با ی و قلبنشستی صورتم می جای جای گرمش بود کھ رویبازھم بوسھ ھا    
 اش نھی سیسرمو رو.. کر کرده بوداروی و کوبشش گوش دندیکوبی توانش متینھا

 :فشرد
 .گردمیمن برم..تو سر قولت بمون. گردمیزود برم...امی دنگردمیبرم -سام    
 تا بھ حال تونستمی بود کھ می خداحافظنی بدتردی شای خداحافظنیازم جدا شد،ا    

 تجربھ کنم
 .مراقب خودت باش. میاشکاتو پاک کن زندگ -سام    
 ..تو ھم- با بغض سرمو تکون دادم    
دلم بازھم اغوش گرمش رو طلب ... کھ صداش زدمشدیداشت از کوچھ خارج م    

 گم یکی تو تارشھی ھمی بره و برادمیترسیم...رهی ازم فاصلھ بگخواستمینم..خواستیم
 بشم
 سام؟-    
 جانم؟:  گرفتھ اش جواب دادیبرگشت و با صدا    
 :اروم اروم بھ سمتش رفتم مظلوم نگاھش کردم.. دمیلب برچ    
 ؟یبغلم کن:  انداختم و اروم نجوا کردمنییسرمو پا.... گھی بار دھی شھیم...شھیم-    
 . دستاش دورتنم نشستدی نکشھیبھ ثان    
بخدا .. منیسویاروم باش گ...امی سختش کنم دنخوامینم..میتو جون بخواه زندگ -سام    

 یکنی مھی لطفو بھم ھدنیبزرگتر..تو فقط بھ قولت عمل کن..امیم
 اریمن از شاھ.. سامترسمیم.. مونمیچشم بستھ تا ابد سر قولم م : اش رو فشردمقھی    

 ..ترسمیم
 یتو اروم باش!.. اروم جونمگردمی باشھ؟بھ جون خودت برمسوی گامینترس، م-سام    

 ..می زندگامیم...یدیارامشو بھ من م
 !زنھیمن دلم شور م...تورو خدا مواظب خودت باش.: سرمو تکون دادم    
 !ھستم...امیھستم دن: دی بوسقی گرم و عممویشونیپ    
 ی سام با بغض خنده تلخیایمنتظرتم تا ب..برو: خودمو با بغض ازش فاصلھ دادم    

 :کردم
 ... منتظره توئھ و چشم بھ راھتھای دنینجای اییویسی گھی نره ادتی... نره ھاادتی    
 : رو اسون تر کنھیی جدانی و بتونھ ارهی خودشو بگیتا جلو..لبھاشو بھم فشرد     
 ..ھستم تا اخرش...یمی بره تو تو وجب بھ وجب زندگادمی ارویھمھ دن-    
  از کوچھ خارج شدی کوتاھیپلک زد و با خداحافظ    
 کھ ی رو سپردم بھ کسخواستمشی کھ با ھمھ دل و جونم میکس...بھ خدا سپردمش    

 یرو سام دستم کرده بود رو طوالن یی و جادمیبھ حلقھ ام دست کش.. تنھا پناه ادما بود
 تا عشقش رو حک کنم و انتظار برگشتش رو با دل و دمیبوس.. ام فشردمنھی و سدمیبوس

 دمیجون خر
 ذارهی لحظھ راحتم نمھی اما فکرت یرفت    "
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 چارهی برهی تو گشی پدارهیقلب من دست برنم    
 شمی پیای دوباره بی روزھی شمیمنتظر م    
 ..."شمیسھم تو م...یشیسھم من م    

***     
 یفقط با جوجھ کباب ھا.. از زھر برام کم نداشتیزی ناھار جشن عقد چینیریش    

بھ ھر ضرب و .. دیکشی بھ خوردنشون نملمی و مکردمی می بازی بازسیپخش شده تو د
 دوستاش اصال برام جالب و خنده دار ی ھایشوخ... کھ بود دو قاشق خوردمیزور
 و من ھم دندیخندیاما خودشون م! نبود شی بی ای در نظرم مسخره بازرشتیب...نبود 

 . لبم بنشونمی روی تظاھری حفظ ظاھر لبخندیمجبور بودم برا
 شب ھم راحتمون نذاشتن و بھ یحت.... میاون روز تا شب مشغول گشت و گذار بود    

 !می بری رو مجبور کردن تا بھ سفره خونھ ااریزور شاھ
.. دنیخندی و بلند بلند مزدنیمردھا باھم حرف م.. تخت سفره خونھ نشستھ بودمیرو    

حاال کھ از حسم بھ ..  شنونده بودمشتریالبتھ من ب..نطوریمن و نگار و عارفھ ھم ھم
 نجای اخواستیحاال کھ بھ خودم و سام اعتراف کرده بودم دلم نم.. بودمدهی رسنانیاطم
 . کنھکی سرم حس کنم و اون خودشو بھم نزدی باالو راری شاھی و دستانمیبنش
 ! نحسی روز گردشگرھیباالخره تموم شد اون     
 .. کردتی قفل چرخوند و با باز شدن در منو بھ داخل ھدای رو تودی کلاریشاھ    
 یلباسھا...  انداختمی اتاق بھ سرو وضعم نگاھنھییتو ا..  وارد شدمی حرفچی ھیب    

 عوض کردم و موھامو دور شونھ ی رنگی و شلوار طوسشرتیی رو با سودیتماما سف
 ..ھام پخش کردم

 دنیسرمو با شن.  داخلاری تخت نشستھ بودم کھ برق اتاق زده شد و شاھیرو    
 :صداش باال اوردم

 ؟یخوب - اریشاھ    
 کنھی درد مکمیسرم -    
  برات؟ارمیمسکن ب - اریشاھ    
 ... کنارم نشستتی تر شد و در نھاکی نھ تکون دادم کھ قدمھاش نزدیسرمو بھ معن    
 . سرم قفل کرده بودم و قصد ازاد کردنشونو نداشتمیپنجھ ھامو تو    
 :موھامو از شونھ راستم کنار زد و با پشت دست گونھ امو نوازش کرد    
 خانم من چرا انقدر پکره؟ - اریشاھ    
 عی واکنشش سرنی و از ادمیلب گز... کردکیھم نزد حرفش خودشو بنیھمراه با ا    

.. دمیبرق تعجب رو تو چشمھاش د..دمیعکس العمل نشون دادم و خودمو عقب کش
 :بھانھ اوردم

 ! تو دماغمھی ادکلنت بدجوریبو..کنھیسرم درد م-    
 !رمی دوش بگھی رمیم: بلند شدم    
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 بگھ خودمو با ھمون لباسھا بھ یزی چنکھی رو ندادم و قبل از ایبھش اجازه حرف    
 .. دوش اب پرت کردمریز

 ! ببخشھامی بھ مغز داغ شده ام التتونستی بود کھ می کمکنیبزرگتر..اب سرد    
 ی شب زمستونھی دوش اب سرد اونھم تو ریکم کم با حس سرما و دندونک زدنم ز    

کنار .. شده بود نی اندازه سنگی تنم بیلباسھام تو..اب رو بھ طرف گرم چرخوندم 
.. من بھ سام قول داده بودم ..  خوردم و گذاشتم اب از تنم عبور کنھزی حموم لوارید
 !!..من بھ سام قول داده بودم..! ندمموی کھ شده سر قولم می ھرجوردیبا

      
 ..کیچراغ خاموش بود و خونھ تار.. اومدم رونیاز حموم ب    
 شی ارازی می بلندم روی اب از موھای ھاقطره.. توالت نشستمزی می صندلیرو    
 حسم خوب نبود...زدیدلم شور م..  ساعد دستم گذاشتمیسرمو رو.. دیچکی میچوب
 .دمی رو از تنم جدا کردم و با سرعت ھرچھ تمام تر لباسھام رو پوشیحولھ تن    
 ی خشکشون کنم رونکھی طرف شونھ ام جمع کردم و بدون اکی رو سمی خیموھا    

 . سرم پلکھام رو بستمی لحاف رودنیتخت افتادم و با کش
مخالفت ...نداختی از قبل بھ جونم چنگ مشتریحس عذاب وجدان ھر لحظھ ب    

چرا شاھرخ .. برام بدتر و زجر اور تر بودیزی از ھرچنی و اشدیشاھرخ برام زنده م
 شد؟ی حالش بد مدیچرا بازھم بھ اون شدت با.. کردی مخالفت مدیبا
  باز شدیفی خفیدر اتاق با صدا    

 ؟یدیصحرا خواب - اریشاھ    
 . خستھ امیلیخ: چشمامو محکم رو ھم فشردم    
 میانتظار داشتم امشب باھم حرف بزن - اریشاھ    
 .ریشبت بخ..میزنیبعدا حرف م...خستھ ام...گفتم کھ ...اریشاھ-    
 ری زیکی رو از فاصلھ نزدنفسھاش..پشتم بھش بود..نشست.. تشک تخت فرو رفت    

با مشت کردن دستھام و فرو کردن ناخونھام داخل گوشت دستم حس .گوشم حس کردم
 ..منزجر کننده رو تالش کردم تا از خودم دور کنم

 درخواست مسخره اش رو قبول کردم و نی بود کھ انی حماقتم انیبزرگتر    
 ی تمام تو دستھاتی و برگ برنده رو با رضادمیکشی کنار نمنکھی حماقتم انیبزرگتر

 .. ھا قرار داده بودمیتبار
 ..دادینفسھاش اللھ گوشم رو قلقلک م    
 تی و در نھاشکستی کھ دل مییطعنھ ھا...  فرصت ھانی اخریساده بود تداع    

 ...شدی مدنیمسبب دل بر
 بھ سر یزی کھ چشدی مادی زی دل مردگنی ای بود و انقدریشگی کھ ھمیی ھایخستگ    

 .موندنی شدنشون نمزیر
 !..زیھمھ چ.. عوض شده بودزیھمھ چ    
 . گردن و گوشم نشوندنی ما بیبوسھ ا    
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 ! کھ گناھم بودیعطر.. دیچی عطر گرمش تو شامھ ام پیبو    
 شدی تو ھم جالب می بودم کھ بھ نظرم براختھی واسھ امشب ریبرنامھ ا - اریشاھ    

 .زمی عزری شبت بخیول... تازه سر شبھ نکھیبا ا...باشھ
 ؟یچھ برنامھ ا: خفھ زمزمھ کردم    
 ؟یگردیبرم - اریشاھ    
 : بالشت پخش شدی نمناکم روی و موھادمیبا مکث چرخ    
 .نجای اارنیبھ بچھ ھا گفتم بخاطر تو اون رو امشب ب - اریشاھ    
  نگاھش کردمزیاستفھام ام    
 ... سرمانی تو ایک نکردموھاتم کھ خش - اریشاھ    
 !عادت ندارم-    
 : صورتم کنار زدی ھامو از رویدستشو جلو اورد و چتر    
  نشونت بدم؟یایم-    
 کرد؟یم..کردی رو کھ دوا نمیدرد.. منیدور... منیسرد    
 با شک دستمو تو دستش گذاشتم و بلند شدم    
.  مجسمھ فرشتھ مانند مامان افتادبازھم نگاھم بھ...  کردی ھمراھییرایمنو تا پذ    

  چشمام رژه رفتندیخاطرات جلو
 ی ببندم و برالموی بارو بندخواستی امشب حالم بد بود کھ دلم میانقدر..ستادیا    
 . کوچ کنمشھیھم
 : ازش متنفر بودم گفتمشھی ھمی کھ برای الھی وسدنیبا د    
 .ادیاصال خوشم نم-    
 امتحانش کھ ضرر نداره - اریشاھ    
  بھ امتحانش ندارمیلیتما...ادی و نمومدهی وجھ خوشم نچی بھ ھیقیمن از موس-    
 چرا؟؟:  تو ذوقش خورده بود با بھت گفتی کھ حاال حساباریشاھ    
 بود کھ باھاش ی راھنیچون اخر.. زخم خورده ام بودی روزایادگاریچون ..چرا    

چون گلرخ ھم باھام .. دادمنشیتھ بود و با ساز تسکچون دلم شکس..خودمو ساختم
 ینی مثل زخم چرکشیاداوری و خوردیچون حالم از گذشتھ ام بھم م..کردی میھمراھ

 .گرفتی و وجودم رو عفونت مکردیسر باز م
 :دمی کشرونیدستمو از دستش ب    
 .ومدی وقت خوشم نمچی ھیقیاز موس-    
 کھ یساز..  نداشتی گناھچی کھ ھیاز ساز..نگاھمو ازش گرفتم! بازم دروغ    

 یساز..کردی مرابیروح تشنھ ام رو س..زدی کھ با وجودم حرف میساز..ھمدمم بود
 کھ کنار خواھرم ی سازی برارفتیجونم در م. بودمی تنھا خاطره مثبت تو زندگدیکھ شا

اما سالھا بود کھ باھاش ...ساز و نواختن ی برارفتیجونم در م..می و باھم بزننمیبش
 .. شده بودمبھیغر
 .تو فقط نگاه کن..زنمیخودم م..اصال تو چرا.. بار امتحانش کنھی: نذاشت دور بشم    



 239 

 .. مقاومت کنمشتری بودم کھ نتونستم بفیضع    
 لمس یبرا... گرفتنشی کھ تو دستش جا بھ جا کرد دلم پر زد برایوقت    

پادزھر ..یقیموس...نھ جسمم.. چشمامو ببندم و روحم منو جلو ببرهنکھی ایبرا..تارھاش
 . شده بودلی و کشنده تبدی سم قوھی پادزھر بھ نیا! ؟ی االن چیول...روح من

سھ تار رو بھ .. مخالفت کردم اما خودش کنارم نشست... متوجھ شد کھ بھ دستم داد    
  بدست گرفتنش رو بھم اموزش بدهقھیدستم داد و خودش پشت سرم نشست تا طر

 :صداش کنار گوشم بلند شد    
انگشت شست و سبابھ ات رو ..نیافر... بازمھیحاال مشتتو ن...اول دستتو مشت کن-    

  از ھم دور کنکمی
دستم ...از درون..دمیلرزیم...دست مشت شده ام رو تو دستش گرفت...دیلرزیدستم م    

 .دیر انگشت تا کف دستم بھ ساز چسباز س.. تارھا قرار دادیرو رو
 رو کھ بلد ییناخواداگاه ھمھ فن ھا... ساز اشناتر بودمنیاز خودم با ا. چشمامو بستم    

انگشت .. دستم رو کامال با صفحھ مماس کردم... کردمادهی ساز پیبودم رو رو
 . فاصلھ دادممویانگشتر

 فراموش ی براکردمی مھودهیش بتال... بود دهی فای ده سال بنی ای ھم مثل باقنیا    
 رو کھ ی سازیحت... رو فراموش نکرده بودمیچیھنوز ھ...! سویگ..من....کردنش

 نیا..کردمی ماھرانھ تر بھ نواختنش می سال بھ دستم نگرفتم و حاال از ھر استادنیچند
 !خوردی بھ چشم ماد فقط استعداریمھارت در نظر شاھ

 .مضراب اول نواختھ شد..دمی کشمی سی ضربھ ام رو با لطافت رونیاول    
 من و در ی ھاغیج... گلرخ کنار گوشم زنده شدیخنده ھا.. دمیلرزیبھ وضوح م    
 .می سر بھ سر ھم نذارخواستی خنده بابا کھ ازمون متینھا
فشرده شده و نفسم لحظھ بھ لحظھ ..قلبم... امنھی عضو سمت چپ سکردمیحس م    

 ..!گ ترتن
 !سھ تار رو با شتاب پرتاب کردم... نتونستم...نتونستم تحمل کنم    
      
 . مات رفتارھام مونده بوداریشاھ    
 نکردم کھ یتوجھ..سھی نکردم کھ موھام خی در تراس رو باز کردم و توجھھیبا گر    

 تراس یھا لھیکنار م..  نکردم کھ ممکنھ سرمابخورمیتوجھ...ھیھوا سردتر از ھر وقت
 ..کردینشستم و سوز ھوا سرم رو خنک م

 .. رو کنارم حس کردمی اھیسا    
 ... با خودم خلوت کنمخوامیم..رونیبرو ب-    
 .دی نگفت فقط خودشو بھم چسبوند و در اغوشم کشیزیچ.. نزدیحرف    
 . رو دوست ندارمیقیموس: ناخوداگاه زمزمھ کردم    
 :زه داد تا حرف بزنمسرم رو تو بغل گرفت و اجا    
 . ازش ندارمیخاطره خوب-    
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 : شدمرهی روشن خشھی شھر ھمنی از ایی جاھیبھ     
 ی سازچیھ.نمی ساز ھا رو ببخوامی نمگھید..؟ی منو ازش دور کنشھی ھمی براشھیم-    
 .رو
 : بمش تو گوشم پخش شدیصدا    
 .یتا ھر وقت کھ بخوا-    
 ! کنار اومدنم باھاشستیساده ن..خوامی نمچوقتیھ-    
 یمحالھ روحتو از خودت دور کن. یکنی میباالخره باھاش اشت- اریشاھ    
 ھمھ نیمن ا. ترکش کنمتونمی از روحمھ و نمیی بود ساز جزدهی نکردم فھمیمخالفت    

ساز . نداشتدهیانکارش فا..دمی از خودم برقموی کھ عالزدمیسال فقط خودمو گول م
 خواستمشیچقدر م!  کھ صداش مرحم جونم بود؟یتا وقت.. داشتیھاون چھ گنا..چارهیب

 !کردم؟یو تظاھر بھ نخواستنش م
 ؟یاز من دلخور - اریشاھ    
 نھ: کوتاه جواب دادم    
 بفھمم ھمسرم دینبا.ی گرفتھ بودیلیامروز خ.. سرد بودیلیرفتارت خ - اریشاھ    

 ؟ی بھم بگیزی چیخوایچشھ؟نم
 نفسم یفقط گاھ..یزیی پای برگھایفقط خودم را گم کرده ام البھ ال..ستی نیزیچ    

فقط فرسخھا از خودم ... آراممستی نیزیچ..  درست مثل لھ شدن برگ خزانردیگیم
 یزیچ.کاھدی قطره ھا نمانی پای شالق بیدور شده ام وتب وجودم را حت

 ..ستی نیزیچ! تو باور نکن..اما...ستین
 )گ.فرنوش.. |قاصدک|    (
 . کھ بگمستی نیزیچ-    
 ؟یمطمئن - اریشاھ    
 .ومدمیھنوز کنار ن..بھم وقت بده-    
 ؟...با: دی پرسیسوال    
 :شدیکم کم داشت سردم م..سرد بود...دمی کشیقینفس عم    
ھنوز کنار !...یبا ھمھ چ..طی شرانیبا ا...با تو.. ازدواجنیبا ا.. عقدنیبا ا..با خودم-    

 .ومدمین
 . بودمومدهیکنار ن.. بودنی امر ھم ھمقتیحق    
نفسش رو داخل موھام .. سرم قرار گرفتیچونھ اش رو.. گردنش رو کج کردیکم    

 :فوت کرد و گفت
  فکر کردن و کنار اومدنت؟ی براھیدو ھفتھ کاف-    
 !!!دو ھفتھ؟؟؟.. از تنم عبور کردیبرق    
 ...! منیول:  اعتراض کردمعیسر    
 : گفتمتیدستش رو لبم نشست با مال    
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 فکر خوامینم..فکر منو ھم بکن خانومم...  گوشھ ھانی از ای گوشھ اھی - اریشاھ    
 دو نی ایتو تو..  دو ھفتھ ھم برام سختھنیاما ا.. منطقمی نگر و بی سطحیلی خیکن

. چرخھی تو مِی مدت محور ذھنم پنی من تو ایول..ی فکر کنزی بھ ھمھ چیتونیھفتھ م
 ی کھ دوستش دارم و محرممھ بھش بیکس..ودمھ از وجیی کھ جزیسختھ برام از کس

 ...توجھ باشم و سرم تو کار خودم باشھ
 از در قھر و خشونت تونستمینم..  عمل کردن بھ قول سام وقت داشتمیدو ھفتھ برا    

 و دیباری ممتی کھ ازش فقط مالیبا لحن..وارد بشم چون کامال خلع سالحم کرده بود 
 ..بس
 دو ھفتھ وقت داشتم تا عشقم رو بھ سام نشون بدم و حفظ کنم    
 قبولھ؟:  کردتمی برھھ ھدانیصداش بھ ا    
  جز موافقت داشتم؟؟؟یچاره ا    
حصار دستھاش تنگ تر شد و تو اغوشش فشرده ..باالجبار سرمو تکون دادم    
 !!فقط دو ھفتھ: تو ذھنم تکرار کردم..شدم
 ی برسجھی و بھ نتیری بگمی تفکرت راحت تر تصمی براخوامیم - رایشاھ    
 :منتظر بودم کھ ادامھ داد    
 نظرت؟.مونمی دوھفتھ ازت دور منی ایاگھ بخوا- اریشاھ    
 بھتر یتونیتو ھم م..نھی راه ھمنیبھتر: اجازه مخالفت نداد...با شتاب سرمو باال بردم    

 یفکر کن
 انتقامم ی ھدفم برانی بزرگتری روزھی کھ ی مردنیھمسر ا..من ھمسرش بودم    
 شد اون ی رو بھ اون رو شد؟چنی از ای عوض شد؟چرا ھمھ چی ھمھ چھویچقدر .بود

 کھ ھربار با ی ای اندازریم؟تیراندازی ماھرانھ تاتی رفت اون ھمھ عملزه؟کجایھمھ انگ
 با نفرت گلولھ  وبستی تو تنم نقش مذابھاش مامان و عادی پوستر چھره شاھرخ دنید

 و خانوادمو نابود کرده ستی کھ ھمھ ھست و نی سمت مردگرفتمیھارو نشونھ م
  کرد؟ریی انقدر تغیچرا ھمھ چ...بود

***     
 اون دو ھفتھ ِیاما دلم ھنوز پ.. گذشتنی روزھا و ساعتھا مخوردندی ھا ورق ممیتقو    
بھ .. اثبات عشقم بھ سام بودی برای کھ فقط و فقط تنھا فرصت کافیاون دو ھفتھ ا..بود

 ..!شترینھ ب.. محدود کنمشی ازدواج رو فقط بھ کتبنی انکھیا
 راه شدی کھ خونھ شاھرخ محسوب مییجا..شال و کاله کردم و بھ سمت عمارت    

 ھمھ نکھی دل شده بودم اھی ھفتھ اون ساعتھا گذشتھ بودومن کامال باخودم کی...افتادم
 عذاب تن سوختھ گلرخ نکھیبعد از ا.. شدمھی تخلنکھیبعد از ا..حرفھامو بھ شاھرخ بزنم

 انتقامم بشم و الی خیب.. بشمای و دنی زندگنی االیخ یرو مقابل چشماش زنده کردم ب
من ارامش ... نداشتتی برام اھمیچی ھگھید.. بھش تعلق داشتمشھی کھ ھمییبرم بھ جا

 کھ ھر ی مدارھی و ی قراری بھینھ .. و پر از تنشاھوی پرھی زندگھینھ ..خواستمیم
 ..ساختمی و مخواستمیم..خواستمی گذشتھ امو میمن زندگ..نھ..لحظھ ازش درد عبور کنھ



 242 

بھ سمت اتاق شاھرخ .  باز و گشاده ازم استقبال کردی مثل ھر دفعھ با روحھیمل    
 .اما قبلش ظرف غذاشو ھم بھ دستم داد تا براش ببرم.. کردمییراھنما

حس .. افتادینفسم بھ شماره م...ستادمی ای کھ مبی غربی اتاق عجنی در ایجلو    
 اتوبان ھی ونی منکھیحس ا..ھی گناھکار کنکھیحس ندوستن ا. راز بزرگھیپنھان بودن 

 ...فھمتی کس نمچی کھ ھی ھستیشلوغ تو تک و تنھا عابر
 ..چشماش باز بود..  بودداریب.. رو چرخوندمرهیدستگ    
 بھ روم یلبخند مھربون.  نم اشک چشماشو براق کردستادمی سرش ای باالیوقت    
  بھ من لبخند بزنھ؟دی مرد چرا بانیا..دونمینم!! تعجب کردم با اخم؟؟..دیپاش
نوھامو تو بغلم  نشستم و زانھیکنار شوم... بزرگ گذاشتمزی می غذا رو روینیس    

 حرکت کنھ تونھی کھ نمدمیدی میوقت...دمیدی عذابشو می اومد وقتیخوشم م.. جمع کردم
 ی مردمک چشماش از فشار اوردن برانکھیا..نھی رو ببستادمی اتاق ای کھ انتھایو من

 . لذت بودنیبرام بزرگتر..بستی و چشماشو مشدی من خستھ مدنید
 :بھ حرف اومدم    
 مگھ نھ؟..گھی منو دیشناسیم..  ناتموم گذشتھ رو تموم کنمیاومدم تا حرفا-    
 یمن دختر مھر...ی نشناسشھیم: خودم جواب خودم رو با پوزخند دادم    
 نیموفق تر....دختر روزبھ موحد...  موحدسویگ! ی طاھرزیمھرانگ...زیمھرانگ...ام

 ...ی نداشتتشوی موفقدنیچشم د!ی نداشتدنشوی کھ تو چشم دیھمون کس...تاجر فرش
 کھ از ی کارو کردنی ای حرفھ ای و انقدری کھ تو براش پاپوش درست کردیکس    

 دختر بچھ ھی کھ قھرمان یپدر.. داشتممانی کھ بھش ایپدر...ی ساقطش کردیزندگ
 بھ ناف پدر از گل ی بستنوی شاھیایگند کار.. تو دام خالفشیفرستاد...شھیمحسوب م

 رو شی شکل ممکن کشتنی بھ بدتریوز رھی کھ ی اون زننکھی ایبرا...پاک تر من
!  ادم نھ شاھرخھی... ادمھی ی زندگی نابودمتی ق؟بھیمتیبھ چھ ق...یاریدوباره بدست ب

 !! خانوادهھی
  کھ فقط با خوندنشون فقط و فقط لمس عذاب مادرم برامیغرق شده بودم تو خاطرات    

 :شدیزنده م
 کھ اون ی رفتشی کم کم پی کھ انقدرییتا اونجا... بار تا کجا برات گفتم؟ اھانیاخر-    

 کس رو نداشت و کامال چی کھ ھیدختر..ی سالھ رو بھ خودت وابستھ کرد١٦دختر 
 ... تو کلمھ ھاشھی کھ حرفشون جا نمیبدبخت..بدبخت بود

 شاھرخ؟ پسش ی کردکاری دوستت داره چنکھی بھ عشقت اعتراف کرد بھ ایوقت    
 رو ترک ادشی کھ فقط و فقط بخاطر تو اعتیدختر... شکل ممکننیبھ بدتر!!! یزد

 لقب ھرزه ھیاونو با ..یپسش زد...ی اش بودزهی و انگی کھ تو زندگیدختر..کرده بود
 !!ی بھ سر اون دختر اوردی چکلمھ ھی نی با ھمیدی و نفھمیول کرد...یول کرد

 .غض گلومو گرفتب    
 ی و االن خوار تر از ھر ادم بدبختیدیدیخودتو تو اوج م..ی ھرزه ایبھش گفت-    
 و یدل پاکشو شکست..یدل اون دختر رو شکست...چوب خدا صدا نداره شاھرخ!! یشد



 243 

 تموم شد ؟؟ی کھ توش غرق شده بودی از اون خوابی شدیداریاالن ب.  جوابشنمیا
بھت ثابت !ست؟؟ی نیھمش خوش گذرون ی کھ زندگیدید!؟ی پنبھ ایاھایبرات اون رو

 ؟؟ی چیعنی ادم ھی ی با زندگیشد کھ باز
 رحمانھ ی بدی قطره اشک چکھی پلک بستھ اش یچشماشو با درد بست و از ال بھ ال    

 :ادامھ دادم
 ی ناچاری از رویدی حرفت تھمت نشد؟؟دیدید.. شاھرخیمقصرش فقط خودت-    

 و اونو از خودت ی لقب بھش چسبوندھی داد کھ تو فقط با یراون دختر تن بھ کا
 ..یبروند

 درستھ؟.. سھ سالای فکر کنم دو سال ش؟؟یدیچند سال بعد د    
 ادم بھ ادم ی ولدیکوه بھ کوه نرس...گھیدرستھ؟؟سھ سال بود د: ختی رنییاشکام پا    
 رو کنار زیمھرانگ.. خودتی از دوستایکیکنار ...یدیکجا د...یدیاونو د. دیرس

 عوض زای چیلیخ.. فرق کرده بودزای چیلی حاال بعد سھ سال خیول...یدیکامران د
 شده بود کھ ی سنگزیمھرانگ... نبودروزی دمحبت اون دختر باگھی دزیمھرانگ..شده بود

 دیفھمی مدیدی رو مزیبعد سھ سال ھرکس مھرانگ...یتو باعث ساختن اون سنگ شد
 یدونیم... اما اون خوب تورو شناختشیتو نشناخت!  دادهی بھ چھ کارتن!! بخاطر تو

خودتو  خوامی میول...دونمینھ منم نم!  شد؟ی کامران دوست توئھ چھ حالدی فھمیوقت
 !! کھ بخاطر تو ھرزه شدی بذاری اون زنیجا
 :ستادمیکنار پنجره ا... پاک کردمنمیاز جام بلند شدم اشکامو با است    
 یدی ھندستون کرد؟تازه فھمادی لتی رو بھت گفت تازه فی کامران ھمھ چیوقت-    

 ؟؟ی اش کردچارهی بنکھی ا؟بعدیخوای رو میمھر
 دلت براش ی خودت نابودش کردی خودت با دستایدی فھمنکھیبعد ا: ھق زدم    

 سوخت؟؟؟
 : داد زدمرسھی نمنیی بھ پادونستمی کھ می بلندیبا صدا    
 و دوباره بدبختش یمردی کاش میا!!ی عوضتیاون دلسوزبخوره تو سرت -    
 یالھ.دیکشی تو نفس می و مادر من االن زنده بودو بھ جایردیمی کاش میا!!یکردینم

 .. ھمھ رو راحت کنھرهیگیچرا زودتر خدا جونتو نم!  شاھرخیریبمــ
 : منزجر شده انگشت اشاره امو بھ سمتش گرفتمی و صورتریبا تحق    
 حالت از خودت نی؟؟ببیکنی حروم مژنی کھ اکسیشی نممونیِاز وجود گندت پش-    

 ی نھ مثل ادم زندگی خودتو تکون بدیتونینھ م... اخھی داری تو چخوره؟یبھم نم
چــراااا : دمی ام کوبنھی ام داد زدم و بھ سنھیبا دردتو س...  اخھ توی داریچ...یکن
 ! شاھــــرخ؟؟یییییییریمینم

گلوم رو ..زدمیھق م... زانوھام گذاشتمی افتادم و سرمو رونی دو زانوم زمیرو    
مگھ ...بھ جھنم..بھ درک!!!زدیزار م..دمیشنی اش رو مینی بدنی باال کشیصدا..فشردم

 کرد؟؟ی می مادر جوون مرگ شده منو کشت بھ التماسھاش توجھیوقت
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 گرفتھ می صوتیتارھا.. صورتم سرخ شدهھی از شدت گردونستمیم..سرمو بلند کردم    
 ...یطوالن... مکث کردم..دمی نفس سر کشکی اب شاھرخ رو وانیل...بود
 کھ ی دخترلیتحو..ی دادلشی تحوینیدوستت دارم دروغ...ی داددیبھش وعده وع-    

 خانواده تو دامنش ھی کھ حسرت داشتن یدختر.. بوددهی ندی خوشروی خشیاز زندگ
 ول ادی کھ فقط بخاطر ابرو و اعتبارشون اونو بخاطر اعتیخانواده ا... کرده بودریگ

 تو دوستش ی بود دوستت داشت ولتھمامان تو دفترش نوش.کردن بھ امون خدا
 بھ اون دیدیم...  گرمھیکی ھر شب سرت با دیدیم...ی دوستش نداشتدیفھمیم...ینداشت
چون چاره .. سوخت و ساخت چرا؟یول... ی اوردی غرغر و بھانھ براش میرسیکھ م

 عمارت نی حرفش منجر بھ پرت شدن از انیکوچکتر..  رو نداشتییجا.. نداشتیا
 ... بودشی بھ کار افتضاح قبلگشتن و بریلعنت
 نگھداشتن مامانم بھش ی براینی تضمچیھ..  شاھرخی اش کرده بودغھیتو فقط ص    

 کھیدرصورت.. ضربھ خورده بود کھ بارھای از زنی داشتی چھ انتظار،ینداده بود
 ...یخودت بارھا و بارھا مامان رو فراموش کرده بود

 !یدونی؟ معلومھ کھ م.. شدی چنی بنی تو ایدونیم    
 ..:ختمیقاشق سوپ جو رو پر کردم و داخل دھنش ر    
 . خونھ محکم کردنی موحد، کم کم رد پاش رو تو ایپسر اخر عل...روزبھ موحد-    
 از ی بازار تھران اسم و رسمی کھ توی تاجر فرشنی بود؟ بزرگتری موحد کیعل    

 سرش قسم ی رومونی و انی دی کھ ھمھ از رویکس.خوش بھ منصب گذاشتھ بود
 ..خوردنیم

 !؟؟ی عمارت کوفتنی ای انتخاب فرشھای رفت بازار برازیچند دفعھ مھرانگ    
 د؟؟یچند دفعھ روزبھ رو د    
 ! حس کرد؟؟شی زندگی جای جایچند دفعھ نبود و کمبود تورو تو    
 . ظرف برگردوندمی رو تویقاشق خال    
 نیی؟ صدام رو تا حد اعال پا... خوشش اومدهزی روزبھ از مھرانگیدی فھمیک -    

 :اوردم
فقط نخواست تو بھش تھمت .. بودبی نجزیمھرانگ.. خراب نبود شاھرخزیمھرانگ-    
 اورده ی بھ تنھا کار ممکن تو اون سن و سال روتشی اجبار وضعیفقط از رو..یبزن
 ی ربطچیبھ من ھ.. خوشش اومده بودی و نجابت مھری کم حرفنیروزبھ از ھم! بود

 مادرم رو از برگ گل پاک تر نم...دونستنی فاحشھ مھینداره کھ ھمھ اونو 
  بود شاھرخبیمادر من نج..دمیدیم

 زیمھرانگ...بینج..بینج..بینج:  تند تند و پشت سرھم تکرار کردمکیستریھ    
 نی ایکم کم سفارشھا..  خوشش اومده بودنیروزبھ ھم از ھم!؟؟یدیفھم.. بودبینج

 بازار و ادی بزیروزبھ نذاشت مھرانگ..گرفتی ملی تحویعمارت رو ھر سال خصوص
 نی ایو تو ک.. ورد ایعمارت م  دستباف رو بھی فرشھانی بھتریخودش کاتالوگ ھا

 دل ھمسر ی حسرت رو تونی کھ بزرگتریدی؟؟؟فھمیدی اصال فھم؟؟یدی فھمزارویچ
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 لی درخت بزرگ تبدھی حسرت انقدر جوونھ زده کھ بھ نی و ای کاشتتی اغھیص
 ! برگ برگش حسرت حاکمھ و بسی کھ تویدرخت..شده
 وقت چیحاضرم قسم بخورم ھ.. شاھرخیدینفھم:  دستام گرفتمنیسرمو ب    

 کھ ی بودینیفکر اون شاھ...ی بھ فکر خودت و خانواده احمقت بودشھیھم...یدینفھم
حواست بھ اون ...یکردی اورد و تو ھمھ رو پاک می گند باال مشتریروز بھ روز ب

 ی کھ کم کم از بیدینفھم..کنھی می اتاقک روزاشو سپرھی نبود کھ ھرروز تنھا تو یزن
 تشی شد کھ با جون و دل حاضر بھ حمادهی کشیص تو سرد شد و بھ طرف شخیمھر

 ھی اورد و سرو تھشو ی خودش نمیِ وقت نبود تو رو بھ روچی ھزیبود و مھرانگ
 !زدی بھم گره میجور
 ی علکھی پسر کوچیدی بده؟فھمخواستی مزی روزبھ جونشو واسھ مھرانگیدیفھم    

 ؟ی دفعش کردی برای اشغال چشم داره؟؟ تالشی ناموس تویموحد رو
 !!معلومھ کھ نھ!! نھ    
 برابر بود؟ یِ حرف دل روزبھ با چنی خواستن ایدونیم:  بار با بغض گفتمنیا    

 کھ یکس!!یِ کاسب بازارنی ترمانیھمون با ا.. موحدیعل!  موحدیپسر عل! روزبھ
 چھ زی اطالع از خواستھ دل پسرش و خواستن مھرانگیدونیم..شدینمازش قضا نم

 !زی با گذشتھ مھرانگی زنتن داشتھ باشھ؟ اطالع از خواستونستی میا جھینت
! ی خودت بودیای خوش گذرونِی پشھیھم...یدی وقت نفھمچیھ: لبھامو بھم فشردم    

 و پشت یرد شد و رفت!ی و پا گذاشتیدی کوبزی عشق مھرانگی رد پاھایھمش رو
 ازی و نی عمارت ببندنی رو تو ای مھرنکھی فقط ایفکر کرد..یسرتم نگاه نکرد

 و ھی کافیھمھ چ.  تمومھشیچ  ھمھی و از نظر سرو وضع بھش برسی رفع کنشویماد
 ...شھیحل م

 ! کھ نشدیدی دیول:  کردمانیبا تاسف ب    
  سال؟؟شی شای تورو تحمل کرد؟ پنج سال زیچند سال مھرانگ    
 :رو صورتش خم شدم و با نفرت لب زدم    
 ؟؟ی ضربھ رو بھش زدنی نشست تا دوباره بدترچند سال بھ پات-    
 خونده بودم مقابل چشمام جون شی کھ دوازده سال پییتک تک اون نوشتھ ھا    

 رو االن ھزار برابر کردمی رو کھ اون موقع حس میدرد..گرفتن و حرکت کردن
 نم ی بود کھ با چشمای تحرکیِ مرد بنیمسببش ھم فقط و فقط ا...کردمی حس مشتریب

 بود دهی درد کشمیمامانم ھمھ زندگ  کھیی روزاادگاری. شده بودرهی از اشک بھم خزده
 رو کھ بھش یحاال داشت مزه اون زھر تلخ...دیکشی مرد داشت درد منیحاال ا...

 .کردی و حس مدیچشیچشونده بود رو خودش م
  اومدرونی گلوش بی از تویاصوات نافھوم    
 ادامھ ندم؟-    
 ..ساکت شد    
 : زدمی رحمیلبخند ب    
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باھم مرور ..میکنی رو مرور می زندگنیتا اخرش ا..اشتباه نکن..نھ-    
 !!!خب؟...میکنیم

      
 

 ضربھ ھی نی شاھی بخاطر گند کار؟؟بعدشی سال تحملش کردشی شایپنج سال -    
 یلی دفعھ خنیا! ی پناه بزنی ادم بھی بھ یتونستی کھ می ضربھ انیمحکم تر...ی زدگھید

 تا از دستش یگشتی مگھ نھ؟ دنبال بھانھ میگشتیدنبال بھانھ م.. بود شاھرخیکار
 ؟یراحت بش

 دست از پا خطا یدونستیتو کھ م...یچرا اون کارو باھاش کرد: دیصدام لرز    
 یدونستی کھ م؟توی راحت شی گوشت خونده بود تا از دست مھرری زیک...نکرده

 !کنھی مزی دندون ترسھیاه م کھ از ریداداش اشغالت واسھ ھرک
 تی برات تو الوشھیخانوادت ھم..رهی ھم انتظار نمشتریالبتھ از تو ب: فاصلھ گرفتم    

 ی خدا در حال خرابکارشھی کھ ھمینیشاھ...ی مھری کھ گند زد بھ زندگینیشاھ..بودن
 بار ھی سوال برد و ری عمارت زنی تو اشھی ھمی کھ نجابت مادرمو براینیشاھ.بود

 رو نیمن شاھ. بودنحلی کھ ھر روز خدا مست و الینیشاھ..  مادرمو بدبخت کردگھید
 یری رو بگی جانب مھریتونستیتو م! ستی نفیقابل توص... تورو ی ولدونمیمقصر م

 و یچشم بست... یدیند..ی و خودت حکم دادی شدیخودت قاض...ی متھمش کردیول
 بھ یشک کرد.یکردی م تصورنی زمی رونی ترسھی قدنویبرادرت رو پاک تر

 تو موند و دم ی ھای ھا و سردی مھری ھفت سال با تموم بکی کھ نزدیزیمھرانگ
 یفقط بخاطر گذشتھ ا!. تا سر حد مرگ وحشت داشتنی کھ از شاھیزیمھرانگ..نزد

 یموند؟چی زنده می تو اون سن چجوررفتیاگھ نم... نداشتیریکھ توش تقص
 د؟یخوابی مخورد؟کجایم

 و یدی چشماش کشیگذشتھ نحسشو جلو! تو سرشیدی و کوبی پتک کردنویتو ھم    
 بھش ی رو چجوانتی و انگ خی بخاطر گذشتھ بھش شک کردیدیند. شکستیدیند

 ی از خونھ پرتش کردانتی بھ جرم خی شکستنش رو وقتیدیند!..یچسبوند
 کم و ھمھ  کھ بای کردری رو حقیزیمھرانگ..یبرادرت رو سرزنش نکرد...رونیب

قسم ...ستی نبوده و نانتی وقت تو کارش خچی کھ ھیزیمھرانگ.. ھات ساختیتکاس
 گناه ی و برادرت رو بزهی کرم از مھرانگی بازم گفتی ولیدیشن..یدیخوردناشو د

 یحت! ی تو تو دل ھمھ حسرت گذاشتکنمیحاال کھ فک م! شاھرخیدونیم.یدونست
محبتت رو .. تورو نداشتعشق ی داشت ولزی ھمھ چنکھیبرادرت با وجود ا

برتر ...ارهی شد تا ھمھ کمبود ھا از ھمھ طرف بھش فشار بنی بر ادی مزنیھم..نداشت
 ی پایننشست... شاھرخیاما براش برادر نبود...حسادتش سرجاش...ی بودنیاز شاھ

خانوادت برات ...یفقط و فقط فکر خودت بود...یباخودت ھمراھش نکرد...درد دلش
 ی شد جرقھ انیھم..! ی بودتیباطن خودت و خواستھ ھات تو الو در یمھم بودن ول

 برد اون ھمھ نیاز ب... کردغی ھارو دری کھ شعلھ ھاش زندگیشی برافروختن اتیبرا
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 سال تو ی از طعنھ ھا، سالھای اکھی بارھی اون جرقھ ھا، یفرصت رو و تو کور سو
 !انتقام...نفرت..نھی از کیشب..دل شب موندگارشده

 .. رنگدی دست سفکی... نسبتا کم پشتش فرو کردمی موھایدستم رو البھ ال    
 بھ خودم فشاراوردم تا فقط حرف بزنم و انقدر یلیخ...پنجھ ھام رو توش فرو کردم    

ھمھ ..مادرم بود..تونستمینم..شدینم..یدونی میول.. نندازمتی وسط ماجرا پارازھیبا گر
 ھیاونھم نھ .. مادرم رو بدبخت کردی روزھیکھ  بود یکس... مردنیو ا..کسم بود

 و تو دی خوب رو بھ چشمش ندی وقت مادرم روزاچیھ  کھیدوبار..بلکھ دو بار..بار
 کھ برگ ی فقط ھمدمش شد دفتر خاطراتاوردی رو دفن کرد وبھ زبون نیدلش ھمھ چ

انتقام  با خوندنش بھ خودم قول دادم ی بود و اون دفتر رو روزاشیبرگش شاھد دلتنگ
 !رمیمرگ تک تکشون رو بگ

 در تضاد بود می اشکی کھ با چشمای تو چنگم فشردم،با لبخندیموھاش رو کم    
 :زمزمھ کردم

 گھ؟ی بود دینجوریا-    
 گونھ اش ی روتی و در نھادی گونم لغزی سمج رودم،قطرهی کششتریموھاشو ب    

 :سقوط کرد
  درستھ؟یدی کشینجوریھم-    
 : چنگ زدمشتری شد موھاشو بسیگونھ شاھرخ از اشکم خ    
 کشون ینجوری نھھھھ؟؟ ھمایدرستھ؟؟ درســتھ ...شی و بردیدی کشینجوریھم-    

 محکم تر؟!  نھ؟ای رونی بیکشون از عمارت پرتش کرد
 ی از گرفتگی کھ ناشی خفھ ای و با صدادمی بار با ھمھ قدرتم موھاشو کشنیا    

 : زدمغیبود ج می صوتیتارھا
 ی و پرتش کردیدی از پوستھ سرش کشینجوری بود ارھھھھھھ؟؟؟؟ اینجـــوریا-    

 !ــرون؟یب
 !شتری صورتش بیچھره اش از درد جمع شد و چروکھا    
 کھ یستی ننی اقی الیحت:  با نفرت بھش زل زدمدمی کشرونیدستمو از موھاش ب    

 اخھ؟؟؟کھ با اون ی داشتیبعدش چھ انتظار..  بگمراهیفحش بارت کنم و بھت بد و ب
 برش ی بشی تا راضفتھی باھات بمونھ و بھ دست و پات بی کھ باھاش کردیرفتار
 دهی نحو ممکن چشنی شدن رو بھ بدترده طعم پس زکباری کھی در حال؟؟؟اونھمیگردون

 کس چیھ ی وقتی کرده بود؟؟؟انتظار داشتافتی بدتر درشھیبود و بازتابش رو از ھم
 نیِ در ارون،پشتی بی با برادر مستت پرتش کردانتیرو نداشت و تو بھش بھ تھمت خ

 ر صداش دنھی گوشھ از اتاق صبح تا شب بشھی ی ببنده؟ تا بھش اجازه بدلیعمارت دخ
 !!! مگھ نامرد تر از تو و پست فطرت از تو ھم ھست شاھــــرخ؟؟اد؟اخھــــین

 ی باشھ؟بھ کشی جز روزبھ حامتونستی می رو داشت؟کی بھ جز روزبھ کیمھر    
  راحت بشھ؟ی شبانھ تو و وول خوردنات تو بغل ھر زنی ھای تا از شر پارتبردیپناه م



 248 

 ماه یول..کنھی بتونھ ازش مراقبت مکھییروزبھ بھش قول داد تا جا..رفت با روزبھ    
 خانواده روزبھ تو و از ھمھ مھم تر..دنیھمھ فھم...دیفھم..مونھیپشت ابر نم

 با دشونیچشم و چراغ و ام.. شونی پسر اخردنی فھمی کردن وقتکاری چیدونیم..موحد
 ورود یدونی کردن؟مکاری خانواده گذاشتھ چون نداره پا بھ ای زن کھ گذشتھ درستھی

 ؟ی چیعنی بھ خانواده موحد ھا ی طاھرزیمھرانگ
 کھ تا اون زمان روزبھ رو ساپورت ی طرد شدن از خانواده اشھی ھمی برایعنی    

 و محروم کردن و پسرشون رو با غی رو ازش دری حق ھر ارثنکھی ایعنی..کردنیم
حداقل رو قولش ..مثل تو نبود... مرد بود شاھرخیلیِپدر من خ...اون زن رھا کردن

 زی بھ مھرانگی ا؟ذرهی کردکاری تو چیول.. ھا مامانمو ولش نکردیبا ھمھ سخت...موند
 ییصفتھا..! انتی خشیدوم..ی ھرزگشیاول..یبھش دوبار تھمت زد! یدادی نمتیاھم

 دیشا!  رھا شدن بھ امون خدایروزبھ و مھر.  خودت بود و ھستقیکھ فقط و فقط ال
  قولش موندیفقط مرد بود کھ رو..ِپدر من مرد بود!  نھیول.. روزبھ حماقت کردیبگ

 . کھ زنده بود عمل کردیو بھ قولش تا وقت
 !ــقیعم..دمی کشینفس    

 و خودشو لعنت کرد ختی مادر بدبخت من چقدر در خفا اشک ریدونیم-    
 نحست ھنوز از ھی ارامش داشت تو و ساکسالی بازھم کھی با وجودیشاھرخ؟ول

 یکردی کھ شده تالش میبتی کھ شده بھ ھر مصیبھ ھر در. ی کنار نرفتھ بودشیزندگ
 شی خودت پلیطبق م  رو بری وھمھ چی بزنی از اونھارو تو زندگیکی اب ریتا ز
 تو شی تا اتیکردی می بود و سعی مھریتو ھنوزم چشمت دنبال زندگ. یببر

 )بغض کردم( کھ منو ی وقتیحت...ی بندازشونیزندگ
 !!یداشتیتو بازھم دست بر نم...می اومده بودایخواھرم بھ دن... کھ منویوقت    ...

 . بچھیلیخ.. بچھ بودم شاھرخیلیوقع خمن اون م    
 کھ کنھی بابارو قانع مھی و مامان با قسم و اکننی کھ ھرروز باھم دعوا مدمیدی میول    

 و دمیدیم..یداشتی برنمشونیچون ھنوزھم تو دست از سر زندگ. ندارهی ارتباطچیبا توھ
 زندون شده و فقط و فقط بخاطر منو گلرخ تحمل ھی براشون ی کھ زندگدمیفھمیم
 ...کننیم

 !ادتھی ھم خوب یلی مگھ نھ؟خادتھیگلرخو     
تو عذابش ! یتو دقش داد!  شاھرخشیتو کشت...عمر مادر من فقط چھل سال بود    
 .یداد
تو باعث مرگ مامانم و چھارماه بعد باعث مرگ تنھا خواھرم ... شاھرخبخشمتینم    
 !شی کشوندشیبھ ات...  کھ درست روز تولد گلرخمشمتبخینم.یشد
حرارت ...نی بنزیبو..ی سوختگیبو...شی شده از اتاهی سوارید... ھا اکو شدغیج    

 از دستم بر یکار..سوختیگلرخ م...دیجھی مرونی کھ از تن گلرخ بیشیات...شعلھ ھا
 . ام نشست و عق زدمینی بی ناخوداگاه روشھیدستم مثل ھم... اومدینم
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 ی نتونستنکھی دلت اومد؟فقط بھ جرم ایچجور.. شاھرخیخواھرمو تو سوزوند    
 رو خودت از خودت رونده ی مھرنکھیفقط بخاطر ا...یاری رو بدست بیمھر
 ؟ی شد؟خنک شدی؟چیری انتقامتو از روزبھ بگیخواستی مینجوری؟؟ایبود
 !دمزی و با لرز حرف مدیچکی وقفھ میاشکام ب    
 جدهیتولد ھ..تولد گلرخ بود...اسمون بنفش بود.. ومدیسوز م..اون شب سرد بود    

گلرخ ...گذشتیچھار ماه از مرگ مامانم و دق مرگ شدنش م!  تنھا خواھرمیسالگ
 سراغش رفتم کھ تن گر گرفتھ از اتششو تو اون ساختمون ی برنگشت وقتگھیرفت و د

 شی و اتدیکشی مغیج...دیکوبی ما و خودشو بھ اجرھسوختیم..دمی کاره دمھین
 گرفتن خواھرم شی شاھد اتواری و فقط از پشت دسوزوندیحرارتش منو م..گرفتیم

حال ! خواھرم سوخت و مرد.. نبود ازش کمک بخوامی و کسکردمی مھیگر...بودم
 . و حرف نزدمدمی گرفتن خواھرمو دشی اتنھیبھ ع...لحظھ من قابل تصور نبود

 سرو ی کھ بدمی رو دی بلند قامت مردھیسا..دی سفواری از دیو من گوشھ ا    
خودش ...شدی فرو برده بود و قدم زنان رد مبیصدا،درکمال ارامش،دست در ج

 !!یشاھرخ تبار..ھدفم...بود
 ...مویشاھرخ خواھرمو سوزنوند و کم کم زندگ..سوزوند    
 ی اندکھی با سرمامی گرفتمی تصممی دست داد ھامونو ازیی کھ با بابا ھمھ دارایوقت    

 دست و یکی کار کوچھی شی و تو کمی شھر برنی از ای دو نفرمیکھ پس انداز کرده بود
 .می بھ ارامش برسی و کممی روزانھ خالص بشیھایری نفس گنی تا ازامیپاکن
 کھ بھ زجر ی روزانھ شرف داشت بھ کابوسی ھادنی اون دونکھی غافل از ایول    

 ... شدلی تبدمی زندگقتی حقنیاور تر
 عشی مامان تک تک وقالی وسای البھ المی از تھران برشھی ھمی برانکھیقبل از ا    

 .. کھ تجربھ کرده بودیتک تک خاطرات..رو خوندم
 یقتی حقنی بزرگترشی کمیدی رسنکھیبا اشک بھم گرفت بھ محض ا..روزبھ..بابام    

 .. بھت بگمخوامیرو م
بابا مرد .. بودایداشتن روزبھ داشتن دن.. برام مھم نبودیچیھ..برام مھم نبود...من    
 رگبار مخالفت خانواده اش ریز... کردتمونی موند و حمازی ھمھ چی تنھ پاکی..بود

 رسما می اومدای کھ منو گلرخ بھ دنیوقت.  بال و پرش گرفتری کرد ومارو زیستادگیا
 برامون موندگار تشی بازھم بابا و حمایول..میدی برمونیرکس و کار پدو علنا از ھمھ 

 .شد
  ھزار برابر شدمیبعد از مطلع شدن ماجراکابوس زندگ    
 ی خالیتا جا.. تا بابا رو متھم جلوه بدهکردی کھ شده بود تالش میشاھرخ بھ ھر در    

ون موقع با وجود شاھرخ ا... ببخشھنی کھ حاال مرده بود تسکیزیدلشو با مھرانگ
بازھم .مامان رو دوست داشت.. رو در بر داشت باز ھم ی کھ جسد مھریسنگ قبر

درست مثل !و موفق ھم شد...  بندازهشیات  دو نفره منو بابای تو زندگکردی میسع
 شھیھم
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 سر شاھرخ ری کھ بازھم زیسقوط... منجر شدمای کھ با سقوط ھواپیکابوس    
 ... بردن خانواده روزبھ موحد بستھ بودنیانگار کمر بھ از ب..بود
بابا جونش رو از دست !... بعد از سقوط منفجری سقوط کرد و کمشی کیمایھواپ    

 !از دست دادم...  زنده موندم اماییبھ طرز معجزه اسا...داد و من
 !ی چھ معنویچھ ماد..رو ..دارو ندارم    
 ی کھ جز پوستھ ھای صورت و بدن و سوختنیو نابود...  رفتن خانواده امنیاز ب    

 کھ تا ماه ھا دردش یی ھایشکستگ..  نمونده بودشیچی ھشی شده از اتاهیبلند شده و س
 نی اون ھمھ درد رو از بی خشکدی تا شابستمی و با درد پلک مکردی مینی تنم شنگیرو

 ببرم
بعدھا .بود با پروفسور و خانواده اش از ھمونجا شکل گرفت فقط ھفده سالم مییاشنا    

 با من روبرو ی اومده بوده و اتفاقرانی بھ ای پزشکیناری سمی برادمیاز پروفسور شن
 ھی کرد اون روحی صورتم پرداخت و سعیسالھا بھ مداوا... بردکایمنو بھ امر....شده

 پشت شیازما. خانواده اش بھم برگردونھیمیاز دست رفتھ رو با جو صم
تنھا ھمدمم ... حاد بودمیسوختگ...دادی جواب نمیفرمول پشت فر مول ول...شیازما

 بھش االتمیتو ذھن و خ..و با اون سن کمم ھدف انتقام ورد زبونم شده بود.. بودانیرا
 ی روزنجایا  کنم ولشی تبدقتی بتونم بھ حقکردمی وقت فکر نمچی ھیول...دادمیپروبال م

 ... و بھ گذشتھ فکر کنمنمیکنارش بش
 تو و پسرت ینابود.. کھ برام مھم بودیزی چیول: ادماب دھنم رو قورت د    
 .... پسرتیول.ی ندارتی اھمی برام ذره اگھیتوکھ د...بود
 نی حوصلھ اگھی بشم؟ دالتونیخی بخوامی اگھ بگم مستیمسخره ن:  کردمیتک خند    

 ...ھمھ تنش رو ندارم
قاب عکس رو . گره خورداری خودشو شاھی پاتختینگاھم بھ قاب عکس رو    

 .برداشتم
با اون .. رو داشتیزی چدنیانگار قصد پرس.زدیشاھرخ با نگاھش باھام حرف م    

 . شده بودرهی و سرگردون بھم خرونیح...شی نم زده مشکیچشمھا
 ھ؟یچ:  سرم رو تکون دادمیسوال    
 اریشاھ مدت بھ عکس یطوالن.. شدلی تو دستم متماارینگاھش بھ سمت عکس شاھ    

 . شدرهیو سپس من خ
 حرکت قاب رو بھ پشت خوابوندم دستامو تو ھیبا ! پسرت...اریشاھ:  زدمیپوزخند-    

 :ھم گره دادم و گفتم
  بود؟ی عقد منو پسرت چی اونھمھ مخالفتت برالی دلیراست-    
 انگار کھ سوالش رو داشتم جواب... وارد مبحث مورد عالقھ اش شدمقایانگار کھ دق    

 :دمیمجددا سوالم رو پرس.چشماش برق زد..دادمیم
 ؟یچرا مخالفت کرد-    
 . شدرهی شده خدهیدوباره بھ قاب خواب    
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 براش یابی اوضاع اروم شد درخواست طالق غیبعد رفتنم وقت...رمیم..نترس-    
 فرستمیم

 ..زیوحشت انگ...کدر شد.. گرفتی و ماتینگاھش رنگ تعجب ناباور    
 نیدرخواست بھ ا..شمی قدمھی ھدفم رو تو مشتم دارم و ی وقتی داشتھ؟انتظاریچ-    
 نھ لگد بھ ھمھ ھی ھمھ تالش و با نی اری کھ بزنم زی رو قبول نکنم؟انتظار نداشتیخوب

 اموزشھام بزنم؟
با دو ..(نجای اخواستمی می روزھی... بھ باد رفتنیاون ھمھ تمر...ھرچند زدم-    

 و با رمی نشونھ بگنجارویدرست ھم) ضربھ زدمشیشونی بھ پانگشت سبابھ و سومم
 ! بدبختی ارزش اونم ندارنمیبی مکنمی حاال کھ فکر میول! خودم بکشمتیدستا
 . انداختھی پلکش سای ھم افتاد و مژه ھاش رویپلکھاش رو... شدینگاھش بارون    
ھم تو ھم ..نی نداراقتیل... خودتی ات ھم ارزونقھیپسر عت..رمی می بھ زودیول-    

دعا کن زودتر از ...! شارالتان و زبون باز! پسرتم لنگھ خودتھ...ی عوضاریاون شاھ
 خراب شده بذارم و نی پامو تو ای اھی ثانستمی حاضر نی حتگھیدستتون راحت شم کھ د
دستمو .. ھا از من بگذرنی سختنکھیفقط بخاطر ا..گذرمیم. با تو چشم تو چشم بشم

 :شتم گردنم گذاریز
 ھمھ نی تحمل ای براھیکاف...ده سال...کشمی نمگھید..دهی رسنجامی بھ اگھیو گرنھ د -    

 ادمیتا ...سوی گتی ھونیبا ھم... کای امرگردمیبرم.. خستھ شدمگھی دیول..ِدلم پر..زجر
 تلف شده ی ھاقھی و دقدمی کشی چی روزھیتا فراموشم نشھ . ھستمی بودم و کیبمونھ ک

 .م شمردیعمرم رو چجور
 :از جام بلند شدم    
 دل نیمھم ا. ندارهی ارتباطنی ھم بھ من کوچکترتی اون برادر عوضیکارھا-    

وگرنھ ...بخاطر مامان و بابا و گلرخ...گذرمیم.. رفع شدیسوختھ من بود کھ تا حدود
 انقدر گردنت رو فشار بدم خوادی دلم میلیخ..یستی ھم نی زندگقیھنوزم از نظر من ال

 زجر دنید... نھکنمی حاال کھ فکر میول..بکشمت  خودمی و با دستایفتیبھ خرخر بکھ 
 رو ھم تو ینیریش..پس بمون و زجر بکش. ترهنی حال برام دل نشنی اونم تو ادنتیکش

  کنقیسلول بھ سلول تنم تزر
بشقاب سوپش ... باغ بوداطی طرف حمی کھ مستقیپنجره ا...در پنجره شو باز کردم    

در پنجره رو بستم ...  کردمی چمن ھا خالی اونو کامال تویثیاشتم و با لبخند خبرو برد
 : گفتمرفتمی منیی سوپ پای با بشقاب خالکھیو درحال

 نمی ببخوامیم.. ھست کھ برام لذت بخشھینی دل نشی از ھمون زجرھایکی نمیا-    
 رونی بی رو پرت کردی کھ مھریدرست مثل وقت... چقدرهتیطاقتت تو تحمل گرسنگ

 از ھمون ی شاھرخ؟از ھر دست بدینیبیم..ی نکردی فکرنی اش کوچکترندهیو بھ ا
 کنھی اشغال پرتت مکھی تھی کھ مثل نمیبی نھ چندان دور پسرت رو مندهیا!یریگیدستم م

 ..گزهی و ککش ھم نمابونی گوشھ از خھی
 : صداش بلند شدھوی رفتن رونی بنیدر ح    
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ِم م...ِم-     ! یر..مھــ ! یمھر...مھر...ِ
 ...خواه خواه...خوا..خ..اری..ی..شاه..شاه..شاه.شا..ش..سو...یگ

 ..نتونست کامل حرفش رو بزنھ    
 ی و تو تلفظ اسمھا بھ شدت بھ خودش فشار مخوردیدندوناش محکم بھم م    

 ..از شدت فشار..سرخ شد..اورد
 بلند دیلبھاشو با درد گز.دی چکنیی گوشھ چشمش پابھ نفس نفس افتاد و اشک از    
 :دمیخند
 ..خواھش کن.. اره بدبخت؟ی چیکنی م؟خواھشیکنی مھ؟خواھشیخواه چ-    
 ...َبر..َب..َب..ر.ایشاھ.شاه.شاه.شا.ش.ش..ش- شاھرخ    
دلم براش ..عضلھ ھاش از کار افتاده بودن.. نبودیزیکم چ..بازھم نتونست     

لعنت بھ ..لعنت بھ تو شاھرخ... دلنیلعنت بھ ا...شد و بھ تپش افتادقلبم جمع ..سوخت
 کار دست خودم بدمو بھ نکھیقبل از ا...  توانمو سلب کردهشھی کھ ھمی دل رحمنیا

 :طرفش پر بکشم با اشک گفتم
 من تموم ی برااریشاھ...پسرت تموم شده ست..نگران نباش..اره شاھرخ-    
 زودتر دیتا شا...تو ھم بخواب...رمی میبھ زود..تسی بھ خواھش نیاجیاحت...شده
 !تی لعنتی زندگنی از ای و راحت شدیمرد
 و زار شدی از تو گلوش خارج میاصوات نامفھوم..کردی مھیبھ وضوح گر    

 دل نکھی رو چرخوندم و قبل از ارهیدستگ..  موندنو بھ خودم ندادمشتریاجازه ب..زدیم
 ... بھ حد اعال برسھ با دو از اتاق خارج شدممیرحم
 من بھ گونھ اش چنگ دنیبا د.حھی ملدنیوارد شدنم تو اشپزخونھ مصادف شد با د    

 : ھول شد و مضطرب گفتھوی..دیانداخت و لب گز
 اقا ی شده؟زبونم الل برایزیچرا چشماتون سرخھ؟چ..صحرا خانم..اوا: حھیمل    
  افتاده؟یاتفاق
 : کردم بھ خودم مسلط بشمی و سعدمیبھ صورتم کش یدست    
 فقط..فقط...ستی نیزیچ...نھ-    
  باز تشنج کرده؟؟اقایفقط چ..جون بھ لب شدم خانوم- حھیمل    
توان انجام ..تی وضعنیتو ا... اقا شاھرخ سوختیفقط دلم برا... جانحھینھ مل-    
 یچی تکھ گوشت افتاده و توان حرکت ھکیمثل .. حرف بزنھتونھینم.. رو ندارهیکار

 .رو نداره
عامل ..ی شاھرخ تباریدلم سوختھ بود برا... بودنی امر ھمقتیحق...دروغم نگفتم    

 بھ حرف زدن داشت اما ھر بار بھ بن میدلم سوختھ بود کھ تصم... منی ھایبدبخت
با تموم !وددلم سوختھ ب...دیکشی نفس مکردویقط نگاه م.گفتی نمیزی و چخوردیبست م

 شد،جلو اومد و با بھ اغوش ی و ناراحتھ سراسر غم و غصحھیشدن حرفم نگاه مل
 : کمرم رو نوازش کرددنمیکش
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 ینجوری اشھی کھ ھمایدن.. اقا ھم بزرگھیخدا... قربون دل پاکتون برم خانمیالھ-    
 با یعمر چقدر واسھ ما کھ نیدونینم... و مثل قبل سرپاشھیان شا هللا خوب م..مونھینم

شما خودتونو .. االنش چقدر برامون سختھدنی دمی و صالبتشون اشنا بودھیاون روح
 .. صحرا خانمنیناراحت نکن

 اشکشو پاک شی ھم با پر روسرحھیمل..دمی بھ صورتم کشی تکون دادم و دستیسر    
 :کرد
 تا جون داره ازتون مراقبت دی بااریاقا شاھ.. کمتون نکنھیخدا از خانوم - حھیمل    
 .. اومدهرشی گی جواھرنی ھمچھی..کنھ
 ..نیسالمت باش-    
 بھ نیبرو بش..یکم جون..ستی سرپا نانیبرو بش..برو .. دخترمیزنده باش- حھیمل    

 ..ارنی بیزی چی اوهیدخترا بگم برات ابم
 . تکون دادم و با گفتن فعال با اجازه اشپزخونھ رو ترک کردمیسر    
    

 &ـــاریشاھ    &
 :زدی حرف منی گوشھ لبش بود و در ھمون حنی شاھگاریس    
 ھم یسوم..مربوط بھ من..یدوم.. شاھرخی مجاز اسلحھ ھاریحمل غ...پرونده اول-    

 ..مربوط بھ من
 :دمی کشرونی لباش بنی با خشم از بگاروی حرکت سھی با ختیاعصابم بھم ر    
 ... کارتن خوابی مثل معتادایشد..مثل ادم حرف بزن-    
 :دی بھ صورتش کشیدست    
 ! خودش ھای داشت برای بودن ھم عالمندهینما-نیشاھ    
 کھ دلت ی و ھر غلطیدیپری باال باالھا میوقت..چرا نداشتھ باشھ: دمیبا خشم غر    

 ی کسنکھی و جمع و جور کردنش مونده واسھ من و ایحاال بدبخت...یکردی مخواستیم
 !ی کرده بودیی چھ غلطای روزھیمھ تو نفھ
 دتی قربون قد و قامت رشستمی بار گفتم من بابات نھی... حرف دھنتو بفھما- نیشاھ    
 اری شاھیاری تو دھنت کھ از ھر طرف خون باال بزنمیچنان م..برم
 اش رو تو قھیبھ سمتش ھجوم بردم و ... پرت شدیصندل...با شتاب..از جام بلند شدم    

 مشتم فشردم
 :دمیداد کش    
 ؟!!!ی بکنی چھ غلطیخوای منمیبب..بکــن-    
 !واریمثل گچ د... شددیسف...دیرنگش بھ وضوح پر    
 یخوایم!! ی کھ تو باال اوردییبا اون گندا...! رهی گشمی کارت پیتو تا عمر دار-    

 تک تک برات نام ببرم؟؟؟
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 و از شدت خشم کردمی می طول و عرض اتاق رو طکھیدر حال.. اشو ول کردمقھی    
تو .. رو باز کردمراھنمی پیی دو دکمھ ابتدادمینفسم تنگ شده بود بھ گردنم دست کش

 :دمی داد کشنیھمون ح
 نی بھ شھادت دروغبیترغ!.... بھ شخص بانفوذیفساد مال....،ی خوارنی زمیافشا-    
 ..!یدر پ ی پی ھایرشوه خوار... بر قاچاق مواد،یمبن
 : کردم نفس نفس زدمزی چشمھامو ردمیرو پاشنھ پا چرخ    
 واسھ تک ی کھ داشتی تو از منصبنی؟ شاھ!ی مونده کھ انجام نداده باشی چگھید-    

 یگانی تو بای مخفیتک تک پرونده ھا! ی بھ نفع خودت استفاده کرداتیتک گند کار
تمام !! شدداشی از کجا پکدفعھی ستیو حاال با وجود اون رھنما کھ معلوم ن...ثبتھ

 از پسش بر توننی وکالھم نمنی کھ خبره ترھیزیچ نی و ارهیدودمانمون داره بھ باد م
...!  مجلس بودهندهی نمایدنای باال باالپرجھی نتی زمانھی کھ ییایِاز پس گندکار...انیب

 ؟؟؟یفھمی؟؟می چیعنی یدونیم..رھنما با صحرا در ارتباطھ
  بگـــــم؟؟؟؟یاخــــھ من بھ تـــو چ: دمی کشادیشد و فرطاقتم تموم     
بھت گفتم حد ..ی واسھ من قلدرم بلدرم کنستی الزم نلی جوجھ وکیتو-نیشاھ    

 !خودتو بدون
وگرنھ اگھ ...ومدهی چند سال گندش در ننی کرده کھ تو ایی کارالی جوجھ وکنیھم-    

 حرفا روحت از نی ایکھ االن بھ جا!!ی بود اسمش؟بھبھانیچ.. ی زپرتلیبھ اون وک
 !! من بودی کارااشاھدیاون دن

 : طالش روشن کردیپوی برداشت و طبق معمول با فندک زی اگھی دگاری سنیشاھ    
از دست ...یستی نشی بھ تمام معنا بی موذھی کھ توھم مثل پدرت یآ...رھنما -نیشاھ    

 !! شد خدا عالمھداتی از کجا پاون با ھزارتا ترفند و دوز و کلک راحت شدم،تو
تو مگھ خدارو ھم !یگی می چی بگو خوت بفھمی چھی:  زدمیزیپوزخند تمسخر ام    

 ؟یشناسیم
  شد؟ی اون دختره چفیتکل-نیشاھ    
 : گوشھ لبم جاخوش کردی و پوزخنددمیلبھامو جو    
 ! زرنگھیادیز-    
 : فوت کردرونی بھ بیقی زد و دودش رو با بازدم عمگارشی بھ سیپک محکم    
 ادم یلی مگھ خیمھر..ی لنگھ مھریکیاونم ..!دو ھفتھ... پسری کردتیخر-نیشاھ    

 .یساختی کارشو مدیھمون ھفتھ با!  بود کھ بچھ اش باشھ؟یسالم
 . زدیو سرخوشانھ قھقھھ بلند    
 نبرده یی زنانھ بواستی از سی ذره افی کھ حیآ! زی مھرانگیآ-نیشاھ    
 !فیح!..یبود
 !ـــنیشاھــــــ:دمی ھوار کشبایتقر    
 دستاشو باال می تسلی خنده کھ تو حاالت صورتش اشکار بود بھ معنای ھاھیبا تھ ما    
 :برد
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 خوبھ؟...اصال زن داداش اعظم!  باد کردرتتیباز تو رگ غ..باشھ بابا-    
 نکنم ی کارچیھ کنمی نمنی تضادی بفتی اسمش بھ دھنت کثگھی دکباری: دمیغر    
 ...  بھدمی بھت اجازه نمیول.. بگویخوای میدرباره اون دختره ھرچ..نیشاھ
 یادی ززی و چشیدی وقت ندچیتو کھ ھ.. برام سوال بودهشھیھم: حرفمو قطع کرد    

 برات ی بود؟کشتی پی ک؟ی و تعصب داری چرا انقدر روش محکمادی نمادتیازش 
  کرد؟یمادر
 !ھینماز شکرش باق.. نبردمرتی غی بیچون بھ تو: با طعنھ جواب دادم    
 ی کم کم دارگھیبلند شو د:  پرت کرد و گفتیگاری نصفھ اش رو تو جا سگاریس    

 ! نگفتمیچی خفھ شدم و ھی رو اعصابم ھرچیریم
  کجاست؟نیپاشو رد رھنما رو بزن بب    
 : پر پرتقال داخل دھنم بردمھی    
 ! تر از جونتزی عزیبده بھ نوچھ ھا-    
 بچھ ھارو صدا زد کھ اونھاھم تو کمتر از ی و باقاری نواب و خشایادی با فرنیشاھ    

 : وارد دفتر شدندقھی دقکی
 ! االنــنیھم! ھی اون جوجھ نابغھ کدوم قبرستــوننی ببنی براالی -نیشاھ    
 جز طبل نیافسوس کھ شاھ... شدمهری خشی پا اند اختم و بھ ابھت مثال درونیپارو    

 . نبودیزی چیتوخال
 زدم و یپوزخند..کردی می خالنای منو سر ای ھاھی و کناشی نیانگار کھ داشت تالف    
 !دمی پر پرتقال و با لذت جونیدوم
 اطرافم رو ی تک تک رفتار ادمای شده بھ نقطھ ارهی و من خزدی داد منیشاھ    

 در دور کردن خودش ی ھم خون بود و سعیقی کھ با موسییصحرا..کردمی میحالج
 در ی و سعشدی ملی تشکندهی ای روزھای کھ دادگاھش طییرھنما.. از اون داشت

 کھ از ی مجلس، کسدی کاندیضا از اعیکی. فرزاد رھنما...گرفتن انتقام پدرش داشت
 و تی ھو باخبر بود و در صدد نشون دادننی شاھیتک بھ تک حرفھ ھا و اعمال نفوذ

 کھ تک تک منافعش نیدر مقابل، شاھ.  دست زده بودی بھ ھر عملنی شاھیچھره واقع
 از دستش انجام داده بود و یی رھای برایبا وجود فرزاد رھنما در خطر بود ھرکار

 کھ یمرگ مرموز.. شده بودنی شاھالی خواستھ ھا و امی رھنما قربانفرزاد تیدر نھا
 . جلوه کردهی نداره و تا امروز اون مرگ اتفاقی ازش خبرنی کس جز شاھچیھ

 سالھا نی ایھمون نابغھ معروف، پسر فرزاد رھنما، ط.. حاال، محمد سام رھنما    
 موحد در صدد سوی ھا رو تو وجودش پرورش داده و ھمراه با گی از تبارنھیبذر ک

 ... خاندان بر اومدندنیانتقام از ا
 شھی ھمی رو برای کھ زندگیھمون روزبھ موحد موحد دختر روزبھ موحد، سویگ    

 شھی ھمی کھ مادر من رو برایھمون روزبھ موحد.. گرفت یاز پدرمن،شاھرخ تبار
 از اشک و التماسھاش بھ بابا سی کھ جز صورت خیزیمھرانگ..ِاز خود من جدا کرد

، .. موحد ھستسوی کھ مادر گیزیمھرانگ..ادی نمادمی ازش یزی چدنشی بر بخشیمبن
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 از ی اشھی کھ ری موحدسویمادر گ..  مای دشمن و خطر خانوادگنیمادر بزرگتر
 سویگ..  زدمزی بھ میمشت محکم. روزبھ موحد رو تو تک تک سلولھاش پرورونده

 تو وجودش غلغلھ ی کھ اتش انتقام بھ قدریدختر.ی در قالب صحرا مالکیموحد دختر
 خودش صورت ی ھدفش در گرو نابودنیرگتر بزدی نکرد شافکر  وقتچیکرده کھ ھ

 ی کاغذھانی ایانقدر.. براش نباشھی راه برگشتدی وقت وقت فکر نکرد شاچیھ..رهیبگ
 سردرگمش بھ رقص ی چشمایمچالھ شده تو دستش رو فشرد و گذشتھ رو جلو

 مال احتنی وقت اچیھ! .. نشدی خودش ھم براش درک کردنیدراورد کھ حال و ھوا
ممکنھ .  کردن رو داشتھ باشھی ممکنھ قصد نقش بازانشی از اطرافیسرو نداد کھ ک

ھر ..و حاال.  کنھ تا از تک تک رازھاش با خبر باشھکی بھش نزدیخودش رو انقدر
 اون باخبر بودم و اون ی واقعتی کھ من از ھوزی تمانی با امی ھدف داشتکی ما یدو

 ِیھمون کس...  موحدسویگ.داشتی بھ جلو برمیرگی بعد از دیکیچشم بستھ قدم ھاشو 
 ادی از دستم بر بیھرکار..،ی تباراریشاھ.. نابود کردن خاندان موحد ھا منیکھ برا

 نیبزرگتر!!  منیخواھر ناتن!  اگر اون شخص خواھر من باشھیحت. دمیانجام م
 .. بھ منکی خطر نزدنیدشمن و بزرگتر

 : جام بلند شدم زنگ خورد ارتباط رو وصل کردم و ھمزمان ازمیگوش    
 بلھ؟-    
 : نازکش پشت خط پخش شدیصدا    
  کنار؟یسرت شلوغ شده مارو گذاشت..لی جناب وکیریگی نمیخبر-    
ھمھ ....رھنماھم. ھی طرف قضکی نجای انمیشاھ..  بابا امی کارھاریدرگ: دمیلبمو جو    
 . گره خورده توھمیچ

 نشون یشتری بھ ھمسر لجبازت توجھ بکمی بھتره یول..ھی عالیلیخ... ھووومم-    
  خاناری شاھی ازش غافل شدیادیز..یبد

 : صورتم جا خوش کردی تفکر روی از رویفیاخم ظر    
 واضح حرف بزن-    
 : شدیعصب    
 شھ؟معلومی گوشت داره رد مخی از بیی ھفتھ چھ اتفاقاکی نی تو ای خبر دارچیھ-    

 ؟یکنی میھست چھ غلط
 یگی می چفھممینم.. درست حرف بزنگمیبھت م:  تر شدظیاخمم غل    
 : تو گوشم پخش شدادشی فریصدا    
 انداختن سام ری و فکر گی پالسنی صبح تا شب کنار اون شاھی وقتی بفھمدمینبا-    

 اد؟؟ی سرمون میی داره چھ بالیفھمی مچیھ!!  ذھنتو پر کردهجشی گیتوسط نوچھ ھا
 !! رو تموم کرده احمقیھمھ چ!!  کنــــارــــدهیکش
 یھمھ چ... کناردهی کردم کشی ذھنم حالجی خوردم حرفھاش رو تویدیتکون شد    

 !رو تموم کرده
 ؟؟ی گفتی بگو چگھی بار دھی-    
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 یداره کارھا.. زی ھمھ چری زده زاریشاھ- حرفھاش رو تکرار کردی بلندیبا صدا    
 !!!م؟؟ی کنیچھ غلط..کنھیبرگشتش رو جور م

 و ما ھنوز شدی ملی تشکندهی ای روزھایدادگاه ط..  و اشفتھ بودریھنم درگذ    
... گردهی و داره برمزی ھمھ چریصحرا زده ز..می بندازری رھنما رو گمینتونستھ بود

 : لب زمزمھ کردمریدستمو بھ سرم گرفتم ز
 ..رمیگیخودم باھات تماس م-    
 رو ی نکردم و گوشی کھ پشت تلفن راه انداختھ بود توجھیاری شاھاری شاھادیبھ فر    

 ...قطع کردم
     

 &ســویگ    &
 .. اومدمرونی کردم و از عمارت بی خداحافظحھیاز مل    
 بھ خودم قول یول..زدیدلم بھ سمتش پر م... بھ پنجره اتاق شاھرخ انداختمینگاھ    

 بکشم رونی برهی دامنم رو در بربگ شعلھ بزرگ بشھ ونی اتش انکھیداده بودم قبل از ا
 باشھ کھ با شاھرخ داشتھ ی خداحافظنی اخرنی اتونستمیاما نم.. رو تموم کنمزیو ھمھ چ

 تھ دلم یاما باز ھم حس..بھ من ھم...بھ گلرخ بد کرد.. بد کردما  بھیلیخ...شاھرخ..باشم
 کردمی نداشتم و تنھا خودمو قانع میلیدل.. بودجھی نتی بردنش بنی از بیبود و تالش برا

 تونستمی بود کھ بھ واسطھ اش می تنھا حسنی ادیشا...کھ مامان عاشق شاھرخ بوده
 یری جلوگکردی مینی دلم سنگیو کھ ری عذاب وجداننیخودمو باھاش قانع و از ا

 تونمی کھ نابودم کرده نمی کسیمن برا...مامان عاشق شاھرخ بود.. بودنیاره ھم..کنم
 . کار رو کنمنی ادی و نباتونمیبسوزونم نمدل 
 سرم رو بلند کردم کھ ی کرده بودم و وقتی روادهی افکار پنی رو با اریتمام مس    

 نایت..  باز کردم و داخل شدممیشگی ھمدیدرو با کل... دمیخودم رو مقابل در خونھ سام د
 : سالمم بھ طرفم برگشتیبا صدا..  بودونیزی تلوی کردن کانال ھانییمشغول باال پا

 ؟یخوب.. جانسویسالم گ -نایت    
 خوبم:  زدمیلبخند محزون    
 گھی نمنویچھره ات کھ ا:  کنجکاو شدنایت    
 : رو از دو رگردنم باز کردم و موھامو پشت گوشم فرستادمیروسر    
 ..کنمی مفیبرات تعر-    
دستامو ... لباسھامو عوض کردم.. تکون داد وبا وارد شدنم بھ اتاق درو بستمیسر    

 شدم کھ قرار بود ببخشھ و پا رهی خی بھ چھره دخترنھیی دادم و تو اھی توالت تکزیبھ م
قرار بود تموم !  کھ براش نقشھ د اشت و ھدفیزی ھر چیرو... زی ھمھ چیبذاره رو

 . براش بھ دنبال نداشتندیزی چجر کھ جز زیی کابوس ھانیبشھ ا
 دیکشی کشور بھ دوش منی رو تو اتمی کھ ھویردم و و تکھ سند بفمیدست در ک    

 اریشاھ..نام ھمسر...یصحرا مالک.. صفحھ سومش رو ورق زدم..  اوردمرونیب
 !یتبار
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اره ...شھیتموم م.  جلدشناسنامھ ام فرود اومدی قطره اشک روکیچشم بستم و     
 تو یسوی بھ گیلبخند محزون...یشی نمونده باالخره ازاد میزیچ..شھیتموم م...سویگ
 رونی و بدمی بھ صورت نمدارم کشیدست.سوی گیشیازاد م. شھیتموم م.  زدمنھییا

 ...رفتم
 مبل ی منتظر من رونای بود و تتییسکوی بی بھ ھمراه تعدادیی دو تا چازی میرو    

 نی زمی کالفھ دستھاشو تو ھم گره داده بود و با پاھاش روینشستھ بود و با حالت
 .ضرب گرفتھ بود

  زمی عزنجای اایب:  کنار خودش اشاره کردیی بھ جایاومد: سرشو باال اورد    
 
 
 

 واقعا نای تنکھی اای حس رو داشنم نی من ادونمینم..قدمھامو بھ سمتش حرکت دادم        
 : بزنم گفتی حرفنکھیقبل از ا. مضطرب و اشفتھ بود

 خب؟-         
  حالت خوبھ؟یتو مطمئن:  و جواب دادمدمی نوشیی از چایجرعھ ا        
 .فقط نگران توام...من خوبم - نایت        
 ..من خوبم..نای تستی نی واسھ نگرانیلینگران من؟ دل:  تعجب کردمیکم        
از ھمھ جھت تحت .. درکم کنیول... دونمی مدونمیم: کالفھ چشمھاشو بست        
 شھی ممیختگی باعث بھم ری خبرنیکوچکتر . و ھم سامانیھم تو ھم را.فشارم
 یخوای میگفت:  وسط حرفمدی بگم کھ پریزیھنوز قانع نشده بودم خواستم چ        

 خب؟...ی بگیزیچ
 حرف خودش ی رو پاشی نگراننیمن کھ ھنوز درست قانع نشده بودم ا        
 : تو دھنم بردم و جواب دادمتییسکوی بیتکھ ا...گذاشتم
 !یلیخ..راستش خستھ شدم... نایت..درستھ -         
 بی عجیادی امروز حرکاتش برام زی چرا ولدونمینم..دی کشینفس راحت        

 و دیبا تموم شدن حرفم منو بھ اغوشش کش!  حساس شده بودمیادی ھم من زدیشا..بود
 :کمرم رو نوازش کرد

 یبھ اون.. فکر کنیخوای کھ میزیبھ چ گذرهی مناھمیا.. قربونت برمدونمیم - نایت        
 .یری مزد زحمتت رو بگیتونی متی و در نھایدیکھ سھ سال براش زحمت کش

 .. بھ ھمشون فکر کردمقایدق:  زدمیلبخند        
 ... پس االگھیخب د - نایت        
 . رو تموم کنمزی ھمھ چخوامی ملی دلنی بھ ھمقایدق: حرفش رو قطع کردم        
 ؟؟؟ییچـــ: چشمھاش گشاد شد و دادزد         
 : بودینی بشی گفت قابل پشھی مدیواکنشش شا        



 259 

.. ی موش و گربھ بازنیخستھ شدم از ا.. تموم کنمزوی ھمھ چخوامیم..درستھ-         
 ھست کھ ی کسیارامش خودم برام با ارزش تر از زندگ.. ادامھ بدمخوامی نمگھید

 .کنمی متی اوضاع فقط خودمو اذنی گرفتھ با امویزندگ
 تالش نکرده یتو کل...مگھ تو..مگھ...ی چیعنی اخھ یول..یول: با تتھ پتھ گفت        

 ؟ی بشزی ھمھ چلیخی بیخوای می راحتنی ا؟؟بھیبود
سھ ...زمیچرا عز:  بازوم نشستھ بود گذاشتمی دست سردش کھ رویدست رو        

 ی ھدفی برانکھی گرفتم نھ اادی یزی چھی نکھی ای بھ پاذارمیسال مداوم تالش کردم اما م
 خودم ھمھ اون ی مھارت شخصی کھ براکنمی نگاه مدی دنیبا ا..رفتمیخاص جلو م

 کارھا رو انجام
 تازه ی ماجراھی با خوامیھرروز نم..نای روح خودمم اروم تره تینجوریا..دادمیم        

 فھممی االن تازه میول.. قرار نگرفتھ بودمطیاقبال داغ بودم تو شر..دست و پنجھ نرم کنم
 ام ندهی واقعا برام سختھ کھ ھرروز نگران انیا.  گرفتار کردمی چھ دامیخودمو تو

 .شتری داشتم نھ بای روی ھدف رو فقط تونی کھ ایبھ زمان.. برگردمل بھ قبخوامیم..باشم
 .یکنیاشتباه م..ی ھدف رو برنی تا تھ ادیتو با..سوی گیکنی اشتباه میدار - نایت        
 ی توتییسکوی بی گذاشتم و بھ جاش تکھ ازی می رو روییاز جام بلند شدم چا        

 :دھنم گذاشتم
 کھ شده بھ حرف عقلم گوش کبارمی خوامیم..ستی مھم نیچی ھگھیبرام د-         

 انجام نویھم کار عاقالنھ تره ،پس نیاز نظرم ا..  رفتمشیبس بود ھرچقدر با دلم پ..بدم
 .امکان منصرف شدنمم وجود نداره...دهیم

 یدندونھاش رو...  باال اوردمھی کافی بزنھ دستمو بھ معنای کھ خواست حرفنایت        
 ؟ی کنکاری چیخوایحاال م:  بھ ظاھر اروم گفتی شد و با چھره ادهییھم سا
 ؟یدیتبلتتو م -: دمی کشمینی بغھی بھ تیدست        
 ؟ی چیبرا:  شددیحس کردم چھره اش سف        
  جان؟نای تیدیم-         
 !دمینم... کھ نفھمم نھیتا وقت: اب دھنش رو قورت داد        
 بھ نت کھ دی سرکک کشنایت.. خودم رو برداشتمیگوش..  لب گفتمری زیباشھ ا        

 : رو باز کردم با داد گفتطی رزرو بلتیکانکت شدم و سا
 !!!!سو؟؟ی گیکنی مکاریچ- نایت        
 .. برگردمخوامیم.ندهی واسھ ھفتھ اکنمی رزرو مطیبل:  گفتمی اندازه ایبا ارامش ب        
 . بھ من موند بودرهی اما مات و مبھوت خنایت        
 . :کارم کھ تموم شد از جام بلند شدم        
 .فعال.. زمی استراحت کنم عزرمیم-         
 اروم و یلیخ.. چرا امروز انقدر اروم بودمدونمینم...دمیچیلحاف رو دور خودم پ        

 . اطرافم خارج شدمیای از دنھی از ثانیچشمامو بستم و در کسر.. با حوصلھ
***         
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 &ــاریشاھ        &
  در حال اوردن جفتشونیسرباز.. کردمی می محکم سالن دادگاه رو طیبا قدمھا        

 و خواست بھ سمتم حملھ ور بشھ کھ سرباز جلوشو دی کشی من داددنیبا د.. بود
 تک تک کارھا انی بود در جردهی مشخص شده بود و فھمزیحاال کھ ھمھ چ..گرفت

 زدم کھ حاال ادھاشی بھ حالتش و فریپوزخند...بودم اتش دلش شعلھ ور تر شده بود
 : سرش گذاشتھ بودیسالن رو رو

 روز بھ عمرم مونده باشھ کی اگھ ی حتخورمیقسم م...اری شاھکشمتیم-رھنما        
 یدونستی مزویتو ھمھ چ...یپست فطرت عوض..  آشغــــــال کنمی کارو منیا

 !!کصـــافـــــت
 :ستادمیبا پوزخند مقابلش ا        
 حد نتونھ جوانب کار رو بسنجھ و نی کھ تا ادهی بعی المللنی نابغھ بنی ھمچھیاز -         

 : بھ سر تا پاش انداختمینگاھ...ادیبعد جلو ب
 ممکنھ ھمھ ی درصد ھم فکر نکردکی یحت!...نیشتی بھ ظاھر انیاقا! اخھ ابلھ-         

 یفکر کرد! ؟؟ی دختر احمق تر از خودت دادھی اشاره لو بره؟ دل بھ دل ھی با زیچ
 انتقامتون رو فتھ؟اخرشمی اتفاق بی و خوشی با خوبزی و داستانھ کھ ھمھ چلمی فنمیا
  و خالص؟؟نیریگیم

 : سرخ شده از حرص گفتی و صورتادیسام با فر        
 خودم ی با جفت دستای کننکارویخداشاھده ا!!! یشی نمکی نزدسویبھ گ-         

 سویبھ گ...طرف حساب تو منم!!! یشـــی نمـــکی نزدســـویبھ گ. اری شاھکشمتیم
 !!ی ضربھ بـــزنی نداریحق

 بده کھ دست و بالت بستھ یلیخ.. ِاتفاقا طرف من اول اون موحد بعد تو: دمیخند        
 !! نھ؟؟دونمی و مزی کھ ھمھ چی بھش خبر بدیتونیست و نم

 نکارویبھ خدا قسم کھ ا..کشمتی می بھش برسونیبیاس...اریخفـــھ شو شاھ -سام        
 !!!کنمیم

 ..: بھ خودش و دست بستھ اش زدمیوزخندپ        
 !میبچرخ تا بچرخ...بد... رھنمای انتخاب کردویبد راھ-         
 ..داخل اتاق شدم        
 :می از جا بلند شدی ھمگی بعد با ورود قاضیکم        
 صورتش کذاشت و ی رو رونکشیع. نییبفرما.. ھستی جلسھ رسمیقاض        

 کھ حاضر کرده بودم رو نگاه یاطالعات... شروع بھ خوندن پرونده مقابلش کرد
 دستاشو تو ھم گره داد یقاض...  اوردننیرھنما رو بھ ھمراه شاھ..  انداختم یمختصر

 :  شدلی بھ جلو متمایو کم
 .گاهی بھ جادیاری بفیتشر... متھم محمد سام رھنما -یقاض        
 رو از دستاش باز ندیسرباز دست.  از جاش بلند شدنھیرھنما اروم و با طمان        

 من ی نگاھش روکبارهی ستادی اگاهی مالش داد و پشت جایمچ دستش رو کم..کرد
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 یپوزخند.. دادم صینگاه پراز نفرت و حسرتش رو کامال بھ خودم تشخ.. شدخکوبیم
 .کھ دستھاش تو ھم مشت شد... زدمتشیبھ وضع

 بنده اری اعمالتون در اختیشواھد و ادلھ مربوط بھ تمام...جناب رھنما -یقاض        
 ...نیلطفا از اول و مفصال افعال مربوط بھ پرونده رو شرح بد. قرار داره

 :رھنما اروم شروع کرد        
 شی پی و اندیپدرم حدود س...فرزند فرزاد رھنما ھستم...محمد سام رھنما...من-         
 . مجلس شورا شرکت کردندهی نمادیان کاندبھ عنو
 :دادی با دقت بھ حرفھاش گوش میقاض        
 لی سن ھنوز دلنی و امروز تا ادی نامعلوم بھ قتل رسلی بعد بھ دالیکم -رھنما        

 . نشدهدای براش پیقطع
 استعداد درخشان مدارس ی کھ داشتم بارھا تو ازمونھایی ھوش بااللیبھ دل        

 ی و ھربار مقام اول رو چھ تو سطح منطقھ و چھ استان بدست مکردمیشرکت م
 . انتخاب کردنی ازمون کشورستی لی کھ دادم اسمم رو برای ازموننیبا اخر..اوردم
 ی با کشورھای سطح رقابتی کشورم اتخاب شده بودم براندهیبھ عنوان نما..من        

 ..گھید
 چرونده اتیی کھ بھ جزی و حس کردم و سپس نگاھی قاضزی امنیگاه تحسن        

 .نداختیم
 .. من کسب کردیندگی صد و ده کشور بھ نمانیمقام سوم رو ب...رانیا -سام        
کم کم خونھ مون پراز .. مجلھ ھا و روزنامھ ھا شدتریکم کم اسمم سر ت        

 تو مرکز توجھ نیومده بودم از ابھ ستوه ا..  روزانھ مختلف بودیخبرنگارا
 ونیبا مادرم در م..  در کار نباشھی شھرتچی مثل گذشتھ باشم و ھخواستمیم.بودن

با .. از کشورم خارج بشملی تحصامھ ادی شد تا برای مشکل راضیگذاشتم و اون با کم
 انگشت ابونیتو خ.. بودارمی امکانات و رفاه در اختنی تری و عالنی حاال بھترکھیوجود

داخل فرودگاه ھا ..دونستنی رو ھمھ متمی ھورفتمیمغازه م..اشاره ھمھ طرف من بود
ران ی کھ بود از ای و مشکلیبھ ھر سخت. شناختنی ھم منو می المللنی مسافران بیحت

 دانشگاه نی تو بھترخواستمی کھ داشتم نمییبا وجود ھوش باال. رفتمکایامر..خارج شدم
 ی دانشجوھانیب!ی کالج عادھیتو .. باشمی عادیل ادما مثخواستمیم..درس بخونم

 !یعاد
 بھ شرکت تو بحث ھا یادی کھ با وجود اون سن کم عالقھ زشمی نمنیمنکر ا..اما        
 ھی واحد یبعد از گذروندن س..  بودیرشتھ ام پزشک.. گوناگون داشتمینارھایو سم

 قراره بھ اون کای امری پزشک ھانی و حاذق ترنی از بھتریکی کھ دیروز خبر رس
 بھ دانشجو شی گذاشتن اطالعات علماریدر اخت  سواالت وی و پاسخگوادی بیکالج عاد
پروفسور جان ..رهی قاره بھ شمار می ھانی االن ھم اون پزشک از برتریحت. ھا باشھ

 ی تک تک سواالت من بود و بعد از اتمام ساعت کالسیاون روز پاسخگو! ھانس
 کھ م بودی من تنھا کسدیشا...  گفتکیناختن من رو کرد و بھم تبر و شییاعالم اشنا
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 ناخواستھ تو شدی باعث منیو ھم... برتر بودمنقدری ای عادی اون ھمھ دانشجونیب
 ھم پروفسور ھانس بھ کالج ما اومد و اون درست گھی دکباری.. مرکز توجھ باشم

 بھ من ی ادهی اون روز اپروفسور.  دانشجوھا بودیلی بود کھ جشن فارغ التحصیزمان
 بھ عنوان یاز من خواست تا مدت. کردمی می زندگشای تمام عمرم رو با رودیداد کھ شا

چرا کھ طبق گفتھ خودش .. بود کھ از خدام بودیزی چنیو ا.. کنمشیکاراموز ھمراھ
 رفت و امدم بھ خانواده لمیکم کم در کنار ادامھ تحص..  رو داشتمتی صالحنیمن ا

 ام رو قھ بود کھ شغل مورد عالیحاال زمان..محمد سام رھنما..من.. ھانس باز شد
 از کارھا یاری بستیمسئول.  بودمدهی پزشک ھا اموزش دنی از ماھر تریکیدرکنار 

 دست میرو ھانس بھ من سپرد و از اون روز بھ بعد با صادر شدن مدرک پزشک
 ھینھ حس ..کردمی بودن میحاال بود کھ احساس عاد.شدمراست پروفسور انتخاب 

 !نابغھ
 می درمان بھ تی رو برای کار نگذشتھ بود کھ پروفسور دخترنی از ایچند ماھ        
 شی نمونده بود و کل وجودش تو اتی ازش باقیزی کھ چیدختر. کردی معرفیجراح

 شون رو اعالم کردند و یی با وجود مھارتھاشون عدم توانای پزشکمیت... سوختھ بود
 بود و فی ظریلی خیکار اون جراح.. سپردمن پروفسور اون کار رو بھ..دندیکنار کش

 اون دختر انفصال ی برایطی پروفسور اعالم کرد کھ در صورت وقوع ھر شرایحت
 مختلف فقط و فقط بھ عھده یساختن فرمول ھا. کنھی رو از شغلش اعالم مشیشگیھم

  درمانی کدوم از اون فرمولھا جوابگوچیھ..میشدی تر از قبل مسویمن بود و ھربار ما
 جواب داد و درمان رو رفتھ رفتھ شروع یدی فرمول اخر در اوج نا امنکھیتا ا..نبود
 ..میکرد

 دوست من بود روز بھ روز از حال نی تریمیتنھا پسر پروفسور کھ حاال صم        
 از اتفاق گذشتھ ی منشا رواندی شده و شا افسردهنکھی و اکردی مفی اون دختر تعرمیوخ

 سوی گانی کھ رایدر حد.. شدیمی صمیلی با اون دختر خانیرابطھ را.  کردهدایاش پ
 کھ ی و ھر بارشدمیکنجکاو م.  و بسدیدی اش ماشتھموحد رو بھ عنوان تنھا خواھر ند

 کس چی ھدنی بھ دیلی تماگفتی و مدیکشی مغی جرفتمی مشی پسوی گدنی دیبرا
تو . کرده بوددای پی روانیماری بشھیاون دختر کامال ر..گفتی درست مانیرا..نداره
 نھ اھارلب بھ نھ ن..موندی و ساکت منشستی گوشھ اتاق منی ترکی و تارنی ترییانتھا

 دای بھش کمک کنم تا بھبود پخواستیدلم م..کم کم اون دختر برام مھم شد..زدیشام نم
 کردم تا از اون حال زی براش تجوی قوی داروی سرکیبا مشورت پروفسور ..کنھ

 بار دوز داروھا رو باال تر نیا..اما اثر نداشت.  نبودی کمیداروھا..ادی برونیب
 مھم یلی خشی روحیماریش صدمھ بزنھ اما درمان بیممکن بود بھ سالمت جسم.بردم

 .کم کم داروھا اثر کرد..تر بود
 زبون باز کرده و سوی گفت کھ گانی روز راکی  کامل اون دختریبعد از مداوا        

 یکنجکاو..  داشتشی در برگردوندن زندگیسع...تمام گذشتھ اش رو بھ حرف اورده
 ی ھاشھیر.. ھی موحد چسوی ھدف گدمی کھ فھمی از اندازه ام کار دستم داد و وقتشیب
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حد  موسویھدف گ..وستی پقتی برام بھ حقرممرده درونم زنده شد و مرگ ناحق پد
 راه نیو ا.. کھ باعث مرگ پدر من شده بودندییکسا.. ھا بودی خاندان تبارینابود
 شدی ناخواستھ واسھ من مھم مسویگ.. ھم بودری باعث قرار دادن ما دو نفرتو مسیاتفاق

پلھ پلھ جلو .. بذارهارمی رو در اختشی خواستم اطالعات درسانیاز را..دمیفھمیو من نم
 با تمام اصول میکم کم در کنار مھارت پزشک.  بودی عادزی و ھمھ چمیرفتیم

 یراندازی مھارت تیریادگی.  کردمدای پیی کامل و جزیی اشنای وشبکھ ایوتریکامپ
 اموزش اطالعات شبکھ سوی اعمال مختلف گیریادگی..سوی ساختن گیریادگی..سویگ
 چرا و دونمینم..ھمھ و ھمھ بھ عھده من بود.. شرفتھیاموزش ھک پ..یوتری و کامپیا

 ھا رو رو ی موحد دست تبارسوی شبھ بھ سرم زد کھ در کنار ھدف گکی یچطور
 ! نشده باعث حال االنم شدینی بشی ھدف پروبال نگرفتھ وپنیھم..کنم

 یو شما تک تک اعمال و پرونده :  تکون دادی بھ نشونھ تفھمی سریقاض        
 .نی رو ھک کردی تبارنیشاھ

 بھ یسکوت قاض. یاعتراض دارم جناب قاض:  بلند شدمنی شاھلیبھ عنوان وک        
 :ادامھ حرفم کمک کرد

 یحت! ھیرانی ای و جمھوررانی انیعمل محمد سام رھنما کامال بر خالف قوان -         
 در کشور ی رو ھک کرده باشھ باز ھم مدتی تبارنی شاھیاگر ندونستھ پرونده 

 موضوع رو داشتھ نی جھل بھ ایدعا کامال اتونھی و نمکردهی میخودش زندگ
 نکھیچھ بسا ا. بگذرهتونھی عمل نمنیا  ازی راحتنی دولت بھ ای اانھی رامیجرا..باشھ

بنده در مقام دفاع از موکلم ..!. نبودهی ھک پرونده عادکی انی عمل در جرنیا
 !.. فرد ھستمنیخواھان مجازات ا

 یاعتراض دارم جناب قاض:  رھنما بلند شدلیوک        
: رو بھ سام گفت.. ِی تبارنی شاھلیحق تماما با وک..ستیاعتراض وارد ن -یقاض        

 ! لطفانیادامھ بد
 .. از ھک اون پرونده شدم، رھاش کردمی موفق بھ تعداد کمیوقت -سام        
  کار؟نیو ھدفتون از رھا کردن ا -یقاض        
مھم شده .. بودتیبرام تو الو..سوی گیرفتارھا...رفتار: سام با من من جواب داد        

مھم ..ادی خودم در بتی کنم تا تحت حمایبانی بھ نحو تحسنت ازش پشتخواستمیبود و م
 ضربھ ھارو نی بود کھ با وجود سن کمش بدتری از دخترتی من حمای برازی چنیتر

 . کنمیدگی مناسب بھش رسوقع مھیرھاش کردم تا ..خورده بود
 بھ دیاری بفیتشر...ی تبارنیمتھم شاھ...نینیبنش.ممنونم.. خباریبس -یقاض        

 .گاهیجا
 .نی بدحی جناب رھنما توضیدر خصوص ادامھ حرفھا -یقاض        
! ؟ی مال؟فسادی خوارنی زمی اعتراف بھ افشاگفت؟ی میچ.. ساکت بودنیشاھ        

 : سام بلند شدلیوک..... خودش؟ یکارھااعتراف بھ گند زدن 
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چند سوال رو از متھم خواھان ..یبا احترام بھ محضر دادگاه و جناب قاض-         
 .ھستم

 . تکون دادی سریقاض        
 ی بند بھ اصول کاریکھ در وھلھ اول پا...  مجلسندهینما...ی تبارنیشاھ-         

 سوال نی داشتھ باشھ؟اتونستی انجام اون اعمال پست می برایلیچھ دل..خودش ھست
 بھ ی بعدی جواب داده بشھ چرا کھ روشن شدن ماجراھادی ھست کھ بای سوالنیمھم تر

 . سوال وابستھ ستنیا
 .. ھمچنان ساکت بودنیشاھ        
 دارن بھ موکل اتشونیانی با بشونیا.. یاعتراض دارم جناب قاض- با اخم بلند شدم        

 !!کنندی میدی قی و اونو متھم بھ بزننیمن برچسب م
 !نی کلماتتون دقت کنانیلطفا در ب..اعتراض وارده -یقاض        
 کھ یبھ ھرحال.. کنمی می دادگاه شخصا عذر خواھیاز محضر رسم - ساملیوک        

 نی ارائھ بدم مربوط بھ زمخوامی کھ میگریو اما مدرک د.  جواب موندیسوال ب
ھست کھ براساس (...)  ھکتار واقع در منطقھیبھ وسعت س... در دوران حالیخوار

  گرفتی رو بھ سمت قاضیرپرونده قطو. شواھد و ادلھ مربوط بدست اومده
 چشم نی بھ شاھنیخشمگ...؟؟!! کرده بوددای از کجا پنویا...دیبرق از سرم پر        
 ! وار بستھ شدچارهی بنی شاھیچشمھا..دوختم
 اری با توسل بھ شاھی تبارنیشاھ...  ستی ماجرا نانی پانیو اما ا - ساملیوک        

 نی اعمال خودش رو پوشونده و اتیاکثر..  کھ در واقع برادر زاده اش ھستیتبار
 قاتیبا استفاده از تحق.. شھی محسوب مانتی خنی بزرگترلی وککیعمل در مقام 

 نی افراد ربوده شده و انید ضمانت؛ توسط ای بھ قیمربوطھ،موکل من در دوران ازاد
!  کامل داشتھی موضوع اگاھنی بطور کامل ازای تباراری ھستش کھ شاھیدر حال

در . قرار دادهتی خودش رو تو الوی چشم بستھ و نفع شخصی موضوعنی چنیرو
 داشتھ دی الزمھ رو بای ھست و با تمام مقررات اگاھلی وککی خودش کھیحال

 انیاقا.. دارم بھ جرم ربوده شدن موکل منتی موضوع بنده شکانیا گذشتھ از..باشھ
 نی؟با ا! زدند و موکل من رو گروگان گرفتند؟ی جرمنی دست بھ چنی بھ چھ حقیتبار

 کھ ی با استفاده از پرونده ای بودند؟ جناب قاضیزیموضوع در صدد اثبات چھ چ
 در ساعت شش صبح روز نماخدمتتون ارائھ دادم و با اثبات ربوده شدن محمد سام رھ

انسان !ستی در گذشتھ نی تبارنی پرونده محدود بھ اعمال شاھنی قطعا اکشنبھی
 نی ای براتونستھی میاون ھم ربودن محمد سام رھنما چھ نفع!  جرمنیبزرگتر..ییربا
 ی تمامی عمل رونی با انجام ای تبارانی اقای داشتھ باشھ؟؟ جناب قاضونیاقا

 !مونھی نمی باقی شبھھ ای جاچیو مجرم بودن رو زدند و ھ دییکارھاشون مھر تا
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 انی بھ دور پایزی چیعنی! اخر کاریعنی من ی برانی و ازدی تابانھ میقلبم ب        
 از دھنم در ی کلمھ اچیھ!! ی تباراری شاھیشگی شدن ھمچارهی بیعنی!نمونده بود

 !انی سوت پایعنی نی و اشدی خودم استفاده مھی بر علیچرا کھ ھر حرف.. ومدینم
 : وادامھ داددی دور چرخکی سام لیوک        
...  جھل بھ ھک پرونده ھارو نداشتھی گاه ادعاچیھ..  موکل منیجناب قاض-         

 شی مادری کشورتی ھست کھ در وھلھ اول ھوی المللنی نابغھ بکیمحمد سام رھنما 
 تفاوت ی کشور خودش بی نسبت بھ ابروتونھی میچھ کس...کشھیرو بھ دوش م

الزمھ رو نداره؟ جناب   و تعصبی نسبت بھ کشور خودش عرق ملیباشھ؟چھ کس
 رو بدست ی اعمال اطالعات واقعنی ھست کھ با توسل بھ ایموکل من تنھا کس! یقاض

 ی مورد چھ کسنی از اریغ! و خانواده اش رو اشکار کردهی تبارنیاورده و دست شاھ
 بوده کھ ی اطالعات رو رو کنھ؟ موکل من ھدفش کمک بھ دولتنی کامال انستتویم

 گاه چی ھی تبارنی شاھیھک پرونده ھا..  پنھون شده بودهالعات اطنیناعادالنھ ا
ھست و .. بوده یرانی اتیچون وابستھ بھ ابرو و ھو.. شھیسرقت محض مربوط نم

 !خواھد بود
 ی در صورتنیکل شھر رو در بر گرفتھ و ا متھم میدامنھ جرا..یجناب قاض        

 اعمال رفتھ رفتھ نی اتی النھای کرده فدایبوده کھ متھم بھ صورت کامل بھ مجلس راه پ
 !!کل کشور رو احاطھ کرد

 ی وقتش نشده کھ متھم بھ سزاایا... صرف نظر از ربوده شدن موکل منیحت        
 خودش رو از یشگی انفصال ھمی تبارنی شاھلی وقتش نشده کھ وکایا! اعمالش برسھ؟

نھ بھ دنبال منافع ... بھ دنبال عدالتھلی وککی..یپروانھ وکالتش امضا کنھ؟ جناب قاض
 و ی اگاھی اعمال رو از رونی ای تمامیر تبااری شاھکھی خودش در صورتیشخص

 !! خودش انجام دادهی حفظ منفعت شخصیبرا
 مدارک من خواھان اشد نیبا توسل بھ ا: د زادی و فرستادی ای قاضیرو بھ رو        

 !! دو فرد ھستمنیمجازات ا
 : وحشت زده لب زدنیشاھ.. ھمھممھ سالن دادگاه رو در برگرفت        
  بکنی کارھی اریشاھ-         
 دارن بھ من برچسب شونیا..یاعتراض دارم جناب قاض: با استرس بلند شدم        

 سوال ری ھست شان منو ززی امنی توھی کھ بھ راحتی حق ندارن با کلماتشونیا...زنیم
 !..ببرن

 : دادگاه رو در برگرفت و رو بھ من ادامھ دادی سکوت قاضادیفر        
 ی حرفھایتمام..ی جناب تبارستی نرفتھی پذیطی شراچیاعتراضتون تحت ھ-         

 نیی بفرمانی موکلتون دارای  از خودتونیاگر دفاع.. حساب شده ھستندی خالقیاقا
 :لبھامو بھم فشردم....  منیول-         
 .رمیپذی تھمت ھارو نمنیمن ا-         
 ن؟ی گفتھ ھا دارنی رد ای برایو چھ مدرک -یقاض        
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 !! ما بودھی بر علزیھمھ چ..! دمی بھ صورتم کشیدست!!  نداشتمیچیھ!!یچیھ        
خواھشمندم مجددا بھ .. محمد سام رھنما... ی خب جناب تباراریبس-یقاض        

 .!نیاری بفی تشرگاهیجا
 قای ؟ و دقنی شما ربوده شدن؟یکنی مقی رو تصدلتونی وکی حرف ھاایا -یقاض        

 چھ مدت؟
 ! تمامکماهی...یبلھ جناب قاض -سام        
 : بار بلند شدمنیا        
 مجاز ری حمل غفیتکل.. محترمیادگاه و شخص قاضبا احترام بھ محضر د -         

 ری مھمات و اسلحھ بھ صورت غی محمد سام رھنما تعدادی جناب قاض؟یاسلحھ ھا چ
حمل اسلحھ .  بودهیی فرد انتقام جونی اتین.. کردهیمجاز در کشور با خودش حمل م

. ستی مورد قابل گذشت ننیا.. ھستین قانوری غی اون ھم بھ صورت پنھونرانیدر ا
 . با پنھون کردن اسلحھ ھا اشکار ھستی مجرم بھ راحتتیسو ن

اما ..کردمی کھ اون اسلحھ ھارو با خودم حمل مرمیپذی من می قاضیاقا -سام        
 سوی کشور و کمک بھ گنیھدف من فقط و فقط کمک بھ ا..رمیپذی رو ابدا نمییانتقام جو

 ھستند کھ با لشونی و وکی تبارنی داشتھ شاھیی کھ ھدف انتقام جویکس...موحد بوده
من . مجرمانھ جلو بردندتیتک اھدافشون رو با ن  و تکدندی سوقصد من رو دزدتین

 دو نفر تحت نی معلوم نبود چھ مدت توسط افراد اکردمی فرار خودم نمی برایاگر اقدام
 !اسارت بودم

 قی موکلم رو تصدی تک تک حرفھایجناب قاض:  سام ادامھ دادلیوک        
 ی در مقام اجرالی وککی بر خالف سوگند قای کھ دقیزیچ.. ی تباراریعمل شاھ..کنمیم

 .کارش ھست انجام شده
 ام ھیتک تک پرونده ھا تک تک جملھ ھا بر عل.. گفتن نداشتمی برای حرفگھید        

 .. اومدی از دستم بر نمیبود و کار
 : پرونده مقابلش رو بست و گفتیقاض        
 ھیو با استفاده از مقام دفاع..رانی ای اسالمیبا استناد بھ منابع و قانون جمھور -         

 !ختم جلسھ... موکول خواھد شدندهی پرونده بھ ھفتھ ایی نھای ،رایھر دو طرف دعو
 خوشحال یلی سام کھ خلیوک..دستم بستھ بود.. ھمھمھھ دادگاه رو در بر گرفت        

 . دادنش کردیدواریو شروع بھ امبود بھ سمت سام رفت 
 ھی کافنیشاھ.: سرخ شدمتی افتادم شک نداشتم از شدت عصبانی صندلیرو        

 کنھ کھ کارتی خدا بگم چنیشاھ!! کنمیدودمانتو نابود م....پروانھ وکالتم کنسل بشھ
 تو متھم شناختھ ی فقط منم تو کارھاھی کافنیشاھ!!یھمھ دست و بالم رو بست

 !کشمتیم..نی شاھتکشمیم!بشم
 ! بزنھیجرات نداشت حرف.. فضا خفقان اور بود... نشست دهی ترسنیشاھ        
 مندانھ اش بھم دھن روزیحاال سام بود کھ نگاه پ..ھمھ رفتن... دادگاه خلوت شد         

 !کردی میکج
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 یادی رو بھش گفت گفتگوشون زییزای رفت و چی سام ھمراه قاضلیوک        
 : برگشتی با خوشحالتیدر نھا. دادی نشون می مختلفی شدواکنش ھایطوالن
  گرفتمی ازادفی سھ روز برات تخفیمحمد جان، ط-         
 : بودی حال اما برق چشماش انکار ناشدنی بیرھنما کم        
 .ی تو زحمت افتادیلیخ.. جاندی سعیمرس-         
 برد ی قویلیبھ احتمال خ.. ال حاضر شواز حا..  ام رو انجام دادمفھیوظ-دیسع        

 کنمی رو درست میھمھ چ..نگران نباش..پرونده با ماست
من ...ستی تو بمونم برام مھم ننی اگھ سالھا ایحت:  گفتی ناراحتیرھنما با کم        

 ماتشی تصمسویگ.. مراقبش باشکنمیخواھش م.. دی ام سعسویفقط و فقط نگران گ
 بھ خودش نی بنی اخوامینم.. دهیکار دست ھمھ و خودش م..ھییھوی..عجوالنھ ست

 ...صدمھ بزنھ
 یریاالن م..مطمئن باش حواسم بھش ھست:  تکون دادی با تحکم سردیسع        

 شش؟یپ
 زیخصوصا حاال کھ ھمھ چ..  اروم بشمتونمی کھ بواسطھ اش مِیتنھا راھ -رھنما        

 زودتر بھش بگم کنار دیبا.. نگرانشمیلیخ...دونھی مزوی ھمھ چاریروشن شده و شاھ
 ! در خطرهزشی االن ھمھ چسویگ! بکشھ

 .. بھش انداختمی رو دست بند بھ دست بردند نگاه مغضوبانھ انیشاھ        
 تر دست عی سردی کردم بای رو طی مزخرف و طوالنیبا شتاب راھرو        

 !دینبا.. خودم نابود بشمذاشتمی مدینبا... کھ شدهیھرطور...جنبوندمیم
 &ســویگ        &

 رو ومدی کھ از دھنش در مییحرفھا! باور نداشتمدمیشنی رو کھ مییزمزمھ ھا        
 ی چھ اتفاقاتایخدا!  منیخدا...تمام وجودم بھ لرزه افتاده بود!  ھضم کنمتونستمینم

 راه اری شاھاری شاھادی کھ فری شخصنی اای خداشد؟یداشت از کنار سرم رد م
 !نائھ؟یت...انداختھ
 شده بودم و داری زمزمھ ھا از خواب بیاز صدا...با ترس تو جام نشستھ بودم        

 مو ذاشتی دشمنم منی بزرگتراری داشت در اختنای کھ تیی تک تک حرفھادنیحاال با شن
 لحاف بھ خودم ری زیانقدر.. برمرونیجرات نداشتم از اتاق ب... شده بودخیبھ تنم س

 یکیدر اتاقم باز شد و روزنھ کوچ.. چشمامو بستمییھا  قدمی صدادنی تا با شندمیرزل
 ! من خوابم درو بست و رفتنکھی از انانیبا اطم... نور وارد شد

 کرده ری کھ بھ زور تو زندون چشمھام اسیقطره اشک... لحافریاز ھمون ز        
 وجود ی جاسوسکردمیباور نم.. و وسعت بالشتم رو در بر گرفتختی رنییبودم پا

 حساب ی بوده و تک تک کارھاکی حد سھ سال تموم بھمون نزدنیداشتھ باشھ کھ تا ا
 لو لیکم کم دل..مجھول ذھنم جور شد  یکم کم پازل ھا..دادهیشده امون رو گزارش م

 تی ھودنی از فھمیلرز..  بر تنم نشستیکم کم لرز..دمیرفتن کارھامون رو فھم
ھمون موقع بدون ..ھمون لحظھ..ختمی و اشک ردمیلرز!  ھای توسط خانواده تبارمیواقع
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 کھ بھ ی و ھرچدمی کشرونی تخت بری رو از زکی چمدون کوچیفکر کردن اضافھ ا
 صفت یھرچ...وونھید..گنگ..وحشت زده..ختمیری رو داخل چمدون مدیرسیفکرم م

 ی خون رو بھ راحتی لبامو دندون زده بودم کھ طعم شوریانقدر..شدیبود شامل حالم م
 کھ کرده بودم و یاز حماقت..مردمیداشتم م.. رو تار کرده بوددمیاشک د..کردمیحس م

بھ سرعت ... بستھ شدن در اومدیصدا! رو کرده بودمنانی اطمتی جاسوس نھاھیبھ 
تم و نداشتم رو  کھ داشیھرچ..  رفترونی شال وکاله کرده بنایت..پشت پنجره رفتم

 گھی من دیجا.. اومدمرونی و از اتاق بدمیبا سرعت لباسھام رو پوش...جمع کردم
 ی شدت واکنشش پِلیتازه بھ دل.. جاسوس نبودکیکنار .. خونھنیتو ا..نجایا

 ..: کردی تالقزی می برگھ روانگاھم ب..بردم
 حوصلم یاب بود تو ھم خورهی خونھ دلگیھوا.. ھوا بخورمرمی جان مسویگ        " 
 "زمی عزگردمیزود برم..سر رفت

 و ختمیاشک ر..ختمیمچالھ اش کردم و اشک ر..کاغذ رو تو دستام مشت کردم        
 :دمی کشادیھق ھق وار فر... ھق زدم
 !!! کصــافتیدروغــگو-         
 نیاز ا. سقوط کردم و زار زدم از باختنمنی زمیضعف داشتم با جفت پاھام رو        

 !! کھ تنھا مھره سوختھ بودم و بسکردمی اقرار مدیکھ با
          

 
 ی چدونستیم..می من کدونستی ماریشاھ...شدمی موونھیداشتم د.. دمیکشی مادیفر        

 تو دلم یتا بذر شک ذره ا..باھام ازدواج کرد.. منو عقد کردنھایبا علم بھ ھمھ ا..خوامیم
 من یریادگی در ی ھفتھ اخر سعنی کھ ایساز. زشی محبت امیرفتارھا..کاشتھ نشھ

 کھ کامال مطابق ی ایسفارش دادن بستن.. بھ باغ پرندگاننمبرد..عقب تر رفتم...داشت
 مثل خوندی انجام بدم و اون جلوتر ذھنم رو مخواستمی کھ من مییکارھا.  ام بودقھیسل

 ارتباط رو داشتھ نیشتری کھ بتونم بھ خانواده خودشون بیدست و پا کردن کار
 ی انقدردم؟چرای ندخودم  رو بھیکی ھمھ نزدنیچرا من انقدر احمق بودم کھ ا...باشم

 من دونستیم... کفتار نشدمھی فرد در قالب نی تریمی متوجھ صمیداغ بودم کھ حت
 : ھم سوختیبدجور..حنجرم سوخت..از تھ دلم.دمی کشغیج!خوامی میمن چ.. میک

 مشت ی چوبزیمحکم بھ م!! پست فطرت! اشغــال! ییییضـــعو!! کشمـــتیم-         
 رو شده بود و من احمق تمیھو.. با جنون فاصلھ نداشتمیزیچ..دمیکشی مغی و جزدمیم

 ..ادی بھ روزم داره می چدمیفھمی و نمرفتمیچشم بستھ جلو م
چھره برق گرفتھ سام تو ..ترسون تو جام بلند شدم.. در خونھ با شتاب باز شد        

 از اشکم و دست قرمز شده از شدت سی صورت خدنیبا د.. شدانیچھار چوب در نما
 : ھراسون بھ سمتم اومدزیضربھ ھا بھ م

 سو؟یگ! ادی تا کوچھ مغتی جیصدا!!  شده؟یچ..سویگ...ی علی مرتضای -         
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بدبخت ..سام: دمی نالمیچارگیزار زدم با ھمھ ب..خودمو تو بغلش پرت کردم         
 ..:بدبخت شدم..میشد

 ھمون نایسام ت..دادهی ماریگزارش لحظھ بھ لحظھ رو بھ شاھ..نایت..سام-         
 سھ سال نی بود کھ تو انایت! تو و محکوم شدنت شدهیری بوده کھ باعث دستگیجاسوس

 چارهیب..سام..دادی مین رو غلط از اب دراورد و گزارش اشتباھتمام محاسباتمو
 ی ابری مدت زنی بود کھ تمام ای کسمون ھنایت...دونھی مزوی ھمھ چاریشاھ..میشد
 !رفتیم

 : سرم خشک شدیدستش رو        
 !!نا؟یت: با بھت زمزمھ کرد        
چھ .. کنم سامیچھ غلط:  چنگ زدمراھنشوی پقھیخودمو تو بغلش فشردم و         

 ..!!یفھمیم..می شدچارهیب!کجا برم؟..زمی تو سرم بریخاک
 ؟ی دارنانی اطمسو؟چقدری گیتا چھ اندازه از حرفت مطمئن -سام        
 کھ گفتیداشت بھش م!! تک بھ تکشونو..دمیحرفاشونو شن: با اشک جواب دادم        

 دمیمن کنار کش
 ؟یدیکنار کش: عجب گفت بار با تنیا        
 رزرو کردم طیبل.. گفتمنای بھ تنوی و ادمیکنار کش...خستھ شدم: سرمو تکون دادم        

 کھ شدم مکالمھ ھاشونو داریب..رفتم بخوابم.. و واکنش نشون داددی فھمنایت..تا برگردم
 .و کاغذو بھش نشون دادم.. مطمئنم.اری شاھشیاالنم رفتھ پ..دمیشن

 و سرمو تو دی رد اشکم رو بوسی صورتم رو کنکاش کرد روی قراریسام با ب        
 : دادی کھ چندان خودش ھم از حرفش ھم مطمئن نبود دلداریاغوشش گرفت با لحن

نگاھش بھ چمدونم .تو نترس،نگران نباش.کنمی درستش مزمینگران نباش عز-         
 :افتاد

 رو طیبل.. کس بھت نرسھچی کھ دست ھیی جابرمتی االن منیھم... برش دار-         
 ؟ی رزرو کردی کیبرا

 !گھیھفتھ د-         
  کجاست؟انیرا! میچمدونو بردار بر -سام        
 !دونمی نمیچیھ...دونمینم-         
 نشستھ بودم و فقط ی تاکسیتو. می و از خونھ خارج شددمیدستھ چمدونو کش        

 ..کردمی مھیگر
 : گفتی از اون حالت خارج کنھ با لبخند کم رنگی کمنکھی ایراب        
  خبر نسبتا خوب بدمھی بھت خوامیم -سام        
 :دمی بھ سمتش چرخیبا صورت اشک        
 .دادگاھم امروز بود -سام        
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 خب؟:  گفتمدهیشوک زده و ترس        
 یرا.  ھا روشن شدهی تبارھی علزیھمھ چ.. پرونده بھ نفع ماستگھی ملمیوک -سام        

 !ندهی افتاد واسھ ھفتھ ایینھا
 ازاد ی ک؟یشیازاد م.خداروشکر:  چشمھامو بستمدی شای ارامش لحظھ ایبرا        

 ؟یشیم
 .گردمیبھ خاطر تو ھم کھ شده برم-سام        
 عشقش نسبت بھ خودم ضعف نیز ا توجھش،انی لحن با محبتش، از انیدلم از ا        

 و چونھ ام رو دمی تو بغلش خزدمی توجھ بھ حضور راننده خودمو جلو کشیب.رفت
قطره .فشردیدستاش دور تنم حلقھ شد و سرمو بھ خودش م..  اش گذاشتمنھی سیرو

 : کردسی رو خرھنشیاشکم پ
 .. سامرمیمیدارم م-         
 دفعھ ھمھ نیا..کنمیدرستش م.  باش ارامشماروم: اروم بغل گوشم زمزمھ کرد        

 کنمی رو درست میچ
 نانیبھش اطم..شدی درست مزی ھمھ چنکھی ایعنی کنمی درست مگفتی سام میوقت        
 . داشتممانیا.داشتم

 عمارت خی اراده نگاھم می بیول.. چرادونمینم.. می اشنا رد شدیاز کنار عمارت        
 نی ادیشا.. کھ وحشت زده ام کردیسوال.. تو ذھنم جوالن دادی ناگھانیشد و سوال

 ی جور شدن تکھ ھای برای وحشت تلنگرنی ادیشا.  االن بودطی شرالیوحشت بھ دل
 ی نسبتا بلندیرو بھ راننده با صدا!  با ترسمراه ھیتلنگر.. مجھول بودیاخر پازل ھا

 .دی نگھدارنجایلطفا ھم: گفتم
  فرودگاه امام نبود؟رتونیمگھ مس-راننده        
 ؟یخوای می چنجای اسویگ -سام        
 . شدمادهی بردم و پرهی دستمو بھ سمت دستگگردمیبا گفتن بر م        
 سو؟ی گیکنی مکاریچ: دی شد و بازومو بھ سمت خودش کشادهیسام ھمراھم پ        
 :نگاھم سمت پنجره بود        
 شتری بزارمینم..کشھی طول نمشتری ساعت بمین..امیاالن م.. سامکنمیخواھش م-         

 .. ازش بگذرمتونمینم..شھ
 ؟؟یاز ک:  گفتی بلندیبا صدا        
 :تالش کردم تا بازوم رو از دستش خارج کنم        
 امیاالن م-         
 ؟یگفتم از ک: دی منو بھ سمت خودش کششتریب        
 : شدمرهیماش خ تو چشتیبا مظلوم        
 !از شاھرخ-         



 271 

حاال تو ... اون گلرخو سوزوندسوی؟؟ گ!شاھرخ: دستاش رھا شد و با بھت گفت        
 ؟یسوزونی واسش دل میدار

زنگ عمارت رو ..دمیرھام کرد دو.. گردمیزود برم..توروخدا.. سامشھی مرید-         
 .در باز شد.اشکامو پاک کردم..چند بار پشت سرھم زدم

 .نیصحرا خانم؟ خوش اومد:  بھ سمتم اومدحھیمل        
 نجاست؟ی ااریشاھ. ممنونم:دمی زدم و پرسیلبخند زورک        
 ..ومدنی ننجای اشبھی از داریاقا شاھ: حھیمل        
  بھ باال انداختمینگاھ...شیپ... شی پرمی م خانمحھیمل: سرمو تکون دادم        
 .نیاری خانم شما صاحب اختنییاقا شاھرخ؟ بفرما -حھیمل        
 داره؟یب-         
 . شدنداری االن بنیھم..بلھ خانم-حھیمل        
نفس نفس .. رفت تو اشپزخونھ با دو از پلھ ھا باال رفتمحھی ملنکھیبھ محض ا        

 . درو باز کردمزدیقلبم تند تند م..ستادمی ابشیاتاق عجمقابل در ..زدمیم
 در عمارت کالفھ با پاش ی کھ جلودمیسام رو د..دیوزیباد م..پنجره اش باز بود        

 در اتاق رو بستم. دیکشی ضرب گرفتھ بود و بھ موھاش دست منی زمیرو
 ! اندازهیب..دیشد..ادیز..بغض داشتم...جلو رفتم        
بازم چشماش نم ..بازم لبخند زد...بھم لبخند زد.. دیمنو د..ستادمیکنار تختش ا        

 .اشک گرفت
 سرمو بھ نشونھ سالم تکون دادم کھ با بازو بستھ کردن پلکاش بھم جواب داد        
 زیاز ھمھ چ..پسرت. رمیم..یم.. بھت گفتمادتھی..ادی:  حرف زدمدهی بردهیبر        

 شھی ھمی گرفتم تا براطیبل..خوامی می چدونستیم! میمن ک.... مندونھیم..با خبره..با
 رو میبد جور...رو دست خوردم...از ھمھ طرف.. دمیکھ امروز فھم..کھ ..کایبرم امر

 نیچرا ا... سوال ازت بپرسمھیاومدم فقط ..رفتمی مشتمدا..االنم داش... دست خوردم
 بھم جواب بده یول..دونمینم...چرا االن..دونمی نمدیسوال زودتر بھ ذھنم نرس

جواب بده چون ....  کھ مامانم بھت داشت جواب بدهیبھ حرمت عشق..بھ..شاھرخ
 !فقط بھم جواب بده..شمی موونھیدارم د..دارم

مگھ ما !؟ی چرا گلرخ رو سوزوند؟؟یچرا منو نسوزوند! چرا گلرخ؟؟...چرا        
 م؟ی داشتیباھم چھ فرق

 جواب ذھنم مثبت خواستمینم.. دیش بستھ شد و اشک از چشماش چکچشما        
 :داد زدم..باشھ

 یچرا حت!  من نھ؟ی من گلرخ بود؟ ولیچرا بھ جا..شاھرخ توروخدا جواب بده-         
 !! ھدفت بابام بود نھ من؟مایموقع سقوط ھواپ

 شد بود چشمام شاھرخ رو تار پی کمینی برختی منییاشک از گوشھ چشمش پا        
 :بھ موھام چنگ زدم.. دیدیم
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فقط ...شھی مرمید. برمدیبا..جوابمو بده..یشاھرخ تو رو ارواح خاک مامان مھر-         
 ! سالھا ھدفت من نبودم؟؟نیبگو چرا تو تموم ا...بگو

 .. شدرهی و کمد خواری دونی مییبھ جا        
 دیشاھرخ جوابمو بده با:  صدا بودقی اتاق عانیا یوارھایچون د..داد زدم         

  بگو بھمزتیتورو جون عز..توروخدا..برم
 کم...ُک...ک...ک:  گفتیبھ سخت        
 : اشاره کردمشیواریبھ کمد د.. تو سرم زده شدیجرقھ ا        
 ؟یگی کمدو منیکمد؟؟ ا        
 اتو ی لباسھایجز کل... نبودیچیھ.. با سرعت بھ سمت کمد رفتم.. پلک زد        

 ! کھ ھمش لباسھنجایا:  انداختمی گاھدینا ام..  در رو باز کردمیکیپاشنھ اون ..دهیکش
 محکم وارکشی در و دیناخوداگاه دستم بھ گوشھ لوال... لباسھارو پس زدم        

دم  متوجھ شنکھی تا ازدمی توجھ لباسھارو پس میب.. دی کشری شد ارنجم بدجور تدهیکوب
 واریدر واقع د.پوک نبود.. نبودی خالوارید..واریلحظھ برخورد دستم با گوشھ د

 فکر با شتاب دو نیبا ا! ی گچواری از دری غیزیچ.. بودی سفت و اھنیزیچ.نبود
 گاو ھی شبیزیچ.. دقت کردمشتری بیکم..  نبودیخال..درستھ..ضربھ بھ اون قسمت زدم

. ی گاو صندوق مخفھی... تو کمد کار شده بود واری رنگ، بھ رنگ ددیصندوق تمام سف
 ھ؟؟ی جواب سوالمھ؟ رمزش چنیا: موضوع بھ سمتش برگشتمنیخوشحال از ا

 ...:کردی نگاھم می قراریبا ب        
 !تو..ُت...ت...ت-شاھرخ        
-  گفتماری شاھی لحظھ ادنیترسون ونگران از ھدر رفتن وقتم و سر رس        

 !!؟ی چیعنیمن؟
 ُتول تول...تو..َت...ت-شاھرخ        

  تولدمن؟؟خیتولد؟؟ تار: شوک زده از کلماتش گفتم        
 . پلک زدیبا لبخند        
          
 !سرد تر شد.دستام و ھمھ وجودم سرد بود        
! چرا من؟..شدیباورم نم..در باز شد... چوندمیپ..بھ سرعت رمزو وارد کردم        

 ؟! شده بوددهی کشتمی منو ھویط قرمز رو خھیچرا ...
..  مختلفیسند ھا!  زرد شدهی باطلھ و کاھی پر از ورقھ ھایگاو صندوق        

 رو ی اوردم کھ مامان مھررونی از اون عکس ھارو بیکی.. دی سفاهی سیعکس ھا
 رونی دستھ عکس تو گاو صندوق قرار داشت ھمھ عکسارو بکی بھ کینزد... دمید
 کھ ھمزمان با افتادن عکسھا م کردیکالفھ کل گاو صندوق رو با لرزش خال.. ختمیر

 .. پام سقوط کردیدو جلد قرمز رنگ رو
ورق ... ی تباریلینام شاھرخ فام..یشناسنامھ المثن: دمی کشرونیجلد اول رو ب        

 :زدم
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 ... صفحھ بعد..  متاھلتیوضع        
 .ی تباراریشاھ: نام فرزند        
دستام .. برق از تنم عبور کردانی نام مادر جردنیبا د..  ینام پدر شاھرخ تبار        

 رفت بھ زور کلمات یاھیاحساس تھوع کردم و چشمام س.. رفتجیسست شد و سرم گ
 :رو خوندم

 !ی طاھرزیمھرانگ...نام مادر        
 فقط ھمسر یمگھ مامان مھر...مگھ!بود؟... ھمسر شاھرخ نبودزکھیمھرانگ        

 مادر زیگھ؟مھرانگی می شناسنامھ چنیپس ا... شاھرخ نبود؟پسی اغھیص
 ! بودم؟یمن ک! بود؟؟.. نبود ی بچھ مامان مھراریشاھ!اریشاھ

 ی چنی نبودم؟ ازی مادر من نبود؟مگھ من فرزند ارشد مھرانگزیمگھ مھرانگ        
 تو حق من ی چطوراریکشھ؟شاھی مدکی اسم مادر منو بھ ی چجوراریگھ؟شاھیم

 مشترکھ؟
 .کردی نگاھم می و لبخند محوی قراریبا ب.. بھ شاھرخ چشم دوختمجیگنگ و گ        
 از نگاه دمیترسیم..دمیترسیم. رو برداشتمی لرزون شناسنامھ بعدیبا دستا        

 کھ ممکن بود ی اشھی شی از دروغدمیترسیم! ی سوال تلنگرنی از ادمیترسیم. شاھرخ
 دونستمی نمیچی کھ ھیقتیحق.. سرم اوار بشھی روقتی ھمھ سال بشکنھ و حقنیبعد ا
 !ازش

 ی ھمھ چخواستمی نمدیشا.. خاطرات خوبم خراب بشھخواستمی نمدیشا..ورق زدم        
 تصور یحت.. سر جاش بمونھ و تکون نخورهزی ھمھ چخواستمی مدیشا..ازم گرفتھ بشھ

 .تصور مامانم..نمی ترزیعز
 ی تباراریشاھ: نام فرزند        
 :نام فرزند        
 چقدر دمی کشمینی بھ بیدست..نھی تا فرزند دوم رو ببکردیمردمک چشمم حرکت نم        

 جرات بھ خرج دادم یفقط وقت..دونمی نمقھ؟ی دققھ؟پنجی دققھ؟دوی دقکی..دونمیگذشت نم
ناسنامھ از دستم افتاد و ش..سست شدم.حرکت نکردم... اسم ثابت موندیو چشمم رو
 از تار بھ تار بدنم عبور ی قوانی با جرتھیسیالکتر  بھ شوکھی شبیزیچ.کمرم خم شد

 نسبتا کوتاھم موھامو یبا ناخونھا! دندیکشی مغی سرم جی مورچھ تویکرد و دستھ ا
پوست سرم ..دمیمحکم کش.. عبور اون مورچھ ھا تو مغزم کم کنمی تا از رد پادمیکش

متوقف ..دن بوادیز..موچھ ھا حملھ کرده بودن..شدیاروم نم..سوخت..درد گرفت
انگار .. داشتنیادی عالقھ زیانگار کھ بھ رنگ مشک.. رفتنیتو مغزم رژه م..شدنینم

 نی کرده بودن و ای سرم خالی رو توی سطل از رنگ مشکھیکھ ھمراه با حرکتشون 
 ..دیرسی م و بھ پرده چشمامکردیرنگ سقوط م

 ..دیگوشم سوت کش        
 زانو زدم و با تمام توانم موھامو نی زمیبا دو زانوم محکم بھ حالت سجده رو        

تا متوقفشون کنم و .. کنمیری مورچھ ھا تو سرم جلوگی تا از حملھ دستھ دمیکشیم
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 بار نتونستم ساکت نیا... دمیمحکم تر موھامو کش.. بکشنغی گوشم جینذارم انقدر تو
 و بذارم مورچھ ھا حرکتشون رو رمی خفھ خون بگنستمنتو.. نزنمینتونستم حرف..باشم

پشت سرھم ..حنجرم سوخت..دمی کشغیج..بلند..یطوالن..محکم..دمی کشغیج. ادامھ بدن
 عی شده بود و غده داخلش لحظھ بھ لحظھ وسی گلوم گرد تر از ھر وقتبیس.. زدمغیج

 صدا قیاتاق عا نی کھ ادهی فاد؟چھیرسی نمی بھ گوش کسیی کھ صدادهیچھ فا..شدیتر م
 ...... کھدهی؟چھ فا.. بودمدهی و با اون تلنگر مزخرف فھمقتی کھ حقدهیبود؟چھ فا

دست ..  بودسی لبم تر و خیباال.. رفتی مجیسرم گ...سرمو بلند کردم        
 دوست شتری بدیمز رو شا فکر کردم کھ مورچھ ھا رنگ قرنیبھ ا..سرخ بود..دمیکش

 بھ کف پارکت فرود مینی قطره قطره از بھیرنگ قرمز ھر ثان... اومدیبند نم! دارن
 . اومدیم

 بھ من چشمھاش پر شده بود و با ھربار رهی رو کھ خی تحرکینگاه کردم مرد ب        
 .شدی مسیپلک زدن گوشھ بالشتش خ

 ....دهیچھ فا        
 .... کھ شاھرخدهیچھ فا        
 سقوط کرد یقطره قرمز بعد..ناخونھام شکستھ بود..دستم و از موھام جدا کردم        

 دمشیبا پشت دست کش... بودزی چنی ترتی اھمیب. لباسمقھی یرو
 ؟...تو-         
 : زدمی جون و مضطربیلبخند ب        
 ؟یمانم کرد کھ با ماییای بازگھ؟ھمونی داتھی جزو ھمون بازنمیا-         
 : حرفم سرمو تکون دادمدیی تایتند تند برا        
 . تر شددیتپش قلبم شد...دیصدام لرز...ھیمعلومھ کھ باز...معلومھ کھ اره-         

          
 ..ستمیمعلومھ کھ من مثل تو ن-         
 !!!!ست؟ی نینجوریمگھ ا!!! ی با من نداری نسبتچیمعلومھ کھ تو ھ-         
 :صدام باالتر رفت        
  با تو نــدارمیتی سنخچیمعلومھ کھ من ھ-         
من ... منـــــــــھھھھھھھھیمعلومــــھ کھ روزبھ موحد بابا: دمی کشغی بار جنیا        

تو !!  شاھرخیستــــی من نیتو بابا...شناســــمیمن تورو نم!  با تو نـــداارمی نسبتچیھ
 !ییییییستـــی انگلم نیو حتت..ییییستی کس نچیھ

 !!!شناســــمیمن تورو نم: غی پشت جغیج        
 !!!شناسمینم        
 !!! موحدمسویمن گ        
 .... موحدسویگ        
 !!شناسمی رو نمی تبارسویگ        
 !!!شناسمی ھارو نمیمن تبار        
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:  و با زخم داد زدمدمی با درد کششھی گرفت موھامو از رمی صورتیتارھا        
 !!!!!!!یییی لعنتشناســـــــــــــــمتینم

 بھ توده پرز ھی شبیزی چکردمی و من حس مرفتی چشمم رژه مینام فرزند جلو        
 گلوم ری تورده پرز مانند بھ زنیا. ادی ام قلنبھ شده و باال و باالتر می نایمانند تو

نھ دو .. بارھینھ ..عق زدم... نگھداشتنش نداشتمی برای اراده اچی بود و من ھدهیرس
گوشھ کمد بھ گند . نگھ داشتن خودم نداشتمی برایاراده ا...پشت سرھم..چھار بار..بار
 خودشو ی مشکدمی شاای و با مرکب قرمز زدی شد و اون اسم اشنا تو ذھنم داد مدهیکش

 ..کردیپررنگ تر م
 ی ھق ھق شاھرخ تویصدا... برخورد کردروای دیبا شتاب تو..در باز شد        

 گوشم نواختھ شد
 .. پخش شدنی زمی شون رویدستھ ا..دمیموھامو کش        

 منو ھم خون یتونینم..ی کار رو با من بکننی ایتونینم!  شاھرخیتونیتو نم-        :
روزبھ ..من دختر روزبھ ام...ستمیمن دختر تو ن!  شاھرخیتونینم..یخودت بدون

  ندارمیمن برادر...موحد
خواھرمو تو .. خواھرم اسمش گلرخھــھھھ.. خواھر دارمھیمن : دیاشکام چک        

 کیمن بچھ کوچ...من فرزند ارشدم!!!من برادر ندارم! ــشیتو سوزوند! یسوزوند
 !!!من!!! اولممن ...کمھیگلرخ خواھر کوچ!  امیمن دختر بزرگھ مامان مھر...ستمین

 !!! شــــاھرخیستی من نیتو بابا:  داد زدماوردمیدووم ن        
.. با قدرت..محکم..دیتو اغوشش کش...بلندم کرد..  کمرم نشستی رویدست        

 راھنی پی نشست رومینی شده از بی جاریخون ھا..دستاش تنم رو احاطھ کردند
 ش شد شونھ ھاش پخی کنده شده ام رویموھا.. دشیسف

 ینفسم باال نم..ھق زدم.. کمرش رو چنگ انداختزمی شکستھ و تیناخونھا        
 :اومد

 .. من مردهیبابا..روزبھ بابامھ.. ندارمیمن برادر...ستمیمن بچھ اش ن-         
 ..زدیحرف نم        
 رو نشونھ گرفت یازش فاصلھ گرفتم و انگشت اشاره ام ھمراه با لرزش مرد        

 : من ثابت بودی محور نگاھش رودشی سفیکھ با موھا
 رو از من گرفت بابام ی کھ ده سال زندگی کسنیا...ستی بابام ننیا...نیا...نیا-         

 !!!ستین
 شوک زده بود.. و نگاھش اشکالود و متعجب زدیحرف نم        
          
 :دمیش کغیج.. پھنش چنگ زدمیبھ شونھ ھا        
 لی من علیبگو بابا...بگو بابام مرده... دروغھنیبگو ا... نگام نکنیاونجور-         

 !ستین
 : لرزونش اسممو لب زدیلب ھا        
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 !رمی بمسویگ..رمیبم -سام        
 : درست حرف بزنمذاشتیھق ھقم نم..دمیبھ طرفش چرخ        
 رو خاموش ی لعنتشی اتنیاز کجا ا بفھمم؟؟؟ازکجای ثابت کنیخوای میچجور-         

 !!کنم؟با کدوم مدرک؟
تو ...ختمی سرم ری گاو صندوق رو تو دستم مچالھ کردم و رویھمھ کاغذ ھا        

 :دمشونیسرم کوب
 یختم؟ایری تو برنامھ می ھمھ سال بچھ تو بودم و برانیازکجا بفھمم ا-         

 !! بودھھھھھی ھمھ سال صحنھ سازنیاز کجا بفھمم ا!! خـــــــــدا
 و پاره ی کاھیکاغذھا.. بھ خودم صدمھ نزنمنی از اشتریسام دستامو گرفت تا ب        

 :دی کشرونی مشتم بیشده رو از البھ ال
 .. جان من خودتو کنترل کنسویگ...سویاروم باش گ-         
 یو منفجر کردن با دستاانگار کھ انبار باروت ر.. تر شدموونھی حرفش دنیبا ا        

با ھمون ناخن کنده شده .. صورتش گرفتمیلرزون شناسنامھ اصل رو باز کردم و جلو
 :بھ اسم خودم ضربھ زدم

 ی پسوند اسممو؟چجورنی اسمو؟؟ببنی انینش؟؟؟ببی اروم باشم؟؟؟ ببیچجور-         
ز دست داده  رفتارھامو ای تماماریاخت..اروم باشم؟شناسنامھ رو محکم زدم تو صورتم

 :بودم
 !!!!اروم باشم؟؟...من بچھ اشم..؟؟ی تبارسوی نوشتھ گنجاینو؟؟ای انیبب-         
 و دستامو گرفت تا دی کشرونی شناسنامھ رو از تو مشتم بی بلندیسام با صدا        

 :انقدر بھ سرو صورتم نزنم
دو ...یکشی خودتو می داری باشلشی دنبال دلنکھی ایبھ جا... بسھسویگ -سام        

 . نگویچی ھقھیدو دق.. صبر کنقھیدق
 کھ توسط سام محکم گرفتھ شده یی حرفش تموم شد با ھمون دستانکھیبھ محض ا        

  گردن و شونھ اش گذاشتمنی بیی و سرمو جادمیبود کشون کشون خودمو جلو کش
 و با تموم ختی رکی پالستھی ی مدارم گاو صندوق رو تویسام تند تند ھمھ         

 : و بلندم کرددیشدن کارش دستمو کش
 ..انیاالن م..میبدو بر -سام        
 : شاھرخ بلند شدی صدادمیتا بھ سمت در دو        
 سویگ...سیگ..یگ..گ-         
 .. گرفتشیدلم ات.. شدادیبغضم ز...دی چسبنیبا تلفظ اسمم پاھام بھ کف زم        
 ..یب...ب...ب...سویگ..سیگ..یگ-شاھرخ        
 نمی تو سرم بھم اونگ زد ایزیچ. تھ دلم سقوط کردیزیچ..دمیلب گز..دمیچرخ        

 . شاھرخی براتی دل رحملی از دلنمیا.ی ازش بگذریتونستی کھ نمیلیاز اون دل
 : تکون دادمزی امدیانگشت اشاره امو تھد        
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 دفعھ صبر نیا.. باشھیمھ اش الک بھ حالت ھیوا.. بھ حالت دروغ باشھیوا-         
 کشمتی خودم می و خودم با دستاکنمی نمزیجا

 !سویگ: سام با تشر بھم گفت        
 ی زندگنی دروغتی ھوھی و ھشت سال تمام با ستیگم؟بی دروغ مھ؟مگھیچ-         

سھ سال خو ن دل خوردم تا ...دادمی ھم خونم گسترش میده سال ھدفم رو برا..کردمیم
 دم؟ی بھ کجا رسنی شد؟ببی چنی حاال ببیول..دلمو خنک کنم

 ..:چھره سام محزون شد        
 جان سام قبول کن..اری نھ نخوامی ازت میزی چھی..می تا وقت دارسویگ -سام        
 : بھ شاھرخ ادامھ دادی نگاھمیاخمام توھم رفت با ن        
 !سویتظرتھ گمن -سام        
          

 
 : تر شدظیاخمم غل        
 دشی نا اممیتا وقت دار!  لحظھ منتظرتھھی فقط سویگ..نینگاھشو بب -سام        

 گناه داره..نکن
  ھمھ سال؟نیمن گناه نداشتم ا: ختیدلم ر        
 ..بحث تو فرق داره -سام        
 ی اون گلرخ رو سوزوند؟؟نگفتیگفتیم در نیتو جلو! بحث شاھرخم فرق داره-         

 ؟یسوزونی براش دل میچرا دار
 گناه مطلق یشاھرخ ب.. تاوان کارشو پس داده.. االنیول.. نگفتمگمیگفتم نم -سام        

تو ..سوزهیبھ خدا دلت م...منتظرتھ..نی لحظھ نگاھشو ببھی!. مونھی پشنشی ببیول..ستین
 ی نکن بعدا خودتو ھزار بار سرزنش کنیکار..فرصت اخرتھ..یگردی برنمگھی دیبر

با نگاه غم زده و . چھ حد حرفھاش صحت دارهنمیبھ طرف شاھرخ برگشتم تا بب        
 کردی نگاھم متابانھیب..دیکاوی جسممو مشیبارون

 دمی کشی چینی ببینبود..ی وقتم نداشتچیھ..ی نداریتو بھ گردنم حق پدر.نھ-         
 !یستیتو بابام ن:  کردمھیگر..یستی من نیتو بابا..شاھرخ
جان سام قبول ..ِمنتظر!بھ خاطر دل شاھرخ...سویازت خواھش کردم گ -سام        

 . نندازنی دفعھ رومو زمھی نیاما ھم. قبول..بھت بد کرده.. بودهیادم مزخرف.. کن
 . بودنیجونش برام باارزش تر..تونستمینم..جونشو قسم داده بود..دھنم بستھ شد        
 : تخت شاھرخ رسوندی و بھ باالدیخوشحال از سکوتم دستمو کش        
 .بھ خاطر من-سام        
  بدبختم کرده بود؟ی روزھی رو کھ ی کسنی ادمو؟انی اکردم؟ی بغلش مدیبا        
 ؟ی حاال چیول        
 رو ی جون و تحرک افتاده بود و توان کاری مدتھا بود بگھیاالن کھ د        
 نبود؟... بودمونی پشگھیاالن کھ د.نداشت



 278 

 صورتش بودم با پلک زدنم یروبرو..کنار تخت خم شدم... قدم بھ جلو رفتمھی        
 :قطره اشکم فرود اومد

 ؟یبابام-         
 ..چشمھاشو باز و بستھ کرد        
 ؟ی بھ گردنم تموم نکردتویپس چرا؟چرا حق پدر-         
 قشی عمینفسھا... بازوش فرود اومدیسرم درست رو..افتادم تو بغلش..خم شدم        

 تشنجش ادی.. موھامو ببوسھی کرد روی سعشی جونیبا تمام ب...کردمیرو حس م
 محکم تر نی از ادییمھر تا...اری ازدواج با شاھی مخالفتش براادی..افتادم

  انداخت؟یرو بھ خطر م شی کھ سالمت جسمانی تر از عالئمخواستم؟محکمیم
          

 
 سوختیدلم م...  اش بلند شدھی گریصدا.. اراده سرش رو بھ خودم فشار دادمیب        

مسخره ..دلم... خودمی براسوختیدلم م.. سوختھ بودشھی کھ ھمی احساسیبرا
 کھ ی اواخرنی ایبرا.. اشھی گریبرا.. پدرمیبرا.. شاھرخی براسوختی میول..است

 نھای ھمھ ایدلم برا.. معمول جلو برمازه از اندشی بتونستمینمتازه متوجھ شده بودم 
 !سوختیم

 و فرتوتش نشوندم و ری گونھ پی روی چم شد کھ بوسھ ادمینفھم.. شدی چدمینفھم        
 :با بغض زمزمھ کردم

 سیصورتش خ.. ی عذابم ندنی از اشتریتا ب.. عذابت ندمنی از اشتری کھ برمیم-         
 کردینرفتنم رو با نگاھش تمنا م..بود

 اموی چون ھمھ دنتونمینم.. بھت بگم باباتونمینم...خداحافظ شاھرخ-         
 اواخر دلم برات بھ درد نی چرا افھممی تازه میول..یبابام نبود...یسوزوند

 کھ بخشمیم.. کھ عذابت دادمدیببخش..دیکشی کھ چرا خونت خونمو مفھممیم..ومدیم
 .ظخداحاف.. نمتی وقت نبچی ھگھی ددیشا..یعذابم داد

 بود کھ تو ذھنم حک یزی چنی اخرشینگاه بارون..قبل از سام حرکت کردم        
 شده نیقلبم سنگ..کردی می اش رو نوراندهی کھ چھره چروکی اینگاه بارون..شد
 یاحافظبدون خد.. رفتمنییتند تند از پلھ ھا پا..سام ھنوز از اتاق خارج نشده بود ..بود
 .. عمارت خارج شدمنی از اشھی ھمیبرا

متعجب اطرافم رو نگاه ! نبودینیماش!  نبودیتاکس.. در توقف کردمیجلو        
 پام باعث شد دو قدم ی جلوینی ترمز ماشکدفعھی سام بودم کھ دنی و منتظر رسکردمیم

 .. نفسم بند اومدنی مدل ماشدنیاز د..بھ عقب برم
 بود کھ یریلبخند وحشتناکش تنھا تصو.. اومدرونیراننده ب.. باز شدنیدر ماش        

 ومد؟؟یسام چرا نم..دو قدم.. قدم ھی..عقب رفتم! ممکن بود تا سر حد مرگ ازش بترسم
 !نمتیبیخوشحالم کھ دوباره م -اریشاھ        
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ا ضعف رو ب! تو سرم زنده شدنایمکالمھ ت.. تھ دلم سقوط کردیزی چدنشیبا د        
 . پاھام حس کردمیوحشت تو

کم ...رفتی میکیھوا رو بھ تار...دنی و شروع کردم بھ دودمی ندزیتعلل رو جا        
 گھی بھ سمت دنکھیافتاد دنبالم و قبل از ا.. من واکنش نشون داددنیبا دو..شدی مرهیکم ت

 شدند ادهیادمھاش مثل مورو ملخ پ.. پام ترمز کردی جلوی رنگی برم ون مشکابونیخ
وحشت زده و پشت سرھم فقط و فقط اسم . دندی کشنیماش و دست و پام رو بھ داخل

 غیج..دست برنداشتم..  رنگ پرتاب شدمیداخل ون مشک...زدمی مغیسام رو ج
سام ..اشکم درومده بود.. تا ولم کننزدمیدست و پا م... لبخندش رو مخم بود...دمیکشیم

 !!ومد؟؟یچرا نم
 ...مو گرفتند و دو نفر از پشت سرم دستاموسھ نفر پاھا        
 ! کامال غروب کرددیخورش.. شدکیھوا تار        
 صورتم ی روی بود کھ با لبخند زننده اش دستمالیاری چھره شاھری تصونیاخر        
 ...زدمی سام رو صدا مزدمی مغیج..گرفت
 ..ومدینم        
 ..دست و پام سر شد... کم رنگ شدغمیج        
 .نتونستم مقاومت کنم        
 !!! شدکی بار کل جھان تارنیا        

***         
 طمیکم کم شرا.. تار بوددمید.. چشمامو باز کردمی الوصفبی عججھیبا حس سرگ        

 شد وکم کم ی اورادی برام زیکم کم ھمھ چ.. کم کم متوجھ اوضاع اطرافم شدم. شدیعاد
 ی رگ دستم خشک و با تکھ طنابدمیکم کم فھم.. حس فشار دست و پاھامو حس کردم

 لیبھ دل..  خشک بود و تلخی حسی ماده باون گلوم از شدت تنفس..بھم متصل شدن
 و نفسم تلخ تر سوختی کھ تو عمارت زده بودم حنجره ام با ھربار تنفس میی ھاغیج
 ! طعم زھردنیدرست مثل چش. شدیم

 ورق برگشتھ گھید.. بازگشت وجود نداشتی برای راھگھید.. نبودیدی امگھید        
 نی تریی مدت من انتھانی بودم چرا تو تمام ادهی فھمگھید. رو شده بودزیبود و ھمھ چ

 بودم کھ من ھم دهیفھم..شدنی ھر لحظھ نابود مانمینقطھ ماجرا قرار داشتم و چرا اطراف
بھ خدا کھ ..نبود.. انصاف نبودنیاما ا! دمیکشی ھا نقشھ میبار تی بودم کھ برای تبارھی

 درک کنم کلمات تونستمینم... کردن من نبودی جواب اون ھمھ سال زندگنیا!عدل نبود
 نشی و زخم چرککردنی ام رو مجروح تر می رو کھ روح زخمیاون شناسنامھ اصل

 !رو دو برابر
 نی اون سالھا با نوشتن خاطرات دروغیط کرد؟چرا ی کارنی ھمچھیچرا مامان         

 !!مھ؟؟ی کرد؟چرا نگفتھ بود کھ شاھرخ پدر اصلتی ام رو تقونھی و کدی مالرهیسرمو ش
 ھمھ نی چرا ادمیفھمی مگرفتم؟ازکجای مونده رو می باقیکجا جواب مجھول ھا        
 ن؟ی منم از وجود شاھرخم؟از وجود شاھیعنی اشتباه بودم؟ ھی جھیسال نت
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 ! اقاومدهیھنوز بھوش ن-         
          
 دنیشن.  کردکی مشامم رو قلقلک داد و گلوم رو تحرگاری دود سیغلظت بو        

 ی سرفھ کنم صدایشتری و با شدت بارهی گلوم بھم فشار بی دود باعث شد تا تلخیبو
 :قھقھھ اش بلند شد

 ! بھ ھوش بود؟یدید! شناسمی دختر رو از خودش بھتر منیمن ا -اریشاھ        
 ! اونگ ممکن بودنی بدتردی شاشدی مکی پاھاش کھ بھم نزدی قدم ھایصدا        
 : ماالمال از نفرت گفتی و با لحندیسرمو با سماجت باال کش        
  خانم کوچولو؟ی نقشھ داشتیواسھ ک-اریشاھ        
..  سام اکو شدیصدا.. شدخیسمو بھ تنم ..کردی مدای انعکاس پدادی داد و بیصدا        

 .. تماما خشک شدهکردمیدستام بستھ بود و رگ دستم حس م
 .سام با شتاب بھ داخل پرتاب شد.. در باز شد        
 .. جمعھیجمعمونم کھ حساب! ی گرامیرھنما..بھ بھ: دی چرخیبا لبخند منفور        
 توزانھ بھش انداخت اما نھی کی اشفتھ نگاھی و وضع ظاھری خونیسام با دھن        

  نگفتیزیچ
.  تر شددیتپش قلبم شد! با ھمون عطر گرم اشنا..  پشت سرم نشستیدست        

 !دی چشمھام رژه رفت و وجود منحوسش رو بھ رخ کشی جلوتیواقع
 ی با بوشیی نفس نعنایبو..تو صورتم خم شد..  لبخند بھ لب داشتستادیمقابلم ا        

 ! خوردمینیتو ب یعطر گرمش بدجور
 : زمزمھ کردی فوق العاده ارومیبا صدا        
 ی کیخواستیگھ؟می دی نکرده بوددای پایکھ زرنگ تر از خودت تو دن -اریشاھ        

 :دی کشادیکمر راست کرد و فر... فاصلھ گرفت؟یرو نابود کن
مھ مدت باھات  ھنی انقدر احمقم کھ ایمنو؟؟خـــانواده منو؟؟ فکر کرد -اریشاھ        

 رو قتیانقدر کودنم کھ تک تک سال!  وقتم نشناسمت مـــوحد؟چیرفت و امد کنم و ھ
 ؟؟؟؟؟یایداشتھ باشم و بذارم قدم بھ قدم جلو ب

 .دیکشی بھ رخ مشتریدرد مچ دستم خودشو ب. با دادش چشمام از ترس بستھ شد        
 : از اون ادما گفتیکیبھ .. و لبھ کتش رو صاف کرددی بھ گوشھ لبش کشیدست        
 .دستاشو باز کن-         
 : بھ سمت سام رفتاریشاھ.  و خودمو جمع تر کردمدمیترس..بھ سمتم اومدن        
 ! نشدهھیاما حسابم با تو ھنوز تصف -اریشاھ        
  نبودھی تصفی برایحساب -دیسام غر        
 !!!ــــــــھ شوخف: دی کشادیفر        
 و در گرفتی لرزش دلم شدت مشدی کھ از دور دستم باز میبا ھر دور طناب        

 !عوض پاھام، سست تر
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 مھی ساختمون نھی... کارهمھی ساختمون نھی...ساختمون .. بھ اطرافم انداختمینگاھ        
 . کھ خارج شھر قرار داشتیکاره ا
 یری درگی وصل کرد و بعد از کمنی زمی بھ لب تاب روشن رویفلش -اریشاھ        

 : کردانی آمرانھ بیبھ سمت سام گرفتش و با لحن
 پسورد-         
 : تر شدی جراری زد کھ شاھی پوزخند صدا دارکردیسام جسورانھ نگاھش م        
 !!!گفتـــــم پســـورد-         
 بدست اوردن اون مدارک رو ی سالھا تالش براجھیمن انقدر احمقم کھ نت-سام        

  شبھ بسپرم دست تو؟؟کی
 ..ی کار رو کننیبھ نفعتھ ا -اریشاھ        
 ؟یکنی مدیتھد -سام        
 ی صورت عوارض خوبنی اریدر غ!کنمی کار رو منی ھمقایدق -اریشاھ        

 رھنما خالص کن شھی ھمیپسورد رو بگو و خودتو برا!! کشھیانتظارتو نم
 : افتادنی زمی حرکت پرت کرد کھ با شتاب روھیسام لب تاب رو با         
 کنمی نمنکاروی ارممیبم-         
 : ھمراه با تمسخر اشکارا کف زدی با پوزخنداریشاھ        
 ..نطوریکھ ا -اریشاھ        
ز مانند دلم  و غده پردیکوبی تابانھ می بیدلم مثل گنجشک.. اومدیبھ سمت من م        

 ..شدی تر معیوس
 دی برداشت و منو تو اغوشش کشزیبھ سمتم خ.. ھی ثانکی تنھا یتو.. حرکتھیبا         

 کھ باعث شد سام با سرعت بلند شھ اما دمی کشی بلندغی جشیاز ترس و حرکت ناگھان
 .ادماش جلوشو گرفتن و دستاشو بستن

 !!بھ اون کار نداشتـــھ باش: سام        
:  گفتشھی و خشن تر از ھمی منو محکم گرفتھ بود جدکھی در حالاریشاھ        
 !!پسورد
 !!! کار نداشتـــھ بــــاشسویبھت گفتـــم بھ گ: دیسام نعره کش        
شاھد .. دمیلرزی ماری پناه تو بغل شاھی بی اومد مثل جوجھ ایاشکم داشت در م        

  اومدی از دستم بر نمیو کار احمقانھ بودم ی بازنی و اعیوقا
 نجات من و یدو راھ.. کرده بودری گی دوراھنی بیبدجور.. نداشتیسام راھ        

 !نجات پرونده ھا
 ! داشتن منای خودش ی زندگدنی بھ ارامش رسیدوراھ        
 لھی؟خیخوای سالم منویا:  و گفتچوندی دستمو محکمتر پشت سرم پاریشاھ        

 .پسوردو بگو تا ازادش کنم...خب
 : معطوف شدی نگاھش بھ سمتکدفعھیسام         
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 ولش کن...گمیپسوردو م...ریازش فاصلھ بگ-         
 :دی خنداریشاھ        
 اشغالو نیاون المصبو وارد کن ا:  دفعھ داد زدنی مگھ نھ؟؟ اینیبی مادی زلمیف-         

 ـــنین گورتونو گم کشھی ھمیبردار و برا
ِ ھم خون خودشو تو دیفھمیچقدر بد کھ نم..دونستیچقدر بد کھ نم..دیاشکم چک        

 یانگار ھردوشون لج کرده بودن سام برا...چسبونھی بھش میاغوش گرفتھ و ھر صفت
 کھ تک تک ھک پرونده ھا و یرمز..ی داشتن اون رمز لعنتی برااریداشتن من و شاھ

با نگاھم بھش التماس کردم دلم .  شده بودندهنگ گنجو اون فلش قرمز ریاطالعاتش تو
 از من بھ دل گرفتھ نھی کاریشاھ.. نگھ داشتھ بشمنجای انی از اشتری بخواستینم

 لحظھ از سر حماقت و عجلھ اش نی بھ دل رفتھ بود ممکن بود تو انھی کیبدجور..بود
 .ارهی بھ سرم بییھر بال
 .. ندارهی بود راھدهی انگار فھمدی کششینی بری بھ زیسام دست        
 شروع بوردی کی سرعت با کمھ ھاتیدر نھا.  لب تاب رو برداشتیبا درموندگ        

 تر کی گوشم نزدری کمتر شد سرش رو بھ زاریفشار دست شاھ..  کردیزی چپیبھ تا
 :خوردینفسش بھ اللھ گوشم م..کرد کھ سرمو چرخوندم

 ستیحداقل مثل تو احمق ن! ھی پسر عاقلنش؟یبیم -اریشاھ        
  نزنمی ھم فشردم تا حرفیلبھامو رو        
 غی ھمھ سال ازم درنیکھ حق داشتن مادرمو ا... ی احمقتیمثل بابا -اریشاھ        

 !کرد
 لحظھ؛ کی لحظھ، درست کی گوش نکردن بودم کھ ایدر جدال با حرف نزدن         

 کھ ی و نگاھدمی اش رو دیمکث طوالن.. دمی سام و تعجبش رو دیگرد شدن چشمھا
  انداختاری بھ شاھجیناباور و گ

 ام نمونده بود ی بھ خفگیزیچ.. شدشتری گلوم بری زاری بار فشار دست شاھنیا        
 : زدمغیکھ ج

 اریولم کن شاھ-         
          
 و دی کشونری از گوشھ شلوارش بیاما فشار دستش کم کھ نشد بھ کنار اسلحھ ا        

: دمی کشغی بار با ھمھ وجودم جنیا.. دست و پام سست شد..  سرم گذاشتیاونو رو
 !!!توروخدااا ولــم کن

  زدن و نزدن دکمھ اخر مردد بودیتو.. دمی سام رو دیلرزش دستھا        
بھ جھنم !...کشتــمی بزنش داره م؟؟؟ی ھستیسام منتظر چ- گفتمھیبا ترس و گر        

 !!سام!!... رهیکھ زحماتمون بھ باد م
 منو نی نگاھش بشدی تر مدی و چھره اش لحظھ بھ لحظھ سفکردی نمیاما سام کار        

 و دی ماشھ رو کشاریشاھ. بودزونی ھوا اوی در گردش بود و دستش معلق تواریشاھ
 : سرد کرد اسلحھ تنم روی گرفت سردی ھام جاقھی شقی بار لولھ اسلحھ رونیا
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 .زود باش رھنما..  دخترهنی اای.. پرونده ھاای -اریشاھ        
 !اریاونو ولش کن شاھ: دی سام لرزیصدا        
 . کھ بلند شد، نفرتم رو ھزار برابر کردیی اشنایصدا        
 : رو از دست دادمارمی اختدنشی روبروم قرار گرفت با دنایت        
حالم ازت بم ..نای تبخشمتینم... یعوض...پست فطرت..اشغال..کصافت-         

 ھمھ مدت نیا!! ؟؟؟ی بودنای مدت ھم دست انیتو ھم تمام ا..  کصافت حقھ بازخورهیم
 !می مثل تورو خوردیگول اشغال

 اری شاھی من دستای ھادادی توجھ بھ حرفا و داد و بی بنھی اروم و با طماننایاما ت        
 رو از دور گردنم باز کرد

 پا کی ی زدم کھ از درد رواری شاھی بھ ساق پای ضربھ اھی از ثانیدر کسر        
 : نشونھ گرفتمشنایاسلحھ رو برداشتم بھ سمت ت.. خم و اسلحھ از دستش رھا شد

  بکشمت؟نی با ھمیخوایبکشمت؟؟اره؟؟م-         
 ! بھ من و حرکاتمزدیلبخند م..کردی نمی کارچیھ..اروم بود        
 تک تک رفتارھامو از اریاخت..جنون گرفتھ بودم.. شده بودموونھید... اما من        

 .دست داده بودم
 .رھنما پسورد رو وارد کن - دی وحشتناک غراریشاھ        
 نی نزدن اخرای زدن ی بود برای دوراھنی بی و بدجوردیلرزیاما سام دستھاش م        
 !دکمھ

 کردی می بود سعدهی رنگش پری دستم کمی اسلحھ تودنی کھ حاال با داریشاھ        
 ھمھ نی الیدل.. کاره برگردونھمھی افراد حاضر تو اون ساختمون نیارامش رو بھ ھمھ 

 .کردمی رو درک نماریترس سام و شاھ
  موحدنییاسلحھ رو بذار پا -اریشاھ        
 : زدمیپوزخند محسوس        

 کنمی کار رو منیشک نکن ا-         
  از جاش فاصلھ گرفتیسام کم        
 نای خالصش کردم و سر اسلحھ رو دوباره بھ طرف تنوی کھ ایاما درست وقت-         

 ..برگردوندم
سام بلند . انگشتم ماشھ رو لمس نکنھنکھی حاال کامال بھ من بود و ااریحواس شاھ        

 شد
 : گفتمنای بھ تدیاشک از گونھ ام چک        
از تک تک ..دمی کشی من چیدی د؟ی کارو باھامون کردنی ھمھ مدت انیچرا ا-         

 رو انتی خنی روت شد ایچجور..دونستمیتورو بھ خودم محرم م..یدرد ھام باخبر بود
 ؟یدر حقم بکن

 .سکوت کرده بود..دادیجواب نم        
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 بھ کل پسورد رو فراموش اریشاھ.. ستادیسام از جاش بلند شد و پشت سرمن ا        
 .. بھ طرفش اسلحھ رو برگردوندمعی بھ سمتم برداشت کھ سریکرده بود قدم

 نیی بذارش پاسویگ -اریشاھ        
 شھ؟؟ی مینذارم چ-         
بازنده بودنم رو با وجب  یتونی م؟ی درکم کنیتونی؟می تصور کنیتونیحالم رو م        

 دشمنم نیبزرگتر..بمی رقنکھی داشتم از ای چھ حالینی و ببیبھ وجب احساساتت بفھم
 امی کھ اخر دنی درکم کنیتونی بشم؟؟مالشیخی بخوادی بھ سرم اورده و حاال ازم میچ

 اشھ؟ بتونھی می و چھ رنگیچھ طعم
 بھ روزمون ی چکشی لمس ماشھ و شلیگیچرا نم..اریبھش بگو شاھ - نایت        

 بھش بگو... ارهیم
 دمیفھمینم..گنگ بود..حرفھاشون دو پھلو بود        
          
 : دفعھ سام اروم از پشت سرم گفتنیا        
  نکنتی بذار خرنیی اسلحھ رو پاسویگ -سام        
 :بلند جواب دادم        
 دفعھ ھم نیا!!  ھر دفعھ منھ احمق کردم روتی رو من کردم اره خرتیخر-         
 اسلحھ نی کنم و با ھمتی خرخوامیم.. کنمتی خر باشم و خرخوامی دفعھ ھم منیا..روش

 کھ عنوان برادرم رو ی پسرنیھم ا.. رویھم اون دختره عوض...  دوتا رونیبکشم ا
  بکشمشون سامخوامیم..کشھی مدکی

 :سام دوباره گفت..  مونده بود ماتنایت..  گشاد شداری شاھیچشمھا        
 ..تفنگ رو بنداز..می برنجای از ادی باگھی دقھی تا ده دقسویگ-         
 دوتارو نی جون ادیاول با.. وجود ندارهیدی بام؟؟ی بردی؟ چرا با!چـــرا-         

 وقت بھم ی کھ وقت و بی دو نفرنیا.. کنمستشونی دو نفر رو ننی ادیاول با..رمیبگ
 دادنیکنارم بودن و خودشونو دوستم نشون م...خنجر زدن

 :سام اروم زمزمھ کرد        
 پلھ ی اسلحھ تا جلونی حفظ جونمون ھست با ھمی کھ برای تنھا راھسویگ -سام        

 امی کاره برو پشت سرت ممھی نیھا
 . از ترس و اجبار بودیقیلحن سام تلف        
 ؟یزنی حرف میرنجویچرا ا-         
جونمون در ..می وقت ندارشتری بقھیده دق.. انجام بدهگمی رو کھ میفقط کار -سام        

  نکشوندهنجای مارو الی دلی باریشاھ..ستی امن ننجایا..سویخطره گ
 کھ ی اروم سام؛ کھ سام با حرفی ھمچنان نگاھش بھ من بود و زمزمھ ھااریشاھ        

 : رگھام شدی زدن خون توخیزد مسبب 
 و کی تیمسلما صدا..زکنی نکن و گوشھاتو تی نزن حرکتی لحظھ حرفھی -سام        

 یشنویتاک بمب کار گذاشتھ رو م
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 ! و چوب، خشک شدراھنی پر از خاک و تنی زمیپاھام رو        
کار ..  کاره مھی نی اسلحھ برو تا پلھ ھانیفقط با ھم.. نگویچیھ..سیھ -سام        
 اون میری ممیھممون مستق... با فشردن اون ماشھ ...  ازت سر نزنھ کھ فقط ی ااحمقانھ

 !ایدن
 ..اب دھنم رو بھ زور قورت دادم        
 ما کابوس ی توئھ و برگ ازادیاالن اون اسلحھ تو دستا.. فقط برو -سام        

 !اریشاھ
 ؟یدیاز کجا فھم: لب زدم        
 !!!گمی بنداز اون المصبــــو بھت مسویگ -اریشاھ        
 می رو ھمزمان با ساعت لب تاب تنظمشیتا.. موقع وارد کردن پسورد -سام        

 لب نی بمب شدم کھ توسط ھمی کد متوجھ کارگذارھیفقط با وارد کردن .. کرده بود
 قھی تا بعد از دو دقذاشتمی مارشی بود پسورد رو در اختیکاف.. شدهمی تنظمشیتاب تا

 ! بره رو ھوانجایا
 ..حاالھم برو -سام        
 از ترس نای و تاریشاھ..  می بوددهی پر از خاک و گرده چوب رسی بھ پلھ ھاقایدق        

 . اومدی کنم صداشون در نمکی مبادا من شلنکھیا
          

 
 ... چرادونمینم        
 چشمام ی جلوشیھ ده سال پ لحظنی ای موقع و تونی ای چرا درست تودونمینم        

 کاره ده مھی کاره با ھمون ساختمون نمھی ساختمون ننی بابت شباھت ادیشا.. زنده شد
 .. کردی درد رو برام تداعنی بود کھ اشیسال پ
 ..می پلھ رسبده بودی قدمھیحاال درست         
مدام بھ ساعت تو دستش نگاه .. می تا اسلحھ رو رھا کنمو برخواستیسام ازم م        

 .شمردی زده اخر رو برام مخی ی شمار لحظھ ھاھی و ثانکردیم
 اسلحھ رو زدیسام داد م... ھی ثانستی شد بھی ثانیس.. ھی ثانی شد سھیچھل ثان        

 میبندازم و بر
 ...اما        
 ...اما من        
 لبالب پر از اشک گلرخ ده سال یی نم زده از برق اشک، با چشمھایبا چشمھا        

 دمیدی رو مشیپ
 تا اون کردی و تالش مدیکوبی مواری کشون خودش رو بھ در و دغی کھ جیگلرخ        

 . داغ و پر حرارت رو از خودش دور کنھیشعلھ ھا
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 واری از دی کھ غم زده گوشھ ایگلرخ..دمیدی گلرخ رو ماری شاھیمن بھ جا        
ُداغ از ھرم .. درداورش، سقوط کرد و تنش داغ بودیادھای شدن فردهیخستھ از نشن

 ! اتشرینفس گ
 ی من باقی کھ برایزی کھ کم کم چشماش بستھ شد و تنھا چدمیدی رو میگلرخ        

  بودی اون شب زمستونی در پی پیغھای منزجر کننده و جی سوختگیموند بو
 ....و        
 اروم اروم از بی کھ در سکوت و دست در جیمت از مرد بلند قای اھی، سا... و        

 ..اون منطقھ دور شد
 .. سالھا براش نقشھ داشتم ونی کھ تموم ایمرد        
 ی کھ ھمھ اون بالھارو بھ سرم اورده ھمون کسی کسنیا.. مردنیا...دونستمینم        

 ..شھی محسوب می خاکیای دننی و تنھا ھم خونم تو اییھست کھ تنھا دارا
 و لبخند ثی با اون چھره خبی اون مرد بلند قامت اون شب زمستوندونستمینم        

 دست ی داشتن من، بھ ھرکاری ھست کھ برای کننده اش،ھمون شاھرخوونھید
 ! سوزوندن گلرخیحت..زد

 !از خودش بودم.. کھ از خونش بودمی داشتن منیفقط برا        
بھ خدا قسم کھ ..دمشیدی بار منیا...دمیدیلرخ رو مگ...سادمی پلھ اخر وایرو        

 !دمشیدیم
 شعلھ اتش از تن داغش عبور یحت..دیکشی نمغی کھ جدمیدی رو میگلرخ        

 بود و لبخند بھ لب نگاھم ستادهی اروم و مظلوم ای گوشھ اشھیبلکھ مثل ھم..کردینم
 ...کردی و منتظر نگاھم مزدیبھم لبخند م... شھیاروم تر از ھم.. اروم بودکردیم

 ...!دمشیدیبھ خدا قسم م... دمشیدیم        
 ...دمشیدیم...گلرخ زنده بود.. بودیواقع...محو نشد..نرفت..پلک زدم        
  گلرخ زنده شده بود؟ای اون لحظھ ھا،من مرده بودم یتو..  گرفتمیلرز بد        
 ... بدو ام و از اون محل دور بشمخواستیسام با داد ازم م..بھ کنارم نگاه کردم        
 ...اما من        
 ..من ھم زنده بودم..سام زنده بود... دمیدیگلرخ رو م        
 ...!خواب نما نشده بودم... نبودموونھیمن د        
ماالمال ..توام با ارامش...پلک زد..دستشو بھ سمتم دراز کرد..دیگلرخ بھم خند        

 .. تابش بودمیب..ھم کردنگا.. از محبت
 .. پاھامو از دست داده بودماریاخت..رفتمیداشتم بھ سمتش م        
 پاھام انداختھ شد و با شتاب شروع بھ دور شدن ری زی دستھی ثانکی یتو        

 شونھ اش انداختھ بود و یاما اون منو رو...دمیبھ سرو صورتش کوب.. زدمغیج...کرد
 خواھر یبعد از ده سال بازم داشتم ب..گرفتیگلرخمو ازم ماون داشت ...دیدویفقط م

 !"شدمی موونھی دمبعد از ده سال بازھم داشت..."شدمیم
 ... شدی چجوردمینفھم... شدی چدمینفھم        
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 ...فقط        
ِ حدود صد متر از خود یزی ام ماشھ رو لمس کرد، کھ ما چدهی کشی انگشتایوقت        

 ،میساختمون دور شده بود
 .پلک بستم.. انداختنی گوشھام مثل ناقوس مرگ طنی نــھ بلند سام توادیو فر        
 !ھی ثانکی ھم کمتر از دیشا!  نھھ؟؟ی ثانکی        
 !ھی ھزارم ثانکی کمتر ی حتدیشا        
..... اتفاق افتاد و بعد از اون" ومبـــ" بھ ھی شبیزی چشم بھم زدن ، چکی یتو        

 !  شدکسانی....  شی کاره با اتمھیساختمون ن
 رو،ھمھ سوی گی من رو،ھمھ ی و ھمھ دی چشم بھم زدن ترککیساختمون تو         

 !ُکشت...  اشارهکی رو با سوی گیبودن ھا
          

 
 

 ی پرتاب کرد و برای خاکنی زمی سرعت و شتاب منو روتیسام با نھا        
 وصفش حل نی مناسب تردیشا.. دیمحافظت از من با تمام وجودش منو در اغوش کش

 اره...کردن بود
 ...کردی منو تو خودش حل م،ییبا ھر بار فشردنم از ترس وقوع بال        
 و کردی جسم دونفر رو تو خودش حل مشی اتی کھ شعلھ ھای ھمونطورقایدق        
 ...دیدیمنو نم
 پاک کردم تک ادمی کھ از دیدینم... بردم ھمھ اون لحظھ ھاروادی کھ از دیدینم        

 ...تک اون کابوسھا رو
 نی اولی کھ برادیدی رو نمییسوی ،گی و اون اتش لعنتشدنی تر مدیشعلھ ھا شد        
 ..شھی تو گوشھاش پخش نمی عذاب اوریادھایبار،فر
 ارامش تی شده و قلبش در نھای اروم تر از ھر وقتسوی کھ گدیدینم        

 ! گلرخ ازم رو بر نگردوندهگھی و ددمی کھ لبخند گلرخ رو ددی و نددیدینم...کوبھیم
 خنده اش ھست کھ ی صدانی و ادهی بلکھ بھم خندزنھی نمغی گلرخ جگھی ددینفھم        

 شھیتو سرم پخش م
 ھر لحظھ ساختمون دنیترک.. دمی دو نفر رو شنی ھاادیفر...دمی دنھارویمن ھمھ ا        

 !  ارومیلیخ..اما اروم بودم...رو لمس کردم
 ...دیکشی نمغی گلرخ جگھید        
 ..شدی تو شامھ ام پخش نمی منزجر کننده سوختگی بوگھید        
 ... وجود نداشتی تن گرگرفتھ از اتش گلرخگھید        
 ...! غم زده گلرخ ھم نبودی نگاه حتگھید        
خوشحال و اروم تر از ھر .. سرمنیباال...نجایدرست ھم.. بودنجایگلرخ ا        

 .... و منزدیلبخند م...یوقت
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 ! نبودموونھیمن د        
 ...نبودم        
 کھ یاری و شاھنای تیادھای گوشھام نشست تا نشنوم فری سام رویدستھا        

 ...کردنی م و طلب نجاتسوختنیم
 شدن، تجربھ کرده یتا مرز روان! شھی تا ھمکباری رو کھ یتا نشنوم خاکستر شدن        

 !بودم
 ....دستھاش گوشام رو گرفت اما من        
 ..دمیلرزینم..گلرخ زنده بود.. نبودموونھید        
 ... سرمن بودیگلرخ باال        
 ..زدیگلرخ بھم لبخند م        
 ..لرخ اروم بودگ        
 ...گلرخ کنارم زانو زد        
 ..با مھر و عطوفت نگاھشو حوالھ ام کرد        
 !مرده... زنده شد و منشھ،گلرخی ھمی بار برانیا        
 !! نبودموونھید        
 ...! نبودموونھی؛ د.....من        

       
 

 دمی عمر واسھ داشتن تو جنگھی یخودیب        
 ! ستوونھید...واری گوشھ و زل بزنھ بھ در و دھی نھی کھ بشی ادمگنیھمھ م        

 دمیفھمی سکوتو می زودتر معنیکاشک        
 دی بانھای قبل تر از ایلی کھ خیراھ.. منی روزھانیتنھا راه درمان ا" سکوت        
 .. اما ندادمدادمی خودمو باھاش وفق مدی کھ بایراھ.. و نبردمبردمی میبھش پ
 !"بھ خودت باختمت"  اقرار کنمدی کردم اما نشناختمت،بایواسھ تو ھرکار        
 و بی تا اون حس عجیزنی می ھست کھ خودتو بھ ھر دریی روزھاھی ؟؟یدونیم        

 کھ اعماق دلت رخنھ کرده رو یتا اون حس. ی بندازرونی و بیمبھم درونتو چنگ بزن
فکر ..ی و در واقع نگرفتی فاصلھ گرفتیکنیفکر م..یتونینماما ..یاز خودت دور کن

 بھ خودت اقرار دی کھ بانجاستیا... یدینرس... امایدی رسزی بھ ھمھ چیکنیم
 ھدف ی و بفی جسم نحھی ارزش،جز ی توده بھی جز یزی کھ چیاقرار کن..یکن

 ی و خط بطالن پررنگی کھ باختی در کمال شجاعت اقرار کندی بایول! سختھ..ینبود
 ی غلطت بکشی تک تک باورھایرو

  بودی کھ بوده صحنھ سازیھرچ.. بودی عشقت بازیگیامروز کھ م        
 ینیری آکنده بھ ششیتلخ... چشم بھم زدن اتفاق افتادھی ی تومیھمھ اتفاقات زندگ        

 .اش بود
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تموم شد و دفترش ...افتاد..اما اتفاق بود...اما!  نداشتشی از تلخی اش کمینیریش        
 !بستھ

 .. کردرینگاھم رو متغ. کردی عاشقیادعا        
 !ی ھرگز انکار ناشدنقتیبھ حق. شدمرهی دستم خیبھ پاکتھا        
 ِی حباب رنگھی جز یزیچ... بودنیتوخال..اما اون نگاه ھا،ھمشون پوچ بودن        

 ! نبودی اھیثان
 ! تلف شده،جز احساس ھدر رفتھ نبودی ھاقھی جز دقیزیچ        
  رفتن خودمو ارزوھام نداشتنی جز از بی اجھیاما نت..دل بستھ اش شدم        

 " خونھ مھره سوختمنی ای چشم بھ چشم تو دوختم، تویخودیب        "
 و گرفتمیاصلھ مف...شی عاشقیبھ ادعا...بھ رفتاراش..بھ نگاھاش..دل بھش بستم        

 !دمیفھمی و با خودم در جنگ بودم اما نمشدمیاز خودم دور م..دمیفھمینم
 ببرم تک و تنھا صاف و زی از ھمھ چخواستمیم... بودمداکردهی پیریدرگ        
 من بودم کھ مھره سوختھ نیا.. بودم کھ باختمنی اتیدر نھا.. شدیاما نم..صامت

 کردم تا جلو برم و سراب یکھ ھرکار.. من بودم.. نگرفتمی اجھیمن بودم کھ نت..بودم
 !دمیدیرو نم

 .." من چھ حساسمیدونستیتو م...  بھ من و احساسمیفکر نکرد        "
اما من کور شده .. تمومش کنسوی بسھ گگفتنی مان،ی مدام سام،رایتذکر ھا        

 ..ن شده بودم شوچھی بازلی دلی کھ بییاز کسا... خواستمیانتقام م..بودم
 "ی سرم اوردی چیدونی نم،ی رو بردیبدون حرکت باز        "
          

 
 

 ی قابل دسترسری غی ھای جز بلندیزی کلمات چنیا! طلب ارامش! انتقام! یباز        
 ! و تورو طماع ترکننی کھ چشمت رو کور می ھایبلند..ستنین

 انیکنار را..کنار خانواده ھانس ارامش رو داشتم..ارامش رو داشتم.. طمع کردم        
 یشگی ھمیغھای محشرش اروم بودم اما جی و دست پخت ھاایکنار اند.. اروم بودم

 رو زی ذھنم جون ببخشم و ھمھ چیھایطمع کنم تا بھ فانتز..گلرخ باعث شد طمع کنم
 ...تکرار کنم

 سرم یچ.. حرکت من؛ ثابت بودن اونھا بود.. اونھا بودی حرکتیحرکت من ب        
 رو زیاونھا ھمھ چ.. انصاف نبودنیا... خراب کردنامویبدون حرکت دن!! اوردن

 ی من از کدوم خانواده ام و برادونستی ماریشاھ..دونستمی نمزی چچی و من ھدونستنیم
 کھ یدل بستم بھ سفر!ی لحظھ اینیری شوندل بستم بھ ا!! اما من.. جلو اومدمیچ
 .. ببخشممی خودمو تحکی پای جاخواستمیم

 " واسھ باختن بس بودنی و ایتو سکوت کرد        "
 .. کردی بود تالقدهی تا شده تو دستم کھ از طرف سام بھم رسینگاھم با برگھ ھا        
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 برد من لی کھ تنھا دلیقتیاز اشکار کردن حق.. سکوت کردزیمھرانگ        
تنھا ... نی و ھمی سکوت کرد از اعالم کردن نسبت من با شاھرخ تبارزیمھرانگ..بود
 ! اتمام من بودی برالیدل

 " بازنده از قبل مشخص بودیانگار        "
 .. شده بودنیی از قبل تعزیھمھ چ...زیھمھ چ        
 !ی بازنی برنده ایحت        
 ! انتقامنی بازنده ایحت        

 نی ایوقت.. نداشتی معندنمیجنگ!کردیداشت عود م..شھیمثل ھم..یسردرد لعنت        
 . نبودمشی بیھمھ وقت بازنده ا

دل بستن بھ ... حال و روز نیگرفتار شدن بھ ا...بھ خدا کھ سخت بود..سخت بود        
 !سخت بود..می باختن خودم و زندگتیدر نھا...  بودی کھ فقط بازیحال

  خودت باختمتبھ        
 از خودم جا موندم        
 ...واری شدم بھ درهیخ...دمیتو جام چرخ        
 ارزوھا داشتم        
 اما تنھا موندم        
          

 
 کھ ھمجنسم یکس.. گروهنی فرد انیمطمئن تر... کس نبودچی بھ ھی اعتمادگھید        

 . قصھ قرار داشتنیراس ادم بده ا..مینشستی ھم می حرفای و پامیکردیبود و درد دل م
 دونستی کھ از اول پا بھ پامون اومد و تک بھ تک نقشھ ھامون رو میتنھا کس        
 ختنی ری برایخون...  شکل ممکن نارو زد و از پشت خنجر رو فرو کرد نیبھ بدتر
 چی خنجر سرد ھنی خورده بودم در برابر امی کھ تو کل زندگییرکب ھا. نداشتم

 کھ محرم اسرار راز ی دخترز امی شکل رو دست خوردنی بھ بدتریول.بود
 ما یمی و خودش رو دوست صمکردی مقمی تشودی کھ با امیکس...نایت. مشیدونستیم

 و درشت برنامھ ھارو کف دست زی بود کھ اطالعات ریھمون کس.. دادینشون م
 برف بھ ری زمی و سرمونو کردمی احمق چشم بستی و ما مثل کبکذاشتی ھا میتبار
 زدی کھ میی تک تک حرفھای برانکھیغافل از ا.. مطمئن ترهھ از ھمنای تنکھی ایھوا

 اونو اری کھ شاھیجاسوس. نبودشی ھا بی از طرف تباریبرنامھ داشت و جاسوس
 ی ھدفای دننی کھ دو نفر تو امیدی فھمرید.میدی فھمری دنویفرستاده بود و ما چقدر ا

 انتقام نیاز ا  طرفکی ی بوده ولیزیشتند و قدم بھ قدمشون برنامھ رمشترک دا
 ی کھ ممکنھ تک تک حرکاتش براکردهی فکرشم نمی حتی و وقتخورهیشکست م

 ی کھ باعث و بانیکس..خورهی نحو منیطرف مقابلش اشنا باشھ ضربھ رو بھ بدتر
 من شده شتری بشتروی بی باعث دردھاتی و د رنھاان،ی رای سام و در بھ دریریدستگ

 مارو مطمئن اتی انجام عملی پس داده بود و برارو  کھ امتحانشیدختر..  بودنایت..بود
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بازھم حماقت ..  ھا بودی گرگ از جنس تبارھی ھمھ اونھا در پوشش یول..کرده بود
 !بازھم چوب صداقتم رو خوردم..کردم

 بود یاتش..!  موحد ھستمسوی من ھمون گدهی فھماری شاھدمی فھمیداغون شدم وقت        
مگر با .شدی فعال خاموش نمی ابچی اتش با ھنیکھ با دست خودم برپاش کرده بودم و ا

 از گرگ و یی خودم برپا کرده بودمش و تو جای کھ تو دل شب با دستای اتشنیادامھ ا
 ادامھ بود و زدن مھر طی شرانی تو ادی مفی کارتنھا...رفتی شب رو بھ اوج مشیم

  ھادهی و شندهی از دیسکوت!سکوت بھ لبھام
بازم ..بازم اومد..اومد... دی در چرخرهیدستگ..  لبم نقش بستی رویلبخند تلخ        

 کھ یی ھای اونم مثل من خستھ بود از روزمرگدیشا..خستھ بود.. اومدشھیمثل ھم
 ...بھشون دچار شده بود

 رونی بود، بیسی انگلی مانندکھ روش پراز نوشتھ ھارهیداقرصھارو از جعبھ         
تالش کرد تا سر صحبت رو .. رنگ و روحم لبخند بزنھی کرد بھ چھره بی و سعدیکش

 :باھام باز کنھ
  امروز؟یبھتر... جانسویگ- زابتیال        
 . پخش شده بودشیشونی کھ تو پی بلوندی ھایبھ چتر...  شدم رهیخ        
 کھ گذشتھ رو یظیو بھ لھجھ غل.. دیباری ازشون می کھ خستگی خماری چشم ابھ        

 :کمرم رو نوازش کرد و گفت..کنارم نشست.کردی میبرام تداع
 ھمھ مدت نی بعد ایخوایھنوزم نم.. صدات تنگ شده خانم خوشگلھیدلم برا-         

 ؟ی بگیزیچ
 رو بھ قلبم زی مھرانگی فرستادم و نوشتھ ھارونی رو بقمیبازدم عم        
 .شدی می کھ فقط و فقط توسط شاھرخ نگھداریقتی با حقختھی امینوشتھ ھا...فشردم
 سوختنش رو یادھای کھ فریبرادر. بودی کھ نشون از داشتن برادریینوشتھ ھا        

 . و اروم بودمدمیشن
          

 
 د؟یدی می لعنتیای دننی ای منو تویک        
 و دی خدا چرا منو ندد؟ی منو دی منو سھ ماھھ حاملھ بود کزیھ مھرانگ کیوقت        

 ؟... کنھچارهیاجازه داد تا شاھرخ منو مادرمو باھم ب
  بوده؟ااومدهی بعد از من بھ دنکسالی گلرخ درست دمی وقت نفھمچیچرا ھ        
 شاھرخ اسم منو بھ عنوان فرزندش وارد شناسنامھ اش ی وقتدمیچرانفھم        
 تالش کرده تا منو کنار خودش داشتھ باشھ؟..کرده

  افتاده بود؟رونی بزی باز شده بود و ھمھ چی مشت لعنتنیچرا ا        
  گرفت؟ی نفر رو بھ بازنی چندی خودش زندگیچرا شاھرخ بخاطر خودخواھ        
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 ی مبنزی و اثبات مھرانگزی روزبھ و مھرانگنی بی دعوامدی وقت نفھمچیچرا ھ        
 ھا یِ ھست کھ از خون تبارییسویفقط و فقط بخاطر گ.. از شاھرخی اطالعیبر ب

 !بوده؟
 کھ ی پر از درد و بستھ شدن پلکی انھیو چسبوندن نامھ بھ س... گھی دقی آه عمھی        

 !شھی ھمی برادیشا.. مرگ رو داشتیتمنا
 باشھ دی بای مھمزیچ..  نوشتھی نامھ چنی ای تودمیمن کھ اخرم نفھم - زابتیال        

 ..زهی برات عزیلیدرستھ؟ظاھرا خ
 : ادامھ دادطنتیبا ش        
 ! از طرف دوست پسرت؟ی نامھ ادیشا-         
 !یدنی پری ھایبھ صحنھ ساز... بھ باختھ ھام زدمی اراده پوزخندیب        
  بودمری دخمھ اسنی ایتموم تو" پنج سال" کھ ی تلف شده ایبھ احساس ھا        
باشھ ..  دفعھ ردش نکننیا.  ھادنتی بھ دادی امروزم بخوادی مایآند- زابتیال        

 سو؟یگ
روزه سکوت ..شھیمثل ھم..قولم رو شکستم...زبون باز کردم...بعد از چھار سال        

 بھ ی رو اروم تر از ھر وقتیشگی ھمی اشھیچھار سالھ ام رو شکستم و اون جملھ کل
 :زبون اوردم

 ستمی نوونھیمن د -         
 :چشمھاش گرد شد و متعجب بھ جملھ خارج شده از دھنم چشم دوخت        
 !یحرف زد...تو...تو...!سویگ- زابتیال        
 :لب باز کردم و دوباره اون جملھ مزخرف رو تکرار کردم        
 وونھیمن د... ھستن بگونجای کھ ایی بھ ھمھ کسانویبرو ا...ستمی نوونھیمن د-         

 وونھی دیول... کشتمی خودم رو تو دل زندگنکھی بھ اکنمیمن فقط اقرار م...ستمین
 ..ستمین

 :  تمام زمزمھ کردمیبا دل مردگ. تو دستش اشاره کردمیبھ قرصھا        
  فرق دارمانجی ایچون با ھمھ ادما..خورمشونینم-         
بابت ..رفت تا اون دکتر مزخرف رو خبر کنھ.. رفترونی و بدیبا سرعت دو        

 . اومده بودرونی کھ بعد از چھار سال از زبونم بیحرف
 و نفرت نھی اتش کی و اون دو نفر تو شعلھ ھادیساختمون ترک... اون شب        

 سوختن و من ھم با ارامش تماشاگر بودم... شب،سوختن
          
 
 

 یھوا ابر.. بر خالف انتظارم... اون شب... کھ گلرخم سوختیدرست مثل شب        
بارون .. از نم بارون مرطوب نشدنیزم.. در کار نبودیبارون..اسمون گرفتھ نبود..نبود

 ..ومدیشالق وار فرود ن
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انتظار داشتم اسمون ھم .. ام تنگ شده بودنھیس..اون شب دل من گرفتھ بود        
 ... کنھ اما نکردھیانتظار داشتم اسمون ھم مثل من بھ حالم گر..مرھمم باشھ اما نبود

 دختر لمھایتو ف!  ھاشونی واقعیحت.. ھا دروغ محض بودلمیپس ھمھ اون ف        
 مقصدش  ابرھا باالخره بھھی از گرسی و خزنھی شھر قدم می کنان توھیداستان گر

 .گردهیبرم
 سی خی من بودم کھ تالفنیا...اسمون بھ حالم زار نزد... اما ھمھ اش دروغھ        

 ..کردمی می خالی لعنتطی محنی ای تموم توکسالینشدنم رو 
 ... فرستادکای بھ امرانیسام منو بھ ھمراه را. دمی کھ گلرخ رو دیشب        
 کلمھ تکرار ھی کشون، غیامو بستم و ج چشمی لعنتطی محنیپنج سال تو ا        

 "ستمی نوونھیمن د" کردمیم
 حسرت ی ھا و بوسھ ھایدی از ناامی دخمھ مانوس بود با رگبارنی اینفسھام تو        

 !وار
 و دادھام بتونن غیتا از ج... تموم بھ خوردم ھزار جور ارام بخش دادنکسالی        

  راحت بشنی ساعاتی حتای یقی دقایبرا
 یتا ثابت کنم کھ من با ھمھ ادما... دادمھی ارامش رو خودم بھشون ھدنیکم کم ا        

 ومدمی ننجای درمان ایتا بگم من برا..ستی نوونھی دسویتا نشون بدم گ.. فرق دارمنجایا
کم کم بھ خودم ..کم کم اروم شدم..  نبودادی از فریخبر.. از داد نبودیکم کم خبر        

 برم و حرفمو ادشونی مرگ، از ھی دنی تا مثل خوابادی از دھنم در نیقول دادم حرف
 ...تا بواسطھ اون داروھا ساکتم نکنن.. اثبات کنم

 رو یکس..کردمی رو پرپر ماوردی برام مای کھ اندییگلھا.  رفتمادشونیاز         
 تفاوت داشتھ نجای ای با ھمھ ادمادیمن با..بھ خودم قول داده بودم.. نمی ببخواستمینم

 . ھم شدنطوریو ھم.. باشم
          

 
 دادگاه نکھیاز ا..رسونھی رو مای اندی ھمراھم، بھم گفتھ ھازابت،پرستاریال        

 شمرده و در عوض بھ جرم حمل سالح گرم خودکار براش پنج یپرونده سام رو خنث
 ..دهیسال حبس بر

 کنمی ردش م و مننجای اادی ھرروز مای اندنکھیاز ا        
  نگران منھانی رانکھیاز ا        
 .. پروفسور ھرروز با دکتر معالجم در تماسھنکھیاز ا        
 . ھمون ماه اول حبسش، حکم اعدامش صادر شد... بعد از حبسنی شاھنکھیاز ا        
 اون اری کس شده و با مرگ شاھی شاھرخ بعد ازپنج سال کامال بنکھیاز ا        

 . گذاشتھ شددهیعمارت بھ مزا
 .. داده شدهلیِ شاھرخ پنج سال بھ سالمندان تحونکھیاز ا        
 دمی سرم کشیپتو رو رو.. دمی تختم خوابیرو        
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 ... بودریدرکش سخت و ھضمش نفس گ        
 شاھرخ منو ھم نکھی ایفقط برا.. مامان اسم منو بھ نام روزبھ موحد زدهنکھیا        

 منو داشتھ باشھ و مثل بچھ اولش حسرتش بھ نکھی ایبرا.. ازش جدا نکنھاریمثل شاھ
 نیو ا.. کھ اسم من رسما وارد شناسنامھ اصل شاھرخ شده بودی وقتیحت. دلش نمونھ

 .و روزبھ بوده  شاھرخزی مھرانگنیموضوع فقط ب
 بھ خودم شتریده رو بکاغذ پاره ش...  در اومدرهی دستگدنی چرخیصدا        

 ..چسبوندم
 "ی تبارسویگ" تکرار کردم تا حک بشھ        
 پتو حس ری شدنش رو از زکینزد...دی بھ گوش رسییتق تق قدمھا        

 .. پتو مشخص بودری اش از زھیسا.. تخت رو دور زد..کردمیم
 : کردیاداوری صورتم نشست ذھنم برام ی بھ نشونھ تفکر رویاخم        

 "ستی نای اندنیا       " 
 و من دیکوبی منمی سوارهیخودشو بھ د..دیکوبیم..زدیمحکم م.. چرادونمینم...قلبم        

 ..رفتی کنار نمھیدستم بھ لرزش افتاده بود و اون سا.  تمرکز کنمی بھ درستتونستمینم
 کی دی احتمال ذھنش شانکھی از ادیلرزیم...دیلرزی مجانی وجودم از ھکرهیھمھ پ        

 درصد ممکنھ درست باشھ
دستش رو جلو اورد و من .. فرستادرونی رو بقشینفس عم... انتظارم سر اومد        
 وجودش ی نی ندنی دی تنم برای بند بند سلولھای کھ چجوردمیدیم.دمیدی رو مھیاون سا

 کردی می قراریب
 پتو اروم از سرم کنار رفت        
  رو بستمچشمام        
 شدی و بغضم بزرگترمخوردیدندونھام بھم م        
 باشھ کھ قبال ی ھمونخواستمیم..نمی لحظھ رو؛ ببنی االن رو،حال رو، اخواستمینم        

 یشگیھمون تصور ھم..بود
  اشنا بودمشتری تعلل از جونمم بنیبا ا... شناختمی نفسھارو منیمن ا        
 ..پتورو کامال از روم کنار زد        
  صورتم رو کنار زدی پخش شده تویدستھاش موھا        
 ..کردمی نوازش رو درک منیا... شناختمی دستھارو ھم منیمن ا        
 . افتادرونی بی بستھ ام قطره اشکی پلکھایاز البھ ال        
 کھ بوده ،بمونھ و ی ھمونجورزی ھمھ چخواستمی چشمامو باز کنم مخواستمینم        

 !عوض نشھ
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 مدتش بھ حرف اومد قفل زبونش یباالخره بعد از سکوت طوالن..کنارم نشست        
 :رو شکست

 مجازات ینجوریانصافھ ا... ھمھ مدتنیبعد از ا...حاال... یبدعادتم کرد-         
 کردنم؟
 ختمی صدا اشک ریب        
 ؟ینی و منو ببی چشماتو باز کنیخواینم -سام        
         -..... 
 پنج سال نی ای اگھ بھت بگم طیول...دونمی بود منھای از اشتری بیلیحقت خ -سام        

 و خودتو بھ خواب ی و نفساتو حبس کنی چشماتو ببندی بازھم حاضردمی کشیچ
 بازم دمی کشی چدنتی نگاھت و بھ اغوش کشدنی بار دھی ی بھت بگم برا؟اگھیبزن

 ؟ی عذابم بدینجوری ایحاضر
         -.... 
 نجای لحظھ ھم اکی ذاشتمی نمی بودم، اگھ فقط کنارم داشتمت، حتنجایاگھ ا -سام        

 بھ ی ذره ذره از دست برینجوری اذاشتمینم...یری و پنج سال روزه سکوت بگیبمون
 !ی کھ با خودتم قھر کنیحد

         -...... 
 یبھت گفتم ب...ی من بودنو تحمل کنی بیخوای می تا کیدی بار ازم پرسھی -مسا        

 ادتھ؟ی.. بشھ لباسمدی پارچھ سفکھی تھی کھ کنمی تجربھ میتو بودنو فقط وقت
 ی جوابم رو چجورادتھی..مونمی مشتی و پگردمی شده برمیبھت گفتم ھرجور        

 یمونی منتظرم می گفت؟یداد
         -.... 
 یدیاما د..ستی نیپنج سال زمان کم..سوی باالخره برگشتم گیول... شدرید -سام        

 اون ھمھ کنمی دفعھ تمومش منیا...  و بھ قولم عمل کردمسادمی روبروت وانجایکھ ا
 !ی اگھ نخوایحت.. رویسخت

 :دی صورتم خم شد و پلکم رو بوسیرو...  تخت زانو زدنییپا        
بھ ... نگاھت بھ دلم نمونھدنی دیباز کن تا ارزو.. کن چشماتو ارامشمباز -سام        

 کنار تو؛ امی بنجای امروز انکھیفقط بھ خاطر ا.. پنج سال و تحمل کردم نیخاطر تو ا
 ..سویباز کن گ. دمی رو بھ جون خریاون ھمھ سخت

 :دیصداش لرز        
تو ...سوی رو گی ھمھ چمی و باھم بسازمیباز کن چشماتو بذار تمومش کن -سام        

 ...ی دو روزه دلم نبودیکیمھمون 
 نیمنو بب.. اثر کنھی و خستگی ھمھ سختنی ای چشمات روینگام کن تا دعا        

 . کنارتامی بنجای دلم بھ خاطر تو پنج سال دم نزد تا فقط امروز انیبب...سویگ
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 اگر یحت..نتونستم..نتونستم..ونستمنت... دیکشی بھ دلم مشی لرزونش اتیصدا        
سام سام ..بازھم سام حسابش سوا بود.. بودمی اگر قربانیحت...بازنده بودم

 ..نتونستم...بود
 ... از اشکش گره خوردسی خینگاھم تو چشما..چشمامو باز کردم        
 زد و با قدرت ھرچھ تمام تر دستھاش مھی تنم خی اش روھیسا... دی نکشھیبھ ثان        

 ... کمرش نشستیدستام باال اومد و رو.. حلقھ شدفمیدور تن نح
 ھق ھقش دلم رو جمع زی ریصدا... موھام فرو بردیسرش رو البھ ال        

 کردی مھی و تخلدادی پنج سال رو با شدت اغوشش نشون منی ایتالف..کرد
گفتم اگھ ..کنمیتورو انتخاب م...گھی طرف دھی تو  طرف باشھھی ایگفتم دن -سام        

 یچرا فکر کرد..امیگفتم منتظرم بمون تا ب..گردمیچھل سال ھم طول بکشھ بازم برم
 ؟ی رفتادمی از ی فکر کردکنم؟چرایتمومت م

 : شونھ ام گذاشتی و سرش رو رودیی بویموھامو با خشونت خاص        
 کھ با ھزار ییمحال بود بسپرمت دست ادما..بودم نجای روز اھیاگھ فقط  -سام        

 ...کننی ساکتت مییایمیجور مواد ش
 می ھمھ سال زده بود بھ سنی ایاز فشار دور... قرار شده بودیب.. شده بودوونھید        

 فشردیاخر وبا تمام توانش منو بھ خودش م
 ،یی و چروکھانی کھ حاال بعد از پنج سال چیبغ کرده زل زده بودم بھ صورت        

 ..خوردیگوشھ چشمھاش و دور لبش بھ چشم م
          

 
 

 کردی وجودم رو کنکاش مقای تر شده بود و عمدهی کھ کشیصورت        
 : تو صورتم داد زدھیطاقتش تموم شد با گر... بار ازم فاصلھ گرفتنیا        
خودتو ...حـــرف بزن ...  خودتو خفھ نکنینجوریا...ســویساکت نباش گ -سام        

 یول...داد بزن... بکشغیج..حــــــرف بزن... نگاه نکنینجوریا..رونی بزیبر
 !ســــــویحـــرف بزن گ.. نگام نکنینجوریا.. ساکـــت نباشینجوریا

 و پروفسور رو ای و انددیسرم با شتاب چرخ... در اتاق با شتاب باز شد        
 بھ جلو برداره کھ پروفسور مچ دستش رو گرفت و کنار ی خواست قدمایاند..دمید

 خودش نگھش داشت
 : بار سام بلند تر از قبل داد زدنیا        
  بگـــویزی چھی ید لعنتـــ -سام        
 : و با غم و اشک داد زددیبھ سمت پروفسور چرخ        
 بھ من داد؟؟؟ انی کھ رای بود اون قولنیا!  بھ ســـرش اوردنی چنیببــ -سام        

 پنج سال تموم ینجورین؟؟ایکردی ھمھ مدت ازش مواظبت منی انی داشتینجــــوریا
 ! خوبــــھ؟نیگفتیبھم م
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 دندیرسی و بھ چونھ اش مدندیچکیاشکھاش تند تند م        
بس بود ھرچقدر خفھ ! ھ نھ؟ روزه سکوت چھار سالنینبود؟بس بود ا..بس بود        

 !نھ؟...شدم
 .. حرف بزنمخواستیم.. حرف بزنگفتیم..  دستش نشستیدستم رو        
 :دیبھ طرفم چرخ        
 ..سوی بگو گیزی چھید ...بگو ...بگو اروم جونم -سام-         
 ..:مغموم و دل مرده لب باز کردم..اروم و لرزون        
 ستمی نوونھید.. من-         
 شکست و بلند تر از ھر ی بدی با صدای ناگھانایبا تموم شدن حرفم بغض اند        

 پروفسور نھی دھنش نگھداشتھ بود و با غم تو سیدستش رو جلو..کردی ھق ھق میوقت
 زدیھق م

 : بار گفتمنیا        
 وونھی دیول..دمیمن فقط گلرخ رو د.. ببرننجایبگو منو از ا..ستمی نوونھیمن د-         

 نبودم سام
 : دفعھ بغضم شکست و داد زدمنیا        
 ادما نی انی و بمارستانی تنی من تو ایجا.. نبــــودم ساموونھیبخـــدا من د-         

  ببر ســامنجایمنو از ا... فرق دارمنجای ایمن با ھمھ ادما!!!.ستین
 سرمو یشک الود رو اشھیخودمو تو بغلش پرت کردم و اون محکم تر از ھم        

 .دیبوسیم
 نجای تو ایجا... برمتیم...تو اروم باش..برمتیم..می زندگبرمتیم -سام        

 ..یستی نوونھیمعلومھ کھ تو د...یستیمعلومھ کھ ن..ستین
..  توان کوبشش گوشم رو کر کرده بودتی گذاشتم کھ با نھای قلبیسرم رو رو        

 بھ می زندگی تمام سالھای کھ طی و دردشدی منیی کھ از شدت بغض باال پای انھیس
 : ھمون حالت با ھق ھق گفتمدم،تویکشیدوش م
 یھ...تا داد نزنم و خودشون اروم باشن..پنج سال بھم قرص دادن تا ساکت بشم-         

تا بگم .. نزدم تا بھشون خودمو ثابت کنمیحرف...دادی گوش نمی کسیول..گفتمیبھشون م
فقط تو ...ی منو بفھمیتونستیفقط تو م...ی نبودشمیتو پ...کننی فکر م کھستمی نیمن اون

 و با نبودنت انس ینبود. ی جدا کننجای نفھم ایاز ادما  منویتونستی کھ میبود
پنج سال با عذاب ..نداشتمت سام.. و دردم رو خفھ کردم و خودمو خفھ ترینبود..گرفتم

 ادما جدا نیتا منو از ا..ی و نجاتم بدیای بی روزھی کردم و دم نزدم تا ینداشتنت سپر
کس رو جز خودت  چیھ..خواستمی من فقط تو رو می ولومدنیھمھ م.. یکن
 بود کھ دلھره ی کابوسھی پنجره فقط برام نیبودن ھمھ و زل زدن بھ ا..خواستمتینم

 .. سامینبود..کردی مرمی پشتریمردنم ھر روز ب
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 سرم رو با خشونت شھیر.. نشستی ھام مقھی شقیرواشکھاش از گوشھ چشمش         
 و پر حرارت، مخلوط شده از اشک قی و اللھ گوشم رو عمدی بھ طرف خودش کشیکم

 :دیعشق بوس
 ی کھ با بیی تک تک کابوسھاکنمیتمومش م..  تموم شدگھید..ذارمی نمگھید -سام        

 .شھی عوض مزی ھمھ چگھی بھ بعد دنجایاز ا...ی ردشون کردیقرار
 : شونھ ھاش گذاشتی دست روستادیپروفسور پشت سر سام ا        
 ی کارارمیم..ریدستشو بگ.. نی با ھم بلند شدیبا..  جانیبلند شو سام -پروفسور        

  کنملی رو تکمصشیترخ
 .. سام سر تکون داد پروفسور خارج شد        
 بھ وضوح بھ چشم دی و چند تار سفنی کرد کھ حاال چندی تالقیینگاھم با موھا        

سام حاال ... اون سام گذشتھ نبودگھید... شکستھیلیخ...سام شکستھ شده بود..خوردیم
 بود و بازھم ادامھ داده دهی روزگار رو چشی بود کھ تک تک زخم ھای سالھ ا٤٣مرد 

 اگر یحت.. غافل نشد لحظھ ھم ازمکی و ستادی وجب اھ کھ وجب بی سالھ ا٤٣بود مرد 
 دل بستھ شده بودم و دلم بی عجتی حمانی سالھ کھ حاال بھ ا٣٣ یو من دختر! نبود

 کشمی کھ زنده ام و نفس می رو تا وقتتی حمانی اخواستمیم... ازش جدا بشمخواستینم
 یی محمد سام رھنماھب...بھ وجودش..بھ بودنش... سرم داشتھ باشم و دلخوش باشمیباال

 .کردی کھ عشقش رو تمنا میکھ حاال برگشتھ بود و قلب
 مو،یشونی و پدی بازھم با شتاب بھ اغوشم کشدی خودش دینگاه منتظرم رو کھ رو        

 گھی دخواستمینم.. شدمی نمریس..شدی نمریس... دی گردنم رو محکم بوسریگونھ ام رو، ز
 از بالھا بھ یلی دوباره س ولش کنم ودمیترسیم..دمیترسیم.. ازش جدا بشمیلحظھ ا

 نی اخردمیترسیم.. ھا گم بشمی از سختی تو تونلشھیھم ی و براارهیسمتمون ھجوم ب
 ..فرصتم باشھ

 گھی دفعھ دنیا... بوددهیترس از دست دادنش تا عمق مغزم زبانھ کش        
 رفتن سام وجود ی برای قرارگھید...سام برگشتھ بود..سام قول داده بود..خواستمینم

 ..!تا کنارش بمونم.. کنارم بمونھشھی ھمیسام اومده بود تا برا..نداشت
***         

 بھ ی کاشتھ شده مختلفی کھ عطر بھارنارنج و گلھایبھ خونھ ا..قدم گذاشتم        
 . طراوتشون رو حفظ کرده بودنای اندیشگی مراقبت ھمی کھ طییگلھا..دیرسیمشامم م

 .. بودستادمی اکنارم        
 : شونھ اش گذاشتمیسرم رو رو..سام رفت تا در رو باز کنھ        
 .. دلمزی عزیبھ خونھ خودت خوش اومد - ایاند        
 اشک تو چشمام حلقھ بست        
 .. قدمم رو بھ خونھ گذاشتمنیاول        
 : گفتی اشکش رو پس زد و با تک خنده اایاند        
  دارم براتزی سورپرایبدو برو حاضر بشو کھ کل - ایاند        
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 بھ ھی شبیزیدر سالن رو کھ باز کردم چ..  لبم نقش بستی رویلبخند کم رنگ        
 ... و حاالدیبوم ترک
 ..با ترس چشمامو باز کردم        
 ... جوون تو سالن پخش شدی دختر پسرای و دادھاغی دست و جیصدا        
 ی کھ با کاله ھایی و پسرھاخوندنی کھ بلند بلند شعر تولد مبارک رو مییدخترھا        

 ! بودنیی مشغول ھنر نماانی دست ساز رایبوق
 .. ھمھ محبتنیاز ا... نفسم بند اومد        
 .. ھمھ عشقنیاز ا        
 ...ی ھمھ توجھ و دلگرمنیاز ا        
 ھوا ی کھ رقصون تویی ھای دھنم گذاشتم و بھ کاغذ رنگیناباور دستم رو جلو        

 ...بھ پرواز دراومده بود چشم دوختم
 ابراز احساسات ی برای حرفچی صدا تو گلوم خفھ شده بود و ھجانیاز شدت ھ        

 .ومدی نمرونیاز دھنم ب
 ی بوقی از اون کاله ھایکی کرد و با شتری پخش رو بی صدای با خوشحالانیرا        

 .. کردتیبھ سمتم حرکت کرد دستم رو گرفت و منو بھ وسط سالن ھدا
گونھ ام .. دور دور خودش چرخوند و محکم بغلم کردکیھمگام با خودش منو         

با .. سرم قرار دادی از ھمون کاله ھا رو رویکی و دی بوسی در پی بار پنیرو چند
 : و خنده گفتیشاد

 !نسس زشت و بوگندوتولدت مبارک پر - انیرا        
 ھمھ عشق و توجھ بھ وجد اومده بودم کھ نتونستم خودمو نی از ایانقدر        

 شونھ اش یسرم رو... ھمراھم شکست شھیبلند تر از حد معمول ،بغض ھم..نگھدارم
 موھامو ی محکم دور کمر تنگ شد و روانیدست را..موھام دورم پخش شد ...نشست

سرم رو اروم بلند کردم ، ..  بودنھ قرار گرفتری تحت تاثطی شرانیھمھ از ا. دیبوس
 : گفتیصورتم رو با دستاش پاک کرد با لحن مھربون

 زیخب؟ ھمھ چ..زیتموم شد ھمھ چ.. برات تنگ شده بود پرنسسمیلیدلم خ - انیرا        
اما تولد برگشتنت بھ ...ستیدرستھ امروز تولدت ن... تو ھم شروع شدیزندگ...تموم شد

پرنسس خونھ ما ..  نمی ببونی و گری چشماتو اشکی لحظھ اخوادیدلم نم...  چرایدگزن
 ھم ی کلضھی نبودن عری خالی برای خندون باشھ و حتدیاب.. خوشحال باشھدی باشھیھم

 . راه بندازهدادیبھ جون منھ بدبخت غر بزنھ و باھام دعوا و داد و ب
          

 
  لبم نقش بستی رویلبخند        
 .ستادیکنارم ا...سام جلو اومد        
 تیسام با نھا.. قدرتمند سام قرار دادی دستمو بلند کرد و داخل دستھاانیرا        

 : کردکتریعشقش دستم رو فشرد و منو بھ خودش نزد
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 خونھ و نی ھمیتو..نیکنی می لحظھ بھ بعد، ھردوتون باھم زندگنیاز ا - انیرا        
از امروز بھ بعد ھمھ ..ستی ھم قبول نی عذر و بھونھ اچیھ.  خانوادهنیکنار ھم
 : و محزون شدی جدیلحنش کم... باھم..ھممون..میکنی کھ بوده رو جبران مییکمبودھا
 از شتری پنج سال بنیا...سوی گمی کردی کوتاھیلیھمھ ما در حقت خ- انیرا        

 مویشونیپ..جلو اومد! ... یھ و ھرکس از ھمشتری من بدیشا... طی شرانی ایوتو..شھیھم
حداقل از ...سوی ھارو جبران کنم گیپس اجازه بده تا اون کاست: و ادامھ داددیبوس

 طرف خودم
 :پروفسور جلو اومد        
 .. دارهاجی احتیلیخانواده ھانس بھ وجود شما دو نفر خ..گھی درست مانیرا        
 رهی ھم کھ طبق معمول از شدت احساسات ، زبونش بند اومده بود و بھ ما خایاند        

 فقط نظر من براش نکھی ایعنی نگاه نیا..سام فقط بھ من چشم دوختھ بود.. شده بود
 خواستھ است و حرف من حرف نی قبول اای از جانب من منتظر رد نکھی ایعنی..مھمھ
 !اونھ

 :لبمو زبون زدم...م انداختیبھ اون ھمھ ادم نگاھ        
 ھمھ نی جبران اتونمینم..  ھمھ عشق پشت پا بزنمنی بھ اتونمیمن بخوامم نم-         

 :دیصدام لرز.. محبت رو بکنم
 شھی محبت رو ھمی چشم داشتچی ھی کھ بنی ھستی من شما چند نفریایتمام دن-         
 ...نی محبتھا نذاشتنی جبران ای سرم برای روی وقت منتچی و ھنیبھم داد
 : منو حرفھام بودرهی از گوشھ چشم بھ سام انداختم کھ با لبخند خی نگاھمین        
 ..! کھ برمخوامی بار ؛ نمنیا). مکث کردم..( برمتونمینم        
 : نگاه از نظر گذروندمو قطره اشک مزاحم رو پس زدمھیخونھ رو با         
 انی و راایبھ اند... با ھمھ عشق و محبتش..تشیمیا ھمھ صمب...خوامی رو منجایا -         

 :  اراده مظلوم شده بودیلحنم ب.  شدمرهیو پروفسور خ
 ن؟یکنیقبولم م-         
 لب خدارو شکر ریچشمھاشو بست و ز.. سرشار از دوست داشتن بوداینگاه اند        

 .کرد
 :بغلم کرد. ستادیپروفسور مقابلم ا        
 . دخترمیبھ خونھ خودت خوش اومد-         
 .خونھ خودم:  لب زمزمھ کردمریز...  ھم افتادی روشھیپلکھام اروم تر از ھم        

***         
 تخت ی تمرکز کنم خودمو روی بھ درستذاشتی نمرونی از بانی رایسرو صدا        

 در اتاق باز شد..پرت کردم
 ؟یبازکھ تو نشست-سام        
لباسام ..ستی نیچیھ..زهیریاعصابم داره بھم م:  پرخاشگر گفتمطمی شرالیھ دلب        

  کجا رفتھستیمعلوم ن
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 .دی کشرونی ھارو بی در کمدم رو باز کرد و چوب لباسیسام با ارامش خاص        
 : رنگ از کمد خارج کرد و جلوم گرفتدی سفیکاور        
 ؟یبھونھ بعد... لباسنمیا-         

          
 
 

 سام منو خلع سالح کرده بود.. شده بودممیتسل        
 :دیاروم و مردونھ خند        
 ری عروس لوس و بھونھ گنیھمھ منتظر ا...ی تا دقم ندادرونی بایبپوشش ب-         
 ھستن

 : رنگ اشاره کردمدی بھ لباس سفدمیلب برچ        
 .. دوست ندارمنویمن ا-         
 محکم ی با دو قدم بھ سمتم اومد بھ حدکبارهی نگاھم کرد و یسام با حالت خاص        

 :صدام در اومد.دادمی کھ ھر لحظھ احتمال شکستن استخونھامو مدادیفشارم م
 !!لھ شدم..بسھ سام -         
 سو؟ی بھت بگم گی نھ؟بھ چھ زبونیداری دست بر نمی نکنوونھیتا منو د -سام        
 : با تمام توانش داد زد،ی صداش رو باال برد و ھمراه با تک خنده اھکدفعی        
 ..سوی گی کـــــردوونمی دیبھ اندازه کاف..وونتـــمیمن د -سام        
 چتھ؟: وحشت زده گفتم...ختنیدر اتاق باز شد و ھمھ داخل اتاق ر        
 : و گفتدیبلند تر چرخ        
حاضرم .. کردهی منو روانــــنی منـــو؟؟؟ انینیبب... دختـــرمنی اوونھیمن د-         

 ...ستمی عاشقت نننی ھمھ ببخوامیم..جونمم براش بـــدم
 ؟ی پس کلھ ات ھوار ھوار راه انداختیصداتو انداخت! سام بســـھ! بسھ - انیرا        

 اون فقط سر جدت..ستی بھ اثباتش نیاجیاحت..ی ایخب باشھ نگفتھ ھم مشخصھ روان
 !!نیی پااری نکره اتو بیصدا

  بھ خنده افتادندانیھمھ از لحن را        
 و ھمراه خودش از دیدست سام رو ھم کش.  بردرونیپروفسور با خنده ھمھ رو ب        

 ..اتاق خارج کرد
 .ایحاال فقط من مونده بودم و اند        
 و بھ سمتم گرفت شروع دی کشرونیدو سھ تا کاور ب... بھ طرف کمد رفتایاند        

 :بھ حرف زدن کرد
 ی بیاگر قبولش کن... بدمھی رو بھت بھ عنوان ھدیزی چخوامی مسویگ - ایاند        

 ..دمیخب کامال بھت حق م...ی و اگر ھم نکنشمیاندازه خوشحال م
  جان؟ی آنیچ: دمیکنجکاو پرس        
 دی کشرونی رو ازش بی نسبتا ساده ادی سپراھنیکاور اول رو باز کرد و پ        
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 : خاطراتش غرق شده باشھ گفتی و انگار کھ تودی کشپوری گراھنی بھ پیدست        
عاشق .. لباس رو تنم کردمنی موقع ھا انی ھمش،ی و سھ سال پیدرست س- ایاند        

 ...جان بودم و ھستم
 :لباس رو بھ سمتم گرفت و ادامھ داد        
 و سھ سال نماد عشق پاک رو ی سی لباس طنیا... لباس واقعا برام مقدسھنیا-         

 بدم کھ عمق ھی عشق رو بھ تو ھدنی اخوامیم...  و حاال امروزدهی کشریبرام بھ تصو
 بھ نجای تورو از ای خوشبختتونھی لباس منیمطمئنم ا...خونمیعالقھ رو از چشمات م

 : گرفتستشدستامو تو د...  کنھنیبعد تضم
 خودش گنجونده کھ ی رو تویعشق... لباسنی ایول..سوی گستمی نیخرافات - ایاند        

 ادگاری تک تک تارو پودھاش بھ ی عشقش توی ھاشھی و سھ سال ریھنوز بعد از س
 .مونده

با ..اما واقعا برام باارزشھ... ُ و دمده شدهیمی قدکمیدرستھ : زدنی شرمگیلبخند        
  جانسوی حال انتخاب بازم با خودتھ گنیا

...  تنم گرفتمش ی و جلوستادمی انھییمقابل ا.. رو بلند کردمای اندی عروسرھنیپ        
 دامنش ی و ساده کار شده روپوری گی و طرح ھاپوری گینھای ھمراه با استدی سفیلباس

 .. بودری واقعا چشمگی سادگنیدر ع
          

 
 : محکم جواب دادمیبا لحن!  بودری کھ جبران ناپذیبازھم عشق و محبت        
 ی عروس رو برای ژورنال از لباسھانی ترکی و شنی اگر بھ روز تریحت-         

 ...انتخاب جلوم بذارن
 ..منتظر ادامھ حرفم بود        
 : بھ پاس تشکر زدم و ادامھ دادمیلبخند        
 اون ھمھ مدل، برتر نی اگھ سالھا بگذره بازھم، بی در نظر من، حت لباسنیا-         

 ھست و خواھد بود
اشکش رو با نوک انگشتش گرفت و گونھ ام ..از جاش بلند شد اروم بغلم کرد         

 :دیرو بوس
 ی خوشبخت بشکنمیاز تھ دلم ارزو م...  ارزومھ دخترمتیخوشبخت - ایاند        
 کنار یتا وقت:  گوشش زمزمھ کردمری و زدمیچی پفشیر ظردستامو دور کم        

 . خوشبخت ترمیاز ھر کس.. شماھا ھستم
 باشھ؟..تو فقط خوب باش..دمی رو ھم خودم برات انجام مشتیارا - ایاند        
  بوددییلبخندم نشون تا        

____         
 .. بلند شدمی صندلیاز رو... سویبلند شو گ - ایاند        
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 صورتم نشستھ بود ی کھ روی محو و ساده اشیھمراه با ارا..ایلباس عروس اند        
 تاب بودم تا زودتر خارج بشم و یب..کردیحس عشق بھ سام رو تو دلم دو برابر م

 و منتظر تب و تاب کوبش قلبش رمی دستم بگیتا دستھ گل رو تو..کنارش ھمراه بشم
 .باشم

 : کردتی ھدارونیو منو بھ ب در رو باز کرد ایاند        
 ای آندیمرس..ھی عالزیھمھ چ-         
 ...دخترھا بھ طرفم اومدن... با ورودم بھ سالن ھلھلھ ھا دو برابر شد        
 لباس خاطرات نی حاالبا ادی شد کھ شاییسویمحو گ...دنمی و با ددیپروفسور چرخ        

 و حس دمیرو تو چشمھاش دبرق اشک .کردی می رو براش تداعشی پی و اندیس
 .کردم

 .. من مونده بودرهی و خزدی نمیسام حرف        
 کنار سام ت،ی بردارم ودر نھای باعث شد تا قدمنی دستم رو فشرد و ھمایاند        

 .نمیبنش
 روز و ثبت نی ثبت ای خبر کرده بود،برایرانی ای سفارت، عاقدقی از طرانیرا        

 ! احساسنیا
 ی در جبرانش برای بود، کھ سعیی ھم از ھمون کارھانیطبق گفتھ خودش ا        

 . روز داشتنی ای نحو ممکن تونیانجام بھ بھتر
 ..سرم رو بھ سمت سام چرخوندم..  دستم نشست ی رویبوسھ ا        
 : زدنانی بھ نشونھ اطمیپلک        
 ؟ی مطمئنزیاز ھمھ چ..دی ساعت ھم رسنی روز و انیباالخره ا -سام        
  ندارمی ذره ھم شکھی یحت: با تحکم جواب دادم        
 : رو مھر زدن و کنار گوشم نجوا کنان گفتمیشونیلبھاش پ        
 ی کسای یزی لحظھ از چھی ذارمینم..سوی گکنمی دفعھ واقعا خوشبختت منیا -سام        

 ..یناراحت بش
          

 
 :  موھاش رو کج کردمدی سفیبا دستم تارھا...دمی بھ صورتش پاشیلبخند        
 کھ کنار تو فھممی و مدونمیم.ستی بھ تکرار نیاجیاحت.. دارم ساممانیبھت ا-         

 ..شمیخوشبخت م
 ادی زیلیخ..سویدوستت دارم گ -سام        
 : رو خراب نکنمای تا دست رنج دو ساعتھ انددمیلب گز        
فقط تورو ..ی زندگنیاز تموم ا... مجنون قصھی و تو شدیلیمن شدم ل-         

 حس رو بھت دارم نیمن دو برابر ا... باشھادی حست ھرچقدر زنیبدون ا...خوامیم
 خوامینم..شھی نمیبرام روزمرگ...  و تکرارش کنمیھرچقدر ھم کھ تکرارش کن... سام

 شھی وقتم نمچیھ..کھ بشھ
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 : لپم متوقفش کردی و رودی بھ گونھ ام کشیدست        
منم ... باشسویگ...فقط خوب باش...مثل قبل نھ...سویتو فقط خوب باش گ -سام        

 کھ کنار یوقت..نمی رو انقدر ساکت و پژمرده ببسویمن تحمل ندارم گ..شمیباتو خوب م
 .. باش،خوبیمن ھست
 شھی کھ از ھمھیکنار تو تنھا وقت: م بھ کف دستش زدیلبامو کج کردم و بوسھ ا        

 ِبھترم، مردمن
 : پام قرار دادیقران رو باز کرد و رو        
 ھا از ی جواب بلھ ام رو دادم شادی و وقتشدی عاقد تو گوشم پخش میکلمھ ھا        

 .سر گرفتھ شد
 یبکوی شده کنار سام نشستھ بودم و ھمھ مشغول پانیی تزی ھای صندلنی ھمیرو        

 ...بودن و سرشون بھ کار خودشون گرم بود
 ..بھ طرفش خم شدم...دستاشو بھ سمتم باز کرد         
 سھم تو شدم...یسھم من شد.. تموم شد ارامشم-سام        
 حال نی کھ داشتم در عی ای پاھام باز بود و با تموم خوشحالیقران ھنوز رو        

 از کجا نشات گرفتھ و دونستمی کھ نمیبغض..کردمی اعماق قلبم حس میبغض خاص
قلب من دست .. ناراحتای خوشحال باشم دونستمینم...انقدر سر در گمم کرده

 کھ حالم رو دگرگون ی متضاداسات احسنی از دست و پنجھ نرم کردن با اداشتیبرنم
 ...دندیکشی و تناقض وجودم رو بھ رخ مکردندیم

 قرص و دارو بھ ،ی اسھیدرستھ کھ بازھم با مصرف ک...درستھ کھ سالم نبودم        
 اما... پاک کنمادمی رد گذشتھ رو از تونستمی وقت نمچیدرستھ کھ ھ..رفتمیخواب م

 سرم ی نفسھاش روشھی بھ سام انداختم کھ چشم بستھ بود و اروم تر از ھمینگاھ        
 .. گرفتھ بودند و دستاش تنم رو قابشدیپخش م
 عوضش ای با دنندهی ای لحظات و حتنی ای داشتم کھ حاضر نبودم تویعشق...اما        

 ..کنم
 ھا باختھ بودم و حاال رسما عنوان ی مرد کنارم، با ھمھ سختنی داشتم کھ بھ ایدل        

 ...دمیکشی مدکیھمسرش رو 
          

 
 

 رهی نمنی از بیطی شراچی داشتم کھ مطمئن بودم تحت ھیعشق        
  االن ، متوقف بشھنیکاش لحظھ ھم.. تموم نشھ ارامشمایکاش دن -سام        
 : ادامھ دادشھیسکوت کردم و اون عاشق تر از ھم        
 ستمی نینباش... آرامشمیامیدن -سام        
دلم با ھمھ .. قرارش بودمیب. ھمھ عشق رو ندارهنی اتیحس کردم قلبم ظرف        

 ی بھ پر زدن شاپرکھاکردی مانی پروا بی کھ سام بیکرد،حسیوجود عشقش رو تمنا م
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 و شتریِ و پر اون شاپرکھارو بزدی شده بود دامن منی کھ تھ دلم تھ نشی و بزرگکیکوچ
 دادی گسترش مشتریب

 یم کھ خوشبخت فکر کردنی شد و بھ اخی پام می قران روی جملھ ھاینگاھم رو        
 .. ام قرار گرفتھی قدمھیحاال تو 
 بودنم محسوب لی دلی فکر کردم کھ وجود سام و لحن خستھ اش حتنیبھ ا        

  وجھ، ازش نبودچی کھ قابل گذشت بھ ھیلیدل..شھیم
 ! بھش وابستھ بودم و محتاجدمیکشی کھ تا جون داشتم و نفس میلیدل        
 ...کردی می کھ ھدفش پا بھ پام ھمراھی ای زندگنی ادامھ دادن ایمحتاج برا        
 .. از جنس عشقیھدف        
 ...از جنس بودن        
 ..از جنس ارامش        
 .. انسانھی در قالب یھدف        
 ...لی دلھیدر قالب         
 ! بھ اسم محمد سام رھنمایھدف        
 ! بودن منلی و دلیشگی ھمیھمون حام        
 ؟..یدونیم        
 !ِ خوب مطلق نبودزیھمھ چ        
 .. کھ بشھشدیاما م        
 رو نھی کیھا" شعلھ" چشم بست و ی دلتنگیھا"شب " ھمھ ی کھ روشدیم        

 احساس رو با ھمون حرارت کم و سوسو زنان یھا"شعلھ"خاموش کرد و در عوض 
 . نگھداشتداریتا ابد پا
 ی زندگنیا.. می ھم ادامھ بدی و پا بھ پادی گذشتھ کشی روی کھ خط قرمزشدیم        

 .. قلھ قرار داده بودنی اوج ای مارو رویھردو..  ھاشی و بلندی رو کھ با ھمھ پستیا
  مرتفع، کھ در دل شب شعلھ عاشقانھ ھامونو مستحکم کرده بودیقلھ ا        

 . باشھی وسختیاھی از سری غی نشون دھنده نمادتونستیکھ م" یشب        "
  مارو با خودش ھمراه کنھی بھ بعد ھردونجای از اتونستی کھ میشب        
 شھیتا ھم        
 ! ھمیباھم و برا        
 ..قران رو برداشتم        
 ...دمیبوس        
 ... بارنیبستمش و ا        
 ِی بخاریوسط شعلھ ھا کھ ازگرم شدن، تیخودمو غرق کردم داخل اغوش        
 ! برف بھمن ماه، گرم تر بودیسرما

 رو کھ یذره ذره طعم عشق و ارامش.  اغوش رونی انیمزه کردم طعم دل نش        
 دادی مھیخدا بھم ھد
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  دفعھنیاما ا        
 ...انگار ورق برگشتھ بود        
 .گھی طرف دکی طرف قرار گرفتھ بود و من کی ایدن... انگار        
 .. من متمرکز بودی بار نگاه خدا فقط و فقط رونیانگار ا        
 عمق ی توشھی ھمی نگاه برانی اینیری بار پلک بستم و اجازه دادم تا شنیا        

 .وجودم حک بشھ
  گردنم نشستری زقایبوسھ سام عم        
 ی شب، تویکی وجب بھ وجب از تاری کھ، توی بود، ھمون شعلھ دل خواھنیا        

 کردمی ھام کنار تنھا معبودم تمنا مییتنھا
 ... بارنیا        
 ..!ورق برگشتھ بود        

ٍو من یضلل هللا فما لھ من ھاد        « َُ ْ ِ ُِ َُ َ ََ َّ ِ ْ انتقام... َ َأ لیس هللا بعزیز ذ ِ ِ ٍ ِ َ َِ ُ َّ ْ َ َ«٢٩ 
آیا خداوند توانا و ... رداى ندا كننده و ھر كس را خداوند گمراه كند، ھیچ ھدایت        «

 »!داراى مجازات نیست؟
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