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کنيد مراجعه توپــ بهـ سايت وب به بيشتر هاي رمان دانلود براي . (www.behtoop.com) 

 

خدا نام به  

 

ميگذرند هم ازپس روزها: مقدمه  

سوالم يک پاسخ دنبال به همچنان ومن  

اينکه وآن  

محکومم؟ امروز من گناه کدامين جرم به  

شدم؟ محکوم نکرده گناه جرم به ومن چيد سيب ديگری که اين مگرنه  

کشيدن نفس به محکوم  ... 

وگناهکاربودن کردن گناه به .... 

کردن زندگی به ... 

 ...خدايا

ام خسته ... 

ها بست بن ازاين ام خسته .. 

ندارد تمامی که راهی ازاين ... 

ندارند شدن کم قصد که گناهانی ازاين ... 

 ..ازاين

شوند نمی مرهم تنها نه که امان بی های اشک .. 

زنند می تازيانه را نحيفم تن شالق چون بلکه .. 

محکوميت اين از..ام خسته ... 

 

 سرآؼاز

انتقام ی الهه  

 

 سايه زدن با و...ميکشم درشتم چشمان دور به برميدارم را رنگم سياه ی سرمه... ميکنم ورانداز آينه در را خودم تصوير

 دور سياهی...ميشوم خيره آيينه درون چشمانم تصوير به ديگر بار ميکنم تکميل را چشمانم آرايش مات خاکستری ی

 ديگر که ام پريده رنگ لبان روی به را براقم رنگ قرمز رژ... ميدهد نشان بيشتر را آن سبز به مايل رنگ عسلی چشمانم

 تحسين ام برده ارث به مادرم از که را خودم نظير بی زيبايی آيينه در گذری کردن نگاه با ميکشم ندارند را سابق سرخی

 از را آن آرامی به ميگردم نظرم َمدِ  لباس دنبال به و ميکشم را آن کشويیِِ  در ميروم هايم لباس کمد سوی به و ميکنم

http://www.behtoop.com/
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 بايد امشب ميگيرم مقابلم در را آن بيفتد چروکی رنگش بنفش حريری دامن مبادا که ميکشم بيرون هايم لباس انبوه ميان

 و ميکنم تن به را لباس کنم خيره ام زنانگی های زيبايی روی بر هارا خيلی چشمان است قرار بدرخشم بايد باشم بهترين

 ميکنم تکميل هم را هايم لباس براقم بنفشِِ  سانتی ده پاشنه های کفش پوشيدن با و ميکشم باال سختی به را آن کنار زيپ

 کوتاهم مانتوی آن ِست گردنبند و انگشتر همراه به نگينم تک ی گوشواره انداختن با و ميروم اتاقم ی آيينه سوی به دوباره

 در آرامی به بزنم او به سری تا ميروم پدرم اتاق سوی به ، رفتن از قبل ميشوم خارج اتاق از و برميدارم را روسريم و

 چروکش و چين پر و بلند پيشانی روی بر ای بوسه است خوابيده آرامش در ميروم تختش کنار به و ميکنم باز را اتاقش

 ده پاشنه های کفش اين با رفتن راه واقعا...ميروم خروجی در سوی به خانه بلند های پله از ميشوم خارج اتاق از و ميزنم

 ام شخصی ی راننده محمد ميرسم مشکيم و ام بی ماشين کنار تا ميگذرم خانمان باغ فرش سنگ از... است دشوار سانتی

ميکند باز برايم را در  ... 

ميکنم او به رو بنشيند فرمون پشت اينکه از قبل  ... 

- نيست تو به نيازی ميرم خودم امشب . 

 شروع را ام بازی ، ميشود شروع امشب از ميکنم حرکت مقصدم سوی به و ميشوم خارج خانه از ميشوم ماشين سوار و

 شکل چشمانم مقابل در او تصوير ناگهان... بستند نابوديم به کمر که را آنهايی درآورم زانو به است قرار ، ميکنم

 ...ميگيرد

پيش سال چند : 

"- بده پسش بهم ميکنما کلتو ميام نازی نکن دِ   . 

- نميکنه تالش ذرم يه نشسته واه واه. تنبل کدو بدم بهت تا دنبالم بدو نوچ نوچ  . 

-  کدومه ميدونی خودت که رويی اون تا پس نميرسه سر دو ديوِ  تویِ  به زورم ميدونی که خودت... ديگه نکن اذيت نازی

عينکو اون بده پس بهم نيومده باال . 

-  ببندی خرگوشيم تا دو کافيه فقط هـــه ميشی کارتون تو شخصيتای شبيه عينک اين با... نـــمــيــدمــش... ها خوشه دلت

ميکنی دلبری خيلی ديگه موهات رو . 

ميخندد بلند صدای با و ... 

بود من با دوقولويم خواهر انکار قابل ؼير شباهت تنها که سبزش به مايل رنگ عسلی های چشم به زدم زل عصبانيت با  

... 

- برسه حسابتو ميزنم صدا مامانو يا ميدی پسش االن همين يا نازنين . 

- ميترسونی؟ منو کن صدا خب بکشه وسط مامانو پای ميخواد کنه دفاع خودش از نتونست من جوجوی دوباره آخی  

 مامان تا دويديم بزرگمان ی نفره دوازده ناهارخوری ميز دور هم با افتادم دنبالش به جيػ با رسيدم عصبانيت اوج به ديگه

رسيد سر  ... 

-  ميخوايين کی شماها آخه نيفتين بهم گربه و موش عين گفتم دفعه صد شد شروع داداتون و جيػ ها زلزله شما که باز

شين؟ بزرگ  

گرفتم خودم به مظلومی قيافه  ... 

- کارتونی شخصيت ميگه بهم تازه نميده پسشم گرفته عينکمو نازيه تقصير مامان اِ  اِ  اِ  اِ  . 

درآوردم نازنين برای زبونی مامان چشم از دور  ... 
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کرد نگاهم لجبازی با نازنين ... 

- نميدمش دربياد چشات تا ميگم راست خب . 

ميخوردم را نازنين دار گونه و سفيد صورت ی ؼبطه هميشه  !... 

- زود...  بده پس نفسو عينک توام نازنين کرده آماده شامو بانو. ميز سر ها جؽله بدويين بردين سرمو. ديگه بسه بسه  . 

دهد پس را مشکيم دور کائوچوی عينک تا زدم زل او به ای خصمانه نگاه با هم من !... 

آمد سمتم به نازی  ... 

- ميرسم حسابتو نباشه خونه مامان که وقتی اونم بعد ی دفعه ولی( ننه) مامان بچه بگيرش بيا . 

رفت و انداخت من به شيطانی نگاه يه ..! 

کردم زمزمه خود با و آوردم در برايش زبانی هم من  ... 

- برات دارم بعدم دفعه بکن داری دوس هرکاری . " 

*** 

 ی قطره به ريختن فرو ی اجازه ميکنم مهار را آن هميشه مانند ولی مينشيد چشمانم در اشکی ی حلقه ها گذشته به فکر با

 که آن ببينم را انگيز نفرت آدم آن است قرار... نمانده رسيدنم به چيزی ديگر.  نميدهم مانده چشمانم در سالهاست که اشکی

 آن جای ، جای دارم ياد به را نامش خوب ميشوم.....  ی کوچه وارد نگذاشت برايم نفسی که آن گرفت ازم را هايم گذشته

آيد می ماشينم طرؾ به سرعت با اندامی الؼر مرد...  ميکنم توقؾ بزرگی رنگِ مشکی درِ  جلوی ميشناسم خوبی به را  

... 

- خانوم آمديد خوش  . 

 هرچه از. اندازم می نگاهی شکوه با جهنم اين به ، عذابم معبدگاه به نفرت با ميشوم پياده و ميگذارم ماشين روی را سوييچ

متنفرم آن درون های آدم با است متری هفتصد ويالی اين در  !... 

 معبدگاه وارد ميگذرم کشيده فلک به سر مجنونِ  بيد ازدرختان است پر که آن بزرگ باغ از ميشوم انگيز نفرت ويالی وارد

ميگيرد را روسريم همراه به رنگم کاربنی مانتوی و آيد می طرفم به سفيد و مشکی فورم با جوانی دختر...  ميشوم عذاب  

!... 

ميشوم سالن وارد و اندازم می نگاهی اطراؾ به  ... 

را جانم ی ريشه سوزاندند که را آنهايی بسوزانم تا آمدم... انتقام ی الهه... فروؼی نفس ، آمدم من »  » 

 و ميگيرم را لباسم دامن ی گوشه لبانم روی لبخند يک با و ميزنم را ام فريبنده ماسک و ميکنم شروع را تلخم نمايش

 يکی موقع همان در...بلوند مو دختر کنار...  ايستاده آنجا...بيابم را انگيزم نفرت ی سوژه تا ميگردانم چشم ، ميکنم حرکت

آيد می طرفم به ها خدمه از  ... 

- پنجره کنار ی نفره پنج ميز اون روی بنشينين مايلين اگه اومدين خوش خيلی خانوم  . 

صدايی شنيدن با ناگهان که ميروم پنجره کنار ميز طرؾ به و ميدهم تکان برايش سری  ... 

- فروؼی آقای زيبای دخترِ  اينجاست کی ببين اوه  . 

 ميکنم عقبگرد و ميکنم حفظ را خودم ظاهر معمول طبق... انگيز نفرت ی سوژه همان است خودش ميشود دگرگون حالم

ميزنم ای دلبرانه لبخند...   ... 
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- ديدار مشتاق آرمند آقای سالم  !... 

 می جلو را دستش نميکند تؽيير وقت هيچ صفت حيوان آدم اين پا نوک تا سر از ميکنند برانداز مرا چشمانش است حواسم

ميدهم دست و ميبرم جلو را دستم ميلم خالؾ بر ميزند هم به را حالم او با ام بدنی تماس کوچکترين اينکه با آورد  ... 

- ؟ داشتی رو فرانسه به رفتن قصد ديدمت که باری آخرين ايران برگشتی که شد چی  

- درسم شدن تموم از بعد البته ايران اومديم پدرم با که ميشه ماهی چند  . 

 را لبانم روی لبخندِ  و ميدهم عقب به خاصی حالت با را اند شده پخش پيشانيم روی که مشکيم موهای چتریِ  از مقداری

 قول به و پوش خوش و جذاب همانجور است نکرده تؽييری هيچ ميبينم هيزش آبیِ  چشمان در را تحسين برق... ميکنم حفظ

واقعی جنتلمن يک نازی ...! 

 

 

 و باجان را نگاهم بيشتر، پذيری تاثير برای هم آن کنم، می فوکوس آرام دريای آن عمق ،در کوتاه ثانيه چند فقط ثانيه چند

دارد درستم گيری هدؾ از نشان اش برجسته ی ها لب روی لبخند خرد، می دل  ... 

 ديگر ای گوشه به و ميگيرم را نگاهم ، شود تر کمرنگ درونم خشم آتش تا ، فرستم می بيرون طمانينه با و آرام را نفسم

 ندارد و نداشته خاصی معنی برايم الکل وقت هيچ ، آيد می جلو پذيرايی برای جوان دختری ، کنم می معطوؾ سالن از

اند راساخته من های لحظه روزها اين که هاست اگر اماو اين... اما ... 

ام کرده پيدا سرخ به خاصی عالقه روزها اين است عجيب کنم، می انتخاب را ترينش سرخ ، شده تلخی هر با !!! 

 

کنم می نگاهش آرامی لبخند با گيرد، می دستانم جلوی را پرشده طاليی نوشيدنی از نيمه تا که جامی  ... 

 

- سالمتی به  ... 

کنم می کج تائيد نشانه به سری  ... 

- سالمتی به  ... 

کافيست قلبم خاکستر زير کردن آتش برای جرعه يک  ... 

گويم می و دهم می قرارش مخاطب  

- درسته؟ گرم دوستاش با سرش البد بينم نمی رو کاری اصل  

 از رو چيزی نديدنش با تازه ، شه می پيداش کم کم ، چربه می حسابی زورشم البته و اون روز امروز ، همينطوره ، بله -

دی نمی دست  ... 

 کس هيچ را علتش ولی نبود، سام و سونيا بين خوبی رابطه وقت هيچ ، بود فهميده خوب را اين نازنين ، ميکنم محوی خنده

دانست نمی دقيق ... 

گويم می ممکن حس کمترين با کنم کنترل را صدايم لرزش کنم می سعی ، کنم می شروع دوباره  ... 

- ؟ بينم نمی جونو نسيم پدرو آرمند آقای راستی  
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-  پيششون بريم خواين می ، برگشته روزی چند ايشونم آخه ، نشستن عمه پيش سالن آخر کردم، فراموش کلی به ، شرمنده

 ؟

 

 می همراهش و گويم می ميلی کمال با همين کنم،برای تجربه يکجا را تلخ های حس اين تمام بايد آن به شدن نزديک برای

 خنده و رفتن راه ناز با باشم داشته زياد تب با را همه خيره های نگاه دارم دوست ، دارم می بر منظم را هايم قدم...  شوم

کنند می هدفم به رسيدن در زيادی کمک مؽرورانه های ... 

است سوزنده عجيب شده همراه داغ نوشيدنی آن با که هايش نفس هرم صورتم، نزديک درست ميشود نزديکم  ! 

 

- متفاوتش" کامال نوع از ولی ، زيبايی خيلی تو دونی می  ... 

ميشوم خيره شيطانيش های چشم به عشوه پر خنده و بهت با  ... 

- بود؟ تعريؾ يه اين ! 

- کرد؟ تعبيرش ميشه هم ای ديگه طور  

-  حساب به تعريؾ ديگه طوری اين باشه، منظورتون شيطانيش نوع از اونم اؼواگر زيبای يه منظورتون اگه!! شايد خوب

ياد نمی  ... 

ميشود کج لبش گوشه و رود می باال ناخواسته چپش ابروی  

- همين بود صادقانه تعريؾ يه فقط منظورم من ولی  ... 

دهد می ادامه دوباره و اندازد می زير را سرش کند، می کات نيمه، را اش جمله  ... 

کنه کم سختيش از تونه می جذابيتش خوب ولی ، باشه سخت خيلی بايد شما با معاشرت" قطعا -  ... 

کند می خودنمايی صورتم روی است ام شده کليد های دندان پوشاننده که لبخندی آن هم باز  ... 

- ؟ باشه طوری چه تونه می شما با معاشرت نظرتون به و  

- نباشه کننده کسل دم می قول ولی بگين شمابايد اينو  ... 

 

شود نمی بدل ردو خانواده آن به رسيدن تا ميانمان حرفی ديگر و اندازم می زيز را سرم  ... 

 و دهم می سرسالمی با ، مادرش نسيم تند نگاه بعد و است اندامم روی سام عمه تيز نگاه نگاه، شدن ثابت صحنه اولين

روم می جلوتر  ... 

 

- ؟ بزرگ آرمند جناب شما و خانم عمه چطورين شما ، آرمند خانم خوشحالم ديدارتون از  

 چشم مردمک لحظه به لحظه شدن باز از برم می لذت ماند، می ثابت ام زده ماسک صورت روی پرسشگر چشمای

 نهفته آتشفشانی چه درونم دادند می خدا فقط ولی آورم می پائين ادب نشانه به سری دهند، می جوابی تک تک ، هايشان

 !است
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ميرسد نظر به تر حيله کم ترو آداب مبادی دانستم می قابل بقيه از بيشتر هميشه را بزرگ آرمند ... 

ايستد می روبرويم و کند می کم را فاصله ... 

 

- بينم؟ نمی هم ؟مادرو نيستن همراهتون پدر ! 

- بپذيريد رو ايشون عذر ، آرمند جناب داشت کسالت هم پدر ، نيومده باهامون مادر ... 

- هستن احوال ناخوش مادر بودم شنيده فقط! اينطور که!عجب  ! 

 نفس همينجا تا داشتم را توانش کاش شود، بدل ردو ماجرا اين از کالمی خواد نمی است،دلم شده سفت بؽض فشار از گلويم

 نمی کس هيچ شد، دفن خاک آبو اين توی وجودم همه عزيزم، مادرم، ندارد خبر کس گرفتم،هيج می يکجا را شان همه

دارد را مادرم تن بوی خودم خاک هنوز داند، ... 

 تصورات بگذار ، کنن می سير ايم کرده ترک را اينجا آن خاطر به ما و بود احوال خوش نا مادر اينکه خيال به همه هنوز

کند دلسوزی برايم کسی خواهم نمی دارم، نياز شديد خبری بی اين به من بماند، باقی نخورده دست همينطور موهومشان  

... 

 

دهد نمی زحمتی خود ،به ای کلمه گفتن برای(سالم) حرؾ چهار همان جز به خانم عمه ولی آيد می حرؾ به نسيم  ... 

 

- ؟ شينی نمی ما پيش جان نفس  

نيست خوشايند برايش زياد حضورم را، مقصودش فهمم می ! 

- اجازه با ، خبرم بی همه از وقت خيلی ها بچه پيش برم ممنون  ... 

- راحتی طور هر عزيزم باشه  ... 

 

 نفس ممتد حبس از هايم ريه ،"  خوام می تازه هوای خدايا" گيرم می فاصله آنها از ، دارد زيادی شباهت نيشتر به کلماتش

نفرت يا است اکسيژن کمبود از واقع به دانم نمی شده، مچاله !!! 

 اين خواستن تمانای در هميشه ، ايستاده سفيد بلوندو مو دختر همان کنار ، بينمش می دوباره ميگردم بر ها مهمان باقی پيش

خوش سر و رنگی چشم ، سفيد ، بود ها دخترا طور  ... 

آورد می زبون به خاصی فخر با هميشه نازنين را اين  ... 

 

" کنم روونه زمهريرت به رو چيزش همه صداشو لحن اندامشو چشماشو خواد می ؟دلم کنی کمکم شه نمی خدايا " 

 

 به که حرير شب لباس آن ميان در و رود می راه خاصی ناز با ميشود روشن مجلس صاحب جمال به باالخره چشمانم

بازيست اين بخش ترين گناه بی او ، زنم می لبخندی... آيد می سمتم به خرامان خرامان است آسمان رنگ ... 

آورد می جلو را دستش خاصی متانت با  ... 
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- حان نفس خوشحالم ديدنت از چقدر  ... 

گذارم می اش هلويی های گونه روی ای بوسه نرم  ... 

- مبارک زادروزت ، همينطور منم عزيزم، ممنون  ... 

ميشود اش عروسکی پيشانی ميهمان اخم کوتاه لحظه يه برای و ، شود می دقيق چشمانم به  ... 

- بود اينجا اونم کاش خالی خيلی نازنين جای  ! 

- باشی خوشحال بايد و تو شب امشب نکنيم صحبت بهش راجع بهتره  ... 

 وقتی او نبود از تاسؾ ابراز بعد همه است وقتی چند گيرم می را نگاهش معنی ، کند می ام حواله داری معنی نگاه بهت با

دهند می تحويلم را نگاه اين شوند می روبرو جوابم با ... 

- گيره می آرامش اونم روح اينطوری جان، سونيا گذشته ها گذشته  ... 

بود همين واقعيت کاش!انگار کند می کشم زجر گلوييم مابين جايی يه تيزی جسم ! 

 

- شده تنگ براش دلم اما توئه با حق  . 

 باشد داشته وجود او مانند دنيا در کسی نميشود باورم...  است دلتنگ من مانند هم او...  ميشود دار بؽض کمی صدايش

هستند ناجور ای وصله مانند او کنار در بقيه ميکند چه کفتار همه اين ميان سونيا واقعا  .... 

...  ميرود و ميدهد تکان برايم سری است مشهود چشمانش در کامال که ای ناراحتی با هم او و ميزند صدا کسی را سونيا

 نازنينم روح"  واقعا اما....  دنيا آن نازنين نه و بودم اينجا من نه وقت آن بود زالل و پاک او مانند ها آدم تمام قلب کاش

؟ ميبرد سر به آرامش در  " 

 اين از است کرده داغ مؽزم...  مينشينم ها نزديکی همان در صندلی روی...  ميکشم دلم ته از عميقی نفس و ميکنم پوفی

خانوم فيروزه" ، سام ی عمه گستاخیِ  همه " ... 

 آب دقيقه چند عرض در زن...  ميکنم آب تقاضای و ميزنم صدايش ميگذرد مقابلم از ، خانه ی خدمه فورم با جوانی زن

 هرچه ميخواهد دلم است شده خشک عجيبی طرز به گلويم بروم باال يکسره را آن ی همه ميخواهد دلم...  آورد می را

 کسی نگاه سنگينی...  ميگذارم ميز روی و ميرسانم ته به جرعه چند در را آب...  برسد پايان به کذايی جشن اين زودتر

 بی نگاهش هدؾ به زدم درست...  برميگردانم سر باشد انگيز نفرت ی سوژه همان ميزنم حدس ميکنم حس خود روی را

 لبخند با را جوابم که ميکنم کج لبخند ی نشانه به را لبم ی گوشه کمی عريضه نبودن خالی برای مانده خيره من روی پروا

 ميکروفون پشت از مردی موقع همان و ميشود پخش فضا در ماليمی موزيک...  برميگردانم سر...  ميدهد نمايی دندون

 محال نميدهد دست از را فرصت اين ام سوژه مطمئنم...  بروند رقص پيست به که ميکند درخواست پسران و دختران از

 اين...  برميگردانم است نشسته که جايی به را سرم محسوس نا طور به...  بگذرد من با رقص دور يک از که است ممکن

 در پسران و دختران معطوؾ را نگاهم...  آيد می طرفم به سام...  است بينی پيش قابل کامال رفتارش هدؾ به زدم هم بار

آورد می جلو را دستش و ميگيرد قرار برويم رو سام که ميکنم رقص حال ... 

- ؟ دارم رو شما با رقص دور يک ی اجازه زيبا خانوم  

گذارم می منتظرشِِ  دست در را دستم و ميزنم نمايی دندون لبخند عشوه با  ... 

 ...! البته-
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ميروم رقص پيست سمت به دنبالش به و ميشوم بلند جايم از  ...... 

 سر روی را راستم دست هم من...  ميکند حلقه کمرم دور را دستش...  ميکشد خودش سمت به مرا و ايستد می روبرويم

...  ميشوم خيره نگاهش خروشان دريای به ، صورتش به....  ميکنيم قفل هم در را دستانمان يکی آن و ميگذارم اش شانه

دارم واهمه حد از بيش گرم آؼوش اين از...  دارم بدی حس  ... 

 در ظريفم جسم...  ميچسباند خود به بيشتر مرا سام...  ميشود شروع آرامی کالمِ  بی موسيقی و...  ميشود کم سالن نور

 اصال...  کنم فرار کذايی جشن اين از و بيايم بيرون آؼوشش از ميخواهد دلم...  است شده زندانی دستانش حصار ميان

ندارم خوبی حس  ... 

 آبیِ  با داؼش های نفس هرم...  ميشود من صورتِِ  مماس تقريبا صورتش آورد می تر نزديک را صورتش سام

انتقام" حس...  بيزاری حس...  تنفر حس...  ميکنند القا بهم را بدی حس چشمانش " 

ميکند قفل چشمانم در را چشمانش  ... 

- ميدرخشن تيله تا دو مثل شب تو چشما اين ؟ نظيره بی شب تو چشمات ميدونستی . 

است تکراری خيلی خيلی جمله اين...  ميخورد بهم دلم...  ميشود دگرگون حالم  ......... 

پيش سال چند  : 

"- بود زندگيم روزای بهترين از يکی امروز نفس وايـــــی  ! 

نگريستم نبود ها فرشته به شباهت بی دارش دنباله آبی لباس در که زيبايم دوقلوی خواهر به شادی با  ... 

- بود؟ چطور گذشت؟تولد خوش جنتلمن آقای با ببينم کن تعريؾ خب  

داد ادامه هيجان با نازنين  ... 

-  چی بهم بدونی اگه عاشقانه العاده فوق رقص يه رقصيدم سام با امروز بار اولين برای بود عالی تولد نفس نپرس وايــــــی

درمياری بز اندازه شاخ تا دو گفت . 

گرفت حرصم ...! 

- خودتی بزم بزن حرفتو ميزنمتا ميام نازی  . 

- حاال؟ ميزنی چرا باشه خب  

گرفت شدت صدايش هيجان ... 

-  سام ، نفس وايـــــی.ميدرخشه تاريکی تو چشمات گفت گوشم در آروم بعدش ميکرد نگام خاصی جور يه رقص موقع

دنياس مرد ترين رمانتيک اون.داره دوس منو واقعا . 

زدم عاشقم خواهر به لبخندی  ... 

-  موقعی تا بشه ساز مشکل شايد نميشناسی پسرو اين زياد تو باش خودت مراقب نازی ولی باشه ميگی تو که اينطور شايد

بشه نزديک بهت زياد نذار نشناختيش خوب که . 

کرد پنهان را آن ولی نشست نگرانی نازنين چشمان توی که ديدم وضوح به  ... 

- بشم ناراحت من که نميکنه کاری وقت هيچ اون اعتماده قابل سام باش مطمئن بدبينی خيلی تو نفس اوه . 

- باشی محتاط بيشتر بهتره نميشناسم رو سام زياد من صورت هر در . 
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زد لبخندی و گرداند باز قبل حالت به را خود زود اما کرد تؽيير صورتش حالت ... 

- نباش نگران ميشم معتادم بزرگ مامان باشه . 

- معتاد نه ، محتاط بيسواد اوهــــويــــی  . 

- معتاد همون بابا باشه  . 

نگريستم ميگرفت شوخی به رو چيز همه که او به رو حرص با ... 

- کشيده؟ آب سوادت يا شدی کر که اين مثل نازی ميکشمت  

داد ادامه شوخی لحن با  ... 

- مالل خواه گير پند خواه تو حال گفتم تو به را بود بالغ شرط آنچه ! 

گرفت ام خنده...  کرد نگاهم خنگی با ... 

- دادی؟ فحش نکنه ببينم االن؟واستا گفتی چی من جون چـــــی؟  

رفتم ريسه حرفش از  ... 

- بزن حرؾ من با بشين بيا بعد کن درست ادبياتتو برو بچه برو . 

*** 

آيم می بيرون ديرينم شيرين دنيای از سام طرؾ از تلنگری با ... 

- زدم صدات دفعه چند ؟ دختر ميکردی سير کجا  . 

ميزنم خندی زهر  ... 

- بودمش شنيده ديگه کس از قبال آخه...  فکر تو برد منو تکراريتون حرؾ  . 

ميکند تعجب  !.. 

- بردم پی موضوع اين به که نفريم اولين ميکردم فکر من!  جالبه  . 

ميشود پوزخند به تبديل خندم زهر  .. 

- نيستين آخريشم و نبودين نفر اولين...  کردين فکر اشتباه خب . 

 

 اتفاق آن اگر است، ملموس تنش شود،عطر می حبس سينه در قبل از بيشتر نزديکی اين از نفسم ، کند می کمتر را فاصله

کند خود مال را واقعی جنتلمن يک لقب توانست می نظرم به" قطعا نبود شوم ! 

 نظرم به شود می پخش که اليتی آهنگ ميگفت، ازش خاصی داؼی با نازنين که ست قديمی عطر همان هنوز عطرش

دارم تظاهر در سعی باز اما ام کالفه ، ميزند هميشه تراز طوالنی  ... 

کند می نجوا گوشم نزديک باز کند، می بيشتر را جراتش سالن کم نور  ... 

 

؟ شده سردتون -  
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دوزم می چشمانش به را چشمانم واژه جای به  ... 

؟! باشين افتاده روز اين به اضطراب از که باشين کار تازه انقدر نکنم فکر کرده، يخ تنتون -  

 مؽزم به افکارم انبوه ميان در تلخی حس هم برداشتش از ولی! چيست از عروقم بستن يخ داند نمی خندم، می حماقتش به

 بگذراند،من باطنم پای را ظاهرم اينکه از بيزارم، ديگران اينگونه قضاوت از" باشين کار تازه نکنم فکر"کند می نفوذ

 شاهرگش هايم دندان اينها از زودتر تا خودش، نوع از بودم کفتاری کاش ای ، نبودم کاش ای ولی هستم، کار تازه" واقعا

ميزد را !!! 

 

خودش مثل درست ، ميشوم پروا بی ... 

 

باشين شماراحت باشه، زنانه مشکل يه از شايد نيست، خاصی چيز -  ... 

 پندارد، می من طرؾ از زيرکانه قدم يک پای را اين خرم، می دل جانو با لبش گوشه پوزخند آن با را نگاهش حالت تؽيير

زدم هدؾ به هم اينبار ... 

بشينيم تونيم می نيست خوب حالتون اگه حال هر به بود، بيجايی سوال ببخشيد ، اوه -  ... 

بشينم دم می اماترجيح خوب حالم ممنون، -  ... 

 

 تنم پوست کند، می عبور گونه نوازش همزمان و ميرود کنار ظريفم های شانه دور از اش مردانه دستای ، ميکند استقبال

اند فراگرفته خوب را انزجار اين هم تنم های سلول حتی شود، می متورم تماس اين از ... 

دانمش می ممکن رسم ترين کننده مشمئز ولی است زند،رسم می کوتاهی بوسه را دستانم روی نرم درآخر و شود می خم  

... 

 

گردانم باز تنم به را روح تا ميکنم بسته بازو را چشمانم  ... 

 جماعت همرنگ در سعی هم باز اما زنند، می شالق وجودم به هنوز گاه بی گاهو های نگاه نشينم می ام قبلی صندلی روی

دارم شدن  ... 

دانم می خوب را اين من و کنن تالش من به شدن نزديک برای جوان مردان هم اندک زمان همين در حتی است طبيعی  ... 

دارم نياز عجيب ها فرصت اين به شدن ديده برای ميشود، نزديک ترينشان خاص از يکی  ... 

 

؟ بشينم کنارتون تونم می خوشوقتم، تون آشنايی از ، بخير شب -  

باشم بر از را جوابش که هستند مکررات تکرار انقدر ها واژه اين ... 

کنم می خواهش ، البته -  ... 

 را صورتم کل کند نگاه عميق چشمانم به اينکه جای به و کند می صاؾ را کتش گوشه نشيند، می صندلی روی آرام کنارم

آيد می خوشم ميگيرد، هدؾ  .. 



 

 

ی انتقامالهه   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  12 صفحه

؟ درسته اومديد مهمونی اين به تنها -  

رسين می نظر به خبره که هم شما داره، کسی هر برای جوابو اين بينی ريز يکم جمعو حواس کم يه نبود، بزرگی کشؾ -  

... 

کردين جلب توجهمو همين برای بود، جالب برام سام با صميميتتون ،فقط نبود خاصی قصد - ! 

 

 ، نبود تلخ حس همه آن از ماالمال قلبم اگر شايد پيداست، خوب فراخش چهره از است هوش تيز گيرد، می را کالمم زهر

بتپد او به شبيه کسی برای زمانی ميشد ! 

 بر سوار شاهزاده ام کودکی های رويا در... اؼواگر جذابو صورتی و وسياه خمار چشمانی با بلند قد چهارشانه مرد يک

 می عيار تمام پيشه عاشق يک خود رويای در فقط را رنگی چشم مردهای نازنين...  اما ، بود همينطور هميشه اسبم

 ... دانست

 

شوم می دقيق کوتاه اش مشکی های چشم به  ... 

 واسطه به صميميت اين شايد ، بودم خبر بی ازشون که بود سالی چند البته ،که هستن مون خوانوادگی دوستان از يکی -

باشه دوری سال چند اين جبران  ! 

 

 شمارو چطور که بود اين از بيشتر هم تعجبم ، کنم می شرکت سام های مهمونی همه تو اؼلب من...  درسته! اينطور که -

 هستم اديب شاهين بنده باشين، داشته خوبی شب اميدوارم حال هر به! نديدم قبلی های مهمونی از کدوم هيچ تو حال به تا

سام صميمی ازدوستای و آرشيتکت، مهندس  ... 

 ، ندارد خودنمايی برای جايی هدفم جز چيز هيچ ، بدانم بيشتر ندارم دوست ، دم می تحويلش نمکی خنده جواب جای به

دارد مراوده اين ادامه به تمايل او ولی ... 

بگين؟ خودتون از چيزی خواين نمی شما -  

 

 می نگاهم منتظر ، کنم می تر لبی و دارم برمی را سرخم جام خاصی ژست با و اندازم، می راستم پای روی را چپم پای

 ...کند

برگشتم پاريس از پدرم همراه که کوتاهی مدت و معماری رشته التحصيل فارغ ، فروؼی نفس هستم نفس من -  ... 

؟ نديديم جايی رو همديگه" قبال ما ، ياد می آشنا نظرم به شما چهره -  

دهم می را جوابش کوچکی اخم با دارم نفرت تکراری سوال اين از  ... 

ياد نمی يادم چيزی که من نخير، - ! 

 

گردد می مشترک گذشته از تصويری دنبال ذهنش زمينه پس در دارم حتم و ، کند می سکوت و اندازد می باال ابرويی  ... 
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 و چرخاند می سمتم را سرش دارد، می بر ذهنش کاوش از دست باالخره ولی ميشود طوالنی سکوتش گذرد می دقيقه چند

 تهوعم حس بيشتر هميشه مدت اين که مردانی تمامی برعکس درست گيرم، نمی بدی حس نگاهش از ميشود، دقيق دوباره

را ام دخترانه حس تا اند برانگيخته را  ... 

 

 تداوم ديدار اين اميدوارم و خوشحالم ديدنتون از بازم صورت هر در!  ظاهری تشابه يه فقط شايد و باشه شما با حق شايد -

باشه داشته  ... 

 و شود می بلند ، کنم می تائيد را حرفش و دهم می تکان سری ادب رسم به همين برای رسد می نظر به آدابی مبادی جوان

 چهره ، کنم می لمس را دستانش انگشتانم سر با ميکند، دراز سمتم يه را دستانش همزمان کوتاه خواهی عذر بايه همراه

است کرده نفوذ هايش استخوان عمق تا دستانم سردی" احتماال ، رود می هم در اش ! 

 

ميرود و ميکند خارج دستم از را دستش هم در ی چهره همان با  ....... 

ميکند تشکر جشن در شرکت بابت مهمانان از و ايستد می ميکروفون پشت بزرگ آرمند موقع همان  ... 

 که را گردنبندی قرمزِ  کوچکِ ی جعبه ميروم دارند قرار آن روی ها کادو که ميزی کنار به...  است رفتن وقت ديگر

ميگذارم ها کادو ی بقيه کنار و آورم می در کيفم از ام خريده برايش  ... 

ممکن قسمت بدترين...  است آرمند ی خانواده از خداحافظی وقت اکنون  ... 

اند نشسته هم کنار بزرگی ميز دور...  اندازم می اطراؾ به نگاهی و ميچرخانم سر  ... 

 متوجهم که نفری اولين...  برميدارم قدم آرامی به و ميگيرم رو پيرهنم رنگِ بنفش دامن ی گوشه و ميزنم ظاهری لبخند

 او...  ميشود من معطوؾ سرعت به نگاهش عمه...  ميرسم ميزشان کنار به...  بزرگ آرمند آن از بعد و است سام ميشود

ست بازی اين مهم ی مهره حدودی تا هم  ... 

ميگردانم رو بزرگ آرمند طرؾ به  ... 

- ميکنم زحمت رفع ديگه من اجازتون با . 

آورد می جلو را دستش سرعت به سونيا...  ميشوند بلند جا از عمه جز به يشان همه  ... 

-  گفتن واسه حرؾ کلی من ببينيم همو بذاريم قرار بايد روز يه ها باشه يادت ولی اومدی اينکه از کردی خوشحالم خيلی

دارم برات  . 

ميزنم اش نمکی صورت به لبخندی  ... 

- ميبينمت زودی به...  حتما...  عزيزم ميکنم خواهش  . 

 ميکنم فکر...  ميکند زبانی چرب کمی بزرگ آرمند اما...ميکنند برخورد سرد يشان همه ميکنم خداحافظی تکشان تک با

باشد برده ارث به سام را خصلتش اين از کمی ... 

 خدايی ، هم خدا برای و فروشند می فخر هم خدا به حتی... هستند؟ خدا بندگان ها اين آيا که ميکنم ترديد ها وقت بعضی

متنفرم يشان همه از...  ميکنند  ... 

 می جلو را دستش ميکنم تر پررنگ را لبخندم...  است نشسته ميز سر تقريبا و بزرگ آرمند کنار که ميروم سام طرؾ به

ميفشارم را دستانش...  آورد  ... 
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- ديدار اميد به. هستم بعدی ديدار منتظر . 

ميکنم باز هم از لب ميلم برخالؾ اما نيستم دوباره ديدار مشتاق عنوان هيچ به من ولی بگويم ميخواهد دلم  ... 

- خداحافظ.  همچنين  . 

 به خروجی در نزديک تا نگاهش که ميدانم اما...  ميروم و ميدهم تکان سری...  ميکشم بيرون آرامی به دستش از را دستم

کنم حس ميتوانم خوبی به را آن سنگينی چون است دنبالم  ... 

ميشوم خارج در از و ميکنم تن به...  آورد می را ام روسری و مانتو ها خدمه از يکی  ... 

 کشيدن نفس ها آدم آن ميان...  بود کننده خفه داخل هوای واقعا...  ميفرستم هايم ريه اعماق به را هوا و ميکشم نفس يک

است سخت هم  ... 

ميکنم نگاه ايستاده در کنار که مردی به  ... 

- ؟ ميارين ماشينمو  

- باشين منتظر لحظه چند خانوم البته  . 

 برايم را در و ميشوم سوار...  ميشود پياده ماشين از... بازميگردد ماشينم با دقيقه دو از پس و ميشود دور من از مرد

...  بازی اصلی های مهره با برخورد اولين هم اين...  اندازم می عذاب عبادتگاه به نگاهی افتادن راه از قبل...  ميبندد

 نميدانم...  پردردسر و خطرناک راهيست ام کرده انتخاب که راهی اين ميدانم...  شدم ، ميشدم نبايد که آنچه وارد ديگر

 فرا را وجودم تمام هايش شعله که درونم آتش ، خطرناک راه اين پيمودن با که ميدانم را اين اما ميرسد کجا به راه اين آخر

شد خواهد خاموش است گرفته  ... 

 ماليمی موزيک...  ميکنم روشن را ماشين پخش...  ميشوم خارج خانه باغ بزرگ در از و اندازم می راه به را ماشين

 عالقه نازنين من عکس بر اما بودم آرامش دنبال به و ميپسنديدم را اليت و کالم بی های موزيک هميشه...  ميشود پخش

داشت ِمتال های آهنگ و هيجان به وافری ی  ... 

 از بعد ديگر که ام بسته عهد خود با من...  ميدهم قورت محکم را دهانم آب...  ميشود پيدايش مزاحم بؽض هم باز يادش با

 بود استوار و محکم بايد آوردن در زانو به برای باشم قدرت پر باشم قوی ميخواهم...  نکنم گريه وقت هيچ مامان از بعد او

دارند را کردنم خفه قصد و آورند می فشار گلويم داخلی ی ديواره به وحشتناکی طرز به تکرار پر های بؽض اين اما  

........ 

 سالمی محمد...  ميشوم پياده ماشين از...  ميکند باز برايم را در سرعت به محمد و ميزتم بوقی تک...  ميرسم خانه به

 است ساکت جا همه...  ميشوم خانه وارد و ميگذرم باغ سنگیِ  درازِ  راهِ  از...  کند پارکش تا ميشود ماشين سوار و ميکند

 روی يمان خانه ساله چندين سرخدمتکار ، بانو...  ميروم خانه آشپز طرؾ به...  آيد می خانه آشپز از کمی نور تنها و

ميشود بلند جايش از ميبيند را من تا...  نشسته ها صندلی از يکی ..... 

- اومدی؟ دخترم سالم  

- نخوابيديد؟ چرا شما بانو سالم  

- کردی دير شدم نگران...  بودم تو منتظر . 

ميشناسم بچگی از که آدمی ترين مهربان...  بود او داشت گردنم به مادری حق که کسی تنها مادرم از بعد  ... 

- ميام دير شب بگم بهتون رفت يادم شرمنده...  برم قربونتون  ... 

- ؟ بخوری کنم گرم هست ؼذا...  دخترم نداره اشکال  
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- ميباره خستگی چشماتون از بخوابين برين...  نکنه درد دستتون نه  . 

ميکنم بوس را تپلش ی گونه و ميروم جلو  ... 

- بخير شبت...  بخواب برو توام...  دخترم پس باشه  . 

- بخير شمام شب...  چشم  . 

 شالم و نتوما تنها...  ميبندم سرم پشت را در و ميشوم وارد...  ميروم اتاقم طرؾ به...  آييم می بيرون آشپزخانه از دو هر

 بيشتر را امروز ندارم را هايم لباس کردن عوض توان که ام خسته قدر آن...  افتم می تخت روی و برميدارم سرم از را

 گنده کله های آدم اين با افتادن در ام شده کثيفی بازی چه وارد که ميدانم خوب...... ام کرده تحمل داشتم ظرفيت آنچه از

 ريخته خون از راحتی به نميتوانم کنم؟ چه برپاست درونم که آتشی با اما...  ميدانم خوبی به را اين است محض حماقت

 با بازی ميشود ختم مرگ به آخرش راه اين ميدانم گذراندم او از انتقام اميد به را سال چند اين تمام بگذرم خواهرم ی شده

...  برود هدر به زحماتم تمام و بمانم ناکام و نشوم موفق اينکه از ميترسم ميترسم ميخواهد جرات ميخواهد شير دل ها آن

 گناه کرد خواهند نابود را اش همه کردند نابود را اش همه آينده...  حال...  گذشتهِِ  حسرت ميخورم حسرت اوقات گاهی

 ؟ شد خراب سرمان روی بر آوار که شد چه واقعا ميزنم تخت روی ؼلتی است کردن زندگی اينجور به بودن محکوم من

 جايی تا ميکنم مشت را دستانم بود او اتفاقات اين ی همه مسبب...  هم باز و آرمندِِ  سام...  آرمندِِ  سام...آرمندِِ  سام

 که بزرگی عکس به نگاهم و شود کاسته درونمِِ  حرص از بلکه ميکنم فرو دستم کؾ در را بلندم های ناخن ميتوانم که

نازی منو از عکسی...  افتد می است آويزان ديوار به تختم روی به رو ...... 

دارم ياد به خوب را روز آن  : 

پيش سال چند  : 

" - بگيرم ازتون دونفره عکس يه بيايين باشين زود ها بچه ها بچه  . 

کرد نگاهم بدخلقی با نازنين معمول طبق .... 

- ندارم حوصله اصال نميگيرما عکس من  . 

کشيدم را دستش زور به  ... 

- ماست منتظر نشکن رو بابا دل ببينم باش زود مسافرتا اومديم مثال زهرماری برج عين صبحی اول بابا بيفت را اَه  . 

- يکيا فقط ولی باشه اوفــــ  . 

- بيا تو حاال  . 

 در صورت به نگاهی من ايستاديم هم کنار در و رفتيم ايستاده آنجا ما منتظر بابا که درختی از پر ی منظره طرؾ به باهم

چسباندم صورتش به را صورتم و کردم حلقه کمرش دور را دستم و زدم لبخندی و انداختم دوقلويم خواهر هم  .... 

- ها ميکنه فرار بداخالق اين االن بگير عکس باش زود بابا . 

انداخت را عکس کند جدا من از را خودش داشت سعی نازنين که حالی در و کرد ای خنده بابا  ..... 

- کارم اتاق تو ميذارمش و ميکنم ظاهرش حتما تهران برگشتيم وقتی افتاد العاده فوق عکستون  . 

کرد جدا من از سرعت به را خودش نازنين  .... 

- بود چسبيده من به خيلی نفس اين باشه افتاده خوب نکنم فکر نه  !.. 

بوديم بدن دو در روح يک مانند ما... بودم فردش به منحصر های اخالق و ها رفتار اين عاشق زدم لبخندی  .... . 
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*** 

ميشوم بيدارم ميزند زنگ مشخص ساعتی طبق روز هر که گوشی آالرم صدای با صبح  ... 

 

 

 اين دوباره خواست می دلم چقدر ايستم، می اتاقم قدی آينه روبروی ميشوم، بلند جايم از محکم بازهم اما ، است خسته تنم

شد می دوتايی تصوير !!! 

 صرؾ به نيازی پس است، داده کوتاه موهای به را جايش بلندومواج موهای آن است وقت خيلی ، ميگيرم کوتاهی دوش

ندارد زيادی وقت  ! 

کوچک سياه فنجان آن در هم ،آن است کرده آماده تلخ قهوه برايم روز هر روال مثل خانه خدمتکار مينو ... 

 وقت خيلی خورم، می نازنينم ياد به فقط که است شکالتی کيک از کوچکی قطعه دارد فاصله کمی تلخی از که چيزی تنها

است شده ؼريبه برايم هم شيرين طعم ديگر است  ! 

؟ مادرکجان عزيزم ممنون -  

نيست خوب حالش زياد مادربزرگم خانم، گرده برمی فردا پس کنم فکر -  ... 

باشم باخبر حالش از خواستم می فقط نيست، مشکلی من برای -  

دارين لطؾ شما خانومم ممنون - ... 

؟ ميری که کالساتو بگو" حتما داشتی نياز چيز به اگه جان مينو راستی -  

 قبول دارم دوست که ای رشته خواد می دلم ميشم، آماده کنکور واسه دارم خوب، چی همه شما لطؾ از رم می خانم، بله -

نشد که امسال ، شم  ... 

 چی همه از خوب هم سال چند اين چرخند می دورمان پروانه مثل مادرش و او برگشتيم وقتی از ، ميزنم لبخند رويش به

 نبود يا بود ديگر هم ما برای ولی بودن معتمد ، رفتيم خيال وبی سپرديم آنها به را چی همه رفتن موقع کردن، مراقبت

نداشت فرقی چيزی  

؟ نشده بيدار هنوز بابا ، جان مينو -  

زنن نمی حرؾ" اصال ، يان می کسل خيلی نظر به دادم، تازه رو داروهاشون خانم، نه -  ... 

زنم می سر بهشون االن ممنون، عزيزم باشه -  ... 

 

 نيستم بيشتر واژه يک کننده تداعی روزها اين که منی از من از اندازدو می زير را سرش احترام به و کند می مليحی خنده

دارد نابودی بوی هم من به نزديکی حتی خوشحالم برايش ميشود، دور"انتقام"  ... 

 باقی ، کنم می اجرا خوب را کردن رفتار خانومانه و بودن آداب مبادی فقط روزها اين ميشوم، بلند جايم از طمانينه با

اند شده معنی بی حد از بيش برايم انسانی های خصلت  ... 

کند می حکم اينگونه ادب اما گيرم، نمی جوابی دانم می ، ميزنم در  ... 
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 بيشتر هم او مادر ومرگ نازنين شدن پرپر از بعد ميگرد، گر تنم ، است خوابيده آرام تخت روی ميشم اتاق وارد وقتی

است شده متحرک های مرده شبيه ... 

ميکند راباز سنگينش های پلک الی خوردو می تکانی ، نشينم می تختش روی ممکن صدای کمترين با  ... 

 

؟ خوبی ، بابا سالم -  

ميشود متمايل راست چپو به نرمی به سرش ، خندد می آرام  ... 

بزنيم قدمی يه بيرون بريم شين بلند بابا -  ... 

ندارم حوصله عزيزم نه - ... 

بلندشين" لطفا بخوابين، بازم بذارم نداره امکان - ... 

 

شود بلند تخت روی از تا کنم می کمکش خورد، می تکان جايش در حرؾ بی و ميشود خيره مصمم چشمای به ... 

 از ای هاله فقط است ايستاده روبرويم که مردی افتاد، زوال به زدنی برهم چشم يک در ، ؼرور همه آن ، صالبت همه آن

کشد می رخم به را پدرم  ... 

 نگاه آسمون به چی برای" کند می پر را وجودم خشم ميشود، بلند آسمان به سرش گذارد، می ويال حياط درون به پا وقتی

 ، بوده هاش بنده جزء منم عزيز خواهر رفت يادش که اونی ، کرده فراموش مارو اونيکه بابا؟ هستی کی اميد به کنی؟ می

 روزا اين تو رفت يادش که اونی برسه، فريادش به خواد می کمک وازش زنه می زجه نازنينم وقتی نتونست که اونی

 صدامو بازم ديدو حال روزو اين به ، پناهمو پشتو رو، تو که کسی گرفت، ازم هم اونو اما ميخوام مادرمو همه بيشتراز

 "نشنيد

 

کنه نمی دوا رو دردی ايستادن ،"لطفا بريد راه بابا -  ... 

 

است هم در عجيب اش چهره ، دارد می بر قدم چند  ... 

است افتاده هايش شانه ندارد، توان ، نشيند می چوبی نيمکت روی ... 

ميشوم تر قدم ثابت هدفم برای ، بينم می او از که ضعفی هر  ... 

دارم مبرم نياز را ها دقيقه حتی ام نقشه اجرای برای ولی گذرانم، می او با را ساعتی يک  ... 

 

؟ شدی بهتر ، برم بايد من بابا -  

ميشم بهتر کم کم برس، کارت به خوبم، دخترم آره -  ... 

 

 از نشان فقط شوم می خوب گويد می اينکه ، ميگيرم را منظورش ، ميشوم خيره است خيس اشک از که چشمانش کاسه به

عزيزش دو آن به رسيدن و"  مرگ" دارد پنهان حرؾ يک  ... 
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 خودش نکشيده دقيقه به زنم، می صدا پدر همراهی برای را مينو فرستم، می بيرون صدا پر را نفسم و دهم می تکان سری

رساند می را  ... 

 

 به توماشين از که اينم عاشق من نفس"  ميوشد تازه دلم داغ دوباره ميشوم خيره شهر هياهو به ماشين بر سوار وقتی

 درلحظه من گيرم، نمی سخت رو چی همه تو مثل من...  ست مسخره عاليقتم حتی ديگه ای ديونه... کنم نگاه شهر شلوؼی

 هستی بافی فلسفه حال در ش همه توچی ،اما ميشه شاد هام لحظه ميبرم لذت بذارم توهم سر به سر اينکه از حتی ، خوشم

 برای هوا بی ، خندد می هوا بی...  خوشحالم برات" واقعا خوشی ؼمی بی از اينکه خوشحالم برات ولی ديونه،.... 

ميزنم زار نبودنش  ... 

 

 از ای خاطره اينکه برای شايد ، دارم آرامش آن در فقط ها روز اين شايد که جايی ، ام گرفته پيش را کوچکم شرکت راه

کند نمی کجی دهن اينجا من به او ! 

 ؼذايی مواد های شرکت برای بيشتر که تبليؽاتی شرکت يک رسد، می دست انگشتان تعداد به زحمت به کارمندانم تعداد

کند می طراحی  ... 

 بزرگ های کار ، ام رسيده نتيجه به ميکردم را فکرش که چيزی از تر زود است کارم زمينه پشت که مدرکی خاطر به

کند می خودنمايی حسابی شهر سطح در من متفاوت های باطرح االن  ... 

رسد می نظر به دوباره رويی رويا برای خوبی زمان ، است گذشته کذايی مهمانی آن از روزی چند ! 

 خوبی کمک تواند می خاص تبليؽاتی طرح يک تهيه ، ام کرده انتخاب را ممکن راه ترين سريع او به شدن نزديک برای

باشد شروع برای  ... 

ميگيرم را ام منشی شماره ... 

 

بگيريد برام رو راد پارسيان شرکت شماره کنين لطؾ ، افروز خانم - ... 

کنم می وصل االن ، چشم -  ... 

 

 اتصال باالخره دقيقه چند از بعد دارد، مرگ طعم برايم صبرکردن ، ام گرفته ضرب ميزم روی رنگ سياه خودکار با

ميشود برقرار  ... 

ست زمانی ازهر تر کننده اؼوا تلفن گوشی در صدايش  ... 

؟ کردين ما از يادی شد چطور ، عزيز نفس بگم بهتره يا فروؼی خانم خوش روز -  

 

عزيز نفس... "  ميشود صميمی زود چه  " 

- شدم مزاحمتون کاری برای...  خوش روزتون  . 

- خدمتم در بنده...  ميکنم خواهش  . 

- ؟ کنم عرض خدمتتون حضوری ميشه فقط...  ممنون  
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- بيايی؟ ميتونی ديگه؟کی شرکت ميايی...  نيست مشکلی البته  

- ؟ هستين شما...  ديگه ساعت سه دو حدود...  بله  

ميدهد را جوابم تامل کمی با  ... 

- بيايی ميتونی...  هستم آره  . 

خودمانی او و ميکنم صحبت رسمی من است مزخرؾ صحبتمان طرز قدر چه  ...! 

- ؟ ندارين کاری...  اونجام ديگه ساعت چند من پس خب  

- ديدار اميد به...  منتظرتم...  نه  . 

 . خداحافظ-

"  بر اصراری چه نميدانم فقط...  برخورد دومين برای بعدی ی برنامه هم اين خب...  ميگذارم جايش سر را تلفن گوشی

دارد مکالماتش آخر"  ديدار اميد به  ...! 

 از قبل...  ميشوم خارج اتاق از...  مامان و نازنين با من ديدار روز و است چهارشنبه امروز...  ميشوم بلند جايم از

 سوی وبه ميشوم ماشين سوار ميزنم بيرون شرکت از و ميدهم خبر شرکت منشی ، افروز خانوم به شرکت از خروج

 شيشه دو با نازنين ی عالقه موردِِ  قرمز و زرد ميخک گل شاخه چند قبرستان نزديکِِ  خيابان کنار از ميرانم قبرستان

 خالی آن روی را گالب ی شيشه و مينشينم قبر کنار ميروم مزارش سنگ کنار به..  ميرسم دقيقه ده از پس و ميخرم گالب

 روی بر را دستم يکی آن...  ميگيرم دست در را ها گل و ميکشم قبرشِِ  سردِِ  سنگ روی را دستم زمان هم و ميکنم

 هنوز کنم باور را نافرجامشِِ  مرگ نميتوانم هم باز اما ميگذرد موقع آن از سال چند اينکه با ميکشم سنگ رویِِ  عکس

 هر بودم گذاشته نازنين با که قراری طبق...  باشد شده مدفون خاک ها خروار زير خواهرم ظريؾ جسم نميشود باورم هم

 به را دستم...  ميکردم دل و درد ها گذشتهِِ  رسم به خواهرم تنها با و ميزدم سری مامان و او به ها چهارشنبه هفته

 بيرون محکم را نفسم ميکشم دست است شده نوشته نستعليق خط با طاليی رنگ به که آن روی و ميبرم اسمش طرؾ

ميکنم شروع و ميدهم  ... 

-  خوب پس کنم گله اومدم اينبار اما...  نداره تمومی وقت هيچ دلتنگی اين شدم مزاحمت اومدم بازم... دوقلو آبجی سالم

 همين شده ما ارتباط راه تنها حاال ، گذاشتی تنهام تمام خودخواهیِ  با راحت خيلی که ندارم باور هنوزم ميدونی... کن گوش

نازنين؟ کنی باور رو جدايی اين ميتونی واقعا ميشه؟ باورت...  خوابيدی راحت توش تو که عميقی گودال همين سنگ،  

اندازم می قبر روی و ميکنم جدا ساقه از را گلبرگ اولين ميکنم پر پر را زردِِ  گل های برگ گل  ... 

- تحمله قابل ؼير...  خودم تنهايی بابا،ِِ  تدريجی شدن شکسته مامان،ِِ  نبودن تو، دوری تحمل خيلی، سخته، خيلی نازنين  

... 

ميشود پيدايش هميشگیِِ  بؽض هم باز ميکنم پر پر را بعدی های گلبرگ ... 

-  شروع دردا اين از من ذهن کردن منحرؾ برای و ميگرفتی دستامو بوديو نشسته کنارم االن کاش ای بودی بازم کاش ای

بذاری؟ تنهام اومد دلت چطور...  توِِ  بيخيالی از ميخوردم حرص هم باز من و ميکردی شوخی به  

بعدی های گلبرگ سراغ ميروم و ميدهم قورت محکم را دهانم آب  ... 

-  ديگه ميدونی هيچ ناراحت؟ منو کردی راحت خودتو رفتی کنه؟ کار چی نفس منِِ  بعد نگفتی نسوخت؟ من برای دلت

 گريه تلنگری هر با که لوسیِِ  دختر اون ميدونی نگفتم؟ کسی به دردامو ديگه ميدونی ؟ نکردم گريه وقت هيچ توِِ  بعد

 حاال نيس انتقام تو بخششه تو که لذتی ميدادم شعار قبالنا که منی ميکنه فکر انتقامم به حتی که کسی ؟ سنگ شده ميکرد

ميکنم عمل برعکسشو دارم حرفمو زير زدم  ... 
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 آن به دستی هم باز و ميگذارم عکسش کنار هميشگی رسم به را آن و ميروم قرمزِِ  گل سراغ ميشوند تمام ها گلبرگ

ميکشم سنگ روی ی شده حکِِ  عکس  ... 

- خيلی...  معرفتی بی خيلی  . 

 روی را گالب ی شيشه...  مادرم...  است عزيزانم از ديگر يکیِِ  قبر ، قبر همينِِ  کنار دقيقا ميشوم بلند جايم از

ميکنم تازه نفسی ميگذارم آن روی و برميدارم را مانده باقی های گل شاخه و ميکنم خالی سنگش  ... 

- ...  زياد خيلی...  خيلی تنگتونه دلم...  ببينه رو ها شما تا اومده بازم...  اومده نفس...  اومده دخترت ببين مامانی سالم

 رو ؼمه چی هر و ميکردم خوش جا توش زياد استرس از بعد که همون ميخواد آؼوشتو دلم گلمِِ  مامان...  مامانی

 واسه باشی مرهمی بازم که نيستی کنی بؽلم که نيستی...  نيستی حاال اما ميکشيدن پر دلم از ناراحتيا ميکردمو فراموش

 تو رفتن از بعد نيست چشماش تو سابق اميد و نور اون ديگه بابا...  تنها خيلی تنهاس نازنين بدون تو، بدون نفست دردام

فقط... کشيد نفس فقط نکرد زندگی ديگه  ... 

نميدونم شد؟ جوری چه واقعا؟ شد چی  ... . 

نميرود يادم روز آن وقت هيچ : 

پيش سال چند  : 

"  را خانه از شدن خارج قصد پوشيده روسری و مانتو که ديدم را مامان بودم نشسته باغ تو هميشگی تاب روی که حالی در

بودند متورم و قرمز زياد گريه از هنوز چشمانش آمد سمتم به من ديدن با و داشت  ... 

- نميايی؟ تو نازنينِِ  پيش ميرم دارم من نفس  

 زنده هنوز نازنين که انگار"  نازنين پيش ميرم"  گفت هميشه نزد قبرستان و قبر از حرفی وقت هيچ نازنين مرگ از بعد

کردم نگاه صورتش به... نداشت باور را دخترش مرگ هم او انگار بود  ... 

- باشين مراقب...  برين شما نميام من نه  . 

کردم رفتنش مسير به نگاه من و رفت و داد تکان سری  ... 

 و رفت...  رفت مامان اما...  ميرفتم او با هم من کاش...  ميگرفتم را جلويش کاش...  برود که گذاشتم نمی وقت هيچ کاش

 را جانش بی جسم ميخواستم من که آنگونه نه ولی بازگشت شايد... نه اما... هميشه برای...  رفت...  برنگشت ديگر

سردِِ  سرد...  بود سرد نبود گرم ديگر که جسمی نداشت روح ديگر که جسمی برگرداندند  ..." 

*** 

اندازم می سنگ هردو به نگاهی ميشوم بلند مامانِِ  قبر سنگ کنار از  ... 

- ديدار اميد به...  باشين منتظرم ديگه ی هفته...  نازنينم...  مامان خداحافظ . 

 بعدی قدم با بؽضم ميشود مچاله بيشتر ميشود فشرده بيشتر قلبم قدم هر با و افتم می راه و ميکنم ها سنگ به را پشتم

 حال با و ميشوم ماشين سوار و...  ميدهم فشارش و ميگذارم قلبم روی را دستم ميگيرم گاز را پايينم لب ميشود بزرگتر

ميرانم راد پارسيان شرکت سمت به خراب  ... 

 

ميخواهد مرگ دلم...  اندکی فقط...  کمی روزها، اين! مـــردم آهـــــای ! 

داريد؟ را سراؼش جايی  
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 در خودم مات تصوير به ترهستم، مصمم ای لحظه هر از که دانم می خوب را اين ولی!!! سنگين يا شدم سبک دانم نمی

انگار ام شده متحرک های مرده شبيه کنم، می نگاهی ماشين آينه ! 

 و باشی حفظ از را بازی قبل از بايد کردن بازی برای کنم، می صورتم مهمان را پهنی لبخند شده که هم تظاهر روی از

دارم بر از خوب را بازی اين من  ... 

 رنگين مثل گرفته رنگ ظاهری با ، سياه آدمای پراز ساختمان يک ام ايستاده شرکتش ای شيشه دست يک ساختمان جلوی

 ... کمان

 برای که ای دونده مثل ، گيرم می نفس و ايستم می بينم می چشمانم جلوی را شرکت نام وقتی هشتم طبقه در توقؾ بعداز

است اکسيژن از مملو هايی ريه نيازمند ماراتون دوی يک شروع  ... 

باخبرم وجودش از خودم فقط و رنگست بی که همانی زنم می را ماسکم  ... 

کند می باز را سرصحبت خودش خاص ولوندی خوشرويی با کند می باز برايم را در دلربايی دختر ... 

 

؟ دارم رو شخصی چه با آشنايی افتخار...  خوش روز -  

 

 درست کند، می خودنمايی لعاب رنگو همه آن درپس معصوميت هنوز ميشوم دقيق اش شده نقاشی و جذاب صورت به

کند نمی تداعی را معصوميتی ديگر چشمانم عمق حتی که من برعکس  ... 

داشتم قبلی قرار مهندس جناب با فروؼی نفس هستم، فروؼی بنده -  ... 

طرؾ اين از بفرمائيد هستن، منتظرتون ايشون ، بله،درسته -  ... 

 

 تسلط اما بيزارم حالت اين از است باالرفته ارادی ؼير قلبم ضربان ، ميشوم همراه سرش پشت و دهم می تائيدی سر با

است من خراب حال برای کارسختی يکجا  ... 

 نفرت موجود دل در ميشود، تبديل زهرخند به لبخندم خوانم می درچشمانش را تحسين برق و ميشود بلند پايم جلوی وقتی

 که هستم آنی از تر نحيؾ ترو ظريؾ او مقابل در ، ايستم می چشم در چشم روبرويش" کامال و کنم می نثارش انگيزی

آورد خواهم در زانو به را او" قطعا کالمم با من و باشم داشته اندام عرض قدرت ... 

 تحويلش جذابی لبخند و فشارم می گرمی به را دستانش اما ميشوم مشمئز گرما اين ،از آورد می جلو را حرارتش پر دستان

 ... ميدهم

 

ممنونم ازتون مالقات وقت اين بابت -  ... 

ميشود کج ای مردانه خنده به لبش گوشه  ... 

باشم ممنون ازت بايد ديدار اين بابت که منم اين کنی، می نفسی شکسته -  ... 

کنم تشکر که بود م وظيفه حال هر به -  ... 
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 آرامش و طمانينه با ، بنشينم که کند می اشاره و کند می باز هم از را دستانش و گردد برمی تراشش خوش ميز پشت

 نوع ترين مدرن با و کيفيت بهترين از ولی است اداری اتاقش ست ، نشينم می ای قهوه چرمی صندلی روی خاصی

ميکند جلب خود به خوبی به را شخص نظر ،که چيدمان  ... 

 

 هم شما اگه که کردم آماده تبليؽاتی طرح تا چند هم شروع برای رسيدم، خدمت کاری پيشنهاد يه برای من آرمند جناب -

ببريم پيش باهم بعد اين از رو شرکتتون تبليؽات باشين داشته تمايل  ... 

دوزد می صورتم به را تيزش خيره نگاه و کند می قفل هم رادر دستانش ... 

مونه می بحثی يه فقط ، موافقم باشه!  اينطور که -  ... 

آيد می نزديک و ميشود بلند جدی چهره با اينبار اش صندلی پشت از ... 

 مسائل با برام کار ، ام جدی و دقيق کارم در همونقدرم ، هستم پايبند و دقيق اطرافيانم با معاشرت در که همونقدر من -

نيست دوستی اين ادامه قطع معنی به که بدونی خوام می نشد حاصل توافقی اگه پس ، متفاوت" کامال ديگه  ... 

 

ميگويم خودش از تر محکم اما خورم می يکه اش ناگهانی موضع تؽيير اين از  

 

هستن کننده راضی" قطعا طرحام دارم حتم که هرچند موافقم، -  ... 

ديد خواهيم -  ... 

 اش جلويی ميز روی اوست و من ارتباطی پل که هايی طرح دادن نشان برای را تابم لب و کنم می آروومی خواهی عذر

گذارم می  ... 

 می باشم داشته کار اجازه اگه ولی ، شده کار محصوالتتون ظاهر به توجه با که هستش آماده طرح تا ده اين...  بفرمائيد -

بکنه کمک طرح شدن بهتر به تونه می کار اين نظرم به و کنم کار بينش توليدتونم اصلی قسمتای از تونم  ... 

 

 جاذبه همه با تلخش عطر ، باشد داشته بهتری ديد تا ميشود نزديکتر بلند قدم يک با بعد و دهد می گوش حرفهايم به خوب

دارد هايش گفته ازصدق نشان اين و خودگرفته به مصممی و جدی چهره ميکند، رابيشتر تهوعم دارد که ای  

کردم می را تصورش که است چيزی آن از سختگير و تر دقيق درکار  ... 

 می که نظراتی از اين و است خبره درکارش گذراند می نظر از را زوايايش تمامی و کند می زوم طرح هر روی دقت با

مشهوداست" کامال دهد  ... 

 ای دؼدؼه بابت اين از پس دارد، را مخاطب شخص در پذيری نفوذ برای الزم قدرت هايم طرح ، مطمئنم هم من ولی

 ... ندارم

 می زبان بر که چيزی ولی کند، می خودنمايی چشمانش دريای در تحسين برق هم باز ميشود، رويم در رو و ميگرد بر

است انتظارم دوراز آورد  ... 
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 از عکس سری يه اگه موافقم نظرت با دارن، کردن کار ارزش ولی متفاوتن خيلی بگی نميشه ، هستن خوبی های طرح -

باشه تاثيرگذار اين از بيشتر تونه می ها ،طرح باشی داشته محصوالتمون توليد مراحل  ... 

ميکند پر را صورتم ای پيروزمندانه خنده همين برای بيشتر، نزديکی برای بود ای حربه فقط نبود کارم تثبت هدفم  ... 

؟ کنم ديدن کارخونه از تونم می کی -  

نداره خاصی زمان ، باشی مايل که وقت هر -  ... 

دم می خبر بهتون ساعتشو و ذارم می مجدد مالقات قرار يه هفته آخر برای من باشين موافق اگه پس خوبه، باشه -  ... 

 

 ،ولی داشتم تنفر ازآن هميشه که چيزی است هاليوودی های هنرپيشه يادآور خاصش های ژست ايسد، می سينه به دست

کند می تر فريبده را اش فريبنده ظاهر هميشگی های ژست اين ... 

 نميشود قائل ارتباطاتش برای حريمی هيچ ، ايستد می ام سينه به سينه باز شوم، می رفتن آماده و دارم برمی را وسايلم

هميشه مثل گستاخ و پروا بی...  ... 

 خواهد می دلم ، کنم می عجيبی سوزش احساس راستم بازوی روی شود، می منقبض عضالتم آورد، می جلو را دستش

است تحملم از خارج هايش پروايی بر اين بزنم فرياد برسرش  ... 

 

 می وقتی اما نميشوم متوجه ، کنم می حفظ را فاصله دوباره و کشم می بيرون اش گرگرفته دستان زير از را بازويم نرم

؟ کردم ناراحتت" گويد  

است کرده پر ؼليظی اخم را صورتم فهمم می تازه  ... 

 

بشه حفظ حرمتها سری يه دم می ترجيح ، ندارم عادت صميمانه برخورد نوع اين به فقط نيست مشکلی نه -  ... 

 

گويد می کمرنگی اخم و ميبرد فرو دارش مارک دوخت خوش شلوار رادرجيب دستانش ... 

 تو سال همه اين که کسی رسيد نمی ذهنم به" اصال يعنی ، باشه ناخوشايند برات کردم نمی فکر ، متاسفم رفتارم بابت -

باشه مسائل طور اين پايبند شدت اين با بوده تمدن مهد  ! 

 تاکيد روش و ارزشن با برام که دارم اعتقاداتی سری يک خودم برای من آرمند، جناب دونم نمی پروايی بی به تمدنو من -

 ...دارم

 به فرصتها اين دادن ام، گذاشته اختيارش در واقعيم خود کشؾ برای را زيادی ،زمان ميشود دقيق چشمانم مردمک به باز

زنم می بيرون مدرن سلول آن از ای اضافه حرؾ هيچ بدون و گويم می ای اجازه با ، است گرد عقب معنی  ... 

 

 او با صحبتی هم اينقدر نميکردم فکر...  است داغ واقعا انگار...  ميکشم صورتم به دستی...  است گرفته گر صورتم

 ميخواهم مينشينم و ميکنم باز را راننده درِ  بالفاصله و ميشوم نزديک ماشين به تر سريع چه هر...  باشد آور عذاب برايم

 خانه راه و اندازم می راه را ماشين بالفاصله پس باشم هم اينجا کيلومتری يک ی محدوده در نميخواهم...  کنم فرار زودتر

ميگيرم پيش در را روحم بی  ... 
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آيد می سمتم به سراسيمه مينو گذارم می پادرحياط وقتی  ... 

دختر بزن حرؾ ؟ مينو شده چی - ... 

خورده بهم حالشون پدرتون ، پدرتون خانم... خانم -  ... 

ميشوم نابود او بدون است مانده برايم او ،فقط دوم می امان بی حرفو بی  ... 

انگار است نامنظم هم نفسش ، زند می زرد به رنگش و پرکرده را اش پيشانی سرد عرق نشينم می سرش باالی  ! 

برم قربونت بابا عزيزم، شدی چی... بابا...  بابا -  ... 

لرزد می و ايستاده سرم باالی آب ليوان با مينو ... 

ايستادی؟ چرا ، مينو اورژانس بزن زنگ -  

رسن می ، االن خانم زدم -  ... 

دهم می دست رااز تسلطم بدجور مواقع اينطور ميکشم، عميق نفس ... 

ميگيرم آرام کند می اش سرپايی معاينه و رسد می سرش باالی دکتر وقتی  ... 

 بذارين نبايد...  ردشده که بوده عصبی شک يه" احتماال ، زدم بخش آرام ،بهش شده رفع خطر ، خانم نيست چيزی -

بشن عصبی يا ناراحت ... 

لطفتون از ممنون دکتر آقای چشم بله -  ... 

؟ داشتن سابقه هم" قبال -  

 دچار بعدش خوب ولی شد، رفع حالت اون کم کم ولی ميشد، اينطوری مدت تاچند مادرم خواهرو مرگ از ،بعد بله -

شدن شديد افسردگی ... 

متاسفم" واقعا -  ... 

کنم می خواهش -  ... 

 براشون بدين دست از زمان حمله لحظه اگه ، کنين شون بستری بايد اومد پيش"مجددا حالت اين اگه حال هر به ولی -

ميشه خطرناک خيلی ... 

باشم مراقبش بيشتر کنم می ،سعی چشم ميگين، درست - ... 

دهد می آزارم مداوم خفگی حس ،اين ريزم می اشک ، کشم می عميقی نفس دکتر رفتن از بعد  ... 

 زجر و بينم می که را پدر است، انگيز نفرت بودنم سالم بودنو زنده" واقعا ، بودنم سخت جان اين از بيزارم خودم از

هارو لحظه اين ياری می دووم توچطور نفس، نيستی انتظارشم مرگو اليق" ميخندم خودم به را کشيدنش " 

يست ای بهانه فقط هم اين شايدم يا! است داشته م سرپانگه کردن نابودم که کسانی نابودی انتقامو عطش فقط شايد ... 

کند می بيدارم خواب از مينو آرووم صدای ... 

بيارم؟ براتون خورين می چيزی خانوم -  

داشت؟ مالقات بابا با کسی مينو، افتاد اتفاقی چه ندارم، ميل ممنون، ، نه -  
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 شما اينکه خاطر کنين،به می نگاه رو قديمی عکسای دارن ديدم بدم قرصاشونو که رفتم بودن، اتاقشون داخل ، خانوم نه -

 از شدن، ناراحت انگار خوب ولی بهم، بدن عکسارو خواستم ازشون ، بشم مانع کردن کارو اين اگه بودين کرده سفارش

بوده تولدمادرتون امروز گفتن می کردن، بيرونم اتاق  ... 

 می جشن که روزی ، پرهيجان بودو خاص برامون هميشه که روزی بود، مادر تولد امروز گفت می راست کنم، می ناله

دونستيم می خودمون مال رو دنيا گرفتيمو  ... 

 بود پريده رنگشون اتاق تو اومدم وقتی شد، بلند شون گريه صدای يهو ديدم بعد موندم، اتاق نزديک برم، نيومد دلم ولی -

رفتن هوش از که بعدم  ... 

باش مراقبش بيشتر" لطفا ، هستی که خوبه جان، مينو ممنون -  ... 

حتما خانم چشم - "... 

 بگيرم تماس ام طعمه با بايد بگيرم، آرام کمی باز توانم می من و شده بهتره پدر ، است گذشته دردآلود شب آن از روز دو

شوم می ديوانه بيفتد وسط اين ای نشده بينی پيش اتفاق اگر کنم، بيشتر را تالشم او به شدن نزديک برای اينبار و  ... 

ميگيرم را مستقيمش شماره اينبار  ... 

شود می برقرار تماس کوتاه بوق دو با  ... 

آرمند آقای خوش روز...  الو -  ... 

کردی؟ فراموش قرارو کردم فکر ، عزيز نفس به به -  

بيزارم فراموشی و بدقولی از من ، نشناختين منو خوب هنوز شما -  ... 

 راحت خيالو بی يکم ، اينطوری شه می سخت زندگی موارد بقيه برای ولی موافقم باهاتون کار زمينه در ، خوب چقدر -

نيست بد بودنم  ... 

 های لحظه تمام برای قانون اين دم می ترجيح نداره فرقی کدوم هيچ من برای ، داره خودشو خاص تفکر طرز هرکس -

بشه رعايت زندگيم  ... 

کند می جايی بی خنده  

پدرچطورن؟ بگذريم، -  

 خفه خودم يا ميشی خفه بگم نيار، زبون به منو پدر اسم شرؾ بی بگم" ميشود تنگ نفسم ، بمکم را خونش خواهد می دلم

باش مرگ منتظر لحظه به لحظه ،پس افتاد حال روزو اين به تو خاطر به پدرم بگم کنم، ات  " 

رسونن می سالم ، ممنون -  ... 

برسونين خدمتشون هم مارو سالم -  ... 

باشه؟ ساعتی چه برای قرارمون آرمند جناب خوب ،"حتما چشم -  

؟ دارين که آدرسو باشه، خوب 10 برای کنم می فکر -  

کنم می پيداش ، اومدم حوالی اون" قبال دارم، رو کارتتون بله -  ... 

بريم اونجاباهم از ،بعد ما شرکت دم بذاريم قرار شه می بخواين اگه حال هر به -  ... 

بشم مزاحمتون خوام نمی -  ... 
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کنی تعارؾ باهام ندارم دوست ، چيه مزاحمت -  ... 

هستم شرکتتون دم 9 ساعت پس...  باشه -  ... 

ديدار اميد به - ... 

کند می تزريق وجودم به نفرت دنيا يه قد کالمش هر ، کند می تکرار را لعنتی مسخره جمله اين هم باز  ... 

 رنگ طرحو و ام آورده پاريس از که را رنگم عنابی چرم پالتوی دهم می ترجيح همين برای ، ميرود سردی به رو هوا

کنم انتخاب مالقات اين برای را دارد متفاوتی و خاص العاده فوق  ... 

ماتش و شيک نوع از ولی کنم، می نقاشی راباز صورتم ، اندازم می نگاهی آينه در خودم به  ... 

 از روزها اين حتی که حيؾ ولی ، فهمم می کند می خودنمايی آينه در که متحرکی عروسک از را اين و ام شده جذاب

بيزارم هم عروسک  ... 

 

*** 

 زمان به الاقل گيريم نمی ياد آدما ما چرا" شوم می کالفه دهد، می رانشان دقيقه ده و نه ، اندازم می نگاهی ماشينم تايمر به

کش پيش تعهداتش اجرای حاال ، باشيم پايبند قرارامون " 

 تمام زيرا است، بوده مهم انگار هم او برای ديدار اين نتيجه کند، می جلب را توجهم سر پشت از ماشينی بوق صدای

است کرده را تالشش  ... 

 روی از خنده ميشوم، پياده و چرخانم می را سوئيچ کند، می اندام عرض سرم پشت کويه رنگ زرد کامارای يک با

نميشود محو صورتم  ... 

 مردهای روزهای اين مد ، است پوشيده باز هفت يقه سفيد بلوز با مات ای سرمه اسپرت ست يک آيد، می بيرون ماشين از

 ... آمريکايی

فشارمش می درنگ بی آورد می جلو را دستش  ... 

دختر سردی که باز - ! 

هواست سردی خاطر به اينبار نيست مشکلی...  بخير صبحتون سالم -  ... 

بخير توهم صبح - ... 

 ماشين و است کرده پيدا خاصی هارمونی اسپرتش کت با چشمانش تيره آبی کند، می نمايی دندان خنده و گوبد می را اين

شمايلش همه با تضادی زردرنگش  ... 

نشينم می و گيرم می نفس کند، می باز برايم را در  ... 

 ارتباطی پل تنها راه در ، رسيم می ، دارد فاصله شهر با کمی که ای کارخانه به دقيقه پنج و چهل بعد نيست طوالنی راه

دهد می رانوازش گوش پخش از که است اليتی موزيک ما ... 

مدرن های دستگاه و امکانات تمامی با وسعت مربع متر هزار10حدود مساحت با بزرگ کارخانه يک  ... 

داشتم ذهن در که مکانی با متفاوت و شيک بسيار فضای و رنگ سفيد يکدست های لباس با و ايزوله تمام پرسنل  ... 
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 آنچه زودتراز توانم می همين برای...  مناسب فضای و است همراهم برداری فيلم و عکاسی برای نياز مورد وسايل تمامی

کنم تمام را کارم ميکردم فکر  ... 

 حکم شده بدل ردو کلمات تنها ، شده توجه جالب برايم که ، است کار حين او آرامش و سکوت همه از بيشتر ولی

آرامش بودو تمرکز فقط آن ؼيراز و داشت را ضرورت  ... 

" واقعا انگار اينکه و شوم می زمان گذر متوجه تازه گذراند می رويم جلوی را داؼی قهوه و شويم می اتاقش داخل وقتی

هستم اينجا کار برای فقط که بود شده باورم  ... 

زد می لبخندی و شکند می را سکوت باالخره رفتارکردن، رسمی چندساعت از بعد ... 

داشت ارزششو کنم می فکر ولی ، شدين خسته -  ! 

موافقم داشت ارزششو اينکه با ،ولی برم می لذت کارم از من ،"اصال نه -  ... 

 ، کند می محکم مبل پشتی روی را دستش و نشيند می رنگ سفيد چرمی مبل روی کنارم و ميشود بلند کارش ميز پشت از

کشد می عميقی نفس و زند می را در قفل است دستش در که کنترلی با ... 

گويد می اما! کند می برداشت چطور را نگاهم معنی دانم نمی ، ميشوم خيره جذابش العاده فوق صورت به ... 

بشه مون مزاحم کسی خواد نمی دلم ، کافی کار -  ... 

 

 

پوشاند می را صورتم اخمی ارادی ؼير ميکنم نگاهش که همانطور  ... 

- ؟ مزاحم  

- کنی؟ صحبت خودت از کمی و کنار بذاريم رو کاری مسائل نيست بهتر نظرت به...  آره  

 کنجکاویِ  که است آن گويای خود خودیِ  به من رفتار ؟ چيست قصدش واقعا...  ميکند بيان را جمالت اين پروا بی کامال

 را استفاده نهايت فرصت اين از هم من که بهتر چه و است الزم نزديکی کمی هدفم برای تنها اما...  نيست ميلم باب ، زياد

ميزنم کنار را صورتم اخم پس...  ببرم  ... 

- چی؟ با رابطه در ؟ خودم از  

ميزند ای پيروزمندانه لبخند  ... 

- کنيم شروع بهتره تحصيلت ميزان و سنت از اما باشه ناشيانه شايد خب . 

- دارم معماری کارشناسی و سالمه چهار و بيست من . 

- عالی بسيار خب  ... 

ميکند قفل هم در را دودستش و ميزند تکيه صندلی به  ... 

- کردن فرق خيلی قبل با حتما ببينمشون زودتر ميخواد چطورن؟دلم پدرت . 

 که قبل با لعنتی...  است ات خانواده و تو ديدار مشتاق هم او بگويم دارد توقع حتما...  ميشود؟ پيدا هم تر پررو مرد اين از

نشناسی را خودت هم خودت که شوی عوض طوری هم تو ميکنم کاری است کرده فرق خيلی  ... 

نميزند نازنين از حرفی که اينجاست جالبش  ... 
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ميشود سبز لبانم بر پوزخندی اراده بی هم بار اين  ... 

- خدمتتون دارن سالم...  هستن خوب . 

ميکند عوض را بحث نميايد در من از صدايی ميبيند وقتی اما کند ارضا را اش کنجکاوی تا ميشود حرفم ی ادامه منتظر  

... 

- برداری؟ کردنت صحبت رسمی اين از دست ميخوايی کی تو ببينم  

ميکنم جمع را پوزخندم  ... 

-  کسی به نه و بگذرم ازش ميدم اجازه خودم به نه که داره وجود هايی قرمز خط و مرز و حد که گفتم بهتون هم قبال من

 طور اين...  داره هايی استاندارد زندگی تو خودش برای کس هر خب.بگيره ناديده رو ها قرمز خط اين که ميدم اجازه

 نيست؟

نيست خوشايند برايش صحبتم طرز گويا ميشود ظاهر پشتش پر ابروان روی بر محسوسی نا اخم  ... 

- ها قرمز خط و مرز و حد کردن رد تو چی؟حتی...  داره وجود هم استثنا چيزی هر تو بگم اگه اما توئه با حق . 

ميشوم مايل جلو سمت به و ميدهم باال را ابرويم تای يک  ... 

- چی؟ باشه نداشته وجود استثنا مورد يه اين تو هم ممکنه بگم من اگه اما درسته  

ميکند بلندی ی خنده  ... 

- سرسختی خيلی مورد يه اين تو اينکه مثل  . 

- هستم سرسختی آدم کال من نيست مورد يه اين فقط اما البته . 

بيشتر خواهانِ  ، تر نفوذناپذير و تر سرسخت چه هر است کرده ثابت تجربه...  ميکند نگاهم برانگيز تحسين  ... 

- کنه پذيرش نفوذ ميتونه آب مدتِ  طوالنی ی چکه زمانی از پس ولی سخته سنگم يه اينکه با اما توئه با حق هم باز  . 

- نکنه چکه ديگه و شه خسته آب ممکنه اما ميکشه طول درازی های سال . 

 را اش گوشی...  قاپد می او از را فرصت اين گوشی زنگ صدای اما ميکند آماده بعدی ی کوبنده حرؾ برای را خودش

ايستد می پنجره به رو من به پشت و ميگويد ببخشيدی...  برميدارد ميز روی از  ... 

 .بفرماييد-

-... 

- ميگی؟ چی ببينم کن صحبت درست  

-... 

- ؟ چيه واسه صداها سرو کجايی؟اين تو چــی؟االن  

ميکنم تيز را گوشم  ... 

-... 

- دادی؟ خبر هم بابا به  

ميکند نگاهم چشمی زير  ... 
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-... 

بيام من تا نکنيد کاری فعال باشه - . 

 آبی چشمان ميکند نفوذ داخل به پنجره از که آفتابی نور...  ميروم کنارش به و ميشوم بلند جايم از...  ميکند قطع را تلفنش

است جذاب ای العاده فوق طرز به او که کنم قبول بايد...  درخشاند می را اش  ... 

برميگرداند را سرش سريع  ... 

- ميرسونمت جايی يه تا بيا. برم سريع بايد اومده پيش کاری شرمنده نفس  . 

ميگويم دروغ به همين برای ميزند جرقه سرم در فکری ناگهان...  بود مشکوک کمی تماسش  ... 

- دنبالم بيان قراره نيست نيازی نه  . 

 بر را کامارايش سوييچ...  ميکند تن به خاصی ژست با و برميدارد صندلی روی از را اش مشکی دوخت خوش کت

ميشويم خارج اتاق در از هم با و ميدارد  ... 

- نميبره خوابم شب نکنم توجيهت تا من ميديم ادامه بحثمون به بعد ی دفعه باشه يادت اما شد اينجوری که شرمنده  ... 

ميزنم نمايی دندون لبخند  ... 

- ندی ادامش کنيو تمومش جايی يه تا که بهتره رو بحثا از بعضی.  نيست مشکلی  . 

 از بالفاصله...  ميشوم مواجه او" ديدار اميد به" با باز و ميگويم خداحافظی بدهم او به را بعدی کالم ی اجازه اينکه از قبل

 ميرود که جايی تا ميخواهم ميکنم دراز تاکسی گرفتن برای را دستم و ايستم می خيابان کنار...  ميشوم خارج ساختمان

 به نگاهم يک و شوم پنهان سام خروج از قبل که است ساختمان در به نگاهم يک...  دربياورم سر کارش از و کنم تعقيبش

 سام...  تاکسی به برسد چه نميزند پر هم پرنده اينجا...  نميشود پيدا اطراؾ اين هم تاکسی يک من بد شانس از...  خيابان

 و ميگيرد را گازش و ميشود ماشينش سوار او...  ميشوم پنهان درختی پشت بالفاصله...  ميشود خارج ساختمان در از

 محمد ی شماره و آورم می در را ام گوشی...  شانس اين به لعنت...  کوبانم می درخت به را پايم حرص با...  ميرود

 سنگ...  ايستم می درختی کنار...  بيايد دنبالم ميخواهم ازش و ميدهم بهش را آدرس و ميگيرم را" ام شخصی ی راننده"

 کتابفروشی نزديک درست...  ميشوم خيره حرکتش مسير به و تر طرؾ آن ميکنم شوت است پايم جلوی که را ای ريزه

 ديوان قطور کتاب هايش کتاب چيدمان کنار در...  ميروم کتابفروشی سمت به و ميکشم باال را نگاهم ميشود متوقؾ ای

 نابش های شعر و حافظ عاشق قدر چه بخير يادش...  ميکشم حسرت روی از نفسی...  ميکند خودنمايی زيبايی به حافظ

 نداشت حافظ های شعر به ای عالقه هيچ اينکه با هم او و ميخواندم نازنين برای را تکشان تک و مينشستم هميشه بودم

 خيلی...  ام گذاشته کنار را شعرهايش و حافظ ديگر که است وقت خيلی حاال اما نشکند را دلم تا سپرد می گوش صبورانه

 ميتوان تنها کرد فراموش نميتوان را خاطرات اما دارم حافظ حتی گذشته خاطرات فراموشی در سعی ديگر که است وقت

 به اراده بی و ميشوم کتابفروشی وارد...  کرد مدفونشان مؽز های گوشه همان در ، جايی در و کرد کمرنگ را ها آن

ميکشم اش آبی و براق جلد به دستی و ميکشمش بيرون قفسه از...  ميشوم کشيده حافظ کتاب سمت  ... 

پيش سال چند : 

"- شما؟ بابا؟بابا؟کجايی  

- اتاق تو اينجام من دخترم . 

- گشتم دنبالتون رو خونه اينجايين؟همه شما بابا ِااِ   . 

زدم در ورود ی اجازه برای و ايستادم بابا ی مطالعه اتاق باز در پشت شيطنت با  ... 

- تو؟ بيام هست اجازه  
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شد پدر لبان مهمان مهربانی لبخند  ... 

- داری؟ کار چی ببينم بگو شيطون تو بيا  

گرفتم پدر طرؾ به را بخشيده آن به خاصی زيبايی رنگش آبی جلد که حافظ کتاب و کردم ملتمس را صورتم  ... 

- بخونمش نميتونم سخته خيلی هاش کلمه ميخونی؟آخه برام و شعر اين جونم بابا . 

- ميگی؟ شعرو کدوم ببينم بگو بشه خونش حافظ دختر قربون بابا  

آوردم را نظرم مد شعر و کردم باز آرامی به را کتاب الی سريع وصفی قابل ؼير خوشحالی با  ... 

- داره دستم ز ميرود دل اولش بيت که شعری همينه . 

کرد خواندن به شروع زيبايش و رسا صدای آن با و نشاند کنارش را من و گذاشت ميز روی را کتاب بابا  ... 

- آشکارا شد خواهد پنهان راز که دردا/  را خدا صاحبدالن دستم ز ميرود دل  

را آشنا ديدار بينيم باز که باشد/  برخيز شرطه باد ای شکستگانيم کشتی  

و گل ی حلقه در ... 

 ای لحظه بدون حتی و خواند سرهم پشت و تند وقفه، بدون را شعر...  شدم ؼرق اندازش طنين صدای در من و خواند بابا

بود خواندن شعر هنگام پدر صدای عاشق مادر چرا که ميفهمم تازه داد ادامه مکث  ... 

 را هايم چشم درون شوق گويا زدم زل پدرم چشمان به شوق با شد قطع بابا صدای ناگهان که بودم شده گم صدايش در

گفت خنده با چون خواند  ... 

- دخترم ميخوندم هرروز واست داری دوست حافظ انقدر ميدونستم اگه کرد؟ لونه تو چشمای تو ذوق و شوق همه اين ِکی  . 

-  صدات تو بابايی...  ميشن نظيرتر بی شما صدای با نظيرن بی شعرا ميخونی؟اين واسم روز هر بابايی؟يعنی ميگی جدی

مامانو؟ حتی ميکنه خودش محو رو همه که چيه  

شد تر پررنگ لبخندش بابا  ... 

- بدم؟ جا بؽلم کجای رو هندونه همه اين من ببينم بگو ندم؟حاال انجامش من و بخوايی چيزی تو ميشه مگه ميخونم که بله  

شد بيشتر هم باز من تعجب و شد قهقهه به تبديل لبخندش نگاهم اين با او و شدم خيره پدر به تعجب با  ... 

- بود؟ چی کجاس؟منظورت هندونه بابا  

-  واست تا بيا خواستی هروقت بعد به اين از برسم کارام به منم که برس درسات به برو حاال کردم شوخی نفسم نبود چيزی

س آماده شما به خدمتگذاری در هميشه بابا بخونم شعر . 

زدم بهم شوق روی از را دستانم  ... 

- دنيايی بابای بهترين تو مرسی خيلی باباجونی عاشقتم . 

نشاند پيشانيم روی بر ای بوسه  ... 

- بابا نفسِ  برو ديگه حاال دنياييد دخترای بهترين نازنينم و تو . 

شدم خارج اتاق از سرخوشی با و کردم بوسش متقابال هم من  ." 

ميکشد بيرونم گذشته خوش دنيای از کسی صدای  ... 
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- نظرتونه؟ مد بکنم؟کتابی کمکی ميتونم خانوم ببخشيد  

ميشوم رو روبه ای چهره خوش جوان دختر با و برميگردانم را سرم  ... 

- ميکردم نگاه داشتم ممنون خيلی نه . 

 از و ميزنم را گوشی اتصال و ميگويم جوان دختر به ببخشيدی و ميکشمش بيرون کيفم از ميخورد زنگ ام گوشی

ميشوم خارج کتابفروشی  ... 

 بله؟-

- هستين؟ کجا شما. گفتين که فروشی کتاب همون نزديک رسيدم من خانوم سالم  

- همونجام منم . 

اندازم می اطراؾ به نگاهی  ... 

- ميام االم. ديدمت آهان . 

ميکند نگاهم جلو ی آينه از محمد... ...  ميشوم سوار و ميروم ماشين طرؾ به و ميکنم قطع را تماس  ... 

- برم؟ کجا خانوم سالم  

- راد پارسيان شرکت . 

 

برم؟ کجا خانم، سالم -  

راد پارسيان شرکت - . 

افتد می راه ای اضافه حرؾ هيچ بی -  ... 

ميرسيم شرکت به دقايقی از پس -  ... 

بيام من تا باش جا همين تو - . 

خانوم چشم - . 

 حک رويش راد پارسيان شرکت نام که آن بزرگ تابلوی اندازم می نگاهی شرکت در سر به...  ميشوم پياده ماشين از -

ميکند خودنمايی زيبايی به است شده  ... 

 

ميکنم نگاه منشی ی شده نقاشی صورت به...  ميروم موردنظر ی طبقه به آسانسور با و ميشوم شرکت وارد  ... 

 می خودم فروغ پر های روز ياد کند می خودنمايی روبرويم دختر آن ناز چهره دوباره وقتی ميکشم حسرت سر از آهی

بود عام و خاص زد زبان ام زيبايی که روزها آن ، افتم ... 

 

؟ دارم برشون داره امکان اگه خواستم می گذاشتم جا طرحامو از سری يه رسيدم خدمت که روز اون من خانم، ببخشيد -  

کنم چک مهندس با بدين اجازه فقط ، نيست مشکلی کنم می خواهش بله -  ... 
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مونم می منتظرم -  ... 

بنشينم تا کند می اشاره سالن داخل مشکی سفيد ست به -  ... 

ايستد می روبرويم که گذرد نمی بيشتر کوتاه دقيقه چند -  ... 

بزنين سری يه خودتون تونين می دارين تمايل اگه ولی نمونده جا اتاقشون تو چيزی گفتن، مهندس -  ... 

 

 يعنی دختر؟ شدی روانی" خندم می خودم حماقت به شوم می اتاقش وارد وقتی کنم، می نگاه تفاوتش بی صورت به شک با

بستس مدار دوربين به مجهز" حتما بزرگی اين به شرکت نرسيد عقلت به  " 

بشم اتاقش وارد داد اجازه مخالفتی هيچ بی بود همين واسه پس" اندازم می باال ای شانه " 

دارم برمی بودم نشسته پشتش که کنفرانسی ميز سمت قدمی آرام شده که کردن گم رد برای  ... 

 

کنم رومی زيرو را ميز روی شده مرتب های برگه و اندازم می نگاهی ظاهر به  ... 

 مارک گردان صندلی سمت ميشود باعث مؽزم در ای جرقه لحظه يک در ،ولی اندازم می اتاق به سرسری نگاه يک

کنم می تکرار را او خاص ژست و نشينم می صندلی روی ای وقفه هيچ بی ، بروم دارش  ... 

 

 دارم می بر را اش ای شخصی خودکار ، کنم می طنازی خنده بيند، می را حضور اين صحنه به صحنه" بعدا دارم حتم

زنم می آن به خاص لبخند يک و چرخانم می انگشتانم الی  ... 

 وقتی ، دارم نياز هم اين به ولی زنم می دم آن از که اعتقاداتی دادن نشان کذب برای شود می مدرکی اين" بعدا دانم می

 استفاده من عليه بر حتم به روز اين از بمانم دور او از که خواهم می سرسختانه من و شود نزديک من به تا کند می تالش

کند می  ... 

 

 فوود رادين شرکت باسربرگ ، نشده نوشته آن روی اطالعاتی هيچ که رنگی سفيد اوراق کنم، می باز را ميزش کشوی در

آيم می بيرون آنجا از درنگ سپارموبی می ذهن به صفحه باالی از را شرکت ثبتی کد کند، می جلب را م توجهه  ... 

 

دونم نمی هم رو شريفتون فاميلی خوام می عذر ببخشيد - ... 

خانم هستم صابری -  ... 

باشمش گذاشته بايد ای ديگه جای" احتماال بود، مهندس با حق" ظاهرا ، دادی بهم که وقتی از ممنون عزيزم -  ! 

بيارين اينجاتشريؾ تونين می باشين داشته تمايل که زمان هر سپردن مهندس خدمتم، در بنده کنم، می خواهش -  ... 

دارن لطؾ ايشون ، تشکر -  ... 

ميشوم ماشين سوار و کنم می گرمی خداخافظی صابری از  ... 

خودتون شرکت برم خانوم - . 
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 ...آره-

 

 مواد شرکت يه اونم" احتماال فوود، رادين سهامی شرکت"است کرده جاخوش ام برجسته لبهای روی ای پيروزمندانه لبخند

باشه خوب سرنخ يه تونه می کنم می حس ولی! چقدر دونم نمی! بود شرکت کشوی تو سربرگاش چرا ولی ؼذايی  ! 

 

- رسيديم خانوم . 

- بری ميتونی تو باشه . 

 

 ای رايانه مهندس بهبود سراغ راست يک ، ميگردم بر خودم کوچک و نقلی شرکت به وقتی...  ميشوم پياده ماشين از

گيرم می را شرکت ... 

 

اتاقم بفرست بهبودو مهندس سريع"لطفا ، افروز خانم -  .. 

االن ،همين چشم -  ... 

ميشود وارد و زند می در...  کنم می رامرور اش رقمی 5 ثبتی کد و نام ذهن در و است بسته چشمانم ... 

بود؟ امری فروؼی خانم بله -  

خوام می ازت چيزی يه بهبود -  ... 

 

 مهره يک آن داند نمی را راز اين کس هيچ ولی است من اعتماد مورد شخص تنها بهبود همه تصور برعکس درست

 ، مبادا روز برای است، شده تعيين پيش از طرح يک اين ، دانند می کاره همه را شرکت معاون ساناز همه و است مخفی

 من سکرتر و کاره همه ساناز تصورش به و بزند ضربه من به خودم نزديکان طريق از دارد سعی سام" احتماال که روزی

است گرفته صورت بهبود و ساناز و من بين شرکت اين تاسيس از قبل که است توافقی اين ، است  ... 

 

خدمتم در ،بگو نفس جانم -  ... 

شرکت ثبتی کد اينم ، کنی پيدا برام رو فوود رادين شرکت اطالعات خوام می -  ... 

 

 العاده فوق حکر يک و افزار نرم متخصص کند، می سرچ به شروع سيستم در و گيرد می را کد اضافی سوال هيچ بدون

دهد تحويل شده بندی کد برايت را توانداطالعات می زدنی برهم چشم در که است باهوش  .... 

 

 پارسيان شرکت اطالعات آدرسو با که اينجاست جالبش خوب ولی ، ؼذايی مواد واردکننده شرکت يه اين جان نفس ببين -

نيست آرمندها از عاملش مدير ولی شده، ثبت راد ... 

ميشوم دقيق متفکرش چهره به  ... 
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؟ کی پس -  

سعادت کيانوش مهندس ، نوشته اينجا -  ... 

؟ ش بقيه خوب!  نيست آشنا گوشم به سعادت؟ کيانوش -  

 می چی ديگه خوب ، ده می نشون اينطور که تبليؽاتش باشن، خوراکی لوکس کاالی واردات شرکت يه رسه می نظر به -

؟ بدونی خوای  

بهتر بيشتر هرچی -  ... 

؟ ببينی گذاشتنو شون مديره هيات برای که مالی گزارشای خوای می -  

؟ هست امکانش -  

؟ نه چراکه ، بله -  

ميکشد سوت سرم کنم، می نگاه کند،دقيق می زوم ارقام و اعداد روی ... 

خودشون واسه هستن ؼولی يه انگار - ! 

 

 توليد خودشون که وارداتی،اينا شرکت" است درگير عجيب ذهنم دهد، می صندلی پشتی به را اش تکيه و گويد می را اين

آور سرسام ارقام و حجم اين با اونم دارن، واردات به نيازی چه هستن کننده  ! 

 

؟ درست نيست هم شون مديره هيات بين ها آرمند از اسمی هيچ -  

کردن استفاده شرکتشون ثبت برای اونا اطالعات از خوب ولی ، اينطور که" ظاهرا - ... 

 اين کاری روال نيست سختيم کار ، سوری اطالعات و عامل مدير با سوری شرکت يه زياد احتمال به ، فهميدم ، اوهوم -

شرکتا همه روز ... 

 می ازشون که محصولی نوع و کنم می پيدا دارنو قرارداد باهاشون که شرکتايی تمام ، کنم می سرچ بازم امشب من -

چيه کار اين از قصدشون" واقعا اينکه به برسيم تا خرن، ... 

جان بهبود ممنون -  ... 

بهتره مسکنی هر از برام شدن سرگرم" فعال بيکارم من نيست، کاری کنم، می خواهش -  ... 

 

 را پاکی آب بار ويک هزار که چاکی سينه ،عاشق است مانده هوا پادر هم بيچاره اين ميشود، خيره التماس با صورتم به

دارد دوست انگارعجيب را انتظار او ولی ام ريخته دستانش روی ! 

ميشود بلند جايش از ميبيند که را سکوتم  ... 

- هستم اطالعات منتظر بهبود پس . 

- ميکنم خبرت فردا...  بيارم درشون واست امشب همين ميکنم سعی باشه . 

 .ممنون-
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- ميکنم خواهش . 

ميشود خيره چشمانم در  ... 

- بکنم حقت در ميتونم که لطفی کمترين اين . 

ميگويم خوشايند چندان نه بحثِ  اين نشدن باز برای و اندازم می پايين را سرم  ... 

-  به االن من نبودين ساناز و تو شرکت؟اگه تاسيس موقع نيست يادت کردی شرکت به زيادی کمکای تو نيست طور اين

بودم نرسيده همينجام . 

- کنم فکر تو مثل ميتوستم منم کاش اما س وظيفه اينا ی همه . 

 بدهکار گوشش اما ام کرده بازگو برايش را داليلم بارها و بارها ندارم کردنش قانع برای جوابی ميکنم نگاهش حرؾ بی

 ... نيست

 چيز من های هدؾ اما نيستم رحم بی...  ميرود و اندازد می زير را سرش نااميدی با حرؾ کالم يک بدون هم او

 ميتوانست بود بقيه مانند هم من زندگی و بودم عادی شرايط در اگر شايد ندارد جايی ازدواج من ی برنامه در ديگريست

نه حاال اما باشد آل ايده مرد يک برايم  ... 

ميپيچد گوشی در بانو صدای هميشه مثل...  ميگيرم را خانه ی شماره و برميدارم ميز روی از را گوشی  ... 

- بفرماييد سالم . 

- نفس منم بانو سالم . 

- نديدم شمارتو برداشتم رو گوشی عجله تويی؟با دخترم اِ  . 

- شده؟ چيزی مگه عجله با چرا  

- بودم دور تلفن از ميکردم گردگيری داشتم دخترم نه . 

- بزنم حرؾ باهاش کجاس؟ميخوام بابا. نکنه درد دستتون . 

- بهشون؟ بدم رو گوشی اتاقشونن تو. عزيزم ميکنم خواهش  

- بپرسم حالشو ميخوام بده زحمت بی . 

- دخترم خداحافظ پس . 

 .خداحافظ-

ميپيچد گوشی در پدر گرم صدای ثانيه چند از پس  ... 

- بابا نفسِ  سالم . 

باباهايش نفسِ  همين برای ميرود در جانم  ... 

- چطوره؟ حالتون...  بابايی سالم  

- خوبی؟ تو.دخترم خوبم  

- خوبم منم . 

- سرکاری؟ االن  
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- اومدم ميشه ساعتی دو بله . 

- نفسم نکنی دير خونه؟ ميايی کی . 

 نگرانم که مانده برايم کسی هنوز زيرا هستم شاکرش مورد يک اين در اما ام نکرده شکر را خدا ديگر که است وقت خيلی

 نگرانم کنم تاخير کمی اگر و است منتظرم هنوز که کسی نيايی کجايی؟دير بپرسد ازم که کسی نيايم دير ها شب که شود

 ... ميشود

ميزنم لبخندی  ... 

- کردين؟ استراحت خوب. نباشين نگران شما. ميام زود  

- بدن انجام کاراشونو تا منن دستور منتظر کارگرا کارخونه برم بايد ديگه فردا از ولی دخترم آره . 

-  دو يکی با رفتين کارخونه همه اين که شما کنين استراحت بده حالتون ديدين اگه باشين خودتون سالمتی فکر به اما باشه

نمياد پيش مشکلی نرفتن روز . 

- ميکنی؟ نصيحت منو تو کنم نصيحت رو تو من که اين جای به ببينم برم دخترم قربون  

همينطور هم او ميکنم بلندی ی خنده  ... 

- فکرتونم؟ به بده بابا وايــی  

- بخوريم شامو باهم که بيا زود شبم برس کارت به برو دخترم خب. کردم شوخی نفسم نه . 

باشد پدر هميشه کاش...  بود زيبا همينجور هميشه زندگی کاش  ... 

- ها گشنمه کلی اومدم من که کنه درست خوشمزه ؼذای يه بگين بانو به پس ميام زود بابا چشم . 

خندد می  ... 

- نيست؟ فرمايشی ديگه. شکمو خانوم چشم  

- فعال. نيست نه. شما دست از . 

- باباِِ  نفس خداحافظ . 

 با اما ام مانده دور ازش که ايست کلمه تنها خانواده...  ميشوم تاب بی ديدنش برای...  آورد می جا را حالم بابا صدای

 تا چند و ميدهم انجام را روز آن به مربوط کارهای سرعت به...  شود کمرنگ حدودی تا دوری اين شايد بابا وجود

 حداقل بمانم دور آن محيط و کار از کمی بگذار ميزنم بيرون شرکت از و ميکنم افروز خانوم شرکت، منشی به سفارش

 شده که هم بار اين بگذار...  نکنم معطلشان بگذار ميزنند فرياد را خيال آسودگی بدنم های سلول تمام...  ساعت چند برای

را چيز همه...  بگذارم کنار را چيز همه شده که هم ساعت چند برای بگذار کنم آزاد دولت هفت از را فکرم کمی  ... 

...  ميشوم خانه وارد و ميکنم حساب را تاکسی پول ميرسيم که خانه به...  ميکنم پرواز خانه سوی به و ميگيرم ای تاکسی

است مطالعه حال در دست به روزنامه و است نشسته خانه سلطنتی های مبل روی بابا  ... 

- اومدم من فرهادم بابا . 

دربرميگيرد را اش پريده رنگ صورت لبخندی...  آورد می پايين صورتش جلوی از را روزنامه  ... 

- ببينم بشين بيا. بابا دخترِ  اومدی خوش . 

ميکند نگاهم مهربانی با...  زنم می اش پيشانی بر ای بوسه و مينشينم کنارش  ... 
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- بود؟ چطور امروز ببينم کن تعريؾ خب  

- هميشه مثل . 

ميشود پيدايش بانو  ... 

- جان بانو سالم . 

- گلم دختر سالم . 

شد؟ بهتر مادرتون حال -  

نکرد؟ اذييتتون که مينو خانوم راستی ، پيشش خواهرم االن ، روشکر خدا بهتره ، ممنون" واقعا خانوم آره -  

زند می هايی حرؾ خندم، می ! 

 چيزی اگه ميگم هم شما به گفتم اونم به براومد، خوب کارا پس از" اتفاقا!  نيست که بچه چی؟ واسه اذييت خانم بانو نه -

ميشما دلگير تون از بفهمم" بعدا اگه بگين دارين الزم ... 

ميگويد بابا به رو بعد و زند می برق چشمانش کند، می نگاهم بؽض با  ... 

- بکشم؟ حاضره شام آقا  

اندازد می من به نگاهی بابا  ... 

- گشنمه خيلی که من . 

-  اتاقم تو از منو حافظ کتاب اون بگو هم دخترا از يکی به بخورم شام دخترم با ميخوام امشبو که کن آمادش جان بانو پس

 .بيارن

ميزند لبخندی بانو  ... 

- ما سر باال سايتون و باشين سرزنده و شاد همينطور هميشه ايشاهللا آقا چشم به . 

 خاطرات نميخواهم نيست حافظ خواندن به رضا دلم...  ميکنم بابا به رو و ميگويم آمينی دلم ته...  زد مرا دل حرؾ انگار

کنند خراب را روز نصؾ اين گذشته تلخ  ... 

- نخونيم؟ حافظ امشب ميشه  

نيستم حافظ کتاب ی دوباره شدن باز به راضی که ميداند هم او ميکند نگاهم ناراحتی با پدر  ... 

-  توام که ميدونم بخونيمش باهم اينکه واسه باشه ای بهانه امشب ميخواستم نخوندم حافظ خودمم که وقته دخترم؟خيلی چرا

داری دوست شعراشو . 

 ديگر ميداند بابا که ميدانم...  هستند گذشته تلخ خاطرات يادآور کلماتش تک تک زيرا. نه حاال اما داشتم دوست قبال شايد

 اصراری چه نميدانم اما ندادم انجام را کارها خيلی ديگر ها آن مرگ از بعد...  نخواندم حافظ نازنين و مامان مرگ از پس

؟ دارد حافظ خواندن به ... 

را حافظ نخواندن حتی بگذارم کنار را چيز همه امشب يک بگذار نميزنم حرفی  ... 

ميخوريم را بانو ی خوشمزه شام و مينشينيم ؼذا ميز دور است حاضر شام که ميکند متوجهمان بانو صدای  ... 

- عاليه امشب هوا بزنيم قدم باغ تو کمی بريم بيا دخترم . 



 

 

ی انتقامالهه   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  38 صفحه

 ی اسطوره آن چگونه اندازد می دلم در چنگی کسی انگار...  شود بلند تا ميکنم کمکش و ميروم بابا کنار...  ميزنم لبخندی

 فرزند داغ و است سخت همسر فروريخت؟داغ اينچنين يکباره به که ميشود باورش هم شد؟کسی اينگونه ؼرور و قدرت

آن از بدتر صدبرابر  ... 

ميکشم عميقی نفس و ميزنم کنار را دردآلود افکار ميشويم باغ وارد باهم  ... 

- بشينيم تاب اون رو بيا دخترم . 

ميکند باز را حافظ کتاب الی بابا و مينشينيم باهم  ... 

- بخونم؟ شعرو کدوم خب  

ميشوم خيره آسمان به هدؾ بی  ... 

- دارين دوست خودتون که کدوم هر . 

 در پدر صدای و آيند می سراؼم ها گذشته دوباره و ميشوم گم صدايش در هم باز...  ميکند خواندن به شروع را شعری

ميشود محو ها آن پس  ... 

پيش سال چند : 

ايم شده خيره روبرو به هدؾ بی دو هر و ايم نشسته نفره دو تاپ روی باغ در "  ... 

- شده؟ چی بگی بهم نميخوايی هنوزم  

 .نه-

 به ها ساعت فقط ميخورد ؼذايی نه و ميزند حرؾ حسابی و درست نه ديگر که است هفته يک...  کلمه يک حد در فقط

ميشود خيره جا يک ... 

انداختم اش پريده رنگ صورت به نگاهی  ... 

- ؟ سخته برات انقدر گفتنش که ايه قضيه چه اين ميزنی آسيب داری که خودتم به بابارو مامانو هم کردی نگران منو هم  

نکرد سوالم به توجهی ... 

- داری؟ دوسم قدر چه نفس  

است دوخته من به را منتظرش نگاه و است برگردانده طرفم به را سرش حاال که کردم نگاه او به تعجب با  ... 

-  سوالی همچين چی واسه نيست وصؾ قابل اصال دارم دوس خيلی تورو من خب...  خب خواهرمی تو حرفيه؟ چه اين

 ميکنی؟

شد خيره رويی به رو درخت به و برگرداند هم باز را سرش  ... 

- نميکنی؟ که فراموشم داری؟ دوسم بازم نباشم من اگه  

کردم نگاهش شده گشاد چشمان با و دادم قورت محکم را دهانم آب  ... 

- ؟ نه افتاده اتفاقی ميکنی؟ سوااليی همچين چی واسه ميترسونيم داری نازی  

زد روحی بی لبخند شدم خيره دهانش به و دوختم صورتش به را منتظرم نگاه  ... 

- نده جواب نميتونی سادس سواله تا چند ميزنم؟ ترسناکی حرفای . 
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-  کجا از ميفهمم من بگی کلمه يه تو ميشناسمت خوب خواهرتم من نميکردی سواال اين از قبالنا هست؟ چيزيت يه واقعا تو

ميگی داری . 

نميشناسم؟ را افسونگرِِ  عسلی های چشم اين چرا ندارند؟ را سابق نور ديگر چشمانش چرا شدم خيره چشمانش به  

- کنی؟ بؽلم ميشه نفس... کاش...بود اينجوری واقعا کاش  

 قطره شکست بؽضم شد وارد اندامم بر رعشه گرفت را گلويم بؽض کردند خواهش هايش چشم شد خيره من به انتظار با و

 آمده سرش بر چه است بارانی من مانند هم خواهرم کردم نگاهش اشک از ای هاله پشت از خورد سر ام گونه روی از ای

 دادم فشارش خودم به محکم همينطور، هم او کردم حلقه کمرش دور را دستم رفتم بيايد؟نزديکش است قرار سرمان بر چه

 به خوب های روز گفت درونم چيزی اما زدم زار اينطور نيفتاده هنوز که اتفاقی برای چرا نميدانم گرفت شدت گريمان

منتظر...  باش منتظر رسيد خواهند پايان  ..." 

 

- ؟ بابا خوبی دخترم نفس  

زنم می ای خسته لبخند ، آيم می بيرون تلخ رويای از  ... 

- نيست چيزی ، خوبم  ... 

- تو؟ بريم خوای می  

- انگار دارم سردرد ، بريم آره ! 

 

 با که هستم آنی از تر خراب نيست خودم دست ولی شود کور اوهم ذوق ميشود باعث من سردی زند، می جانی نيمه لبخند

شوم ساخته دوباره چيزها اين  ... 

ميشوم خيره جانش بی چشمهای به ايستم می اتاقش در دم وقتی  ... 

 

- کنين؟ نمی فراموش که رو قولتون ، قبول کارخونه بری کوتاه زدن سر يه برای فقط دادی قول بابا  

- ؟ ديدی بدقولی من از حاال تا کنم، نمی فراموش عزيزم، نه  

- زياد هم خيلی دلنگرونم من ولی نديدم، نه بابا، خوبی خيلی تو ! 

برد می پناه هايش تنهايی اتاق به دست به حافظ و زير به سر و زند می هايم شانه سر دستی ... 

 

*** 

- ؟ نتيجه بهبود  

اندازد می نگاهی تعجب با رويم به ... 

- عزيزم حد اين تا ديگه نه ولی چشم، گفتيم ما درست جون دختر ! 

- داره رو برنده برگ يه حکم برام شرکت اين از اطالعات داشتن..  کنم می خواهش ، بهبود باش زود ... 
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- تو دست از انقدر، نخور حرص چشم، خانم باشه  ... 

- بدی بهم کلی اطالعات يه هفته آخر تا الاقل بايد ، منتظرم  ... 

- نيست؟ امری ديگه چشم روی به باشه  

- نيست نخيرعرضی ... 

 

 افتم، می ها بيچاره اين جان به و خورد می را جانم خوره مثل گی کالفه ام خسته ، عاصيم ، ميرود و دهد می تکان سری

نيستند متنفر ازمن که معنی بی بازحس چه ! 

اندازم می آن به نگاهی هدؾ بی ميشود، روشن ام گوشی صفحه ... 

کنم می باز را پيامک پوشه ميکند، اضافه ابروهايم بين اخمی اش شماره ديدن ... 

 

- ؟ داری وقت  

 گرفتن تصميم برای هربار همين برای ، ندارم عادت کثيؾ های کردن بازی فيلم اين به هنوز ، گذرد می ای دقيقه چند

دارم الزم زمان ... 

لرزان باانگشتانی ولی... کنم می تايپ  ... 

- بود؟ امری ، بله  

دهم می فشار انزجار با را اتصال دکمه... ميگيرد تماس اينبار نرسيده ثانيه به  ... 

- آرمند جناب سالم ، الو ... 

- ؟ خوبی...  جان نفس سالم  

- داشتين؟ امری بنده با شما، لطؾ به ممنون  

- ؟ کنی تمومش خوای نمی ، م مکالمه حال در ناسا عامل مدير با کنم می حس نفس،اينطوری کنم می خواهش وای  

ميدهد آزارم بدنم باالی دمای و گرفته اوج قلبم ضربان باز ميکنم، صدا بی پوفی ... 

- بکنم خودمو سعی دم می قول الاقل چشم، باشه  ... 

- دختر سرسختی خيلی  ... 

کند می راکر گوشم دارش اکو بم صدای دوباره کوتاه مکثی از پس و ميگويد را اين ... 

- کنم خواهی عذر ازشما روزم اون رفتار بابت بايد من ببينيم، همو بذاريم قراری يه خوام می  ... 

- سام اين از ؼير نشه، دلخور کسی از کسی کار وقت گذاشتيم قرار ما روز؟ کدوم رفتار  ... 

کثيؾ افعی ميکنم تبديل آرزو به برات رو خنده... لعنتی"  خندد می بلند باصدای و هوا بی  " 

- ميشه حرووم بهم خواب وگرنه بشنوم ازت کالمو اين خودم روی جلوی بايد بدم، دست از فرصتو اين محال من...  واو ... 
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برات ميشه حرووم ميکنی فکرشو که چيزی اون زودتراز خيلی ، نباش مطمئن زياد " " 

 

- شده اضافه بهش که هم کارشما بدم تحويل بايد که هست کار تا چند ، کم وقتم" واقعا من ... 

- درسته؟ مونه نمی بحثی ديگه کنم، اضافه قرارمون به ای هفته يه فرصت يه تونم می من اين، مشکلت اگه  

- نيست ای ديگه چاره" ظاهرا باشه، ! 

- ؟ خوبه 8 ساعت  

- نيست مشکلی  !!! 

- بفرست برام آدرسو ، دنبالت يام می پس  ... 

 ... باشه-

- ديدار اميد به ... 

 

ميبری گور به رو آرزو اين روز يه"  ريزد می را زهرش باز " 

 هم هايم لباس است، کننده خيره عجيب ظاهرش اندازم، می را ام فيروزه سرويس کامل ست ، هاست فيروزه روز امروز

 هميشه نازنين که چيزی ايست، ای شيشه سيندرال های کفش مانند هايم کفش ولی ، است سفيد و ای فيروزه از ترکيبی

کرد تمام عزيزم حق در را خودش کار آخر رنگی روياهای بود، عاشقش  ... 

 

است من های روز اين نياز تنها ديگران خيره نگاه ديدن و بودن متفاون است، وقتش االن ولی  ... 

است کرده اش تنهايی رامهمان حافظ باز و نشسته چوبی صندلی روی بابا  ... 

 

- ؟ نداری الزم چيزی بيرون ميرم دارم من بابا  

اندازد می اندامم به حسرتی پر نگاه  ... 

- کرد نابود تونو همه زيبايی اين! نبودی زيبا همه اين کاش ... 

- دارم نياز تمرکز به حرفا، بااين نکن خراب شبمو" ...لطفا بابا ... 

- ؟ ری می کار برای  

آورد می شرم دنيا يه برايم آورد نمی رويم وبه ميکند آقايی که همين ولی ميگيرم را کالمش طعنه ... 

- اجازه با بابا، بله  ... 

ميگيرد ازم رويش و کشد می آهی ... 

 

رنگ زرد ماشين باآن بازهم ، آماده ساعت سر اينبار  ... 
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 برايم ديدار اين که ميکنم تظاهر هم باز خندم می بازهم کند، می بودن آداب مبادی به تظاهر هم باز ميشود، پياده هم باز

است خوشايند ... 

تظاهر... تظاهر...  تظاهر ... 

 

- نفس شدی ها فرشته مثل  ... 

 نمی را دهد می نشان هميشه از تر جادويی را چشمانش رنگ ديگری نيروی يا است لباسم رنگ تاثير سمتش، گردم برمی

دارد نگاهی نفوذ عجيب ولی!دانم !!! 

گيرم می را رويم خندد، می ، گذارد می دخترانه احساسات تخليه ميفرستم،پای بيرون صدا پر را نفسم  ... 

- نداشت؟ جوابی تعريفم  

 ... ممنون-

- ؟ همين ! 

حد اين تا نه اما است ذاتش در خودشيفتگی دانستم می ، رود باالمی ابرويم تای يک  ! 

- آره؟ کرده ايجاد رو خاصی هارمونی چشماتون با آبی تند کروات اون دارو مارک شلوار کتو اين چقدر بگم، دارين توقع  

ميشود دقيق چشمانم به ميگرددو بر هوا بی...  مردانه و پروا بی خندد می  ... 

- نيست مهم ديگه ش بقيه شنيدم بودو مؽزت تو که چيزی  ... 

- من اما  ... 

-  يه نظرت به چشمام رنگ کردم نمی فکر ، بود جالب" واقعا ولی دختر، زدی حرفتو ست، فايده بی تالش ، هيس

نيست بردار فرمان زياد ناخودآگاهت ضمير انگار اما کنی پنهونش داشتی سعی البته!  بياد چيزمتفاوت !!! 

- کنی می سفسطه داری  !!! 

ميکند تداعی را گرسنه گرگ يک حس رديفش سفيدو های دندان خندد، می تر بلند  ... 

- ؟ چرا ! 

- ؟ چی چرا  

-  شبيه دخترايی مال تفکر طرز اين البته ، ان نوجوونی دوره عشقای مختص فقط رنگی چشم پسرای بگين دارين سعی چرا

 ... تو

ميشوم خيره چشمانش تالطم پر دريای به تعجب با  ! 

- ميکنی؟ قضاوت موردم در داری  

- ؟ اين از ؼير  

 

 نمی پوشی چشم چيزی هيچ از است اش مردانه های حس شدن برانگيخته الزمه که هايی حرؾ شنيدن برای است زيرک

ميشود صورتش مهمان ای پيروزمندانه لبخند و خواند می نگاهم از را استيصال ميکند نگاهم کند،  ... 
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 ... منتظرما-

- ؟ چی منتظر  

- بديم ادامه مون بحث به قراره که جايی اينجا ، رسيديم شی، پياده که  ... 

 قدم سوم جهان در شود می فراموشم آن يک که گرفته را برم دورو وارنگ رنگو های ماشين انقدر ميشود، پياده ماشين از

خندم می دارم، برمی  ... 

 

 فضايی با تاالر باغ يک ، کند پارک مناسبی جای را عزيزش ماشين تا خواهد می نگهبان از اما است، من متوجه نگاهش

 نمی همراهی دلم با زبانم است وقت خيلی ولی کنم تحسين را اش زيبايی خواهد می دلم خاص، العاده فوق و رمانتيک

 ...کند

 ؼريب عجيبو فضارا که زنبوری الوان های چراغ با کوچک مصنوعی برکه يک کنار ، است کرده رزرو را ميز بهترين

است کرده ... 

 

 توان می هم باز ولی نيست، زيادی جمعيت نشيند، می صندلی روی اش گی هميشه باژست و ميگيرد را کنارکتش دست با

گرفت سخره به خودمان روی را خاص های نگاه  ... 

گويد می کند سوالی اينکه بدون...  آورد می را منو گارسون : 

 

- سرآشپز ؼذای" لطفا  ... 

رود می و کند می تعظيمی گارسون ... 

- نداری؟ مشکلی که دريايی ؼذايی با  

- ندارم مشکلی ؼذا با" کال ... 

ميکند دستانش حائل را آرنجش ، آيد می جلو و ميدهد تکان سری ... 

- جوان خانم موند تموم نيمه بحثمون  ... 

- بری؟ می لذت کردن بحث از  

- ؟ نه که چرا ! 

....... 

- نميبرم لذتی هيچ بحث اين دادن ادامه از تو برعکس من اما . 

 چرا؟-

- نداره خاصی دليل . 

ميزند ای زيرکانه لبخند ... 
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- شد نفوذپذير ميکردم فکر که چيزی اون از زودتر سنگ اون راستی . 

- سام آقای جناب سنگه يه بازم اون که نکن فراموش ولی بياد کوتاه گرفت تصميم مورد يه اين تو اما درسته . 

ميرود درهم صورتش ... 

- ؟ باشی سرد و سخت انقدر شده باعث چی نفس  

ميکنم بسنده کلمه يک به تنها و ميگيرد فرا را صورتم ؼم از ؼباری ميپرسد را سوالش مقدمه بی خيلی ... 

 .سرنوشت-

آورد می را ؼذاها گارسون ... 

- ندارين؟ الزم ای ديگه چيز آقا  

 .نه-

- خانوم؟ شما و  

- ممنون نه . 

 که هايی خانواده به حسرت با...ميگذارم دهانم در چنگال با را بشقاب درون ميگوی از کوچکی ی تکه...  ميرود گارسون

 رحمانه بی اينطور که ام کرده ميدهم؟چه پس اينگونه را گناه کدام تاوان خداوندا کنم می نگاه ميخورند ؼذا باهم ميز دور

 را فضا آب در ها چراغ نور اندازم می نگاهی ميزمان کنار مصنوعیِ  ی برکه به و برميگردانم را سرم ميکنی؟ مجازاتم

 کنار در را خوب های حس اين تمام کاش ميکند القا را خوبی حس هوا خنکی ميکشم عميقی نفس است کرده تر روشن

 ی کلمه يک همان شايد ميکند نگاهم سکوت در اندازم می سام به نگاهی...  مرد اين با و اينجا نه داشتم ام خانواده

 اين از کدام هيچ اگر شايد نميدانم ميدرخشند شب در چشمانش دريای...  است کرده مشؽول را فکرش گفتم که" سرنوشتی"

باشم خوشبخت جذاب مرد اين با اکنون ميتوانستم نميکرد عوض را سرنوشتم اتفاقات  ... 

- ميکنی؟ فکر چی به  

ميزنم زورکی لبخند ... 

 .هيچی-

ميدهد تکيه صندلی پشت به و ميکشد خوردن از دست ... 

- چرا؟ زدی، لبخند اطراؾ ديدن با شديم پياده که ماشين از  

- عجيبيه؟ چيز زدنم لبخند کردی؟ فرض ها انسان ؼير منو نکنه  

 ...ميخندد

- عجيبه تو از حداقل آره . 

ميدهم باال را ابرويم تای يک  ... 

- سومه جهان تو آدما اين بين که بود تناقصی خاطر به لبخندم اصل در خب . 

- آدما؟ تناقص؟بين  
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-  اينجا.رفته يادشون پولو جنس و رنگ وقته خيلی هم سری يه اما پوله پره بخواد دلشون تا جيباشون سری يه اينجا درسته

 ما که ؼذايی اين حتی نميدونن بعضيا اينجا از بيرون اما دارن مرفه زندگی لوکس، ماشينای. امروزين و شيک آدما ی همه

چيه اسمش ميخوريم داريم . 

- داره درآمد و ميگذرونه زندگيشو قدرم همون به باشه داشته جربزه قدر هرچه آدمی هر من نظر از اما توئه با حق . 

- نيست جوابگو هم جربزه که ميشه فراهم طوری شرايط هم ها بعضی برای اما . 

- باشن هم مثل نميتونن که همه شده آفريده متفاوت سرنوشت يه با و جور يه کسی هر . 

-  ما؟ چرا بپرسن خودشون از بار صد روزی ممکنه ميکنه تؽيير کل به سرنوشتشون که اونايی اما باشن هم مثل نميتونن

درمياره پا از آدمو بدجوری وقتا بعضی تفاوت اين اما متفاوتن باهم همه نه؟ ما ولی خوشبختن بقيه چرا . 

ميکند نگاهم موشکافانه ... 

- هست؟ هم تو زندگی تو درمياره پا از آدمو که تفاوتی اين  

 به...ترم زرنگ او از من خب اما ميکند استفاده ام زندگی از آوردن سردر برای فرصتی هر از است زرنگ نهايت بی

اندازم می نگاهی ساعتم ... 

- ديروقته بريم ديگه بهتره . 

- موند باقی نخورده دست ؼذات اما باشه . 

- نبود گرسنم زياد نيست مهم . 

 زرد رنگ از کی از نميدانم...  برميداريم قدم رنگش زرد ماشين سوی به هم ی شانه به شانه...  ميشويم بلند جايمان از

شدم متنفر . 

 گرداند برمی را سرش...  ايستد می قرمز چراغ پشت مدتی از پس...  افتد می راه سکوت در...  ميشويم ماشين سوار

ميرود مالش دلم نگاهش از برميگردانم را سرم...  صورتم نيمرخ به ميشود خيره  ... 

- سيندرال کردی ؼوؼا امشب . 

ميخندد ميبيند که را ام قيافه...  ميشود درشت تعجب از چشمانم چيست؟سيندرال؟ منظورش ... 

- نه؟ ديدی کارتون اومدن از قبل احتماال نميبينم سيندرال اينجا که من  

-  و معصوم صورت اون با کفشاش مخصوصا ميندازه يادش منو نشسته ماشين تو کنارم که کسی اما نديدم کارتون نه

ها قصه تو سيندرالی مثل دقيقا جذابش . 

- داری تيزبينی چشمای . 

ميخندد بلند ... 

- نباشن تيزبين چشمام که باش نداشته توقع کننده خيره زيبايی اين با اما توئه با حق . 

 .ممنون-

...  ميشود پخش فضا در کالمی بی موسيقی صدای و ميزند را ماشين پخش اندازد می راه به را ماشين و ميشود سبز چراغ

ميزند ترمز خانه در جلوی...  ميگذرانيم سکوت در را راه بقيه  ... 
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-  برسونمت نتونستم اونروز اينکه بابت ميخواستم بودم کرده دعوتت امشب چی خاطر به کردم فراموش اصال نفس راستی

کنم خواهی عذر خونه . 

- نبود عذرخواهی به نيازی اما ممنون . 

ميزند ای زيرکانه لبخند ... 

- ها قصه توی سيندرالی با مالقات واسه شد ای بهانه صورت هر در . 

-  شهرو کل که داشت ای شاهزاده اون نيستم من اما بود فقير اون ندارم سيندرال به شباهتی هيچ من اما تعريفت از ممنون

بذاره پا زير کردنم پيدا واسه شهرو کل که رو کسی نه و دارم شاهزاده نه من اما گذاشت پا زير کردنش پيدا واسه . 

 ...ميخندد

-  کنم پيداش تا ميکنم رو و زير سيندرالم واسه شهرو کل منم بعد بذاری جا کفشتو ميتونی االن تو نداره کاری اينکه خب

 چطوره؟

ميزنم پوزخندی ... 

- شاهزاده شما نه و سيندرالم اون من نه اما خوبيه پيشنهاد . 

ميزند صدايم...  ميشوم پياده ماشين از ... 

- اومدنت از ممنون بود خوبی شب . 

- خداحافظ. ميکنم خواهش . 

 تکان سری...  هستم تشنه خونش به که نميداند...  همينطور هم من برای بگويم دارد توقع حتما ميکند نگاهم دلخورانه

 لباس ميروم اتاقم به صدا سرو بی و ميشوم خانه وارد بعد و ميکنم دنبال کوچه پيچ تا را رفتنش مسير...  ميرود و ميدهد

 خيانت خيانت، حس نميگذارد آرامم ای لحظه سرم در بدی حس...  ميشوم ولو تخت روی و اندازم می مبل روی را هايم

 من باشد کنارش در نازنين اينکه جای به اکنون اما داشت دوستش نهايت بی نازنين که بود مردی سام...  دوقلويم خواهر به

 اين...  ميخورد من با بخورد شام او با اينکه جای به... ميگويد من به بگويد ها قصه سيندرالی او به اينکه جای به...هستم

 اين تمام...  کند تجربه اش عالقه مورد مرد با را ها اين نتوانست او رفت دنيا از ناکام عشق يک با خواهرم رحمانست بی

 من، چون بگيرند کم دست مرا نميتوانند ها آن ميسوزانم آتش در را تکشان تک ميکند تندتر را انتقامم تب هايش نتوانستن

انــتـقـامم ی الـهه .... 

*** 

 ساختمان وارد و ميکنم پارک شرکت جلوی را ماشين...ميزنم بيرون خانه از شرکت به رفت برای هميشه از زودتر صبح

 ...ميشوم

- اومدن؟ بهبود مهندس افروز خانوم سالم  

- ميان ديرتر يکم امروز که گفتن ميرفتن داشتن که ديروز نه سالم . 

- ممنون باشه . 

 را بهبود ی شماره بالفاصله و مينشينم گردانم صندلی روی...  ميبندم سرم پشت را در و ميشوم ام نقلی کار اتاق وارد

 ...ميگيرم

- فروؼی مهندس خانوم سالم . 
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- خوبی؟ جان بهبود سالم  

- نميگيری سراغ ما از ضروری کارای از ؼير شما يادمه اونجا تا زدی؟ زنگ من به شده چی شما لطؾ به . 

ميکند متشنج را اعصابم اش طعنه ... 

- بياری؟ گير اطالعاتو تونستی نيست ها حرؾ اين وقت االن جان بهبود  

ميگويد دلخورانه ... 

- تونســ حدوديشو تا آره ... 

ميشود قطع صدايش ... 

- بهبود؟ الو؟  

- ميگيرم تماس باهات بعدا من نفس . 

- شده؟ چی کجايی؟ االن تو چرا؟  

- خداحافظ. ميگم رسيدم نيست چيزی. شرکتم راه تو من . 

 باشد؟ افتاده برايش اتفاقی نکند افتد می شور دلم...ميکند قطع را گوشی بدهد من به خداحافظی ی اجازه اينکه از قبل

ميرود باال قلبم ضربان ... 

 

افتاده؟ اتفاقی يعنی... گرفته اوج قلبم ضربان ، تاکش تيک به شدم خيره ميدهند، زجرم هم ها عقربه  

ميگيرم آرام ايستد می در قاب توی که اندامش شود، می باز در  ... 

 

شده؟ بهبود،چی کن تعريؾ -  

افتاده اتفاقی يه نفس -  ! 

؟ بزن حرفی يه شده چی ؟ چی -  

کرد می تعقيبم داشت نفر يه - ... 

 

اند شده سفيده استرس از که هايی لب به ميشوم خيره باز دهانی با شودو می گشاد چشمانم مردمک  ... 

 

بهبود ببينم کن تعريؾ درست -  ... 

اونجا رفتم سر يه ، ميکنه فعاليت داره اسم اين با شرکت يه که اين ، بود شده دستگيرم چيزای يه - ... 

کردی؟ چيکار تو بهبود -  

بود بزرگ خطر يه خريدن جون به مستلزم اين و بری خواستی می خودت رفتم نمی اگه -  ... 

ميره لو هامون نقشه همه ديگه که اينطوری ، چی بفهمن اگه حاال تو؟ شدی ديونه - ... 
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 باالخره اونجا، بودم رفته کار گرفتن برای"نهايتا بگيم تونيم می بعدشم اينجا، ميام دارم بفهمه نتونست افته، نمی اتفاقی نه، -

شرکتم بازارياب بنده ميکنن فکر برسين هدفتون به تا عاليم جناب درخدمت اينجا بنده دونن نمی که همه  ... 

 

ميبندم را چشمانم و کنم می پوفی  ... 

 

بهبود تو دست از -  ... 

کن نگاه اينجارو نخور حرص -  ... 

من خدای است، شرکت آن ويزيت کارت...  ميشوم خيره دستش به  !!! 

 اونم دادم، نشونش کارم نمونه سری يه ، ؼذايی مواد های شرکت کاری زمينه تو هستيم تبليؽاتی شرکت يه ما گفتم بهش -

کردم استفاده م مردونه جذابيت از هم کمی يه البته کنيم، همکاری باهم تونيم می اعضاء موافقت صورت در کرد قبول  ... 

 

 ،فقط ست کافی مقابلش طرؾ کردن رام برای چشمش گوشه يه گويد می راست دهم، می تکان سری و کنم می نمکی خنده

کند رام مرا نتوانسته وقت هيچ چرا دانم نمی ! 

 

؟ چی ارتباطی در من با بفهمن اگه -  

 خانم بازاريابم يه من موجه من عذر بفهمن چيزی زمان اگه بعدشم دادم، بهش شرکتو يکی اون ويزيت کارت که" اوال -

 ... فروؼی

است گرفته من نفع به مثبت پوينت يک باورکنم که ميکند مجابم است درکالمش که اطمينانی  ... 

کردی سورپرايزم هميشه مثل ممنون، باشه -  ... 

هستم پيشبينی قابل ؼير آدم" کال من -  ... 

ممنون حال هر به دونم، می -  ... 

 

 ولی دهد می آزارم بيشتر همه از دارم او مقابل در که وجدانی عذاب گذارد، می تنهايم حرؾ بی و اندازد می زير سری

گذارد نمی برايم ای چاره  ... 

 وحشيم افکار به ، دانم می بزرگی پيروزی را ام برداشته که سريعی قدمی و اندازم می نگاهی دستم توی برنده برگ به

کند می خوش جا پوستم رگو در نفرت دوباره و زنم می طعنه  ... 

 

*** 

 

؟ نداری مشکلی مهمونی با پس بابا -  
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من برای هم خوب تو برای هم ؟ مشکلی چه عزيزبابا نه -  ... 

ها شده بهتر خيلی حالت کارخونه ری می که روزی از بابا راستی...  کردی خوشحالم ، باشه - ... 

کنی می فکر کمتر باشی که سرگرم حال هر به ميکنم، حس خودمم عزيزم، آره -  ... 

شود گريبان در سر دوباره ندارم ،دوست کنم می عوض سريع را بحث ! 

بگيرين دعوت دوستاتون از تونين می دارين دوست اگه هم شما کردم، تنظيم ديگه هفته آخر برای هارو برنامه من بابا - ... 

نداره فرقی من برای ، دخترم کن ريزی برنامه داری دوست طور هر تو ميکنم، فکر بهش -  ... 

دخترش و بانو سراغ رم می و ميگذارم نرم ای بوسه اش گونه روی ... 

 

 اطمينان و کنند می استقبال جشن اين از خوش روی با کنم، می گوشزد ميرسد ذهنم به مهمانی آن برای که هايی چيز

ميدهند انجام شکل بهترين به را چی همه که دهند می خاطر  ... 

 از اينکه بدون توانستم می هم باز جشن اين وجود با بود، کرده مشؽول را ذهنم مان خانه در مهمانی يک ايده بود وقتی چند

شوم تر نزديک اون به نشان ضعفی خود  ... 

 

باشد همراهم مهمانی آن در که کند می قبول ساناز ولی...  هم بهبود روند، می طفره ، دهم می خبر هم شرکت های بچه به  

 

*** 

 اينبار لباسم باشم، بهترين قراراست هم باز ميکند، تر نزديک آنها به قدم يک را من هم باز که مهمانی ، است مهمانی روز

 نه را جسمم نه ندارد، پوشاندن برای چيزی که حريری جنس از لباسی جنگد، می عجيب تنم پوست با است، رنگ اناری

کند تکميل را چی همه تواند می ساده شنيون يک اند، شده بلند کمی موهايم... را روحم  ... 

 

 ام زده نفرت چشمان برای خوبی نقاب تا کرده ام رنگی حسابی که ترکيبی ، است اناری و دودی از ترکيبی هم آرايشم

 ... باشند

دارم اعتماد او به فقط همه بين ، رسند می همه زودتراز ساناز  ... 

 می نظر به رديؾ چی همه آيد، می چشم به وسط اين فاميلی توک تکو هستن قديمی خوانوادگی دوستان از اؼلب ها مهمان

هميشه مثل...  است آرام نا روحم ولی رسد  ... 

 

پايد می را در مدام چشمانم ولی کنم می بشی خوشو مشؽولن سالن در که هايی مهمان با  ... 

زند می پهلويم به ساناز  ... 

 

جان نفس شدن وارد ها سوژه -  ... 
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زنم می تشر او به اخم با  ... 

بفهمن؟ همه خوای می ، ساکت هيس -  

نيست؟ چرا خودش حاال، باشه -  

خدا اميد به مرده -  ... 

 

ميگيرد فاصله وازمن کند می نازک چشمی پشت  

 هميشه ی داده قورت عصا چهره آن با خانم عمه سرم آخر سونيا، و نسيم هم بعد ميشود، وارد بزرگ آرمند همه از اول

؟! چی اگرنيايد ميشود، تنگ نفسم نيست، خودش ولی متکبر،  

است نشده آنها متوجه هنوز پدر کنم، می گرمی گويی آمد خوش رم، می جلوتر  ... 

 

دادين افتخار هم شما جون نسيم آرمند، جناب اومدين خوش خيلی -  ... 

شود می ثابت سونيا ناز صورت روی نگاهم ... 

بينمت می دوباره که خوشحالم چقدر عزيزم، خوبی -  ... 

 

 او هميشه نازنين چون شايد کند می آرامم" واقعا او ديدن ام آورده زبان به امشب که است حقيقی های جمله معدود جز شايد

ديد می داشتنی دوست و خاص را ! 

 نمی را نگاهش کاوش معنی ، است شده خيره اطراؾ به گی هميشه ماسک همان با بازهم که چرخد می عمه سمت نگاهم

روم می جلوتر ادب رسم به ، گيرم  ... 

 

طرؾ اين از بفرمائيد اومدين، خوش خانم عمه -  ... 

 ... ممنون -

خواهد می رشوه حرفی هر گفتن برای انگار ، کند می بسنده کوتاه حرؾ چند به هم باز ! 

کنم می ترکشان پدر به دادن اطالع برای همزمان من و نشينند می ميکنم، هدايتشان ميز بهترين سمت به  ... 

 

 می ها عجوزه مثل زنی، چه که نميدونی کنم، خفش خودم دستای با خواد می دلم نفس وای"افتم می نازنينم های حرؾ ياد

 توی بدونی اگه ، متنفر ازش هم سونيا حتی نفس نميشه باورت... زدن حرؾ طرز چه اين ، بکش خجالت نازنين... مونه

 فکر هستی، سونيا دوست تو ميگه بهم ميزنه، حرؾ کلفتش با داره انگار ، باانزجار ميزد، حرؾ باهام چطوری مهمونی

 بد خيلی نفس ولی...  کنه نمی عوض رو چيزی اينکه بگه خواد می هرچی بذار درک به... باشه سليقه کج انقدر کردم نمی

 اون کنه می ؼلط...  ميکنه نابودم دارم عزيزش زاده برادر به حسی من بفهمه اگه تازه برسه دادم به خدا وای ذات،

ياد می بر ازش کارايی چه ديدم خودم چشم با خودم کاره، همه نفس کاره همه... وسط اين ست چيکاره  ... 

گردانم برمی حال به را ذهنم و فرستم می بيرون صدا پر نفسی با را نفرتم  ... 
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است اش قديمی دوستان از يکی با زدن حرؾ مشؽول پدر  ... 

 

بياين؟ لحظه يه ميشه ، آوردن تشريؾ آرمند آقای خونواده بابا -  

يام می االن دخترم ؟باشه" جدا -  ... 

 

 پدر با ميشود، اضافه جمع به باالخره که داريم می بر را آخر های قدم... شود می همراهم و ميگويد دوستش به ببخشيدی

 نه اول نگاه تک همان جز به که اينجاست جالبش شودولی می همراهمان و دعوت اين بابت تشکری و کند می بشی خوشو

کند می نگاهی نه و زده حرفی  ... 

 علتش ولی ندارد آنها از دلخوشی هيچ هم پدر حتی که دانم می را اين کنند، می خوشحالی ابراز هم ديدن از تظاهر به همه

نفهميدم وقت هيچ را ! 

ميگردم بر جمعيت بين و کنم می خواهی عذر گذرد می دقيقه چند  ... 

 

 زهر نرسيده ام معده سر به نوشم، می دهد می دستم مينو که پرتؽالی آب از لبی! انگار است برداشته ترک خشکی از گلويم

کنم می حس پوستم روی که شوکی با انگار شود می ... 

کند می نگاهی بهت با ام ناگهانی حرکت به و شده گشاد چشمانش برميگردم، باشتاب  ... 

 

؟ ترسوندمت باز -  

کنم می نگاه کنم می نوازش نرم را بازويم روی که دستش به انگيزی نفرت حس با  ... 

 ...ببخشيد -

نيست مشکلی نه - ! 

چرخد می رنگ سرخ جام سمت دستش و اندازد می زير را سرش ... 

دختر شدی فريبنده که بازهم ، بزنم حرفی پدر جلوی نتونستم -  ! 

داری لطؾ ممنون - ... 

کند می نگاهم مرموزی لبخند با  ... 

ازشما منم ندارين توقع که باز - ... 

 

خندد می باز و گذارد می تمام نيمه را ام جمله و برد می باال را دستش .. 

 

نيست الزم تعريؾ" واقعا نه - ! 

شوند می جمع عضالتم نميکند، رعايت را فاصله حتی و نشيند می کنارم گستاخانه ، نشينم می ای دونفره مبل روی ... 
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؟ نفس ترسی می من از -  

 

 مناسب واژه تنفر نه ترس ؟ ترسم می ازت" واقعا...ميشوم خيره آبيش چشمان عمق به مدت اين تمام در بار اولين برای

من نه تويی بترسه بايد که کسی باشه، بايد تری  .... 

 

همين شدم شوکه فقط! بترسم؟ بايد چی برای -  ... 

ترسيدی؟ شديد چيزی يه از کردم حس برگشتی اونطوری وقتی -  

بزنم؟ لبخند فقط تفاوت بی که نداری توقع گذاشتی پوستم روی دستتو دفعه يه شما خوب -  

نيست اين از ؼير بقيه العمل عکس اما - ... 

دارم فرق بقيه با من اينکه برای شايد -  ... 

 

دهد می تکان بار چند و اندازد می زير را سرش  ... 

 

نيست هضم قابل برام ها تفاوت اين که انقدر زياد، هم خيلی ، درسته داری فرق - ... 

 

نوشد می ديگر جرعه يک دارد، می بر کردن بحث از دست ... 

 

؟ طراح خانم رسيده کجا به کار خوب -  

؟ موافقی ديگه، قراره يه واسه باشه کار زنيم نمی حرفی کار از امشب -  

 

گويد می گوشم نزديک و آورد می جلو" کامال را صورتش و زند می ای قهقهه بعد ميکندو خاصی نگاه  

نفس بشناسمت تونم نمی چرا - ! 

 

ميشود مور مور تنم ميخورد گوشم به که حرارتی از  ... 

- شناخت؟ ميشه مگه خاصو آدمای  

- چرا متشکرو خود از اما نه خاصو آدمای . 

- نبود؟ من به که منظورت االن  

قيدانه ال...  ميخندد ... 

- بودی خودت منظورم دقيقا چرا . 
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- بشناسی نميتونی منو گفتی االن همين اما . 

- وقتا گاهی اما ميبندم يخ بزنم دست بهت اگه ميکنم احساس که ميشی سرد انقدر وقتا گاهی درسته ... 

ميدهد ادامه را حرفش و ميگذارد پشتم را دستش ميشود نزديکتر کمی ... 

- گذشت ازت راحتی به نميشه که پرحرارتی و گرم اونقدر . 

 زمزمه گوشش در آرام و ميبرم صورتش نزديک را صورتم آورم نمی خودم روی به اما ميرود مالش تعريفش از دلم

 ... ميکنم

- بگذری بخوای که نکن سعيم . 

 از قبل...  است کرده مستش تنم عطر که است مشخص...  ميشوم بلند جايم از و ميپاشم صورتش به ای زيرکانه لبخند

ميگيرد محکم را دستم بدهد من به حرکتی ی اجازه اينکه ... 

رو دخترا آرمندم سام من که نکن فراموش - ... 

ميگيرد را حرفش ی ادامه و ميدهد نشان را کوچکش انگشت ... 

- ميچرخونم اين روی . 

- نيستم دخترا اون جزو من مطمئنا . 

 کنار...  ميچرخانم را سرم بابا جوی و جست در...  کرد برخورد پروا بی بايد مرد اين با ميکشم بيرون دستش از را دستم

...  ميروم ساناز طرؾ به ميشود راحت او از که خيالم است بش و خوش مشؽول و نشسته اش ساله چند و چندين دوست

مينشينم کنارش مينوشد شربت و نشسته تنها  ... 

- گذشت؟ خوش  

- بود خالی شما جای . 

- بود ميخت بدجور پسره بگير هم رو ما دست بيا ميگم . 

- نشناختی؟ منو هنوز تو  

- بخونم آرمندو سام ی فاتحه بايد االن از که ميدونم چرا . 

- فهم چيز آدم قربون . 

ميگيرد دستم از نيشگونی ... 

- حيا بی ی دختره بکش خجالت . 

 ...ميخندم

- نميخوره دردم به فعال کنار گذاشتم خجالتو وقته خيلی بنده . 

است دوخته در به چيزی جوی و جست در را چشمانش ميکنم نگاهش ... 

- ساناز؟ هستی کسی منتظر  

برميگرداند را سرش ناگهان ... 

- باشم؟ کی منتظر بابا نه  
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ميدهم باال را ابرويم تای يک...  ميکند گل شيطنتم ... 

- باشه بهبود اسمشم تصادفا که باشی يکی منتظر مثال . 

ميکند گم را پايش و دست ... 

- ها داشته ورت خياالت آوردی فشار مؽزت به بس از ديوونه ی دختره بابا برو . 

ميزنم اش شانه به دستی  ... 

- خودتی هستم بنده ميکنی فکر که اونی جان ساناز . 

ميشوم بلند جايم از  ... 

- بگذرون خوش نباشو منتظر نمياد امروز منتظرشی که اونی درضمن . 

 که ميدانم برميدارم شمرده و آرام را هايم قدم...  ميشوم دور او از و ميدهم تحويلش لبخندی...  ميکند نگاهم حرص با

 موهايم از ای دسته طنازی با و ميگرم را لباسم بلند دامن ی گوشه دارم قرار او خصوص به و همگان ديد راس در اکنون

 از وقتی دهند انجام احسنت نحو به را ها کار تا مشؽولند هميشه مانند دخترش و بانو ميروم آشپزخانه به...  ميدهم عقب را

 ی همه ميکنند پخش را اليتی و ماليم موسيقی موقع همان من دستور به...  بازميگردم سالن به ميشود راحت خيالم آنجا

 جمعيت ميان در اما ميگردانم سام دنبال به را چشمانم...  ميشوند رقص مشؽول باهم خواسته خدا از ها پسر و ها دختر

 ...نميابمش

- هستين؟ کسی منتظر  

ميزنم لبخندی...  باباست دوستان از يکی پسر مطمئنا نميشناسمش...  ميشود ظاهر رويم به رو جوانی پسر ... 

- نيستم کسی منتظر نه . 

آرود می جلو را دستش ... 

- کردم مالقاتتون بار اولين برای سام مهمونی تو هستم اديب شاهين من  . 

ميبرم جلو را دستم... هستند آشنا اش مشکی های چشم ميکنم نگاه صورتش به دقت با ... 

- نياوردمتون جا به شرمنده بله اوه . 

- دارم؟ باهاتونو رقص دور يه اجازه. شرمنده دشمنتون حرفيه چه اين  

ميکند خفه گلو در را صدايم کسی که بدهم را جوابش ميخواهم ... 

- دادن من به قبل از قولشو جان شاهين شرمنده . 

ميشود ظاهر اديب شاهين کنار در سام ... 

- اجازه با پس . 

ميکند من به رو ... 

- ميگيرن رقص قول ازش قبل از که داره زيادی خواهان حتما زيبايی اين به بانويی . 

ميکند حلقه کمرم دور را دستش...  ميبرد سالن وسط و ميکشد را دستم سام... ميرود و ميزند سام به را کالمش نيش  ... 

- ميگيری؟ تصميم بقيه برای اجازه بی همينطور هميشه تو  
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- اما نه که هميشه ... 

آورد می نزديکتر را سرش ... 

- بگذرم رقص دور يه اين از که نميذاره باهات رقص ی تجربه. داره طرفم به بستگی . 

 همراه به و ميشود پخش فضا در خواننده بم صدای...  ميشوم ؼرق چشمانش دريای در و ميگذارم اش شانه روی را دستم

 جابه دستانش ميان در کاهی پر مانند...  ميدرخشند عجيب چشمانش تاريکی آن در... ميشوند خاموش سالن های چراغ آن

 صورتش به آزادم موهای از قسمتی ميزنم چرخی و برميدارم اش شانه روی از را دستم موزيک اوج با...  ميشوم جا

 آيم می بيرون آؼوشش از ميرسد پايان به موزيک کشنده دقايقی از پس... ميگيرم جا آؼوشش در نرم دوباره و ميخورند

 مانند ميتوانستم هم من کاش ميسوزد دستم پوست...  ميزند دستم روی بر ای بوسه ميشود خم اش هميشگی عادت طبق

 اما شود آب دلم در قند خجالتم برخالؾ ها آن مانند هم باز و شوم سرخ صورتم خجالت از حرکتش اين با ديگر دختران

 او از و دهم تحويلش لبخندی خجالت بدون اند کاره اين ساله چند که زنانی مانند بايد اکنون نيستم ها آن مانند من نميشود

 بار اولين ميرقصم مردی با که است اول بار برای دختران همان مانند هم من نميداند که او...  رحمانست بی اين شوم دور

 اولين اين برخالؾ رفتارم تمام اما ميکند تعريؾ ام زيبايی از اينچنين مردی که ميزند بوسه دستم بر کسی که است

 ...بارهاست

 بلند جايش از است عمه ميکند رفتن به اقدام که نفری اولين اما ميشوند بلند جايشان از رفتن برای مهمانان ی همه کم کم

 آيند می بابا و من طرؾ به...  است متکبر قديم مانند هم هنوز ميدهد بزرگ آرمند به را رفتن دستور نگاهش با و ميشود

ميدهد دست بابا با بزرگ آرمند ... 

- فرهاد ديدنت از شدم خوشحال . 

- بياريد تشريؾ بازم ممنون . 

 .حتما-

ميروند باهم همه و ميکند سرسری خداحافظی هم عمه ... 

*** 

 آب از پر را وان ميشوم حمام وارد...  اندازم می تخت روی و آورم درمی تک به تک را هايم لباس ميشوم اتاقم وارد

 آن از زودتر... ميکند رسوخ وجودم در آرامش ميبندم را چشمانم و ميدهم تکيه پشتش به را سرم مينشينم درونش و ميکنم

 به که مردی است مشکلی کار دستانم در مردی چنين داشتن نگه مطمئنا اما کنم نرم توانستم را سام ميکردم فکر که چه

 آن ورای بايد بودن او با برای...  بودند برش و دور زيادی دختران دارد تجربه سنش سال هشت و بيست تمام ی اندازه

نزنی را دلش تا باشی متفاوت ميکنی را فکرش که چيزی  ... 

ميکنند ام دوره ها گذشته هم باز ... 

پيش سال شش : 

"-  ميدونم چه يا داشت درس بگو پرسيدن منو اگه پايين برو خودت تو ندارم رو مهمونی اين ی حوصله من نفس وايــی

خوابيد بود خسته . 

کردم نگاهش عصبانيت با  ... 

- ها ميشه ناراحت بابا تنبلی تو قدر چه پايين بريم شو حاضر پاشو زشته . 

- نشه ناراحت که داشت درس نازنين بگو بابا به نميام من . 
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 دفعه يه وقت چند هر بابا نشاندمش آينه جلوی و کشيدم را دستش و رفتم نزديکش نيست مستقيم صراطی هيچ به اينکه مثل

نيايد نازنين که بود زشت ميکرد دعوت را دوستانش و ميگيرفت مهمونی ... 

- ميکنی؟ داری کار چی  

- پايين بيايی بايد چون ميکنم آمادت دارم . 

شد اتاق وارد مامان ... 

- اومدن بابات دوستای ديگه باشيد نشديد؟زود حاضر هنوز شماها . 

گفتم بدهم نازنين به حرفی ی اجازه اينکه از قبل ... 

- پايين برين شما مياييم ميشيم حاضر االن چرا . 

- کنين عجله پس باشه . 

 او و کشيدم بيرون برايش کمد از لباسی کردم را صورتش هم مختصری آرايش و بستم شل خيلی پشت از را نازی موهای

رفتيم پايين باهم و پوشيد را لباسش حرؾ بی ميلش برخالؾ هم  ... 

 پذيرايی مواظب هم مامان و بود دوستانش با بش و خوش مشؽول بابا... ايستاديم کناری و کرديم سالم و داديم دست همه با

بقيه و بانو کردن  ... 

گفت و گذاشت من پشت را دستش ايستاديم کنارش و رفتيم سويش به دو هر زد صدايمان بابا ... 

- هستن من دوقلوهای اينام جان کيان . 

کرد ما به رو بابا...  زدم لبخندی ... 

- پسرشون ايشونم و هستن آرمند آقای ايشون ها بچه . 

 در تفاوتشان تنها داشتند باهم زيادی شباهت انداختم نگاهی بود ايستاده پدرش کنار که جوانی پسر به کرديم سالم دو هر

 جذاب العاده فوق دو هر و مشکی های چشم پدرش و داشت روشنی آبی های چشم جوان پسر...  بود هايشان چشم رنگ

 ...بودند

- آرمند سام هستم سام منم سالم . 

کرد پيشدستی نازنين بدهم را جوابش اينکه از قبل ... 

- خوشبختم آشناييتون از . 

 نازنين به هم نگاهی نيم حتی او اما ميديدم را آرمند سام روی به نازنين گاه بی و گاه نگاه...  نشستيم بابا کنار همانجا

آمد می مؽرور زيادی نظر به نميکرد .. 

*** 

ميشديم آماده خواب برای بايد هم ما و بودند رفته ها مهمان شديم اتاق وارد دو هر ... 

- باباس؟ همکار آرمند آقای نفس  

- چطور؟ هستن کاری شريک جورايی يه کنم فکر آره  

- داشت جذابی پسر ولی پرسيدم همينجوری . 
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خنديد هم او... گرفتم بازويش از نيشگونی و کردم درشت را چشمانم مردمک ... 

- ميداديا قورتش درسته چشات با رو پسره داشتی نديدم نکن فکر ضمن در بکش خجالت . 

- عمرا من؟ . 

- ميشد؟ زوم سام رو اشتباهی که بود شده چپ چشات نکنه نگو دروغ  

-  خيالشونم عين سام مثل خوشتيپی پسر يه چه ببينن پيرمردو يه چه نيستن تو مثل که همه بعدشم بخواب بگير داديا گير توام

 .نباشه

نداشتم آرمند ی خانواده با آشنايی به خوبی حس اما ندادم را جوابش و کشيدم دراز تخت روی ." 

ديدم را سام بار اولين برای که بود پيش روز چند همين انگار گذشت زود چيز همه قدر چه ميگردم باز حال دنيای به  ... 

 و مؽرور عکسش بر من بود ساده و مهربان قدر چه هر او بوديم هم مقابل ی نقطه درست اخالقی نظر از نازنين و من

 مهربان های انسان خدا که ام شنيده ها خيلی از شود چنين سرنوشتش شد باعث بودنش مهربان و ساده همين شايد بودم سرد

 زمين اين به متعلق نازنين که ميدانم خوب را اين اما داشت دوست همه از بيش را نازنين خدا شايد ميبرد بقيه از زودتر را

بود نشده ساخته دنيا اين برای که بود ای فرشته او نبود ... 

ميبرم پناه تخت به هايم لباس پوشيدن با و آيم می بيرون و ميگيرم سريعی دوش ميشوم بلند جايم از ... 

*** 

 طرؾ به و ميخرم گالب شيشه دو همراه به قرمز و زرد ميخک گل شاخه چند و ايستم می فروشی گل کنار هميشه مانند

ميرانم قبرستان ... 

 

 

 

 ميشود بلند نهادم از آه...  دارد خود درون را زندگيم کسان ترين عزيز تن که سردی قبر سنگ روی کشم می دست باز

؟ تونستی چطور محتاجشونم چه که ديدی خدايا ، خدايا نبود حقشون...  

 خواهم می خدايا نباشم، خواهم می است، دار تب تنم رسد، می اوج به فؽان دادو و شکايت و گله باز ميشود، شروع باز

 ... نباشم

 

 ظاهری ولی درد پر تنی با نيست، باختن وقت حاال ولی بازم، می بيشتر مانم می بيشتر هرچه گذرد، می ديگر ساعت يک

ميشوم بلند ازجايم سنگی  ... 

 آيد می جلو آمدگويی خوش برای وقتی پدر را ندارم،اين هم را خودم حوصله حتی کنم می طی حوصله بی را خانه راه

فهمد می هم ميگيرد سرد جواب يک جايش به ولی ... 

 

خاک؟ سره بودی رفته باز -  

دونی می بهتر که شما برم، بايد ، موعود روز ست، چهارشنبه امروز - ... 
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؟ نفس چرا ، کنی نمی فراموش رو هيچی خودت ولی کن تمومش ميگی من به -  

ميکنم کارو همين دارم" اتفاقا ، نکن اشتباه بابا - ... 

 

 ميکنم، ای خنده ميشود، فاش دروؼم ببيند که را پدرچشمانم دارم حتم هرچند! روزها اين شدم ماهری گوی دروغ عجب

کند فکر دارد دوست طور هر اوهم بگذار ندارد، اهميتی برايم ديگر چيز هيچ .. 

ندارد را مشترکمان اتاق به ورود اجازه هم نوری ديگر حتی او رفتن بعد گذارم، می پا ام خاکستری اتاق به ... 

 

 امروز چرا دانم نمی ولی ، ندارم ديدن دل هم خودم ،حتی هايش يادگاری سمت ميکشد پر ذهنم دهم، می فرو را بؽضم

است کرده عاصيم روزها آن هوای و حال عجيب ! 

 شوم، می خم ميکرد، پنهان تخت همين زير هميشه را اش مخفی چيزهای است، مانده نخورده دست طور همان تختش

ماند می جادويی جعبه يک شبيه ميکشم، بيرون را رنگش صورتی کوچک چمدان ! 

دانم می را قفلش رمز  ... 

 

"1365" 

 

دهم می تکان سری...  کنم می بازش...  خندم می...  سام تولد سال  ... 

ميکند کجی دهن من به عجيب خاطراتش  ... 

 نشده استفاده که مختلؾ رنگای با کوچيک عطرای عالمه يه... بود صورتی عاشق هميشه...  صورتی خاطرات دفتر چندتا

رنگی ستاره تا چند...  ... 

ميشود تنگ نفسم کنم، می بؽض  ... 

 

...  همه بين از بود ناشيی دزد... رسيد آرزوش دونه يه اين به انگار باشد، خودش مال ها ستاره اين داشت دوست هميشه

بود برداشته را ها ستاره همين فقط داشتم که چيزايی  ... 

ميکشد تير قلبم ... 

است خريده برايش سام ميگفت که ميرود،اينهايی ای نقره کيسه يه داخل ظريؾ شده خشک گلبرگهای سمت دستم  ... 

ميرسد آسمان به هايم گريه های های و ترکد می بؽضم ... 

 

انگار است خراش گوش صدايم ! 

آيد می سراؼم مينو نکشيده دقيقه به  ... 
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نيستن آقا که خداروشکر ؟ کنين می کارو اين چرا آخه بدين، آزار خودتونو خواين ؟می اينا سراغ رفتين باز خانم -  ... 

ميشود عزيزم خاطرات کردن جمع مشؽول و نشاند می تخت روی و ميکشد را دستم زور به  ... 

کجارفته؟ بابا -  

بخورن هوايی يه رن می گفتن فقط ميرين کجا پرسيدم بيرون ميرفتن داشتن نفگتن،وقتی چيزی! دونم نمی - ... 

بهتره حالم برو ديگه تو ، ممنون عزيزم باشه... اوهوم -  ... 

باشه نرين اينا سراغ ديگه ميکنم خواهش خانم -  ... 

بدميشه حالم خودمم نميرم، عزيزم باشه -  ... 

خير به شبتون - ... 

بخير شب - ... 

 

کنم گريه صدا بی دوباره تا ، ميفرستم بيرون را مينو و کنم می معنی بی خنده  ... 

بپاشم نفرت دنيا به دوباره تا کنم می باز را چشمانم انرژی با باز صبح سپيده با  ... 

 

*** 

شوم می راهی بروم شرکتش به توانم می دارم تمايل موقع هر بود گفته" قبال اينکه هوای به ام، نگذاشته قبلی قرار  .... 

باشد او با شدن تنها برای خوبی بهانه تواند می اينکه خيال به برم می باخود و ام کرده آماده هم را ها طراح  ... 

دهد می گرمی وسالم ايستد می پايم جلوی قبلی آشنايی بهانه به اش منشی ميشوم شرکت وارد وقتی ... 

 

فروؼی خانم خوش روز -  ... 

ميبرم جلو ادب رسم رابه دستم و ميزنم ای عشوه پر لبخند ... 

؟ دارن تشريؾ مهندس جناب عزيز، ممنون -  

ميشود متعجب نگاهش ! 

نبود امروزشون های برنامه تو ، نداشتين ايشون با که قبلی قرار - ! 

خدمتشون بيارم شد آماده طرحام هرموقع تونم می بودن گفته" قبال ، نداشتم قبلی قرار عزيزم نه -  ... 

بود آاليش بی و پاک همينقدر نگاهم هم من کاش است، داشتنی دوست دختر... ميکند نگاهم لبخند با  !!! 

بدم اطالع بهشون بدين اجازه لحظه يه فقط نيست، موردی گفتن اينطوری خودشون اگه پس ، باشه - ... 

 ... ممنون -

ميدهد تر اضافه توضيح ولی چرا دانم نمی ! 
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نشين معطل اينطور که دادين می اطالع قبل از کاش دارن، مهمان ايشون االن آخه -  ... 

بشم منتظر دقيقه چند تونم می نيست مشکلی -  ... 

 

 زوم اندامش روی نگاهم ، کند می قبضه را فضا طنازش خنده صدای... ماسد می لبم روی لبخند نرسيده، آخر به ام جمله

 ... ميشود

 از ميکند،ولی خود خيره را بيننده داردکه شفافی طوسی چشمان خورد، می گره نگاهم در هايش چشم ، چرخاند می سر

وحشی های نگاه همان  ... 

 پای به تا مونده خيلی هنوز نفس، کردی می فکرشو بايد...  زنم می پوزخند دوزد، می من رابه نگاهش زده شوک سام

داری فاصله خيلی خيلی ، برسی برش دورو لوکس اجناس  ! 

 هم شايد هاست مدل شبيه شود، می ثابت دختر روی باز نگاهم و کنم می جمع را خندم پوز ، بمانم مسلط کنم می سعی

 !!!سوپرمدل

 

فراخ نگاهی و برجسته لبهايی اليت، رنگ هفت ،موهای ظريؾ اندامی  ... 

انتقـــــام...  قلبم در جوشيده قوی نيروی همان جز ، نيستم چيزيش هيچ با رقابت قابل  ... 

...  آيد می جلو دختر همراه ميشود، مسلط برخود انگاراوهم زدنی هم بر چشم در ولی بينم می حرکاتش در را گی دستپاچه

را رفتارش کند مالی ماست خواهد می دارد بازی قصد ... 

 

؟ طرفا اين از عجب چه فروؼی خانم به به -  

کند بازی فيلم است بلد خوب چه ميکنم، نگاه صورتش به بهت با ! 

شدم مزاحم همين برای دادم می تحويل کارو بايد -  ... 

گويد می تاسفی با ی بله و گذارد می پيشانی روی دستی ... 

نکردم معرفی رو ايشون جان افسون ببخشيد -  ... 

ميگويد و ميکند متمايل سمتم به" کامال را رويش : 

ما خوانوادگی ازدوستای و شرکت طراح فروؼی، خانم ايشون - ... 

ميگيرد سمتم به را دستش و ميکند ای عشوه پر خنده دختر ... 

خوشبختم تون ازآشنايی هستم، نفس -  ... 

همينطور منم -  ... 

 

است خراش گوش" شديدا شده عمل بينی از صدايش  ... 
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؟ داره شما زيبايی به دوستی بود نگفته سام -  

 می تر کوبنده را جوابم ميکردم تصور آنچه بيشتراز است گستاخ برد، می دختر سمت را رويش ، ميشود گشاد سام چشمان

 ... دهد

دلم عزيز نديده لزومی شايد -  ... 

 

ميگيرم" راکامال نگاهم و ميدهم تحويلش خندی زهر ... 

... برميگردد لبانم به خنده ميکند، ترک را شرکت ديگری حرؾ بدون و ميکند خداحافظی وحشتناکش صدای آن با سام از

ميدوزم چشمانش به را نگاهم ، خيال بی  

 

شدم نمی مزاحم وگرنه داری مهمان دونستم نمی -  ... 

ميشود تحکم پر لحنش...  ميکند ام احاطه اندامش ، تراست بلند ازمن گردن سرو يک دهد، می باال را ابرويش تای يک ... 

بزنيم حرؾ اتاق تو بريم -  ... 

ميشوم همراهش و اندازم می باال ای شانه  ... 

ميگيرد اوج قلبم زند،ضربان می را اتاقش مرکزی قفل دوباره وقتی ... 

باشی خبيث انقدر تونی می دونستم نمی -  ! 

ميکنم نگاهش طنازی با و ميگيرم دست در را شالم گوشه ، کند می ادا تمسخر با را اش جمله ... 

آرمند جناب خباثت کدوم -  ... 

نبودم؟ سام پيش دقيقه يه همين تا -  

؟ نبودم نفس هميشه چی؟ من -  

فروؼی نفس خانم ازت ترسم می ، جوابی حاضر خيلی - ... 

 

...  پس کشيدو هرلحظه پدرم که آهی ديد مادرم که دردی کشيد خواهرم که زجرايی دونه به دونه وقتی بيچاره، بترسی بايدم

ميفهمی ترسو معنی تازه دادی  ... 

 

 چشمانش عمق در را شيطان مرور و ،عبور ميشد فعال درونش کودک وقتی است، کرده گل شيطنتش باز آيد می جلوتر

است مجسم شيطان او هرچند ديد، توان می ! 

اومد خوشم ولی -  ... 

نميگيرم را کالمش طعنه ! 

؟ ازچی - ! 

ميزد موج چشمات تو که حسادتی برق از - ... 
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بود انزجار.. بود تنفر برق نبود، حسادت برق اون احمق... ميزند نيشتر قلبم به کالمش  ... 

نباشه افکارش تو ميکنی فکر شما که چيزی اون" اصال شايد نباش، مطمئن دختر يه نگاه برق به خيلی -  ! 

خانم ره نمی خطا به نگاهم تير داشتم، معاشرت دخترا با سرت موهای اندازه به من ولی -  ... 

کنم؟ حسادت شما اتاق تو دختر اون بودن به بايد چرا" اصال کاربوده؟ در حسادتی بفهمونی بهم داری اصراری چه حاال -  

 

 عادت عجب ميبرد، حالتش خوش موهای ميان را دستانش ميشود، کج خنده به لبش گوشه ميکند، گرد عقب خورد، می يکه

کنند می دستاويز را موهايشان بزنند حرفی توانند نمی وقتی مردها، ميان عادت اين است همگانی  ! 

راميگيرم نگاهش ادامه پروا بی فهمم، می را نگاهش تؽيير ميشود، خيره چشمانم به باال از باز، شود می نزديک ... 

 

بخورد فرو نزده را حرفش ميشود باعث اتاقش تلفن صدای اما کند باز لب خواهد می ... 

گويد می سری سر ی بله کالفگی با  ... 

 

ندارم وقت االن من کن کنسل قرارو نيست، مشکلی باشه -  ... 

- ... 

درک به" اصال نيست، مهم ولی، بی ولی -  ... 

انگار ميشود ترسناک" واقعا ولی بودم نديده را شدنش عصبی امروز تا برميگردد، ميزش پشت و کند می قطع را گوشی  ! 

شدم مزاحم جدی جدی ياد می نظر به -  ! 

 حاال" واقعا ولی کنم حلش تا نفرقرارداشتم بايه کرده، مشؽول ذهنمو مدتی بدجور ای مسئله يه...  نيست تو بحث...  نه -

نداره اهميتی" اصال بعد برای مونه می تونم، نمی ... 

 دودش رود،از می هم در ناخودآگاه اخمم ميکشد، بيرون سيگاری مارکش جاسيگاری بين از برد می ميز روی را دستش

 ... متنفرم

 

سيگار به پکی بعد و اندازد می پايش روی را پايش خاصی ژست با ... 

کردم سکوت ، کرده سکوت انفجارم، معرض در  ... 

 موهايش بين دستی کالفه باز... ميکند خاموش را سيگار سريع و نشيند می راست باشد، رسيده ذهنش به چيزی انگار بعد

فرستد می بيرون صدا پر را نفسش و ميبرد  ... 

 

شدم عصبی انقدر چرا يهو نفهميدم" اصال نفس، متاسفم" واقعا -  ! 

نيست مهم -  ... 
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ميگذارم ميز روی جلويش را شده آماده های طرح  ... 

- بنداز بهشون نگاهی يه جديدن های طرح اينا . 

ميگذارند نظر از تک به تک را ها طرح ... 

- کنم تشکر ازت زحمت همه اين بابت بايد ميان نظر به بهتر قبليم های طرح از اينا. عالين همشون . 

- ميکنم وظيفه انجام فقط من ممنون . 

-  برای قديمی های طرح جای به ديگه که بهتره. نقصن بی کارات راضيم خيلی باهات همکاری اين از صورت هر در

محفوطه هم شما دستمزد البته کنيم استفاده اينا از تبليؽات . 

- خودته ميل ندارم ای عجله هيچ من . 

- ميدی تحويل خوبی کارای اما پاست نو شرکتت مطمئنا داری بااليی نفس به اعتماد کارت تو که عاليه خيلی اين . 

- ميگيره قرار هم بقيه رضايت مورد مطمئنا باشه راضی خودش کارای از هرکس که اينه من ی عقيده . 

 ريجکت را تماس است بهبود اندازم می صفحه به نگاهی و ميکشمش بيرون کيؾ از ميشود بلند ام گوشی زنگ صدای

اندازم می کيؾ درون را گوشی و ميکنم ... 

- بدی؟ جواب نميخوای  

- نه فعال . 

ميزند پوزخندی... ميخورد زنگ دوباره گوشی ... 

- نذار منتظرش داره واجبی کار شايد . 

- نميمونه منتظر نباش نگران شما . 

ميشوم بلند جايم از... ميشود قطع گوشی صدای ... 

- بگو بزنو زنگ بهم بود مشکلی اگه برم من ديگه بهتره خب . 

- کنم دعوتت قهوه يه به ميخواستم فقط حتما . 

ميزنم لبخندی  ... 

- دارم کار يکم امروز بهتره باشه ديگه وقت يه اگه اما ممنون . 

- دادی االن قولشو نداری زدن جا حق بعد ی دفعه پس باشه . 

- ندادم قول من درضمن داره شرايطم به بستگی هم موقع اون بازم . 

- قولت حساب به گذاشتم حرفتو من خب . 

 بيرون ی حوصله هيچ... ميزنم بيرون شرکتش از و ميکنم خداحافظی و ميفشارم را دستش...  آورد می جلو را دستش

 پولدار مرد ميشود مگر ميکردم را فکرش بايد است کرده مشوش را افکارم کنارش دختر آن ديدن...  نداشتم را او با رفتن

باشد؟ نداشته دختر دوست سام مانند جذابی و  

 پنجره ی شيشه به کسی... ايستم می قرمز چراغ پشت دقايقی از پس...  ميکنم حرکت خانه سوی به و ميشوم ماشين سوار

ميکشم پايين را شيشه و برميگردانم سر. ميزند ... 
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- بخرين؟ فال يه ميشه خانوم  

 ميشود مگر...  ميکنند نگاهم التماس با چشمانش و اند گرفته قاب اش مشکی بلند موهای را صورتش ميکنم نگاهش مردد

ماند؟ تفاوت بی معصوم های چشم اين برابر در  

- بده دونشو يه عزيزم باشه . 

ميدهم را پولش...  ميکشد بيرون را ها آن از يکی ها فال ی بسته بين از و ميزند لبخندی  ... 

- خانوم بيايين . 

- کوچولو خانوم نکنه درد دستت . 

 شکالت چند آن درون از اندازم می داشبورد درون را فال کوچک پاکت و ميشوم خم...  ميزنم صدايش که برود ميخواهد

ميکشم بيرون تلخ  ... 

- داری؟ دوست تلخ شکالت کوچولو خانوم  

- دارم دوست چی همه من بله . 

ميگذارم کوچکش دست در را ها شکالت...! مودب چه ... 

- توئه برای اينا عزيزم بيا . 

ميبينم وضوح به را چشمانش درون برق  ... 

- ميدم آجيم به بقيشو ميخورم خودم يکيشو خانوم مرسی . 

 ها شکالت و شوم پشيمان که ميترسيد شايد ميرود راه چهار ور آن به و ميگذرد ماشين کنار از جت مانند و ميگويد را اين

 تر بدبخت من از او يعنی" ميشود تکرار مؽزم در جمله يک تنها و افتم می راه ميشود سبز چراغ...  بگيرم ازش را

 "است؟

*** 

"- بفشه؟ اين يا آبيه اون بپوشم کدومو نظرت به نفس  

 با... ميپرسد پوشيدنش لباس ی درباره را نظرم که است بار دهمين اين فشردم هم روی عصبانيت روی از را چشمانم

کردم نگاهش حرص ... 

- ميکنی؟ عوض لباس انقدر که بری نميخوايی عروسی جان نازنين  

- هستما فروؼی مهندس دختر مثال باشم خوشتيپ بايد کارش محل برم ميخوام بابا با که اوله ی دفعه واسه خب . 

- کنه؟ نگاه رو تو ميخواد کی اونجا اصال ميگيره تحويل خودشم چه اوه اوه  

 به...  کند ورانداز را خود جهات همه از تا زد چرخی و ايستاد اتاق قدی ی آينه جلوی و کرد تنش را بنفش مانتوی همان

کردم نگاه نقصش بی اندام  ... 

- وايساده؟ خوب تنم تو چطوره اين نظرت به نفس  

- ميکنم يکسانت ديوار با همينجا بپرسی نظر لباس ی درباره ازم ديگه بار يه اگه خدا به نازنين . 

ميگويد و نميدهد اهميت حرفم به ... 
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- اونجاس؟ سامم نظرت به راستی.بدی جوابمو درست بپرسم سوال يه تو از نشد بار يه  

باشد سام نامش که گشتم کسی دنبال مؽزم در  ... 

 سام؟-

- آرمند آقای پسر ديگه آره . 

ميکنم نگاهش مشکوک ... 

- داری؟ کار چی اون با تو  

- پرسيدم همينجوری هيچی . 

- ميکنی؟ خوشتيپ داری پسره اون خاطر به نکنه ببينم  

- داشت؟ ورت خياالت بازم داره اون به ربطی چه بابا نه  

- نيست بعيد هيچی تو از ميدونم چه . 

شد براق صورتم در ... 

- ببينم بده منو کيؾ اون. بدی جواب درست تو بپرسم سول يه تو از من نشد بار يه اصال . 

 پوشيدن لباس برای را حساسيتش همه اين واقعا رفت و کرد خداحافظی...  دادم دستش را چرمش مشکی کيؾ حرؾ بی

 "... نميفهمم

*** 

ميشوم خانه وارد آن از پس و ميکنم پارک خانه پارکينگ در را ماشين  ... 

- خانوم نفس سالم . 

- کارخونه؟ رفته يا س خونه بابا جان مينو سالم  

- کنم؟ گرم ؼذا واستون نيست؟ گرسنتون شما. کارخونه رفتن پيش ساعت دو يکی  

- اتاقم بيار قهوه يه فقط عزيزم نه . 

- ميکنم آماده االن خانوم چشم . 

 کوسن...  ميکشم دراز آن روی و ميروم نازنين تخت طرؾ به...  ميکنم آويزان کمد در را لباسم و مانتو ميشوم اتاق وارد

 حس آن روی را تنش عطر واقعا يا است وهم و خيال از نميدانم...  ميگيرم ام بينی نزديک و برميدارم را رنگش صورتی

 ميکنم مجسم را روشنش آبی های چشم آن با سام تصوير...  ميبندم را چشمانم... دارد خوبی حس هست هرچه اما ميکنم

 قدر آن...  بود زيبا ظاهرش مانند هم باطنش کاش اما شود مردی چنين عاشق که ميدهم حق نازنين به بار اولين برای

 بشناسمش ميتوانم آگاهم خرابش جنس و قلب از که من تنها شناخت را پليدش ذات راحتی به نميتوان که ماهريست بازيگر

 ام زندگی تمام حاضرم است کرده را مامان و نازنين هوای بدجور دلم ميکنم باز را چشمانم و ميزنم پس را تصويرش... 

 ميز روی از را ام مشکی تاپ لپ ميشوم بلند جايم از راببينم ها آن دوی هر شده که هم لحظه يک برای فقط تا بدهم را

درايو وارد و ميکنم روشن را تاپ لپ...  ميگردم باز تخت به دوباره و برميدارم  D ميکنم باز را ها فيلم فايل و ميشوم 

بکاهد ام دلتنگی از کمی ها فيلم اين در ديدنشان شايد ... 
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نبودن زيبا انقدر کاش ، کند می عصبيم عجيب شان چهره ديدن ميشود، فشرده درد همه اين از گلويم ! 

 

 مرگ شايد ،،، من روز و حال برای است معنی بی واژه درد ميکند، رهايم راحتی اين به مگر ولی دهم می فرو را بؽضم

کند توجيح مرابيشتر !!! 

 

 نمی اهميتی راهم بودن ؼلط يا درست به ، ميکشم ممتد نفسهای ، تاريکم اتاق سقؾ به خيره ، کشم می دراز تخت روی

کند می آرامم شان نابودی تنها که دانم می را اين فقط ولی دهم .. 

 

ميشود روشن خاموشو گوشی صفحه ، ميشوم پهلو به ... 

 

بهبود بگو... الو - ... 

؟ م خونه بيای تونی می ؟ خوبی سالم -  

؟ واجب خيلی ؟ االن -  

ست آماده" تقريبا بدم، نشونت اطالعاتو خوام می آره -  ... 

نيست مشکلی يام می االن ، باشه - ... 

ميای دير بگو گرفتم شامم راستی ، نکن دير ، منتظرم پس -  ... 

مرسی باشه، - ... 

است نزديک واقعی بازی شايد زند، می قل شيرينی حس قلبم ته کنم، می خاموش را گوشی !!! 

 و نباشم خانه اينکه ، کند نمی کنترل را آمدم رفتو است وقت خيلی گويد، می باشی خوش مقاومت بی ، ميدهم خبر پدر به

کافيست برايش مچاله،  ... 

 خانه به رسم می باالخره تا ميکنم فکر بريزم اش خوانواده و او به کمال تمامو را زهرم توانم می چطور اينکه به راه تمام

باشد آرامشم مامن بتواند شايد ميکردم فکر روزی که ای !!! 

ميشود مماس خانه زنگ روی انگشتم ... 

داخل بيا اومدی خوش - ... 

 ... باشه -

 

 از بعد ميکند زندگی تنها!  کرده پر را جا همه مطلق سکوت ما خانه مثل که حيؾ ولی ، است مجللی و بزرگ خانه

ست تنها هميشه اوهم آلمان به اش خوانواده مهاجرت  ... 

ميکند نگاه را رفتنم راه و داده تکيه ورودی در قاب به سينه به دست ... 
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کرده؟ جلب رو توجهت چيزی شدی دقيق خيلی خوش، شب -  

بده خودش به زحمتو اين جسمتم نداره لزومی ديگه که هست توجه جالب انقدر روحت و افکارت - ... 

بهبود نکن شروع باز - ... 

هست؟ حواست ، ميکنی بازی شير دم با داری خانم -  

انتظارشون در چی دونن نمی که هستن اونا هست، حواسم -  ... 

ميشود همراه سرم پشت و دهد می تکان تاسؾ روی از سری ... 

نيست؟ محبوب -  

بود مريض ش بچه ، خونه بره فرستادمش نه -  ... 

زنيا می مشکوک - ... 

ست ساخته کاری چه بيچاره خدمتکار يه دست از کنم کاری باشه قرار اگه من آخه -  ... 

نفهميدم وقت هيچ را اش جدی و شوخی کنم نمی توجهی حرفش به  ... 

داری؟ چنته تو چی ببينم بيار آمادم من خوب -  

دهد می نشانم را مخصوص پوشه و ميکند باز را تاب لب ... 

؟ ببينی خوای می مطمئنی ، ست پوشه اين توی کردم جمع که اطالعاتی همه -  

 از واسه چيزی ، بازندم يه من ، طرفی باز لج بچه بايه فقط کنی می فکر نکنه ؟يا بهبود ذاری می سرم به سر داری -

 چی همه براش نترسه چيزی از که هم آدمی ، ترسم نمی هيچی از پس! موندن زنده واسه اميدی حتی ندارم، دادن دست

ميشه هضم قابل ... 

خودت با گيری تصميم ديگه زدم حرفامو من -  ... 

 

ندارم را رفتن طفره حوصله ، ميکشم دستش زير از را تاب لب هوا بی ... 

ميشود باز فابل ... 

ميشوم شوک دچار بينم می که هايی چيز از  !!! 

ميشود انجام کاری کثافت جور همه ولی ؼذايی مواد وارداتی شرکت يک ظاهر به  ... 

 ما از ؼير" ظاهرا ، شده گرفته مخدر مواد قاچاق های باند روسای با سری های ديدار از مخفيانه طور به که هايی عکس

کنند می تالش آنها نابودی برای که هستند هم ای ديگه زياد افراد  ! 

 

رسيد؟ دستت به عکسا اين چطوری -  

 شناسايی منو سريع محترم همکارای بعد بشم سايتی يه وارد تحقيقات برای دارم که کدی با کافی ،فقط دختر هکرم يه من -

چيم دنبال بفهمن تونن می راحت خيلی اينطوری ميکنن،  ... 

چی؟ باشه داشته کدو اين ايران توی هکر يه اگه بعد -  
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 چطوری کدها اين دونن می اونا ، خوردن آب مثل ثانيه چند عرض در شون سيستم کردن نابود برام نگير، کم دست منو -

 شناسايی کدو اين تونستن نفر چهار يا سه حاال تا دنيا تو بعدشم ، کنن نمی ريسکو اين پس کنه نابودشون باره يه تونه می

، کنن ... 

ميکند پر را صورتم اخمی  ... 

نيست رهگيری قابل که ميشم اطالعاتشون وارد طوری من -  ... 

ميکند نگاهم خنده با باز  

درسته؟ نشدی توجيح -  

 ... آره -

 تامين مافيا توسط فقط ايران مثل بازاری ايرانن، توی گردان روان کننده وارد شرکت اولين اينا بگم، طوری اين بزار -

 به ، گذاشت رو اسمشون بشه رقيب بيشتر شايد دارن، هم سرسختی دشمنای دارن که دوستايی اندازه به که هم اونا ، ميشه

 به ورود مجوز ما شبيه افرادی برای نشن شناسايی که طوری تخريبشون برای ميشنو اطالعاتشون وارد سری طور

سازن می رو شرکت اون سری اطالعات  ... 

 

است دشوار برايم پيچيدگی همه اين هضم دهم، می گوش آورد می برزبان که پی در پی های جمله به باز دهانی با  ... 

 

شد؟ مفهوم حاال -  

قبل از بيشتر يکمی -  ... 

 تا بخون اينارو...  باش نداشته کاری رسيده دستم به چطوری اينکه به تو بدم، آموزش بهت اينارو همه که خوای نمی -

ميگذره چی داره دوروبرت دنيای تو" دقيقا بفهمی ... 

ميشود صدبرابر آنها از نفرتم فهمم می بيشتر هرچقدر و بينم می هرچقدر...  افتد می دوران به سرم  ... 

ميشود همراهم بهبود ميشوم، بلند جايم از سريع...  رسد می خود اوج به تهوعم حالت ميرسم که آخر های صفحات به ... 

 دونستن ،بيشتر اونا از داشتن نفرت واسه داشتی زياد سوژه تو ، نداشت برات ای ديگه چيز درد جز ديدی ، نبين گفتم -

نفس ميکنه نابودت ... 

ميشود مگر خدايا ميکنم، نگاهش نشسته خون به هايی چشم و عجز با ... 

؟ ميکنن کارو اين مطمئنی تو بهبود -  

افتادست پا پيش موضوع يه اونابراشون کردن مصلح ، نفس ندارن رحم آدماهم به حتی اونا ، اين از تر واضح ديگه -  ... 

اينطوری رو ديگه آدم يه آدم يه ممکن چطوری ، بهبود کنم باور تونم نمی -  ... 

پرميکند را وجودم سراسر اشمئاز هم گفتنش از ... 

 ؟نفس باشن داشته رو چيزا اينا تا بدن دالر هزار صد چند حاضرن که هستن دنيا همين تو االن ها خيلی دونی می -

؟ بجنگی دنيا با خوای می توی ، شه نمی ختم ميکنی رو تصورش يا بينی می که چيزی اين به موضوع  

دارن؟ دست کاری همچين تو پدرش و سام کنم باور يعنی چيه، گروه اون با اينا ربط بهبود -  
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 باور روبايد اينا همه زياده، دوروبرمون که کاری کثافت همه اين ميشن ناپديد شب که آدم همه اين خانم، ممکن چی همه -

 که افته می اتفاق چيزايی نزديکت نزديک دستت کنار جا همين...  نيست فاضله مدينه ، شهرت ، کشورت من ،عزيز کنی

گنجه نمی هم تصورت تو" اصال  ... 

 

باورکنم ندارم دوست کنم، می التماس نگاهم با ... 

 

؟ نه مگه کنی باور خوای نمی -  

کنم؟ باور چطوری آخه -  

انگار خوردم زمين ميشه، بلند آسمون به م زجه !!! 

؟ کنم باور چطوری انصاؾ بی آخه -  

انگار آيد می مرگم بوی ميگيرد را دستم !!! 

هستی؟ چی همه پای بازم نفس؟ کنی چيکار خوای می حاال -  

ميکشم نعره زخمی ببر ماده يه ،مثل شوم می براق ... 

 تامل نيست قرار هم ثانيه يه حتی ديگه بود،االن انتقام مخالؾ تنم های سلول از يکی پيش ساعت يک همين تا االن اگه -

؟ فهمـــی می...  کنم  

بگيرم جلوتو تونم نمی ديگه بخوامم اگه که کنه می درد اينجام انقدر...  آره -  ... 

ماجراست اين پايان منتظر و شده انتقام اين مجاب ديگر هم او شايد دانم ،نمی است مانده ثابت سينش قفسه روی دستش  ! 

 اطالعاتو اين تو بانکم بايگانی داخل ذارم می هم شو نسخه يه جان، بهبود کن ميل برام اطالعاتو اين از کامل کپی يه -

باشه خطرناک برات ترسم می ندار، نگه خودت پيش  ... 

نفس؟ کنی چيکار خوای می -  

ميکنن مرگ آرزوی لحظه هر هربار، عکس يه ديدن با کنم، کششون زجر خوام ،می نيست وقتش هنوز حاال -  ... 

 

 فقط دلم مرگ حد سر تا االن داند می هد نمی هم شام پيشنهاد ميکند،حتی ام بدرقه در دم تا و گويد می جانی بی ی باشه

خواهد می فرياد ... 

 کاش ، خواهد می مرگ سمفونی عجيب قلبم ، برم می پناه تاريکم اتاق به باز نشسته خاکستر به قلبی و درد پر بدنی تنو با

کشيد آتيش به دنيارا شد می !!! 

 

*** 

ميدهد اطالع را تماس يک منشی که هستم مشؽول کار اتاق در  
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منتظرم کن وصل باشه - ... 

چشم بله -  ... 

ميدهد قلقلک را تهوعم حس باز گوشی در صدايش... ميشود برقرار تماس ... 

شهر بانوی ترين زيبا به خوش روز و سالم -  ... 

خوش شماهم روز نيستين،سالم"اصال خوبی گوی دروغ - ... 

بشوم دهن به دهن کثيؾ کفتار اين با مجبورم چطور که ميزنم زار دل در خندد می  ... 

 می داريم رم تو نمايشگاه يه ماه آخر بفرستی، شدبرام که نهايی تائيد بود قرار کنم صبحت طراحا به راجع شدم مزاحم -

کنم استفاده نمايشگاه اون تو محصوالتمون تبليؽات برای طرحات از بشه اگه خواستم  ... 

کنين شرکت شماهم کردم نمی فکر ولی ، نزديک نمايشگاه يه بودم شنيده! جالب چه - ! 

 هم آمريکارو بازار اروپا از ؼير االن ما ، نداره مانور جای ما برای ديگه داخلی جان،بازارای نفس نگير کم دست مارو -

ميگيريم دست تو داريم  ... 

 خيلی طرح يه اگه بشه، بازديد هم کشورا بقيه تو تون ها کارخونه از بايد" قاعدتا پس ، مشهود"کامال ، هستم متوجه بله -

 از رو مدرکم منم که دونين می...باشم داشته هم ها کارخونه اون زوايای تمام از کامل آرشيو يه بايد من بخواين خاص

کنين باز ويژه حساب طرحام روی تونين می باشين مطمئن پس گرفتم پاريس دانشکده ترين معتبر  ... 

 نظرم به...  طلبه می هم خاص کاردان خاص کار ، نميشد انجام شرايطی هيچ تحت همکاری اين که بود اين از ؼير اگه -

؟ گی می چی ؟ چيه نظرت ، باشه تونه می خوبی پيشنهاد هم ها کارخونه اون از حضوری بازديد  

 

 توانم می چطور ولی ، اعتمادش درصد صد جلب برای تارکی در تير يک شايد ، است عالی ايده فرصت لرزد، می تنم

شود گرفته انتقامی تا ماند می منی باشم مطئن !!! 

 

کنم عوض هوا آبو هم روزی چند يه ياد نمی بدم کنم، مشورت پدر با بايد -  ... 

کنيم؟ صحبت بهش راجع بيشتر تا بذاريم قرار عصر برای موافقی -  

آمادم 7 ساعت راس ، موافقم باشه -  ... 

ميزند ای مردانه قهقهه  ... 

؟ درسته دنبالت بيام اينکه منظورت -  

خوشحالی باعث که بوده اين برداشتتون اگه -  ... 

ميکند قطع ديگر ديدار اميد به يک با را تماس و خندد می باز ... 

 

*** 

 می حافظ وباز نشسته خود ننو صندلی روی... ببينم را پدر خواد می دلم رفتن بيرون از ،قبل است 7 نزديک ساعت

 ...خواند
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 ...سالم -

؟ کردی کاله شالو که باز ، بابا عزيز سالم -  

دارم کاری قرار يه - ... 

نداره؟ تمومی شما قرارای اين -  

چاپ برای بره که بگيرم تائيد بايد کردم آماده طرحاشونو دارم، قرار آرمند مهندس پسر با -  .. 

دخترجان؟ گرفتن ازتون روزو مگه -  

ميارن در حرؾ خودی بی شناسين می که مردمو بذارم قرار باهاش ندارم دوست کار محيط تو -  ... 

باورکنه حريمشو بايد خودش انسان ، هست هميشه حرؾ بدترازگناه، عذر -  ... 

 برگشتم بشه طوالنی بحثمون شايد کنيم صحبت خوايم می مهم مسئله يه مورد در آخه!  باشماست حق شايدم دونم نمی -

ميدم توضيح کامل ... 

 از فقط من ،نگرانی نباشم مسائل اينطور نگران من که شدی عاقل انقدر ديگه تو دخترم، داری دوست طور هر ، باشه -

کنی تلخ خودت کام به دنيارو بشه باعث ؼمت خواد نمی دلم خودت ... 

 

دهد می زهر طعم است وقت خيلی من کام ماسد، می لبم روی خنده...  کام... زنم می بيرون اتاق از و ميکنم تلخی خنده ! 

 

يک با خانه در جلوی  BMW است گرفته ضرب فرمان روی و ايستاده سفيد بلند شاسی  ... 

دهد می بلندی سالم و ميشود پياده بيند می مرا تا ... 

 

خانم کردی کوالک بازم که امشب به به - ... 

برم می جلو را دستم و کنم می ای خنده  

خير به شب -  ... 

 نگاهش ميشود، طوالنی دستش تماس و ميکند زوم چشمانم در ، زند می ای ساده لبخند و فشارد می نرم اينبار را دستم

باشد چيزی دنبال که کسی مثل است کاووشگر ! 

فهمم نمی رو خيره نگاه اين معنی نيست،" قطعا دختر اون چشمای قشنگی به چشمام -  ! 

ميکند ام کالفه اين و مانده جواب بی سوالم ميکند، باز برايم را در حرؾ بدون ، گويد نمی چيزی اندازد می زير را سرش  

... 

 

 کندنی جان هر به ولی است شده صدايم لرزش باعث متشنجم اعصاب ، گويد نمی چيزی و کرده سکوت است ای دقيقه چند

کنم می کنترلش شده که  ... 
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؟ افتاده اتفاقی -  

کند می ترم عاصی ماتش نگاه و برميگردد  ... 

کنه می نگران آدمو که جوری يه داشت، چشماش توی هميشه خواهرتم ؼمو اين ؟ چيه از چشمات ؼم -  ... 

 بزنم حرفی اينکه بدون...  است کثيفش خود ها اين همه مسبب دانم نمی کند می فکر ميرسد، انفجار مرز به درون از قلبم

ميکشد نابودی به بيشتر مرا و دهد می توضيح ... 

 ، بود اونم رفتيم می بيرون که دوستا با باری چند حتی بودمش، ديده زياد سونيا با زد، می مرموز ولی بود، خوبی دختر -

 می فکر که حاال...  تو مثل درست ، ترسيد نگاهش از بايد کردم می حس ميکردم نگاه بهش بار هر چرا دونم نمی ولی

؟ داره نگاهو طرز همين هم مادرت ، باشه موروثی" واقعا شايد ميبنيم کنم  

 

 گلويم به بدجور بؽض کنم، نابودش توانستم می کاش آورد، نمی را نازنينم و مادر اسم کاش ميشد، خفه کاش ميشوم، خفه

برسان را مرگم خدايا است انداخته چنگ  ... 

 

 تنها دختر يه دادين می اجازه نبايد ، بود تر سخت همه از سونيا برای ، شديم شوکه همه شنيديم رو حادثه اون خبر وقتی -

رفت؟ می کجا داشت" اصال کنه، رانندگی خطرناک جاده اون تو شب موقع اون  

 بی از نفس به اعتماد با چه است، مکاری گوی دروغ" واقعا زنم، می اش شده متالطم دريا به کنم می تنگ را چشمانم

 می را چی همه داند نمی خدايا ، خوابيده خاک ها خروار زير او خاطر به عزيزم داند نمی خدايا... زند می دم اش خبری

شوم نمی آرام نگيرم را نفسش تا داند نمی دانم، !!! 

لطفا ده، می کنم،آزارم پاک ذهنم از وحشتناکو خاطره اون کنم می سعی دارم من ، کنين تمومش کنم خواهش ميشه - "... 

 

راند می حرؾ بی باز و دهد می تکان سری خواند، می را نگاهم التماس ... 

 

 را فضا آبی و قرمز های چراغ داخلش از و اند گرفته کوتاه نسبتا ديوارهای را دورش تا دور که بزرگی ی محوطه جلوی

ميکند توقؾ اند کرده روشن نيمه تاريکی، آن در ... 

- شو پياده رسيديم . 

- کجاس؟ اينجا  

- ميبينی خودت تو بريم شو پياده دختر عجولی قدر چه . 

 وارد باهم. است اش جنتلمنانه رفتارهای خوبش خصلت تنها ميکند باز برايم را در و ميشود پياده ماشين از نميگويم چيزی

 روی به مشعل مانند که هايی آتش نور ها چراغ آن بر عالوه اندازم می نگاهی اطراؾ به ميشويم بزرگی سبز فضای

است کرده روشن حدودی تا را اطراؾ اند شده نصب ها ديوار ... 

- اومد؟ خوشت  

ميکند نگاهم منتظر و ايستاده ميکنم نگاهش ... 



 

 

ی انتقامالهه   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  73 صفحه

- قشنگيه جای واقعا ممنون . 

- ايناس از بيشتر عسلی چشم سيندرالی لياقت هرچند اومده خوشت خوشحالم . 

- نيستم سيندرال من که بودم گفته هم قبال اما تعريفت از ممنون . 

-  به دارن آرزو ها بچه که هايی قصه تو سيندرالی همون من برای تو باشه؟ سيندرال مثل شرايطتت بايد حتما مگه خب

باشن جاش . 

 شيفته را او آنچنان که ميکرد را عاشقانه نجواهای همين هم نازنين برای حتما نبيند را پوزخندم تا اندازم می زير را سرم

اطرافش دختران مانند نه هستم نازنين نه من که نميداند اما بود کرده خودش ی  ... 

- چيه؟ نظرت. بشينيم اونجا بهتره  

 درخت معدودی تعداد ميان در درخت ی تنه جنس از کوچکی تقريبا تکیِ  ميز...  ميکنم نگاهی ميکند اشاره که قسمتی به

ميکند خودنمايی ... 

- نيست؟ خلوت زيادی اونجا نظرت به  

ميخندد بلند ... 

- ندارم کاری کسی با عمومی مکان تو من نترس بخورمت؟ ميترسی نکنه . 

- نيست بهت اعتباری هيچ چون نکنم مالقاتت خصوصی مکانای تو بعد به اين از باشه يادم پس . 

صدا بی بار اين اما ميخندد هم باز ... 

- بعيده حرفا اين تو از. نميکنم کاری نخوام تا من نباشی نگران بهتره . 

 مانند زيباست واقعا اينجا که کنم اقرار بايد...  مينشينيم اش چوبی های صندلی روی ميرويم نظر مورد ميز طرؾ به باهم

بهشت از ای تکه ... 

- نکنی قضاوت رفتاراشون و چهره رو از رو آدما بهتره اما باشه بعيد من از شايد . 

- ميده؟ نشون چهرت و رفتار که هستی چيزی اون از ؼير تو بگی ميخوای يعنی  

است زرنگ نهايت بی  ... 

- باشی مراقب بيشتر که گفتم اما نه، . 

ميشود خيره چشمانم به ... 

- بياری؟ سرم باليی يه همينجا قراره نکنه. امروز ميزنی مشکوک  

ميگويد خنده با و اندازد می نگاهی اطراؾ به ... 

- جوره خيلی شرايط اصال خلوته که اينجام . 

 ...ميخندم

- نميدم انجام نبايد، که رو کاری عمومی های مکان تو خودت مثل منم ندارم کاريت نترس . 

ميکند زمزمه و ميکشد جلو و ميگيرد را روزش ُمد اسپرت کت های لبه دست با ... 

- برميگردونه خودم به خودمم حرفای چه پررو بچه . 
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ميشوم منزجر زياد صميميت اين از اما است الزم که چند هر ... 

- کنيم صحبت کارمون ی درباره ديگه بهتره خب . 

- بخوريم بگيرم چيزی يه برم کن صبر لحظه چند يه ولی باشه . 

 است پوش خوش هميشه مانند هم امروز ميکنم نگاه را بلندش قامت پشت از. بازميگردد را آمده راه و ميشود بلند جايش از

 همان من اگر و افتاد نمی ها اتفاق اين از کدام هيچ اگر مينشيند لبانم روی تلخی لبخند. ذاتيست مرد اين در خوشتيپی انگار

 قرار سام مانند جذابی مرد با که ميکردند آب قند دلم در خوشحالی از اکنون بودم خام احساساتیِ  دختر همان سابق، نفس

حاال اما ام گذاشته ... 

 انگار اند نشسته کوچک ميز دور باهم جوانی پسر و دختر ورتر آن متر چند اندازم می نگاهی اطراؾ به و ميکشم پوفی

 مانند است تاريک تاريکِ هوا ميکنم بلند آسمان سوی به را سرم است جوان پسرهای و دختر مخصوص سبز فضای اين

کند نفوذ آن مرکز به نمانده چيزی و کرده پر را اطرافش سياهی که من قلب . 

ميرسد سر شيرموز ليوان دو با سام ... 

- داری؟ دوست شيرموز  

- چيه؟ ش قضيه. گفتی رم تو نمايشگاه به راجع تلفن پشت. ممنون آره  

- بذاريم نمايش به اونجا محصوالتمونو تبليؽات قراره . 

- بری؟ قراره کی خوبه خيلی  

مينوشد را شيرموزش از کمی ... 

- بيايی؟ ميتونی. کارخونه از بازديد واسه بريم زودتر بايد بزنی جديد طرحای واسمون که کنی موافقت اگه نميدونم  

- بدم قطعی جواب نميتونم کنم فکر روش بايد . 

- کردی؟ صحبت پدر با  

ميکند شيرين را کامم شيرموز شيرينِ  ی مزه ... 

- ميکنم صحبت باهاش زودی به اما هنوز نه . 

-  و ميشه کم وقتمون از ميگذره که روزی هر چون هفته، آخر تا حداقل. بگير تصميمتو و کن صحبت زودتر ولی باشه

داريم الزم زيادی زمان طرحا کردن آماده برای ميدونی من از بهتر که خودت. ميديم دست از فرصتو . 

- کجاست؟ کارخونتون بريم؟ قراره کجا اما ميکنم خبرت حتما باشه  

- استراليا تو گوشت توليد های کارخونه از يکی . 

 شايد تا باشد شرکت برای خوبی ی سابقه ميتوانست کارهايش از آوردن در سر و سام اعتماد جلب بر عالوه همکاری اين

 تير يک کار اين با قطعا ميشود سبز لبانم روی لبخندی فکر اين از. آوريم دست به کار بازار در بيشتری رسم و اسم هم ما

زد خواهم نشان چند و ... 

- ميکنی نگاه مرموز ميگذره؟ مؽزت اون تو چی . 

- بريم ديگه بهتره خب. نميکردم فکر خاصی چيز به . 

ميرويم ماشين طرؾ به باهم و ميشود بلند جايش از حرؾ بی . 
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*** 

- بفهمی؟ نميخوايی چرا من برای ست برنده برگ يه اين بهبود  

ميکند نگاهم خشم با ... 

-  از ديگه که تو چی؟ که دنيا سر اون بری پاشی ميخوايی ؼريبه پسر يه با تو نميدی گوش حرفم به چرا. جان نفس ميدونم

رفته؟ يادت آورده نازنين سر که باليی. داری خبر خرابش ذات  

ميکنم اش برافروخته صورت نثار خندی زهر ... 

-  خاطر به من موضوعه همين نميشه پاک خاطرم از ثانيه صدم برای حتی که چيزی تنها من بگنجه مؽزم تو بگو چيزی يه

 به کارش، به سام، به ميتونم تا که فرصتم يه منتظر من کنم نابودشون که برم ميخوام. برم ميخوام مامان خاطر به نازنين،

 اين من ميدونی هيچ نکنم؟ باز روش به درو چرا ميزنه خونمو در داره طاليی فرصت اين حاال بشم نزديک خانوادش

 فرياد تنم سلوالی تمام ميبينمش که همين ميشم؟ متحمل رو زجری چه سام ی دوباره و دوباره ديدن از ميکشم چی روزا

نميشه اما کنم ساقطش هستی از همونجا تا ميزنه . 

ميدهم ادامه نفسم ی مانده ته با اما ميکند تشديد را ام تنگی نفس هم لعنتی بؽض آورم می کم نفس ... 

- بفهمی؟ رو اينا ميتونی  

 دست در را ام زده يخ دستان و مينشيند صندلی روی کنارم ميپاشد صورتش روی مهربانی رنگ ميبيند که را خرابم حال

 ...ميگيرد

-  چون کنی تحمل رو ها گذشته زجر سوم بار واسه نميخوام خودتم فکر به فقط من اما درست ميگی که اينايی ی همه

نفس ميشکنی ميشی، داؼون درون از دفعه اين بياری تاب نميتونی ديگه دفعه اين ميدونم . 

 انجام ميخواهم که کاری از مرا تا کند نفوذ عمقش به ميخواهد که انگار ميدوزد چشمانم به را اش مشکی چشمان عجز با

ميگيرم چشمانش از چشم. کند منصرؾ دهم ... 

- برگردم ازش ممکنه ؼير قاطعم ميگيرم که تصميمايی تو من بهبود کنی منصرفم نکن سعی . 

ميبينم صورتش در کامال را دلخوری. ميشود بلند و برميدارد دستم روی از را دستانش ... 

-  ميخوايی که کاری هر مختاری نداری من حرفای واسه شنوايی گوش تو ظاهرا اما بگم بهت که بود وظيفم من خودته ميل

بدی انجام . 

ميشود خارج اتاق از بلند های گام با و ميزند را حرفش ... 

 بی را هايش حرؾ تمام اينکه با. است رفته تحليل ام انرژی تمام ميبندم را چشمانم و ميدهم تکيه صندلی پشت به را سرم

 از برای چيزی من که بفهمد نميخواهد بهبود چرا. دهم دست از سادگی به را فرصت اين نميتوانم اما دارم قبول برگرد برو

باشم نگران خاطرش به تا ندارم دادن دست ... 

* است، گذشـته نبـــود يکی و بـــود يکی از کارم  

ام شـده گــم قصـه اوج در من  ….! 

*** 

 خاطرات اش روزه هر ديدن که چند هر است آسايشم و آرامش مامن تنها ها روز اين ميبرم پناه اتاقم به درمانده و خسته

است ؼنيمت من برای هم همين اما ميکند زنده برايم را گذشته  ... 
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 نازنين خالی تخت به و ميکشم دراز رنگم مشکی راحتیِ  روی ها لباس همان با و اندازم می تخت روی را چرمم کيؾ

 نيمه دوقلويم، خواهر وقتی ام؟ مانده من چرا پس رفت مامان رفت، نازنين نميشدم؟ راحت و نميمردم چرا...  ميشوم خيره

باشم نبايد هم من نيست او وقتی ام مانده زنده االن تا که سختم جان قدر چه من نيست ديگرم ی  ... 

* شوم؟ رانده زمين از تا بزنم گاز را سيب درخت کدام ی ميوه... خداوندا  

 

 

 بيايد، دنبالم کنم می قبول مقاومتی هيچ بی! باشد برايم شانس منتهايی شايد که سفری رسد، می موعد روز باالخره

ام شده زيبايی بازی شب خيمه عروسک  ... 

 چيزی يک اندازم، می را آخر نگاه و برميگردم کنم، می باز را خانه بزرگ حياط در زند می ساعت سر که بوؼی تک با

بود نخواهد قبل مثل چی همه ديگر بگذارم خانه حياط پادر دوباره وقتی گويد می درونم ! 

 

پذيرند می سخت هم هوارا بازدم دمو هايم ريه فرستم، می صدابيرون بی را نفسم  ... 

هم راننده ، ميشود پياده زند، می نمايی دندان خنده...  رنگ زرد تاکسی يک درون نشسته پشت اينبار ... 

ميگذارد عقب صندوق در را چمدان راننده و ميدهد سالمی  ... 

 

کنه؟ نمی اذييت که شدن بيدار زود -  

دارم عادت من"! اتفاقا نه -  ... 

ميگويد و ميکند محوی خنده  

چرا دونم نمی ، گيری می انرژی خودت از زيادی - ! 

 صرؾ روزانه را انرژيم همه کنم فکر رذالتش به کمتر اينکه برای فهمد نمی چطور ، خب است حماقتش از ؟!داند نمی

کنم می بيهوده ! 

 

 های برگه روی نگاهم خاصی قصد بی است، شده چاپ رنگ قرمز بليطهای روی ملبورن به مستقيم پرواز هشت ساعت

 در عطرش بوی...  آورد می نزديک را سرش است، داده تکيه آن پشتی به و نشسته کنارم صندلی روی ، مانده ثابت بليط

ميشود زياد تنفسيم محدوده ... 

 

کنی حساب من همراهی روی تونی نمی بگم بايد باشی دمق اينطور سفر آخر تا بخوای اگه -  ... 

ميکند قشنگی خنده ، ميشوم خيره آرامش دريا به ، برميگردم ... 

نيستم بلد بازی شلوغ من -  ... 

کافی همين ، باش عادی فقط تو -  ... 

؟ مطمئنی - ! 
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کرد نمی مد جزو مدام کاش ميگيرد، نفسم آورد، می تر رانزديک سرش ! 

ميشه عالی کنی قاطيش حس هم يکمی -  ... 

ام شده خجالت ؼرق کنم می وانمود" مثال و ميکنم صاؾ را ام سينه  

بينم نمی لزومی -  ... 

ميبينم من ولی -  ... 

 

 نفرت های انسان ، ببرند لذت فقط عمرشان ثانيه به ثانيه از خواهند می که است آدمهايی دسته آن از ميکند، نگاهم حس با

دهند نمی اهميت ديگری چيز به حرفی سه کريه واژه آن جزء به زندگی در که انگيزی  ... 

 ژست و سايد می را اش بااليی لب اشاره انگشت با و گذارد می چانه روی را شستش انگشت ، آورد می باال را دستش

ميگيرد خود به را متفکر های انسان ... 

 

ميشه جذابتر خيلی شفاؾ، سفيدو وقتی پوستت ، ميکنه تيره رو پوستت ياد نمی بهت رنگ اين -  ... 

عوضی مردک کنم، پاره تيکه را لبانم خواد می ،دلم ميگيرم تهوع حالت پروايش بی نظر اظهار اين از  ... 

ميکند برداشت اشتباه را کارم رود، می لبهايم سمت دستم ناخودآگاه  

باشه حواست ديگه باره که کن،گفتم ولش ميشه تر زشت حاال، نزن دست -  ... 

 

ميکردم کنسل را انگيز رؼت مسافرت اين نرفته هنوز وگرنه ميشود اعالم پرواز شماره که آوريم می شانس ... 

 فاصله ازمن صندلی دسته يک اندازه الاقل ،اينطوری ميکشم ای آسوده نفس ميگيرم جا مان مخصوص صندلی در وقتی

ندارم کنم حس را تنش داؼی مدام اينکه تاب دارد،  ... 

 اوج و ميشود بسته هواپيما های چرخ باالخره و ميشود خوانده مهماندار زبان از ،همه خلبان ،نام پرواز شماره مقصد،

ميگيرم مالش دل کمی اوج لحظه در ولی دارم عادت فرودها فرازو اين به ميگيرد،  ... 

آيد می حرؾ به ، است بسته چشمانم  ... 

 

نفس؟ ترسی می -  

شده معنی بی است وقت خيلی ترس من برای...  ميکنم راباز پلکهايم الی  ... 

 ... نه -

پريده رنگت ولی -  ... 

ميگيره اوج داره هواپيما که وقتی مال فقط نيست، چيزی -  ... 

؟ باشم مطمئن -  

خوبم...  آره -  ... 
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شود می خيره کنارش کوچک پنجره به و ميکنه بسته بازو نرم را چشمانش ... 

 است قرار که زيادی زمانی به ، انگيزاست چقدرنفرت اش اضافه دقيقه ده آن با لعنتی ساعت شانزده اين آيد می نظرم به

 به دوباره و بگيرم را جانش جا، همين االن همين توانستم می کاش درد، از پر فکرِ  يک ، ميکنم فکر باشم او کنار اينجا

ببرم پناه خوابم اتاق ! 

 را خوردنم تکان!  گيست کالفه از کمتر او با صحبتی هم مگر ولی...  ميشوم کالفه مطلق سکوت از گذشته ساعتی يک

خندد می محو و کند می سمتم را رويش فهمد، می ... 

 

 بهتری؟ -

خوبم که گفتم -  ... 

خوابيدی؟ کردم فکر ست، بسته چشمات ميشه ساعتی يک -  

حساسم خوابم جای به عجيب بره، نمی خوابم تومسافرت وقت هيچ نه -  ... 

بودی؟ آورده خود با بالشتم کاش پس -  

حيؾ ولی ميشد، خوب - ! 

ميکند نوازش را دستم روی نرم و آورد می جلو را دستش حرؾ بی  ... 

داری؟ نرمی پوست چه -  

؟ چيه منظورتون -  

بشه پرت حواست اينکه برای فقط کن فکر -  ... 

نميشه پرت چيزا اين با حواسم من -  ... 

است سوختن حال در هميشه چرا اين خدايا صورتم، نزديک نزديک آورد، می جلو را سرش ! 

خانوم نباش مطمئن انقدر -  ... 

مطمئنم خودم به من -  ... 

باشی مطمئن انقدر تونی نمی هاشون توانايی و بقيه درمورد ولی! شايد خودت به -  ... 

 

 از خودش که کسی ولی... سوزاند ،می کند نمی ،نگاه نه کند، می نگاهم شوم، می خيره چشمانش به حرؾ جای به

شود نمی برافروخته آتش ديدن با که خاکستراست  ... 

 هنوز دستش ، است من حالت تؽيير منتظر شايد دهد می ادامه را نگاهش ماند، می خيره خمارشدن مرز تا چشمانش

زند می بهم را حالم دستانش رطوبت ، قبل تراز متفاوت ولی ميکند نوازش  ... 

ميزند فرياد را زدگی نفرت زدگی تب جای به نگاهم ، بزنم فرياد خواهد می دلم ميگيرد، نفسم ... 
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 رم، می لو سری، خيره اين کند پيدا ادامه بدهم، او به ورود مجوز ندارم اجازه من ، آيد می يادم چيز همه آن يک در ولی

 خوشی حال ، شده منقطع صدايش ، آورد می جلو را سرش باز نشيند، می خنده نگاهش ته ميزند، شده جذب کم کم نگاهم

انگار ندارد ! 

 

نباش مطمئن زياد گفتم ديدی -  ! 

ميگويم خاصی لحن با و ايستم می خندد می که لبانش روی و مکنم کاووش صورتش اجزای در  

حد همين ،در داری فرق بقيه با تو اينکه، فقط ولی...  قبول -  ... 

هايش پيروزمندانه آن از خندد می  ... 

ميياد حساب به مثبتی نکته دارم فرق بقيه با نظرت به که اين کافی، برام همين ، باشه - ... 

 باز را نگاهش ، خواد می را کنارش کوچک پنجره آن دلم...کند نمی ممانعتی ميکشم، بيرون دستانش زير از نرم را دستانم

 آن روی هنوز من و ميگذرد دقيقه چند ميشوم، ،خيره باشد من شانس توانست می که جايی به حسرت با من و دوخته آن به

نشيند می نگاهم در نگاهش ميگردد، بر هوا بی ام، کرده زوم کوچک پنجره  ... 

؟ کنيم عوض رو جامون خوای می کنی، می نگام اينطوری خاصيت بی پنجره اين خاطر به -  

؟ ميشه -  

 

هستند جلوتر قدم يک هميشه که ميگيرد را کسايی ژست بازهم!  است طلب جاه چقدر ، دهد می تکان سری ... 

آيد می ما سمت به سريع مهماندار...  شويم می جا جابه حرکتی کمترين بدون و آرام  ... 

 

؟ افتاده اتفاقی -  

باشه آزاد راهم مسير خواستم می دارم سرگيجه ، نيست خاصی چيز ، نه -  ... 

شدين می بلند اطالع بدون نبايد -  ... 

ببخشيد بله، -  ... 

بدين اطالع بهم شين،قبلش بلند خواستين اگه بازم ميشم ممنون -  ... 

حتما چشم - "... 

 

کند نمی توجهی و ميدهد نشان کمربند بستن مشؽول را خود زند می حرؾ او با که مدت تمام سام  ... 

 ولی کند، نوازش هم را او ، آبی نگاه آن تا دهد می جان دارد شود، می خم رويش وجلوی آورد نمی طاقت سر آخر دختر

پرسد می دوباره شود، می نصيبش محض محلی بی ... 

 

ندارين؟ الزم خوبين؟چيزی به که مطمئنين -  
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زنم می پوزخندی ميکند، ضايعش قاطع ی نه بايک سام  ... 

چرخاند می من سمت را سرش برميگردد، سرجايش هم در اخمهايی با و کند می زياد را اش فاصله دختر  

کنه توجه جلب خواست فقط بيچاره، دختر نگفت چيزی -  ... 

است کرده کم هم را ابليس روی نفس به اعتماد در بشر اين رود، باالمی ابرويم تای يک  ... 

؟ زدم حرفی من کردی فکر چرا بعد -  

ميزنه فرياد رو درونت نگاهت بگی چيزی نيست الزم زنی، می حرؾ باچشمات تو -  ... 

 

بخواند؟ را نگاه حرؾ تواند می" واقعا لرزد، می دلم ته خورم، می يکه ! 

است زود شدن مقلوب برای هنوز ، نشود قفل نگاهش در نگاهم ديگر بندم می عهد خود با همين برای  ... 

 ،حالت داريم پرواز ديگر ساعت سه و دهد می نشان را نه ساعت های عقربه معلقيم، آسمان روی ماهنوز و شده شب

ندارم خوبی حال ، ميشوم جا جابه جايم در مدام دارم، آزاد هوای به مبرم ونياز شده شديد تهوعم  ... 

پيچد می وار زمزمه درگوشم صدايی...  ميکشم عميق نفس و بندم می را چشمانم ... 

 

؟ گی نمی هيچی چرا ؟ خوبی...  نفس -  

نيست خوب حالم -  ... 

؟ داری عادت طوالنی پرواز به گفتی که تو -  

نيستم خوب زياد اينبار ولی آره -  ... 

ماند نمی برايت خوشی حال"قطعا کنی نگاه انگيزت نفرت هدؾ به مدام وقتی ، است همراهم خاطر به البد  ... 

نشيند می ام سرشانه دستش  ... 

نيست خوبی زياد چيز اينجا تو سکوت بزن، حرؾ يکمی -  ... 

بگم؟ چی از -  

؟ بگم من خوای می -  

بهتره اينطوری ، آره -  ... 

خورد می تکان صورتم روی آرام نگاهش و ميکند نوازش را ام سرشانه هنوز دستش ... 

 وقت هيچ ولی يام می اينجا زياد ،من ببينيم رو ديدنيش جاهای باهم هستيم ملبورن تو که وقت چند اين تو خواد می دلم -

 سال ده تو شهر اين ، بگذره خوش هم تو به ميدم قول ، خوبيم همراه ولی بگردم، رو جا همه حسابی درستو نکردم فرصت

نميشه که حيؾ ولی باشم اينجا تونستم می خواست می دلم خيلی ، بوده زندگی واسه دنيا شهر بهترين نامزد اخير  ... 

نداری؟ تعهدی کسی به که ؟شما چرا -  

دختر افراطيم پرست ميهن يه من سخت، کشورم مادرو پدرو از دورشدن برام ميشه؟ مگه - ... 
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 خوب به تظاهر پای هم را حرفش اين! ميهن و خوانواده به برسد چه وفادارباشد هم بودن انسان به ،حتی نميشود باورم

ميگذارم قلبم روی ديگر نفرت رد يک هم باز و گذارم می بودنش  ... 

 

ميدم ترجيح جا همه به ايرانو منم -  ... 

 داشته تونسته نمی بيشتر دليل يه ايران برگرده دوباره شده حاضر ،ولی خونده درس اونجا بوده، پاريس که کسی ، معلوم -

واقعی پرست ميهن يه اونم اينکه ، باشه  ... 

 

اوست کردن نابود برگشتن برای دليلم تنها و تنها داند نمی احمق ،بيچاره ميزنم خند زهر  !!! 

 نفس ميشود، اعالم استراليا هوايی مرز به ورود خلبان کابين از باالخره تا چرخد می ملبورن وحوش حول هايمان حرؾ

ميکنم پر هوا از را وجودم تمام ميرسد زمين روی که پايم نفسی بی ساعت همه اين بعد باالخره و کشم می ای آسوده  ... 

 من و گذرد می ساعتی نيم شهر حومه در وياليی خانه به رسيدن تا ميدهد، وآدرس ميکند خبر را ماشينی ، هم او ، م خسته

هستم دادن جان حال در کم کم  ... 

 گلويم در بؽض کنم استراحت کمی باالخره توانم می که جايی ديدن با من و ميکند باز برايم را در راننده ايستد، می ماشين

ام خسته خيلی نشيند، می  ... 

 

 ويويی با ای شيشه تمام وياليی خانه يک ست، رويايی قصر يک حد در خانه پسر، سه و دختر دو ، آيند می جلو خدمه

است کرده زيبا عجيب را شب تاريک فضای الوان های چراغ آن با که استخری و جنگل روبه عالی  ... 

 همه به همکارش و خوانوادگی دوست عنوان به را ومن ميکند بشی خوشو ميکنند صحبت انگليسی گی همه که خدمه با

ميکند انتخاب را کناری اتاق هم خودش و ميگذارد اختيارم در را زيبايش قصر باالی طبقه بزرگ اتاق و کند می معرفی  

... 

 تا ميگذارد، تنهايم و ميشود اصرار بيخيال ندارم، هم را چيزی خوردن يا گرفتن دوش حوصله حتی که ام خسته انقدر

بکشم او بی نفس يک بتوانم دوباره  ... 

 

 اينگونه ميچرخانم قفل در را آن... ميکند جلب را توجهم کليدی در پشت... ميبندم سرم پشت را در و ميشوم اتاقم وارد

 روتختی با چوبی ی نفره دو تخت تا که ام خسته آنقدر... نميشود اتاق وارد اتفاقی کسی که باشم مطمئن ميتوانم حداقل

 يک به را خودم تا ميکشم دراز آن روی کنم توجهی اتاق اساسيه بقيه به آنکه بی ميبينم اتاق وسط که را آن رنگ شيری

کنم دعوت عميق خواب ... 

- ميری؟ داری کجا. کن صبر نازنين؟  

 جلوی نميتوانستم و بود شب... بود بريده را امانم ميزدم که نفسی نفس... دويدم می بلند درخت همه آن ميان نازنين دنبال به

ميرسيد گوش به که بود ما تند های قدم صدای تنها و بود کور و سوت جا همه. ببينم را پايم ... 

- کن صبر ميکنم خواهش بيام دنبالت نميتونم من نازنين . 
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 جايی ديگر چون ايستادم حرکت از... گرفت باران و کرد ؼرش آسمان ناگهان... ميدويد وقفه بی و نميداد گوش حرفم به

 ابرها بود کرده روشن مرا راه که نوری کورسوی تنها و بود شده پنهان ابرها پشت ماه. انداختم نگاهی آسمان به نميديدم را

 ميکردم احساس که بود بلند قدر آن شنيدم را کسی ی قهقهه صدای ناگهان ميرفت گيج سرم... بودند کرده پنهان خود پشت

 حد از بيش ها زمزمه بشنوم درستی به نميتوانستم ميکرد زمزمه گوشم کنار کسی... شود پاره که است االن گوشم ی پرده

 روبرويم کسی... شدند نزديکتر ها زمزمه... بود ريخته بهم را اعصابم بالتکليفی اين ميچرخيدم خودم دور... بودند آرام

 آمد نزديکم نازنين... ميشناختم خوبی به را زده عصيان چمنزار آن چشمانش، برق اما نميشد مشخص اش چهره بود ايستاده

کرد زمزمه گوشم کنار و ... 

- بذار راحتش کن ولش اونو. بدی انجام کارو اين نداری حق تو . 

 را دستم... ميگرفت اوج بيشتر لحظه هر قهقهه صدای بودند کرده ام دوره ها زمزمه... برداشتم عقب به قدمی ترس از

کشيدم جيؽی دل ته از و گذاشتم گوشم روی ... 

- خوبه؟ حالت نفس؟ نفس؟  

 از ترس با... بود نشسته تخت روی کنارم سام... دهم تشخيص را موقعيتم تا ميکنم باز را چشمانم... ميزند صدايم کسی

ميپرم جايم ... 

- ميکنی؟ کار چی اينجا تو  

- اينجا اومدم بالفاصله همين واسه افتاده واست اتفاقی کردم فکر شنيدم جيؽتو صدای من . 

ميکشم ام کرده عرق صورت به دستی... آورم می ياد به را وحشتناک خواب آن حرفش اين با ... 

- خوبه حالم من باشی نگران نيست نيازی کشيدم جيػ همين واسه ميديم کابوس داشتم من . 

 مطمئنی؟-

ميشوم خيره نگرانش آبیِ  دريای به و ميدهم تکان سری ... 

- بيارم آب ليوان يه واست برم من بشين همينجا پس . 

 چه من از نازنين... بود وحشتناکی خواب... ميکشم عميقی نفس... ميرود بيرون اتاق از و ميشود بلند تخت روی از

 قفل از پس که کليدی و باز درِ  به نگاهم بگذارم؟ راحت بايد را کسی چه باشم؟ داشته کاری نبايد کسی چه به ميخواست؟

شد؟ اتاق وارد چگونه سام پس بودم کرده قفل خواب از قبل را در من... افتد می بودم گذاشته ميز روی  

لنگد می کار جای يک... است آشفته افکارم... ميکشم صورتم به دستی ... 

 آن و ميکشم سر را ليوان آب... مينشيند تخت روی باز و ميگرد طرفم به را ليوان... ميشود اتاق وارد آب ليوان يک با سام

گذارم می تخت کنار پاتختیِ  روی را ... 

- بری ميتونی خوبه حالم من آب بابت ممنون . 

- بمونه پيشت بزنم صدا رو دخترا از يکی اينکه يا بمونم پيشت بخوابی که وقتی تا ميتونم من خوبه؟ حالت مطمئنی . 

- ميشه؟ اگه... باشم تنها ميخوام خوبه حالم که گفتم نه  

بازميگردد سمتم به خروج قبل ميرود در سمت به و ميشود بلند جايش از ... 

- بزنی صدام کافيه داشتی مشکلی اگه . 

- ممنون. باشه . 
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برود تا ميکند را پشتش ... 

 سام؟-

ميکند نگاهم پرسشگرانه و بازميگردد دوباره من صدای با ... 

- شدی؟ اتاق وارد جوری چه تو  

ميدهد باال را ابرويش تای يک ... 

- چيه؟ منظورت  

- بودم کرده قفل درو بخوابم اينکه از قبل من . 

- کردم باز درو کليدا اون با. هست خدمتکارا دست زاپاس کليد سری يه هميشه خب . 

ميبندد سرش پشت را در و ميرود حرؾ بدون هم او... ميدهم تکان سری ... 

*** 

 سينی با ها خدمتکار از يکی... ميکنم باز را در و ميشوم بلند جايم از... ميکشد بيرون عميقم خواب از مرا در صدای

ايستاده در پشت ؼذا حاوی ... 

- باشيد گرسنه شايد کردم فکر آوردم ناهار براتون خانوم سالم . 

 بود شده متوقؾ دو روی که ای عقربه ديدن با و اندازم می تخت باالی ساعت به نگاهی است؟ چند ساعت مگر ناهار؟

بودم؟ خوابيده همه اين چگونه من... ميشود تا چهار چشمانم  

 خانوم؟-

ميگيرم دستش از را ؼذا سينی... ميکشد بيرون بهت دنيای از مرا اش انگليسی ؼليظ ی لهجه آن با خدمتکار صدای ... 

- کجان؟ آرمند آقای. ممنون  

-  که دادن اينم و کنن صرؾ جنگل توی شما با ميخوان رو شام بگم بهتون که گفتن و شدند خارج خونه از زود صبح ايشون

شما به بدم . 

ميگيرم دستش از را جعبه و ميگذارم ميز روی را سينی... ميگيرد روبرويم را کوچک رنگِ مشکی ی جعبه يک ... 

- چيه؟ اين  

- نديدم داخلشو من نميدونم . 

- بری ميتونی. باشه . 

 آن درون قرمز لباس يک... ميکنم باز را درش و ميگذارم تخت روی را جعبه... ميشوم اتاق وارد و ميبندم را در

 تخت روی را آن... زيباست نسبتا ی بنده دو لباس يک... ميگيرم جلويم و ميکشم بيرون را لباس... ميکند خودنمايی

 از که ميکشم بيرون را شال... است آن درون هم رنگ زرشکی حرير شال يک... ميکنم نگاه جعبه درون به و ميگذارم

" است شده نوشته تحريری خط با آن درون... برميدارم را کاؼذ و ميشوم خم... افتد می زمين روی کوچکی کاؼذ آن الی

سام... بپوشی اينو شب برای ميخوام " 

 ؼذا سينی طرؾ به و اندازم می قرمز لباس کنار تخت، روی را کاؼذ... نميشود ديگر اين از تر رمانتيک ميزنم پوزخندی

 ...ميروم
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*** 

 های چشم دور مشکی، چشم خط و بستم سرم پشت شلخته صورت به که موهايی و قرمز لباس آن با... ايستم می آينه جلوی

ميکشم هايم لب روی و برميدارم را رنگم قرمز رژ... ميرسم نظر به اؼواکننده ديگر وقت هر از بيش ام عسلی ... 

 قبل و برميدارم را ام دستی کيؾ و اندازم می ام شانه دور را حرير شال... است رفتن وقت که ميفهماند من به در صدای

ميکنم باز را در و نشانم می لبانم روی را لبخند در کردن باز از ... 

-hello lady... 

 هر از بيش رنگ آبی براق پيراهن و مشکی خوشدوخت شلوار و کت آن با... اندازم می نگاهی سام جذاب صورت به

ميرسد نظر به تيپ خوش ديگر روز ... 

 .سالم-

ميکند حلقه را دستش و اندازد می پايم سرتا به نگاهی ... 

- زيبا؟ بانوی دارم رو شما همراهی ی اجازه  

اندازم می دستش ی حلقه درون را دستم ... 

 .البته-

ميکنيم طی جنگل به رسيدن تا را کوتاهی نسبتا راه و ميشويم خارج اتاق از هم با ... 

- اينجا اومديم کار واسه ميکردم فکر من . 

-  خب. نميشه کم وقتمون از چيزی بگذرونيم خوش يکم اولو روز نظرم به... موقعش به کارم. دختر داری ای عجله چه

رسيديم ديگه . 

 از بيش را فضا ميکند عبور جنگل وسط از که آبی نهر صدای و است روبرويم رنگارنگ ؼذاهای از پر شاهانه، ميز يک

است کرده زيبا اندازه ... 

ميکشد عقب را صندلی دو آن از يکی و ميرود ميز طرؾ به سام ... 

- بانو؟ بشينی نميخوايی  

مينشيند من روبروی صندلیِ  روی هم خودش... مينشينم و ميروم صندلی طرؾ به ... 

- اومد؟ خوشت  

کنم پر تميز هوای از را هايم ريه تا ميکشم عميقی نفس و اندازم می نگاهی اطراؾ به ... 

- استادی کردن سورپرايز تو بگم بايد . 

ميبينم وضوح به چشمانش در را خوشحالی برق ... 

- بذاری زيادم ی تجربه پای به بايد اينو . 

اندازم می باال را ابرويم تای يک ... 

- نه؟. ديگه باشه داشته هم مزيتی يه بايد رنگارنگ زنای با گذرونی خوش همه اين باالخره  

- نبودم زيادی زنای با من. کردی برداشت اشتباه تجربه از منظورمو . 
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ميزنم پوزخندی ... 

- باشه داده انجام کارو اين بارها که کنه آماده زن يه واسه رو ميزی همچين يه ميتونه کسی تنها ميکنم فکر من ولی واقعا؟ . 

 وفق بر چيز همه تا کنم اش همراهی شاعرانه اصطالح به فضای اين در هم من دارد توقع حتما... ميکند نگاهم دلخورانه

باشد مرادش ... 

- ميبينم تنفرو من . 

 چی؟-

- باشی؟ متنفر ازم انقدر شده باعث چی. ميبينم تنفرو حس چشمات، تو  

ها چشم اين به لعنت... اندازم می پايين را سرم ... 

- باشم؟ متنفر تو از بايد چی واسه. ميکنی اشتباه داری  

 ای جرعه و برميدارد باشد شراب ميزنم حدس و است رنگی قرمز ؼليظِ  مايع آن درون که را گيالسی ميز روی از

 ...مينوشد

- نداری؟ اعتماد بهم چرا. ميپرسم تو از سوالو همين دارم منم  

- ندارم؟ اعتماد گفته کی  

- نميکردی قفل درو اون وقت هيچ داشتی اعتماد اگه . 

کند بارانم تير هايش سوال با دارد قصد افتد می دوران به سرم ... 

- ميکرد کارو همين بود من جای دختری هر . 

- نه تو ولی ميکرد کارو اين دختری هر آره . 

ميکند ام کالفه ... 

- بخوريم ؼذا باهم تا اينجا آوردی منو که ميکردم فکر من . 

ميگذارد ميز روی را شراب گيالس ... 

- نگرفتم سواالمو جواب هنوز من که هرچند. کنی شروع ميتونی درسته . 

ميکند نگاهم همچنان... ميگذارم دهانم درون و ميکنم را است ظرؾ درون که گوشتی از ای تکه ... 

- بخوری؟ چيزی نميخوايی تو  

- نيست گرسنم زياد من بخور تو . 

دارد را کردنم ذوب قصد و ميکند نگاهم همچنان زيرا ميشود زهرم ميخورم هرچه اما ميخورم را ؼذا از کمی ... 

- بهش؟ زدی زل اينجوری که ديدنيه انقدر چی بگی بهم ميشه  

- کی؟ بگی بايد چی بگی نبايد  

ميکنم باز دومرتبه و ميبندم را چشمانم حرص روی از ... 

- کی؟ خب  
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 .تو-

ميکنم نگاهش عصبی ... 

- خستم خيلی اتاقم برگردم ميخوام من شد تموم ديدزدناتون اگه خب . 

ميشود راهم سد و ميگيرد قرار جلويم بالفاصله ولی بروم که ميشوم بلند جايم از ... 

- کردم خرابش ظاهرا اما بودم چيده برنامه کلی امشب واسه من ميری؟ داری کجا . 

ميکند فرو موهايش در را دستش و برميگردد ... 

- بشه ناراحتيت باعث که نزنم حرفی ديگه ميدم قول بشين ميکنم خواهش نفس . 

ميکند هدايت ميز سمت به مرا و ميگذارد کمرم پشت را دستش ... 

- دارم واست ديگه سورپرايز يه من ولی ندادی جواب سواالم به اينکه با. بانو بشين . 

برسد پايان به کذايی شب اين سريعتر چه هر تا ببينم هم را دومش سورپرايز که مينشينم ميز پشت مطيعانه ... 

 کدام هر که حالی در سفيد های پيراهن و مشکی های شلوار و کت با مرد دو موقع همان و ميکوبد هم به را دستش دو سام

 کنار و ميشود بلند جايش از سام... ميکنند نواختن به شروع حرؾ بی و آيند می ما سمت به است دستشان در ويولون يک

آورد می جلو را دستش يک و ميزند زانو من ميز ... 

- بانو؟ ميرقصی من با  

ندارم را يکی اين تحمل واقعا اندازم می باال را ابروهايم ... 

- خستــ من ديگه وقت يه واسه بذار ميشه اگه سام ... 

ميکند بلند و ميکشد را دستم ... 

- ببر رو استفاده نهايت فرصت اين از پس کنيم کار بايد فقط فردا از چون بگذرونيم خوش بايد فقط امشب بانو نخير . 

 درون... ميگيرد را دستم يکی، آن با و ميگذارد کمرم پشت را دستش يک... ميکشد آؼوش در و ميکند دور ميز از مرا

بگذراند بخير را امشب يک ميخواهم خدا از... ميکند ملتهب را حالم نفسش گرمای... ميزند زل چشمانم ... 

- مياد بهت خيلی راستی . 

 چی؟-

ميکند اشاره لباسم به چشم با ... 

- ميشی زيباتر هميشه از لباس اين تو که بودم مطمئن بخرمش ميخواستم وقتی. ميگم قرمزو لباس . 

- ميپوشم؟ لباسو اين من که ميدونستی کجا از ولی تعريفت از ممنون  

- اتاقت درِ  فرستادم همين واسه ميپوشی که ميدونستم . 

کند ام ديوانه امشب دارد قصد... ميکند نوازش را کمرم پشت دستانش از يکی با ... 

-  از جوابمو راحت خيلی ميتونم نميدی سوالمو جواب که وقتی. نفس ميشناسم ميکنی فکر که چيزی اون از بيشتر رو تو من

ميشن مانع چشمات اما کنی کتمان رو حقيقت داری سعی تو. بگيرم چشمات تو . 

ها چشم اين به لعنت هم باز ... 



 

 

ی انتقامالهه   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  87 صفحه

- ميگن دروغ باشه الزم وقتی هم ها چشم. نکنی اعتماد ها چشم حرؾ به زياد بهتره سام . 

-  حتی داره صداقت چشمات. ميکنه متمايز دخترا بقيه از رو تو که ويژگی همون اين. نه تو های چشم اما ميگن دروغ آره

باشه نداشته زبونت اگر . 

ها چشم اين به لعنت هم باز ... 

 را آن و ميکند آزاد را هايم شانه دور حرير شال کمرم روی دستانش حرکت... ميدهد ادامه همچنان را دستانش نوازش

اندازد می زمين روی ... 

شوم آزاد دستانش حصار از ميتوانستم کاش... ميشوم داغ افتد می لختم های شانه به که گرمش نگاه ... 

- شالــ بايد من سام ... 

 هايش چشم مواقع اينجور هميشه چرا... است ملتهب آرامش دريای... ميشود حرفم ی ادامه از مانع چشمانش خيرگی

کنم؟ باور را رويش کدام... ندارند؟ را سابق شيطنت ديگر ميشوند؟ مظلوم  

... ميرسد لختم های شانه به هايم چشم از و است چشمانم روی همچنان هم سام گرم نگاه و نوازند می همچنان ها نوازنده

 خود به مرا... بگذارم آزادش اينگونه نبايد بدهم وا نبايد من... حالت اين از متنفرم... ام شده الل انگار بزنم حرفی نميتوانم

 آتيش گردنم روی هايش نفس رد... ميگيرد گر بدنم تمام يکباره به... ميکند فرو گردنم درون را سرش و ميکند تر نزديک

نميکند؟ تمام را سوزاندن چرا خدايــــا... مينشاند گردنم روی بر ای بوسه... ميسوزاند و ميگيرد  

کنم دور خود از را او تا ميگذارم اش سينه روی را هايم دست ... 

- کن تمومش ميکنم خواهش سام . 

کنند تمام زودتر را مسخره نمايش اين ميشد کاش... ميکشد خط اعصابم روی ويولون آرام نوای ... 

 بؽض... ميروم عقب دوقدم و ميکشم بيرون آؼوشش از سرعت به را خودم... ميکشد بيرون گردنم گودی از را سرش سام

بجوشد هايم چشم درون از که نيست اشکی اما ميلرزد وقفه بی ام چانه... نميکند رهايم هم حاال لعنتی ... 

ميگيرم جلويش را لرزانم دست برميدارد که را قدم اولين... ميفهمد را بدم حال سام ظاهرا ... 

- سام نيا نزديک . 

ميکند نگاهم بهت با ... 

- دفعــ يه نبود حواسم اصال من...من. نفس ببخش منو ... 

کنم خراب سرش روی را کائنات تمام ميخواهد دلم ميکشم فرياد ... 

- نکن تکرار کارو اين وقت هيچ ديگه ميکنم خواهش و کن بس . 

ميشنوم را پشيمانش صدای... ميدوم ساختمان طرؾ به و ميزنم چنگ زمين روی از را لعنتی شالِ  ميکند نگاهم عجز با ... 

- کردم اشتباه من. کن صبر ميکنم خواهش نفس نفس؟ . 

 را ها ظرؾ شدن شکسته و سام فرياد صدای تنها ميرسم ساختمان در به که وقتی... ميدوم وقفه بی و ايستم نمی ای لحظه

 ...ميشنوم

 وجودم تمام ميکنم احساس... بسته را ام تنفسی راه هميشه مثل بؽض... ميکنم پرت تخت روی را خودم و ميرسم اتاقم به

 اکسيژن... ميکنم پاک را گردنم روی اش بوسه جای بار چند و ميزنم چنگ را گردنم... ميدهد را لعنتی آن تن عطر بوی



 

 

ی انتقامالهه   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  88 صفحه

 اما ميپرستيد را انگيز نفرت مرد آن عاشقانه که دوقلويی خواهر به خيانت... ميدهد خيانت بوی وجودم تمام... آورم می کم

چشيدم را بود او به متعلق که چيزهايی طعم جايش به من امروز ... 

 

 تؽيير ديشب به نسبت حسم ميکنم، باز را چشمانم ميشود پخش پائين سالن از است معلوم که اليتی موزيک صدای با صبح

هستم ام رفته که عميقی خواب مديون را اين و ام شده آرام کمی کرده،  ... 

 فرو ماوراء در ميکند، پر را ذهنم ديشب رقص قبلی قصد بدون و ناخودآگاه...  آيم می پائين تخت واز ميکنم ای خنده

 ...ميروم

... ...  ها فاصله شدن کم...  پرصدا نفس عالم يه... داغ آؼوش يه...  رقص تقاضای...  سلطنتی شام... جواب بی سواالت

سر آخر و  ... 

 

 حماقت اين...  را فکرم ، را خودم...  بدرم را ذهنم خواد می دلم ، ميشود محسوس اندامم لرزش افتم می که آخر رفتار ياد

 فکر حتی رفتارش به کردم جرات چرا کنم، ساقط هستی از را خودم همه از اول توانستم می کاش...  را وارانه خيانت

خائن ،منِ  انصاؾ بی ،منِ  شرم بی منِ  کردم،  ... 

 باز... ميرود خنده باز ، دهد می سياهی دنيا يک به را جايش باره يک قشنگ های حس همه ميشوم، منزجر خودم از باز

شود می عالم های حس ی همه جايگزين انتقام هم باز... شوم می خشم پر باز... رود می معصوم چهره ... 

ميزنم نفس نفس  ... 

 

 واقعی چهره الاقل و رفت می کنار ها پرده خواست می دلم اندازم، می دقيقی نگاه ام چهره ،به ايستم می آينه روبروی

 انسان نماد هم باز تواند می تنفر همه اين با انسان مگر!  هستم موجودی چه تمثيل" دقيقا دانم نمی ديدم، می را خودم

 !!!باشد

است کردن تلؾ وقت فقط پس رسم، نمی که جايی به کافيست، موشکافی دهم می تکان سری  ... 

 به رسيدن برای مرا که تصميمی يک ، عالی تصميم يک...  ام گرفته تصميم يک امروز...  روم می فرو خود جلد در

حس از پر نفس يک...  خواهد می او که آنی بشوم خواهم می ميکند، کمک هدفم  ... 

 

 هم خودش را اش شده خرد های تکه حتی که بپاشمش هم از جوری وبعد کنم جذبش کنم، نابودش درون از کنم می قصد

کند هم سره نتواند  ... 

باشد ترس از مملو هميشه است مجبور من باوجود هم دنيا حتی پس...  انتقام ی الهه منم، اين...  ميکنم ای خبيثانه خنده  ... 

 ، کند مجذوب خودش اندازه به تواند می که سفيد جين يک با رنگ سياه تاپ ، است مناسب امروز برای اسپرت لباس يک

زنم می لبخند زند، می لبخند افتد، می نگاهش در نگاهم ايستاده، ها پله پائين  ... 

 و زند می جذابی لبخند...  حس تمام با هم آن دهم می جواب معطلی بی آورد، می جلو را دستش ، آيد می باال را پله چند

 ميگويد

 

- داشتی؟ خوبی خواب ، خير به صبح  
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بود خوب خيلی ، ممنون - ... 

چيدن ميزو دخترا بيرون بريم بيا خوشحالم، -  ... 

 ... اوهوم -

 خيره روبرويم مصنوعی درياچه به و کنم می آزاد را نفسم ريزد، می تنم در رخوتی زيبايش نمای و بيرون خنک هوای

 ... ميشوم

- باشم؟ داشته ازش عکس تا چند تونم می داری، عالی ويوی اينجا  

- باش راحت... نه که داره؟چرا پرسيدن اين ... 

- ممنون عاليه  ... 

نداشت قابلی -  ... 

 هم او و باشد بهتر رفتارم شده باعث تصميمم برم، می لذت خوردنش از شکل، بهترين به هم ،آن ميشود سرو صبحانه

است خوب خيلی اين و کند رفتار تر محتاطانه  ... 

- ؟ کنيم شروع تونيم می کی از آرمند ،جناب خب  

- بگردی؟ اطرافو اين و باشی ويال تو يکمی خوای نمی  

بندازم جلو کارمو يکمی دارم انرژی تا دم می ترجيح نه، االن برای يعنی نه، -  ... 

-  ، روکرده اونجا هوای ،دلم نرفتم وقت خيلی"ياررا"  رود اطراؾ يکم بريم خوام می بعدش ، ظهر تا فقط ولی قبول باشه

ببينی جا يه رو دنيا معروؾ برندهای ی همه تونی می کالينزاونجا خيابون بريم باهم باشی موافق که اگه بعدشم  ... 

ماند می تائيد منتظر و دوزد می چشمانم به را نگاهش  ... 

- موافقم باشه،  ... 

 

*** 

 پرسشگر را چشمانم نشيند می فاصله بدون کنارم عقب صندلی در وقتی ميگيرد کمک اش راننده از مسير کردن طی برای

دوزم می او به ... 

 

_ ندارم رانندگی ی حوصله زياد م، خسته زياد، راه  .. 

- نداره فرقی ، نيست مشکلی  ... 

- نيستی راضی زياد نشستم تو کنار جلو صندلی جای به اينکه از انگار ولی ! 

- ؟ ممکن حس ترين مفی با اونم کنی، حالجی منو رفتارای ی همه داری دوست هميشه چرا  

-  مقابل در اما شدم می کشؾ فقط هميشه" قبال من کنی، می کاری هر به مجبور آدمو تو ولی ، نبودم اينطوری! دونم نمی

کنم کشؾ دارم دوست مدام هستم توکه  ... 

ميکنم ای خنده طنازی با و اندازم می باال ابرويی  ... 



 

 

ی انتقامالهه   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  91 صفحه

-  می باشم کنارتم اينکه از حتی وقتا بعضی ولی ، نيستی ميل بی زيادم ميده نشون هات ،خنده نگاهت حاال، مثل... ببين

 ... ترسم

 

 توان می چطور ، آورد می زبان به رودربايسی بی را چی همه ، است فرد به منحصر عجيب بودن رک در ميگيرد نفسم

ميدهم انجامش پس...  نفسم من ولی!کرد بازی نقش مدام او مقابل در  ... 

 

-  می نظر به پاک معصومو ها بچه مثل وقتا بعضی ولی دوربود، ازت وبايد شيطانی مثل ميکنم حس وقتا بعضی چون شايد

 ... يای

؟ هاشدم بچه پسر شبيه االن باشم اميدوارم يعنی -  

- باشی اميدوارم تونی می جورايی يه ... 

 مخالفم ی شانه روی و ميکند رد سرم پشت از دستش چسبد، می بازويم به درست و ميکند رد راهم فاصله سانت چند همان

ميکند نوازش بازويم روی هم اش اشاره انگشت با ، ميگذارد  

- جالب چقدر ! 

 !چی؟ -

- نداره رو اجازه اين خوشتيپ جذاب مرد يه اما کنه نوازشت داره مجوز خاصيت بی کوچولوی ی بچه پسر يه اينکه  ... 

-  ولی باشه داشته پليد افکار نداره انتظار کسی خاصيت بی بچه پسر يه از باشه، بودنش خاصيت بی همون خاطر به شايد

تو شبيه کسی از  ... 

ميشود خيره چشمانم وبه کشد می عقب را خودش هوا بی ... 

- ؟ دارم پليد افکار تو به نسبت من ميکنی فکر" واقعا يعنی نفس  

- موفقی زحمتی هيچ بدون جسمشون آورن بدست تو کنی ثابت همه به مايلی خيلی ميکنم حس ، نيست من مختص ... 

ميگيرد من از را نگاهش بااخم  ... 

- منوشناختی ميکنی؟توچطور فکر اينطوری من به راجع تو!نميشه باورم" اصال  ! 

نميشود همکالم هم اش راننده با ،حتی ساعتی يک مسير آخر تا و برميگرداند را رويش حرؾ اين بعد .. 

افتد می راه سرم پشت اخم با اوهم بازميکند برايم را در و ميشود پياده راننده ... 

 

 همه خيال بی...  ميکند خودنمايی تازه سبز علوفه ميکند کار چشم تا جا همه ، رسيم می هکتاری چند مدرن مزرعه يک به

 اطرافم که خداروشکر... عميق و ممتد ميکشم نفس خواهد، می را دشت آن در کردن پرواز دلم... ميشوم کس همه و چی

کند ضايع را خوبم حس تا نيست  ... 

 می باران دلم است ابرگرفته و بارانی هواهم ميشود، پخش صورتم روی موهايم و آيد می خنکی نسيم... ميکنم نگاه باز

ميکند نوازی چشم گذرد می نزديکی آن از که رودی تپه باالی از ، ميرم جلوتر...  هايش وقفه بی آن از خواد ... 

ميشوم خيره و مينشينم زمين روی ميکنم، سبکی حس ، ميشود آرامش پراز وجود تموم  ... 
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- ؟ آب تو بريم نميشه نفس  

- سرت؟ به زده باز نازی  

- مگه؟ داره اشکالی چه توآب بذارم پامو دارم دوست خيلی  

- ؟"مثال ميشه چی زدی که گيرم حاال هات، خواسته معنی بی بس از  

-  خودش داره، دوست خيلی سامم ، نفس دونی می نازنين،وای نفس،ميشدی شدی نمی که کنی درکش تو بود قرار اگه آخه

 من... ميشه سبک اينطوری آدم انگار ،ميگه ببره آب تو پاشو داره دوست رودخونه کنار ميره وقتی گفت گفت،خودش بهم

نه يا ميياد خوشت تو ندارم کاريم ميرم  ... 

- ميکنم ،خواهش ها زياده عمقش نازی ... 

- مياره ذوق سر رو تو" اصال چی مونه می آدم... آور کسالت بابا،موجود برو  ! 

- کرده جور جفتو هم واسه خوب رو تخته درو خدا ست، ديونه تو مثل سامم شد معلوم پس  ... 

- ميارم در چشماتو جفت زدی حرؾ اينطوری سام به راجع ديگه بار يه ... 

- فهميدی؟ برم، نمی حساب هيچ شعورم بی توی از ميزنم،  

 

- خوبی؟ نفس... نفس...نفس  

برميگردم و ميکنم بلندی هين ... 

- شده؟ چی  

- نبودی اينجا خوبی؟انگار ميزنم صدات دارم وقت خيلی  ! 

- افتادم چيزی ياد يهو قشنگ، نهايت بی اينجا فضای خوام، می عذر... ببخشيد آهان  ... 

شود پاک صورتم های اشک ميکند ميشودواينبارکمک خيره باز کند، کمکم شدن بلند برای آوردتا می جلو را دستش  ... 

- ميکردی؟ گريه چی برای داشتی  

- افتادم ای خاطره يه ياد که گفتم ... 

- ميشه؟ خواهرت به مربوط  

- آره جورايی يه  !!! 

 

ميگويد است من به پشتش که همينطور افتدو می راه و هد می تکان را سرش  

 

- ؟ ديگه وقت يه واسه بذارم تونيم می نيست خوب حالت اگه  

- ببينم هم رو کارخونه داخل زودتر خواد می دلم خوبم، نه ... 
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 به ميبيند که را تعجبم...  مدرنيته تميزو" کامال و شده ،حصاربندی است بزرگ مزرعه يک شبيه که ميشويم فضايی وارد

آيد می حرؾ ... 

-  گوشتی محصوالت کالباسو سوسيس استيکو توليد برای نرا گوشت... همينطور هم ها بره جداشدن، هم از ها ماده نرو

ميکنيم استفاده لبنی محصوالت واسه هام ماده شير از و ميشه برده ... 

 

 مزرعه وسط ی کارخانه ، بريم می لذت و مشؽوليم وقفه بی هردو مختلؾ، زوايای از فيلم و عکس ميکنم، شروع را کارم

 به منحصر محصول به همانجا و ميشود وارد تازه و مستقيم صورت به مواد...  ايزولوه و مکانيزه تمام ميدهد، نشان هم را

ميشود تبديل تايسون مزرعه فرد  ... 

 

 و شود می گرفته همه فرد به منحصر خاص محصوالت تک ، توليد ی پيشرفته های دستگاه ، پرسنل تمامی از عکس

ميکند تکميل را آرشيوم  ... 

 تصويراز ضمن کليپ ساخت برای تا دهم می ادامه کيفی کنترل بخش جوان مسئول با را پرسشم سوالو ، مشؽولم هم باز

رود می اعصابم نخ روی سر پشت از صدايش که است پسر حرفای پی کمال تمامو حواسم...  کنم استفاده هم آنها ... 

 

- بعد دفعه واسه بذار رو بقيه"لطفا برن، استراحت برای خوان می هام بچه م خسته من کافی ديگه امروز برای ... 

 

روم می سام سمت و ميکنم خداحافظی او از اجبار به  ... 

 مانديم می مزرعه اين در بيشتر کمی ميشد کاش.. ميشويم سرسبز ی مزرعه وارد و آييم می بيرون کارخونه از هم با

ندارد وجود ديگر کجای هيچ ميگيرم اينجا سکوت از که آرامشی ... 

- ميشه حسوديم داره کم کم . 

است شده تر جذاب هميشه از ها ريش ته آن با که ميشوم خيره صورتش به ... 

- ميشه؟ حسوديت چی به  

- چرا؟. ميشی ؼرقش کامال ميکنی کار که وقتی. داری دوست بيشتر چيز همه از کردنو کار تو ميکنم فکر. کار به  

ميزنم تلخی لبخند ... 

-  صورت به اونم کردنو کار که کيه وگرنه. ميکنم کار ؼرق خودمو مسائل سری يه از فرار برای کنی فکر ميتونی تو

باشه؟ داشته دوست مداوم  

ايستد می حرکت از ... 

-  خواهرت رو که فهميدم شديم آشنا باهم که وقتی چند اين تو ميشه؟ خواهرت به مربوط ميگی که مسائلی سری يه اون

حساسی خيلی . 

 به را خودش انقدر چرا بزند؟ حرؾ نازنين ی درباره مهابا بی اينگونه ميکند جرات چطور ميشوم خيره چشمانش درون

ميزند؟ ندانستن  

- بود اينطور بودنمون دوقلو خاطر به شايد نميدونم بود تر نزديک من به خواهرم از نازنين . 
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ميگيرم را حرفم ی ادامه و اندازم می پايين را سرم ... 

- گذاشت تنهام مامان که بعدشم دادم دست از موقعيتی بد تو اونو من . 

 چشمانش در را گناه حس ای ذره پشيمانی، حس ای ذره شايد تا ميکنم کنکاش را چشمانش دوباره و آورم می باال را سرم

دريػ اما بيابم ... 

- مادرتــ که نميدونستم واقعا متاسفم من .. 

ترحم از متنفرم.. ندهد ادامه را حرفش تا ميکنم زدن حرؾ به شروع اختيار بی ... 

-  اونم خواهرشو؟ هم بده دست از مادرشو هم کوتاه مدت يه تو که وقتی ميده دست آدم يه به حالی چه کنی درک ميتونی تو

همدمشه تنها مادرشم بستس جونش به خواهرش که دختری يه . 

 ميشود سبز لبانم روی پوزخندی... ميکند هدايت ماشين سمت به مرا و ميگذارد کمرم پشت را دستش تنها... نميگويد چيزی

بگويد که ندارد چيزی هم واقعا ... 

 و رد بينمان حرفی مقصد به رسيدن تا... برساند يارر رود به را ما که ميخواهد راننده از او و ميشويم ماشين سوار باهم

نميشود بدل ... 

آيم می وجد به ميبينم روبرويم که ای منظره از من و ميشويم پياده دو هر ميکند توقؾ ماشين که وقتی ... 

-  خوشت هيجانی چيزای از سالت و سن هم دخترای مثل شدم آشنا روحياتت با اونجا تا چون بياد خوشت اينجا از کنم فکر

 .نمياد

ميکنم پر تميز هوای از را هايم ريه و ميزنم لبخندی... ميگيرد بازی به را بازم موهای وزد می که آرامی نسيم ... 

- نداشته وجود زندگيم تو زياد که چيزی آرامشم دنبال بيشتر من درسته . 

برسيم است شده ساخته رود روی که مانندی هالل پل به تا افتيم می را باهم ... 

- کنی پيدا رو ميگی که آرامشی اون از ای ذره اينجا اميدوارم . 

ميگويم تنها و ميکنم نگاه صورتش به و برميگردانم را سرم ... 

 .ممنون-

 مرا اينجا سکوت... رقصاند می هوا در را موهايم همچنان باد... ميزنيم تکيه حصارهايش به و ميرويم پل کنار به دو هر

برد می شيرينم چندان نه های گذشته به ... 

"- ميخونم درس دارم کنی؟ قطع آهنگو اون کنم خواهش ميشه نازنين . 

- ميخونی؟ درس قدر چه بابا برو  

 داره دردسر جور يه ناراحتيش... دادم بيرون صدا پر نفسمو و کردم بسته و باز بار چند چشمامو حرص روی از

ديگه جور يه خوشحاليشم ... 

- ميکنی؟ آرايش همه اين که عروسی ميری داری مگه  

گفت ذوق با و زد لبخندی آينه تو از ... 

- پارتی گودبای ميرم دارم نميرم عروسی جون آبجی نه . 
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 بلند جايم از گذاشتمو کنار بودم نفهميده چيزی هم خطش يک از حتی که را کتابی... شد تر درشت معمول حد از چشمانم

 ...شدم

- پارتی؟ گودبای! جـــانــــم؟  

گفت آوری چندش لحن با و انداخت باال ابرويی و داد قری آهنگ ريتم با و برگشت طرفم به و کشيد آينه از دست نازنين ... 

- ميره ايران از هميشه واسه داره ظاهرا صميميشه دوستای از يکی پارتيه گودبای.. ميريم سام با... آبجی قربـــون جانمتو . 

گفتم حرص با و ش کله پس زدم يکی و رفتم جلوتر ... 

- ميری؟ ميفتی راه دنبالش داری که داره ربطی چه تو به سام دوست پارتی گودبای  

انداخت درهم را اش برداشته تازه های ابرو ... 

- ميکنم همراهيش دارم مهمونی اين تو دادمو افتخار بهش منم و منه پسر دوست سام داره؟ ربطی چه چی يعنی . 

- ندارم؟ خبر من که شد تو پسر دوست حاال تا کی از  

- ميبينمش روز هر تقريبا شدم استخدام بابا ی کارخونه تو که موقع همون از . 

بود ها همان از يکی حتما هم سام بگيرم را جلويش نميتوانستم من و ميشد نفر يک عاشق روز هر نازنين.. نزدم حرفی ... 

ميداد نشانش زيباتر زمانی هر از بيش بود کرده تنش راکه کوتاهیِِ  بنفش لباس... انداختم نگاهی پايش سرتا به ... 

- بپوش باهاش ساپورت يه يا کن عوضش يا بيرونه پاهات کل کوتاهه خيلی نيست مناسب اصال لباست اين . 

گفت بشه خارج در از اينکه از قبل و برداشت را شالش و مانتو تخت روی از و زد کنارم و رفت بهم ای ؼره چشم ... 

- خرخون خانوم بخون درستو بشين توام برميگردم ديروقت شب ميرمو دارم من . 

 تخت روی حوصله بی... رفت و بست را در کند توجهی حرفم به اينکه بدون و درآورد بيشتر را حرصم که زد چشمکی

ميداد دستش کار روزی هايش پروايی بی اين و نبود بشو درست نازنين قطعا.. گرفتم دستم ميان را سرم و نشستم ... 

*** 

 کنار مشترکمان اتاق در... بود بريده را امانم دلشوره... بود بازنگشته هنوز نازنين و ميداد نشان را شب نيمه دو ساعت،

 ترس از... ميداد هشدار را بد اتفاق يک احساسم... ميکردم شماری لحظه آمدنش برای و بودم ايستاده باغ به رو ی پنجره

 ناگهان که برسد االن همين نازنين خواستم خدا از دل ته از و بستم را چشمانم ای لحظه برای.. بود شده حس بی بدنم تمام

 سعی و داد چهره تؽيير ديد مرا تا هم او.. ديدم را نازنين درهم و آشفته ی چهره و برگشتم سرعت به... شد باز اتاق در

گفت خونسرد و بزند کنار صورتش روی از را اش آشفتگی کرد ... 

- نخوابيدی؟ هنوز تو  

افتاده اتفاقی بودم مطمئن شدم دقيق صورتش به و رفتم طرفش به ... 

- بودی؟ گوری کدوم شب وقت اين تا  

 لباس و رفت تخت طرؾ به خونسردانه... زد کنارم و گذاشت ام سينه تخت را دستانش.. رفتند درهم هايش اخم دوباره

زد چشمم به گردنش روی کبودی که رفتم طرفش به.. درآورد را هايش ... 

- خوبه؟ حالت مطمئنی تو  

- چطور؟. خوبم که معلومه  
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گفتم حرص با ام شده کليد های دندان ميان از و کردم کنترل را عصبانيتم ... 

- نبود اينا رفتنت از قبل يادمه که جايی تا چيه؟ واسه گردنت روی کبودی اين پس . 

گفت و زد ای عصبی لبخند ديد را کبودی وقتی و رفت آينه جلوی و داد قورت ترس با را دهانش آب و کرد تعجب ... 

- کرديم شيطنت يکمی سام منو . 

 نميتوانستم ديگر رفتم طرفش به.. بزند بيرون حدقه از بود نزديک که شد درشت قدری به چشمانم حرفش شنيدن با

خواباندم صورتش روی محکمی سيلی و بردم باال را دستم... کنم کنترل را عصبانيتم ... 

- ميگی؟ پرتی و چرت چه داری ميفهمی خوبه؟ حالت تو. کردين ؼلط شماها  

... نبود رفتنش از قبل نازنين او کنم باور نميتوانستم.. زد را مزخرفش لبخند آن باز و گذاشت سيلی جای روی را دستش

بودند؟ آورده سرش بر چه  

*** 

 پی موضوع اين به هم بابا مامانو که جايی تا ميشد تر عجيب روز به روز نازنين رفتار و بود گذشته شب آن از روز چند

ميکردند جواب و سوال مرا و بودند برده ... 

بازگشت خراب حالی با بعد ساعت چند و زد بيرون خانه از زود صبح نازنين شب آن فردای ... 

بازميگشت هميشه از تر داؼون ای چهره با هيشه و ميرفت بيرون زود صبح روز هر پس آن از ... 

 اند آورده سرش بر چه شب آن بفهمم شايد تا بروم دنبالش به هم من زد بيرون خانه از وقتی که بودم گرفته تصميم امروز

ميداد عذابم عجيب خبری بی اين چون ..." 

- هپروت؟ عالم تو رفتی باز نفس؟ نفس؟  

ميکنم بلندی هـــيـــن ... 

- گفتی؟ چيزی چی؟  

- گذشت؟ خوش. ديگه عالم يه تو رفتی دفعه يه  

ميکنم نگاهش پرسشگرانه ... 

- گذشت؟ خوش کجا  

ميزند لبخندی .. 

- گذشت؟ خوش. ميگم هپروتو عالم  

 اش عضالنی بازوی به مشتی و ميکشم هم در را ابروهايم شوخی به ولی ميگيرد ام خنده... ميشوم منظورش متوجه تازه

 ...ميزنم

- کن مسخره خودتو . 

ميشود بلند ی خنده به تبديل لبخندش ... 

- ميشی بانمک خيلی درمياد حرصت وقتی . 

ميزنم بازويش به ديگری مشت و ميکنم ساختگی اخم ... 
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- ميشيا پررو داری . 

برميگرداند را سرش و ميزند لبخندی ... 

 حلقه بازوهايم دور را دستانم اختيار بی... انداخت می اندامم به لرز وزيد می که خنکی نسيم اما نبود سرد زياد هوا

 ...ميکنم

- سرده يکم . 

ميگيرم را حرفم ی ادامه و ميکنم اشاره کوتاهش آستين پيراهن به ... 

- نيست؟ سردت تو  

- نيست سرد زياد نه . 

ميگويد خنده با و اندازد می لباسش به نگاهی ... 

- شونت رو بندازم ندارم که کتم . 

ميدهد ادامه باری شيطنت لحن با و ميگيرد باال را سرش ... 

- ها کته از تر گرم تنم اما . 

 لباس ما بين حصار تنها که طوری ميچسباند من به کامال را خودش و ميکند حلقه کمرم دور را دستانش و ايستد می پشتم

است هايمان ... 

 اين... کنم باز را دستش ی حلقه تا ميکنم تقال... ميسوزاند نميکند، گرم تنش... ميشوم شوکه اش ؼيرمنتظرانه حرکت از

ندارم دوست را اين اصال من و ميکند دگرگون را حالم نزديکی ... 

ميگذارد ام شانه روی را اش چانه و ميکند تر محکم را دستش ی حلقه ... 

- نميفته اتفاقی که بمونی اينجا دقيقه دو اگه.. عسلی چشم نکن تقال . 

کردند می ام ديوانه گوشم کنار هايش نفس گرمای.. برميدارم تالش از دست ... 

- بدهکارم بهت خواهی معذرت يه من . 

- چی؟ برای خواهی؟ معذرت  

- ديشب بابت . 

ميگويم آرامی صدای با و اندازم می پايين را سرم ... 

- نيست مهم . 

-  کاری همچين وقت هيچ من افتاد نمی اگه بود لعنتیِِ  حرير شالِ  اون تقصير همش. ميکردم کارو اون نبايد من مهمه چرا

 نتونستم افتاد شالت که وقتيم ميکردی طنازی بدجور قرمز لباس اون با بودی شده زيبا حد از بيش شب اون. نميکردم

متاسفم... کنم کنترل خودمو . 

 ام ديوانه دو هر... ديگر طرؾ يک هم قلبم تند کوبش طرؾ، يک بدنم شدن گرم... بود شده بيشتر قلبم های تپش

داشتم دوست را ديوانگی اين که انگار دهم تشخيص نميتوانستم اما... ميکردند ... 

ميداد تکان آرامی به را صورتم روی موهای هايش نفس... چرخاندم بود گذاشته را اش چانه که طرفی به را سرم ... 
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- باشه؟. کنيم فراموشش شالو تقصير بندازيم اتفاقو اون گفتی که همونطور بيا  

- نه؟ يا بخشيدی منو نگفتی هنوز تو اما قبوله  

ميشد بچه واقعا ها وقت گاهی... ميزنم لبخندی ... 

- شد؟ خوب. بخشيدمت باشه  

 هوا بی و ميزند کنار را صورتم روی موهای و ميکند باز کمرم دور از را دستانش از يکی ی حلقه و ميکند بلندی ی خنده

مينشاند ام گونه روی ای بوسه ... 

 باز را دهانم دهد اجازه اينکه از قبل.. ميکنم نگاهش معترضانه و برميگردم باشند کرده وصل بهم برق جريان که انگار

ميگويد بالفاصله کنم اعتراضی و کنم ... 

- بود دوستانه بوس يه اين نکن اشتباه . 

ميگويد قبلش اما برود که برميگردد ... 

- منتظرتم ماشين تو . 

ميرود خندان ی چهره با و ميزند جذابی چشمک و ... 

 افتاد نمی ها اتفاق اين از کدام هيچ کاش ميکنم دعا دلم در بار اولين برای و مينشيند هايم لب روی شيرينی لبخند اختيار بی

باشم داشته خودم برای را مرد اين ميتوانستم من تا ... 

 ياررا رود به دوباره و برميگردم شدن سوار از قبل ميرسم ماشين به که وقتی... ميروم ماشين سمت به و افتم می راه به

 آرامش رود گذاشتند می بايد را رود اين نام... بيابم را آرامش ای ذره توانستم اينجا ميزنم بخشی آرامش لبخند و ميکنم نگاه

ميداند؟ چه کسی... ياررا رود نه و بود سام وجود از آرامش اين شايد اما.. ياررا رود نه  

 

گويد می و زند می اش راننده سرشانه ميکنيم رد که را رود مسير  

 

 

- ممنون... بايست"لطفا ... 

 

 نياورد، ابرو به هم خم حتی بيچاره مرد ميگيرد، ام خنده تحکمش اين از ، آيد می پائين و ميکند ترمز پرسشی بدون راننده

است شده گرفته"قبال اساسی هايی چشم زهره"احتماال ... 

 

- جلو؟ ميای جان نفس  

 

ميشوم پياده و ميدهم تکان سری  ... 
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- برسونيمش چيزی ايستگاهی يه تا تونستيم می  

 

- نبود الزم ! 

 

- ؟ ميری داری کجا حاال...  باشه  

 

- کالينز خيابون گرفتم، ازت قولشو که همونجايی .. 

 

ميشود کج لبم وگوشه ميگيرد ام خنده ... 

 

- نبود؟ بلد راهو راننده  

 

- ازمن بهتر هم خيلی ، چرا  ... 

 

- ؟ ميدی جواب اينطوری سواالمو چرا  

 

- بکشی رخم به منو به نسبت تفاوتيت بی مدام خوای می ميکنم حس اينکه برای ... 

 

؟ باشد داشته توانست می را برداشت اين سواالتم" واقعا ، ندازم می باال را ابرويم  

 

- بود؟ کننده قانع پرسه، نمی رو گانه بچه سواالت اين تنهاباشه اون با خواد می طرفش ميبينه وقتی خانوم يه  

 

 دلبرانه ی خنده و ميزنم را نقابم باز ولی ، ديوانه مردک است پردازی خيال مشؽول ذهنش مدت تمام ، روم می وا يخ مثل

کنم می ای  ... 

 

خوب منم واسه تنهايی ، نيست مشکلی باشه کنی، تموم خودت نفع به موضوعو بلدی خوب خيلی تو -  ... 

 

 می سرش باالی ابرهای در پليدش افکار هنوز زياد احتمال دهد، می تکان سری چرخاندو می رول روی را دستش

 !چرخند
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 فضای ، شويم می خريد مرکز وارد مستقيم و گذارد می سنترال خريدملبورن مرکز مخصوص پارکينگ در را ماشينش

کنم تجربه که طالبم را بودن زنده حس انگار حاال ولی است بوده عادی هميشه برايم ؼرب دنيای رنگارنگ  ! 

 

 آرام همراه يک فقط دهد آزارم هايش نگاه اينکه بدون و برميدارد منظم قدمهای خودش به مخصوص و جنتلمنانه رفتاری با

ببرم لذت هايم زدن ديد از تا است  ... 

 

- کنی انتخاب تونی می داری دوست هرچی هست، همراهم اعتباری کارت من  ... 

 

- بگيرين نظر در هم اينارو پروژه حساب تسويه موقع" بعدا که شرطی به ولی قبول، باشه  ... 

 

- قبول نيست، حرفی  ... 

 

 کردنم خام برای مخفی استراتژی يک هم اين البد! کنم می تعجب پذيرد، می را حرفم چونوچرا بی که است بار اولين برای

 !است؟

 

 توانم می يکجا را برندها ترين معروؾ ميکند، خاصی خودنمايی که است دوزی دست چرمی لوازم روی بيشتر توجهم

 و کننده اؼوا بيشتر اينجا ها رنگ ترکيب و چيدمان نوع ولی بودم ديده زيادی متنوع پاساژهای پاريس در هم" قبال ببينم،

زند می کننده محصور ... 

 

 ابروی ، ايتاليايی هنرمندان کننده وخيره فرد به منحصر هنر ديد يکجا توان می را همه...  ،فندی چانل ، باربری مارک

 کفش است فرانسه محصول ميشود، زووم پرادا کريستين برند های کفش روی نگاهم ، ميشوم دقيق بيشتر و اندازم می باال

 جار جا همه عجيب را خود نماد که قرمزی ته های کفش... بود فرانسه خود در حتی خاص افراد يکسری مختص که هايی

ميشود کج محوی خنده به لبم ميزند، ... 

 

نشيند می صورتم روی نگاهش ... 

 

- ای؟ خاطره يادآوره برات  

 

ميکنم نگاه پرسشگر آرامش چهره به ... 
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- پرسيدم آورد تو لب روی رو خنده و فرانسوی برند يه که ازاونجايی  ... 

 

- هرحال به ،نشد بود خاص آدمای سری يه مختص خب ولی باشم داشته کفشارو اين از يکی داشتم دوست هميشه  ... 

 

- ؟ چطوره بلند ی چکمه اون نظرت به  

 

؟ سفيده همون -  

 

 ... اوهوم -

 

- ندارم رو خريدش قدرت که گفتم ولی...قشنگ خيلی  ... 

 

ميگيرم را کتش گوشه معترض و افتم می راه سرش پشت ، شود می فروشگاه وارد بزند حرفی اينکه بدون  ... 

 

- سام؟ چيکارميکنی داری  

 

- باشم کرده ای استفاده يه اعتباريم کارت از خوام می فقط هيچی ... 

 

- ندارم الزمش" واقعا ، ميکنم خواهش  ... 

 

- بريم خاص مهمونی يه به شد شايدالزم مطمئنی؟ انقدر ازکجا ... 

 

- دم نمی اهميتی چيزا اين ،به نيست مهم"اصال برام  ... 

 

 تا کافيست دقيقه يک... بياورد رابرايم ممکن سايز بهترين تا بايستم مخصوص شيشه روی که خواهد می فروشنده

بگيرد قرار پايم جلوی ها چکمه ميشودو ثبت پايم مشخصات ... 

 

 يک ،اين کنم بازی نقش اين بيشتراز توانم نمی ميکند، تداعی برايم را خوبی حس بودنش راحت دارم برمی قدم وقتی

است العاده فوق چکمه ... 
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 عصبی ميکند توجهی بی اينکه از رود، می بيرون فروشگاه از و ميگيرد هم را اشانتيونش و کفش بسته ميکشد، را کارت

گويم می ميروم نزديکش...  ميشوم ... 

 

- ؟ کردی اينکارو چی برای  

 

- ست هديه يه فکرکن  ... 

 

- نميکنم قبول هديه دليل بی من ... 

 

- ؟ کنيم کتاب حساب باهم" بعدا قرارنشد مگه... باشه  

 

- باشم داشته چيزی همچين بينم نمی نيازی" اصال ندارم رو خريدش قدرت گفتم که من ولی ... 

 

 زدن حرؾ موقع مجبورميشود همين ميرسد،برای هايش سرشانه به قدم" تقريبا ميکند، خم را برميگردد،سرش هوا بی

برود فرو ام سينه در و بندازد زير"کامال را سرش ... 

 

گويد می فرستدو می بيرون پرصدا را نفسش زند می عصبی چشمانش ،ته اش ناگهانی حرکت اين با ميشوم ميخکوب  

 

- کنی بزرگش انقدر نيست نيازی بود، کوچولو خريد يه فقط ، ؼرنزن انقدر توروخدا نفس ... 

 

- رفتارکنه باهام ها بچه مثل کسی ندارم دوست ... 

 

- ميشه گانه بچه خيلی کارات وقتا بعضی ، هستی خدا به ... 

 

ميزنه؟ گانه بچه کارام ميکنم مخالفت چون -  

 

- مياد نظر به گانه بچه رفتارت ميکنی جيػ جيػ و گرفتی باال سرتو ايستادی وسط اين ،چون عزيزم نخير ... 
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 ثانيه وگرنه بزنم بهم را چی همه االن همين توانم نمی که ،حيؾ مؽرور خودخواه مردک بندم، می ای ثانيه رابرای چشمانم

نميکردم تعمل رفتن برای هم ای ! 

 

- ممنون خيلی بريم، باشه  ... 

 

ميشود دقيق ميگرددو او اما ندارم هم ديدن نای ديگر! شده نابود انگار باره يک به حسم تمام  ... 

 

 ميشود، داخل توضيح بدون راگرفته، چشمش شکالتی سفيدو جالب ست يک ايستد، می مردانه لباس فروشگاه يک رويروی

ميگذارند اختيارش در را کامل ست و کنند می اسکن را اندامش گويد، می را سفارشش ... 

 

 می ساعتی نيم اندازم، می اطراؾ به نگاهی دوباره حوصله بی هم منم و ميشود سالنی وارد فروشندگان از يکی همراه

آيد می بيرون باالخره که ميکنم پا آن و پا اين کالفه گذرد  

 

 بازييش که هفت يقه سفيد بلوز يک! دقيقه چند عرض در تؽيير انقدر داده، رخ اشتباهی ميکنم حس آن يک بينمش می وقتی

 تبديل مدل سوپر يک به شک بی را اش ورزيده اندام که دوختی خوش رنگ شکالتی شلوار و آماده پهنش ی سينه وسط تا

 را تيپش تيره شکالتی بوت ويک کرده، پر فضارا هم ش کننده مست اند،عطر داده تؽيير هم را موهايش مدل حتی کرده،

بخواند نگاهم از را تحسين برق دارم ترس ، کنم نگاه چشمانش عمق به ترسم می است، کرده تکميل  ... 

 

ايستد می روم جلوی داردو برمی آرام قدم چند  ... 

 

- اومده خوشت توهم که ،خوشحالم م عالقه مورد مارک گوچی مارک  ... 

 

است استاد درخودشيفتگی که" واقعا خورم می يکه  ... 

 

؟ هان ، گرفتی اشتباه مدال سوپر با خودتو اينکه مثل -  

 

- اين از ؼير ميکنی فکر ،چرا عزيزم هستم  ! 

 

- داری نفس به اعتماد انقدر مياد خوشم خيلی  ... 
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؟ بدم نشونت خوای می - 

 

- ؟ رو چی ! 

 

- ايش حرفه نوع از اونم مدلم، يه اينکه  ...- 

 

شود می کج خنده به لبم ... 

 

- خودمشتکری از حد اين تا دونستم نمی ! 

 

 در و ميگويد چيزی فروشگاه پرسنل از يکی گوش نزديک...  بيفتم راه سرش پشت ميشوم مجبور ميگيرد، هوا بی را دستم

ميشود باز پرو سالن  ... 

 

- کنم روشن رو مسائل سری يه ميشم مجبور ميگيری کم دسته منو انقدر وقتی ولی بدم، نشونت حاال خواستم نمی  ... 

 

نشيند می ام پيشانی روی اخم خاموش، ها چراغ و ميشود بسته درسالن ... 

 

- سام؟ ميکنی چيکار داری  

 

 اطراؾ به را نگاهم زده شک ميکند، خودنمايی سالن ای شيشه کؾ روی زنده تصوير و ميکند روشن را کوچکی دستگاه

بودم نديده تکنولوژی همچين حاال تا...لمس قابل و ايستاده طور به آنهم است، خودش های عکس اش همه دوزم، می !!! 

 

- ؟ خانوم اومد خوشت  

 

- ؟ ميده معنی کاراچه اين ! 

 

- بوده سورپراز يه کن فکر  ... 
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 به بعدی سه فيلم يک شبيه سالن کؾ ای شيشه صفحه روی تصاويرش و دهد می يلم رنگ سفيد چرمی مبل يک روی

آيد می در يکی يکی هايش لباس ميشود، معکوس ها صحنه...  آيد درمی نمايش  ... 

 

 اش تکه شش ی باالتنه به نگاهم ، شده گرفته اش ای قهوه کمربند و شکالتی شلوار آن با بلوز بدون که خاصی های ژست

 تيره شکالتی های بوت و زير لباس با اينبارفقط و نشسته زمين روی...  ميشود رد ميزند،تصاوير برق آينه مثل که افتد می

خيزشده نيم بعدی تصور در... گرفته ژست اش ... 

 

 گونه فرياد صدايم ميکند، خودنمايی چشمم جلوی ثانيه از کسری در که آخر عکس تا شود، می دار ادامه تصاوير همينطور

بندم می را چشمانم و ميشود  ... 

 

- سام کن تمومش  ... 

 

 ، دهد می آزار را مشامم تنش ،عطر ميکند حلقه بازويم دور را دستش... آيد می کنارم حرؾ بدون ميشود، روشن اتاق

گويد می گوشم کنار ... 

 

- خانوم؟ شد باورت حاال ! 

 

- ؟ بکشی رخم به بودنتو کثيؾ اوج خواستی ميکردی؟می ؼلطی چه داشتی  

 

دهد می ادامه سرخوش لحنی با کرد، توان به را تصورش که است آنی از تر آرام  ... 

 

-  می قضاوت تر درست ديدی می رو تهش تا اگه ، همين زيربود لباس با ژست يه فقط اونم ترسيدی، خودی بی تو

نبود خاصی چيز...کردی  ... 

 ميکنم اخمی ؟ ام مانده تنها اتاق يک در افعی اين با چطور من ، ميکنم گرد عقب ميگيرد، را وجودم تمام ترس آن يک

 ... وميگويم

- بازکنن سالنو اين در االن همين بگو ... 

 

 هضم ؼيرقابل برايم دارد که آرامشی و اش گونه رئيس ميکند،رفتار راباز در و برميدارد را کنترل بزند حرفی اينکه بدون

 اصلی کشيير روبروی و ميگويد چيزی مرد آن گوش نزديک باز... ايستم می ای گوشه و ميزنم بيرون تعمل بی...  است

ايستد می  ... 
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- شارژکن حسابمو ميليون نيم امشب برای ... 

 

- قربان بله ... 

 

ميگويد که ميخواند چشمانم در را کنجکاوی... ميپرند باال تعجب از ابروهايم ... 

- منم گوچی مارک فروشگاهِ  اون صاحب کنی تعجب نيست نيازی . 

- ميکردن؟ برخورد باهات مشتری يه مثل پرسنلش چرا پس جدی؟  

- خواستم ازشون من چون . 

 سوار هم خودش من شدن سوار از پس و ميکند باز برايم را در.. ميرويم ماشين طرؾ به و ميزنيم بيرون فروشگاه از

 ...ميشود

- مدلم؟ سوپر يه من که شد باورت حاال  

است واقعی مدل سوپر يک بگويم ميتوانستم شک بی ديدم او از که فتوژنيکی عکسهای با .. 

- نه مدل سوپر اما گفت مدل بشه شايد . 

ميگويد لب زير و اندازد می راه به را ماشين ... 

- لجبازِِ  مؽرور ی دختره . 

 پنجره سوی به را سرم همين برای ميرود راه اعصابم رو بدجور باز ی دکمه سه آن ميان از ستبرش ی سينه

 خواستنی بسيار ها عکس آن در... ميشوند رد چشمانم جلوی از پرده مانند يک به يک زيبايش های عکس... برميگردانم

 آنگونه داشت حق نازنين بيچاره... دارد خرابی ذات که فايده چه سرش فرق بر بخورد بودنش خواستنی اين اما بود شده

کرد تمام حقش در را انصافی بی هم سام که چند هر شود مردی چنين عاشق ... 

*** 

ام شده دلتنگش حسابی روزه چند دوریِ  اين در... ميگيرم رو بابا ی شماره بالفاصله و مينشينم تخت روی ... 

- بابا؟ دختر احواالت.. سالم  

ميشود تزريق وجودم به آرامش ميشنوم که را گرمش صدای ... 

- خوبی؟ شما. بابايی خوبم.. سالم  

- نگرفتی؟ من از سراؼی روزه چند اين که گذشته خوش خيلی بهت اينکه خبرا؟مثل چه.. هميشه مثل منم  

- بودم کارا درگير روزم چند اين. زدم زنگ بهتون رسيدم اينکه محض به که من بابا حرفيه چه اين . 

- ميره؟ پيش چطور کارا  

- ميره؟ پيش خوب کارخونه کارای خبر؟ چه شما از. مونده بيشترش داديم انجام رو اوليه مراحل که فعال  

- کرده سرگرمم که فعال ميره پيش خوب اونم خدا شکر . 

- ديگه؟ ميخورين موقع سر قرصاتونو نميکنين؟ خسته خودتونو که زياد  



 

 

ی انتقامالهه   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  116 صفحه

- مياره برام وقت سر بانو روز هر آره . 

ميگويد همانجا از و ميزند اتاق در به بار چند کسی ... 

- کنم خبرتون که گفتن مهندس آقای. آمادست صبحانه فروؼی خانوم . 

ميشوم بلند جايم از و ميگيرم عقب را گوشی ... 

- بری ميتونی تو باشه . 

ميگويد و ميشنود گوشی پشت از را صدايم بابا ... 

- باش خودت مراقب. برس کارت به دخترم برو کردن صدات اينکه مثل . 

- خداحافظ. ميزنم زنگ بازم. همينطور شمام ممنون . 

 تنم را ها لباس.. ميکشم بيرون ای تيره آبی بلوز همراه به رنگی طاليی جذب شلوار کمد داخل از و ميکنم قطع را گوشی

 با و ميکنم براقش و نرم مو کريستال با است نمناک کمی صبح حمام خاطر به هنوز موهايم... ايستم می آينه جلوی و ميکنم

بيايم نظر به هميشه از زيباتر نگاهش جذب برای بايد.. ميدهم زينت را صورتم هم مختصری آرايش ... 

 و ميکنم طی را ها پله.. ميزنم بيرون اتاق از و ميکنم نگاه بود رسيده زود صبح امروز بهبود از که اسی ام اس به دوباره

است خوردن مشؽول صبحانه ميز پشت... ميرسم اش شاهانه قصرِِ  پذيرايی به ... 

ميکند اشاره دستش بؽل صندلی به و ميزند جذابی لبخند ميبيند مرا اينکه محض به ... 

- بشين اينجا بيا. بخير صبحت . 

مينشينم ميگويد که صندلی همان روی .. 

- بخير توام صبح . 

- خوابيدی؟ خوب  

- ممنون. آره . 

ميشوم خوردن مشؽول و مينوشم را ميز روی پرتقال آب از کمی ... 

- مياد بهت خيلی آبی . 

ميدهد ادامه را حرفش و ميکند اشاره لباسم به... ميکنم نگاهش گيجی با ... 

- ميگم لباستو . 

ميزنم کجی لبخند ... 

- بستی پشت از عقابم دست تيزبينی تو . 

ميدهد تکيه اش صندلی پشت به و ميکشد خوردن از دست ... 

- ولی اؼراقه يکم حرفت اين ... 

ميريزد صدايش در را شيظنت و اندازد می باال ابرويی ... 

- ميکنن جلب نظرمو زود عسلی چشم خوشگل دخترای . 
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 کم کم را خودش و ميکند نزديکتر هدفم به قدم به قدم مرا هايش حرفش اين با خب اما ميگذارد حدش از فراتر پا ها تازگی

ميفرستد چاه قعر به ... 

ميکند جاخوش لبانم روی پوزخند ... 

- عسلی چشم دخترای بيچاره . 

- کنن جلب مدلو سوپر يه نظر تونستن که باشه خداشونم از بيچاره؟ . 

 عوض را بحث و آورم نمی خودم روی به... ميکند تاکيد" مدلش سوپر" روی قصد از دربياورد مرا حرص اينکه برای

 ...ميکنم

- نميريم؟ کار واسه امروز  

-  طرح کارای بايد خودته با بقيش صورت اون ؼير در اونجا ميريم که بگيری جديد عکسای کارخونه از بخوايی بازم اگه

کنی شروع زودتر رو ها . 

کنم عملی را ام نقشه که است آن وقت اکنون.. ميزنم خودم برای ذهنم در ای خبيثانه لبخند ... 

- کنم صحبت باهات موضوعی يه به راجع ميخواستم . 

ميگيرد خود به را ها متفکر ژست و ميکند قفل درهم ميز روی را دستانش و ميگيرد صندلی از را اش تکيه ... 

- توئه با گوشم بگو . 

-  خودم همکارای و زيردستا با بايد من اينکه فقط گرفتم را بودن الزم که اونايی نميخوام عکسی هيچ کارخونه از ديگه من

 تر سريع و بهتر خودم مال با با ميکنم فکر نيست کافی برام گذاشتی اختيارم در کاری نيروی واسه که کسايی.. کنم کار

ببرم پيش رو کارا ميتونم . 

ميکنم قفل درهم را انگشتانم او مانند هم من و آيم می جلوتر کمی ... 

- ببرم پيش رو کارا اونا با که اينجا بيارم ميخوام کارکنانمو بهترين از سری يه که اينه منظورم . 

ميدهد را جوابم بعد و ميکند تامل کمی.. ميکنم سکوت ... 

- کن استفاده خودت کارکنان از نيستی راحت گذاشتم اختيارت در من که اونايی با ميکنی فکر اگه نداره مشکلی باشه . 

ميزنم لبخندی مثبتش جواب از ... 

- داره وجود مشکلی يه فقط . 

 چی؟-

- برگشتشون و رفت ی هزينه . 

ميدهد را پاسخم تامل لحظه چند از پس باز ... 

- ماس واسه ميشه انجام داره که کاری چون ميپردازه هزينشو ما شرکت نداره مشکلی اينم خب . 

ميکند موافقت بودم مطمئن که چند هر.. ميزنم ای دلبرانه لبخند ... 

- افتادی؟ موضوع اين فکر به دفعه يه که شد چی حاال  
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-  بايد و نزديکه هم نمايشگاه شروع عالوه به ببرم پيش ميتونم تر راحت کارو خودم کارکنای با ديدم کردم فکر که بيشتر

کنم آماده رو ها طرح سريعتر . 

ميزند برانگيزی تحسين لبخند ... 

-  ديگه ندارن روز چند اين تو موندن واسه جايی مطمئنا اومدن که کارکنانت راستی. هستی چيز همه فکر که خوشحالم

 درسته؟

- چطور؟ آره  

- بمونن همينجا مجاور ويالی تو ميتونن . 

ميزنم ندانستن به را خودم دروغ به ... 

- خودته؟ مال هم مجاور ويالی مگه  

- گرفتيا کم دست منو تو اينکه مثل. منه مال که البته . 

 به نيازی ديگر بودم گرفته مثبت جواب هايم خواسته ی همه برابر در که حاال ميشوم خوردن مشؽول و ميزنم لبخندی

نبود اضافه حرؾ ... 

- نزدم سر اسبا به وقته خيلی اصطبل؟ بريم ميخوايی بديم انجام نيست کاری که امروز پس خب . 

- داره؟ اصطبلم اينجا مگه اصطبل؟  

- موافقی؟. سوارکاری يکم ميريم. داره که البته  

- ميام باشه . 

- منتظرتم ويال در جلوی من پس . 

ميگيرم پيش در را اتاق راه و ميشوم بلند جايم از ... 

ميکنم نمايان هايم لب روی حاال ميزدم دلم در جلويش که را ای خبيثانه لبخند ميشوم اتاق وارد که وقتی ... 

 به که اطالعاتی توسط بهبود ی گفته به... بود ساناز و بهبود من، توسط شده تعيين پيش از ی برنامه يک اينجا به من سفر

 کسی و ميشدند فرستاده عربستان به ايران از کشتی با قاچاق عنوان به دختر زيادی تعداد ديگر روز چند بود آورده دست

 را دختران ی کننده حمل کشتی جلوی ميتوانستيم اگر ما... بود سام خود ميفرستاد عربستان به ايران از را دختران اين که

 از ميتوانستم من صورت اين در و نميرسيدند هدفشان به پدرش و سام هم و ميداديم نجات را ها آن صورتی به هم بگيريم

بيندازم دام به را پدرش و سام نوعی به طريق اين ... 

دهم خبر هم بهبود به تا برميدارم تخت روی از را گوشی ميشود تر پررنگ لبخندم ... 

- چطوره؟ اوضاع.. سالم  

-  به رو مجاور ويالی ميکرديم فکر که همونطور و کرد قبول اونم گفتم بهش بود آسونتر ميکردم فکر که اونی از. سالم

خبر؟ چه تو از. حله چی همه. داد اختصاص شما  

- هست؟ مشکلی يه فقط درآوردم الزمو اطالعات من  

باشد؟ داشته وجود مشکلی يک بايد هميشه چرا.. ميکشم موهايم به دستی  

- شده؟ چی. بگو  
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-  اما آمادن همه هم ها بچه کنن حرکت قراره روزی چه و ميرن کشتی چه با اينکه درآوردم بودو الزم که چيزايی اون من

بفهمم حرکتشونو ساعت نتونستم . 

- کنيم؟ کار چی حاال خب  

-  کارا بخواد که ميزنه حرؾ کسی با کنه حرکت کشتی که زمانی تا حتما بفهمی؟ سام حرفای از جورايی يه ميتونی تو ببين

کنه چک رو . 

- ميکنم سعيمو باشه . 

- باشيم ديگه ی چاره يه فکر به بايد نشد دستگيرت چيزی اگه بده بهم زودتر خبرشو پس . 

- ميکنيد؟ حرکت کی شما  

- مياييم زودتر مام دربياری رو کشتی حرکت ساعت زودتر اگه داره تو به بستگی . 

- خداحافظ. ميرم ديگه من باشه . 

- فعال. باش خودت مواظب . 

 سرم روی را رنگم ای قهوه کاله.. ميکنم عوض هايم صندل با و آورم می بيرون را تختم پاشنه ی چکمه کمد داخل از

ميزنم بيرون اتاق از و ميگذارم ... 

بود ايستاده منتظرم ويال در جلوی بود گفته که همانطور ... 

- کردی؟ دير  

- کشيد طول يکم همين واسه اينجا به اومدن برای باشن آماده تا بدم خبر بهشون که ها بچه از يکی به زدم زنگ . 

- بريم بيا نيست مشکلی . 

ميرسيم اصطبل به و ميرويم جنگل چپ سمت به باهم ... 

يکی جز به بود خالی ها اتاقک ی همه اندازم می نگاهی اصطبل به ... 

ميگويد بود سرش رو مشکی دار لبه کاله و بود ايستاد ما به پشت که جوانی پسر به رو سام ... 

- کوشن؟ اسبا بقيه پس پيتر  

ميگويد فارسی به اما نميزد ايرانی ظاهرش.. برميگردد صدايش شنيدن با کرد خطابش"پيتر" سام که پسری همان ... 

- شده تموم يکی همين کار فقط فعال معاينه واسه بردن رو اسبا. اومدين خوش آقا سالم . 

 مشکی ها يال به دستی و ميرود اسب طرؾ به و ميدهد تکان سری سام... ميکند اشاره است اصطبل در که اسبی تنها به و

ميکشد اسب ... 

- شی دوست باهاش بايد بگيری سواری ازش ميخوايی اگه. جلوتر بيا نفس . 

 عجيب خورشيد نور زير در و بود مشکی تنش تمام... ميکشم اسب سر روی نوازشگرانه را دستم و ميروم جلوتر

 ...ميدرخشيد

- بشی؟ سوارش بلدی. نميترسی اسب از ديگه دخترای مثل تو خوبه  

- ايه حرفه سوارکار يه اون. بلدم پدرم آموزشای لطؾ به رو کاری سوار . 
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ميريزد اسب جلوی يونجه مقداری و ميدهد تکان سری ... 

- شيم سوار دوتايی مجبوريم اينجاس اسب يه همين که فعال . 

ميشويم خارج اصطبل از باهم.. ميکشد بيرونش اتاقک از و ميگيرد را اسب افسار ... 

- ميشينم پشتت منم شو سوار تو . 

 اسب همين ام عالقه مورد کارهای از يکی... ميکشم باال را خودم و ميگيرم را اسب زين ميروم جلو حرؾ بی

 پهلوی به که آرامی ی ضربه با و ميگيرد دستش در را اسب افسار و مينشيند من پشت و آيد می باال هم سام... سواريست

افتد می راه آرامی به او ميزند اسب ... 

- کيه؟ مال اسب اين  

- خودمه مال . 

- چيه؟ نژادش داره؟ اسمم. قشنگيه اسب  

-  اسبای به درواقع. اسبه بهترين عرب اسب اما نه يا شنيدی نميدونم. بهترينه خودش نوع تو نژاد نظر از. مشکيه اسمش

هموناست از يکی مشکيم. ميگن هم اصيل اسب عرب، . 

.. بود انکار قابل ؼير ميگرفتم زمين به سمش صدای برخورد از که را آرامشی... ميکرد حرکت آرامی به همچنان اسب

داشتم دوست را صدا اين هميشه ... 

- مشکی؟ گذاشتی اسمشو چرا حاال  

ميکند کوتاهی ی خنده ... 

- باشه؟. نخندی که ميگم شرطی به دومم دليل ميگم اولو دليل. داره دليل تا دو  

- داره؟ خنده مگه  

- باشه؟.. نگفتی؟  

- بگو نميخندم باشه . 

-  اسبم اون اسم بودم کارتون يه تو اسب يه عاشق بودم بچه وقتی اينکه دوميشم. اسبه خود رنگ خاطر به اوليش دليل

بود مشکی . 

ميزنم لبخندی ... 

- نخنديا دادی قول دهـــه . 

- نمياد بهت اصال. داری دوست کارتونم نميدونستم. زدم لبخند فقط نخنديدم که من باشه . 

ميگويد معترضانه ... 

- حاال نه داشتم دوست بودم بچه که وقتی گفتم من . 

 در که ای خنده ته با و ميکشد پايين سمت به سرم روی از را کالهم... ميکنم کوتاهی ی خنده کنم اذيتش اينکه برای

ميگويد ميزند، موج صدايش ... 

 نـــفــس؟-
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ميکنم مرتب را ام ريخته بهم موهای و ميدهم عقب را کاله ... 

- ديگه نميخندم باشه . 

 کاش.. ميزند آتش را وجودم عمق تا گوشم کنار هايش نفس گرمای... است ساکت جا همه.. ميگرديم را جنگل اسب با کمی

ميگويم کنم منحرؾ حس اين از را ذهنم اينکه برای نداشت گرما نفسش ... 

- عربه؟ نژادشون اينجا اسبای ی همه  

- ترکمنه نژادشون بقيه اينطوره مشکی فقط نه . 

- دارن؟ عرب اسبای با فرقی چه ترکمن؟  

-  به بيشتره عرب اسبای از سرعتشون هستن جنگجوتر ترکمن اسبای رفتاری نظر از ولی متفاوتن يکم ظاهری نظر از

 و جنگ توی نوعی به زياده سرعتشون که اين جز به اسبا اين ميشده استفاده خيلی ازشون ها جنگ تو قديما هم دليل همين

 در پا از رو اونا قويشون دندونای با و ميزدن ضربه بدنشون با دشمن به اينکه مثل ميکردن دفاع سواراشون از ها ؼارت

 .مياوردن

- درسته؟ باشن گرونم خيلی بايد قابليتاشون اين با پس  

-  کم خيلی کمتره بقيه به نسبت باروريشونم و ميميرن کم سن تو اسبا اين چون و گرونترن خيلی ديگه اسبای به نسبت آره

کميابن و ميشن ديده . 

- ترکمنه؟ نژادشون اسم چرا حاال  

- شدن ديده ايران ترکمن صحرای و روس ترکستان تو بار اولين چون . 

بود العاده فوق ها اسب ی درباره اطالعاتش ... 

- کردن؟ پيداشون عربستان تو بار اولين يعنی همينطورن؟ عربم اسبای  

-  از اسبو اين بار اولين برای ها اروپايی چون ولی ايرانيه کامال نژادش درواقع گذاشتن روشون اشتباه به رو اسم اين نه

گذاشتن روش رو اسم اين اشتباه به گرفتن ها عرب . 

- درآوردی؟ کجا از اطالعاتو اين.. جالب چه  

... ميکند حلقه کمرم دور را دستش خودش و ميدهد من دست به را اسب افسار و ميکند جا جابه اسب روی را خودش کمی

نميشد نزديکم کاش آيد می بند نفسم کارش اين با ... 

- زياده مطالعم که کنی فکر ميتونی . 

- ميکنی؟ مطالعم تو واقعا  

-  اگه مسخرس خيلی. بدونم بهش راجع رو چيزا خيلی حتما بايد باشم داشته عالقه چيزی به اگه من گرفتيا کم دست منو باز

ندونه هيچی دربارش ولی باشه داشته عالقه چيزی به کسی . 

ميدهم باال را ابرويم تای يک ... 

- باشی مطالعه اهل نميکردم فکر. ميشناسمت کم کم دارم . 

- ميدونم تو به راجع چيزا خيلی من ولی نميدونی من ی درباره که چيزاست خيلی تو . 

ميگويم شوخی به... است دلخور صدايش کمی ميکنم احساس ... 
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- ميدونی؟ بهم راجع چيزا خيلی که داری عالقه منم به االن يعنی  

ميگويد ميزند موج صدايش در که ای خنده ته با ... 

- زده؟ حرفی همچين کی نخيرم  

- ميدونی دربارش چيزا خيلی باشی داشته عالقه چيزی به اگه گفتی خودت االن همين اما . 

ميگويد آرامی صدای با و نميدهد را جوابم ... 

- بزنيم؟ قدم يکم ميخوايی. ديگه شدم خسته من  

ميشويم پياده اسب از هردو و ميدهم تکان سری ... 

- شدی؟ ناراحت پرسيدم که سوالی از  

آيد می طرفم به و ميبندد درختان از يکی به را اسب ... 

- بشم؟ ناراحت بايد چی واسه نه  

- باشی داشته عالقه من به تو که نداره دليلی وگرنه. بود شوخی يه فقط اون نشی ناراحت که بگم خواستم حال هر به . 

چيست؟ از دهم تشخيص نميتوانم که ميزند موج چيزی چشمانش عمق در ميشود خيره چشمانم به  

- بود قشنگی شوخی ولی . 

ميشوم روانه دنبالش هم من افتد می راه به و نميگويد چيزی ديگر ... 

 شوخی ی درباره آخرش حرؾ به همچنان من اما ميگذرانيم متفرقه های حرؾ به را وقتمان ی بقيه و ميزنيم قدم کمی

دارد؟ عالقه من به واقعا يعنی دوپهلوست؟ هايش حرؾ چرا... ميکنم فکر قشنگ  

*** 

 را دستم... مالم می هايم دست روی را آن از مقداری و برميدارم را کننده مرطوب کرم... ايستم می اتاق ی آينه جلوی

 به آينه در نگاهم... ميفرستم هايم ريه اعماق به را کرمِِ  ليمويی بوی و ميکشم عميق نفس چند و ميگيرم ام بينی جلوی

داشتم دوستش صورتم ديگر عضو هر از بيش نازنين چشمان به اش اندازه بی شباهت خاطر به هميشه.. افتد می چشمانم ... 

"  اين رفتم دنبالش به و شدم آماده سرعت به هم من زد بيرون خانه از و شد بيدار خواب از زود صبح هميشه مثل نازنين

افتادم راه به دنبالش ماشينم با هم من شد تاکسی سوار او... آوردم می در کارهايش از سر بايد ديگر بار ... 

 

 

 به... شد ساختمان وارد و گفت راننده به چيزی و شد پياده هم نازنين... ايستاد بزرگ شرکت يک ساختمان مقابل در تاکسی

 اين... بود شده نوشته بزرگی تابلوی روی که ديدم را" گستر آريا" نام ناباوری کمال در و کردم نگاه ساختمان در سر

 تکيه صندلی به را سرم... بود گفته بهم چيزهايی نامش و معروؾ شرکتِ  اين ی درباره قبال بابا بود سام پدر مال شرکت

 کار چه سام پدر با آخه آيد؟ می اينجا به صبح روز هر نازنين کاری چه برای يعنی... گرفتم ضرب فرمان روی و دادم

باشد؟ داشته ميتوانست  

 

بود کننده ديوانه انتظار اين... نيامده بيرون ساختمان از هنوز نازنين و گذشته دقيقه ده ... 
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 گستر آريا رنگ طاليی نام هم باز اما ام نکرده اشتباه که شوم مطمئن ميخواستم کردم نگاه شرکت نام به دوباره و شدم خم

 سرعت با و شد خارج گريان ی چهره با نازنين که شدم خيره ساختمان در به بار هزارمين برای.. کرد کجی دهن بهم

 امروز همين بايد بود بريده را امانم دلشوره... ميرفت خانه سوی به تاکسی... افتادم راه دنبالش به... شد تاکسی همان سوار

ميزدم حرؾ نازنين با ... 

 

 سرعت به کردم پارک بيرون همان را ماشين هم من شد خانه وارد و کرد حساب را تاکسی پول او رسيديم خانه به هردو

گفتم بلند و رفتم نزديکش... ميکرد گريه و بود نشسته هميشگی تاب همان روی باغ در... رفتم دنبالش به ... 

 

 نازنــيــن؟-

 

کرد پاک دست با را هايش اشک و کرد نگاهم ترس با ... 

 

- بودی؟ کجا  

 

- بيرون رفتم داشتم کار يه. جا هيچ . 

 

- بيرون؟ ميری ميشی بلند صبح روز هر خاطرش به که کاريه چه اين  

 

- باها من تا کتابخونه بريم باهم خواست ازم سونيا. چيزه ... 

 

ؼريدم عصبانيت روی از و ايستادم اش سينه به سينه و رفتم جلوتر ... 

 

- کتابخونه؟ يه به شده تبديل سام شرکت حاال تا کی از. نازنــيـــن نگو دروغ من به  

 

گفت لرزان صدای با.. بزنند بيرون حدقه از بود نزديک که جايی تا شدند درشت چشمانش ... 

 

- کردی؟ تعقيب منو تـو..تـ  

 

گفتم بلند صدای همان با.. بودم داده دست از را کنترلم عصبانيت زور از زدم چنگ را مانتويش و رفتم جلوتر ... 
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- ميکردی؟ ؼلطی چه اونجا بگو باش نداشته کاری اونش با تو  

 

- تـ بودم رفته هيچی خدا به ... 

 

- هـــان؟ داشتی؟ کار چی اونجا تو.. لعنتی نگو دروغ من به ميگم بهت دارم  

 

برد باال را صدايش هم او و رفت تر عقب قدم يک و کشيد بيرون دستانم ميان از را مانتويش ... 

 

- کارت پی برو. بدم توضيح رو چيزی تو واسه نيستم مجبور من . 

 

گفتم و کردم ريز را هايم چشم... ميزدم نفس نفس بودم سکته به نزديک عصبانيت از ... 

 

-  به ميزنم زنگ االن همين يا ميکردی کار چی داشتی آرمندا ی شده خراب اون تو ميگی بهم االن همين يا خودته با تصميم

ريخته روهم دوستش پسر با و آورده باال گندی چه دخترش ميگم بهش بابا . 

 

شدند بارانی چشمانش دوباره کرد نگاهم ترس با ... 

 

- نميکنی کاری همچين تو . 

 

- ميکنم باشه الزم اگه چرا . 

 

گرفتم رو بابا ی شماره و کشيدم بيرون جيبم از بالفاصله را ام گوشی برود تا برگشت ... 

 

- بابا سالم الو . 

 

شدم مانع و گرفتم محکم را دستش اما بقاپد دستم از را گوشی تا دويد طرفم به و برگشت شنيد را صدايم تا نازنين ... 

 

دادم رو بابا جواب و شدم خيره چشمانش به ... 
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- بگم چيزی يه بهتون ميخواستم . 

 

 شده گشاد های چشم با و برداشت تقال از دست حرفم اين شنيدن با که بکشد بيرون دستم از را دستش تا ميکرد تقال نازنين

کرد نگاهم ... 

 

- ميگم بهت باشه باشه. کن قطع خدا رو تو نفس . 

 

گفت که شنيدم گوشی پشت از رو بابا صدای... کردم نگاهش شک با و انداختم باال را ابرويم تای يک ... 

 

- دخترم؟ الو؟  

 

زد فرياد.. بزنم ديگری حرؾ دهد اجازه اينکه از قبل نارنين ... 

 

- ميگم بهت بخوايی چی هر. کن قطعش رو لعنتی گوشی اون ميگم بهت . 

 

ميگفت را راستش مطمئنا و بود ترسيده حسابی.. شدم خيره ملتمسش چشمان به دوباره ... 

 

- نباشيد نگران نيفتاده اتفاقی. ميزنم زنگ بهتون بعدا من بابا . 

 

گفت و قاپيد دستم از رو گوشی بالفاصله نازنين ... 

 

- نکن ای احمقانه کار ديگه ميکنم خواهش فقط بگم بهت چيزو همه ميدم قول . 

 

نشستيم تاب روی هردو و کشيد را دستم ... 

 

- باشه؟. نگی کس هيچ به رو ميگم بهت که چيزايی اين بده قول نفس  

 

گفتم رحمانه بی همين برای ميکرد ام ديوانه داشت بودم عصبانی دستش از ... 
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- باش نداشته کاری اونش به بزن حرفتو . 

 

کرد نگاهم ملتمس و گرفت سردش دست در را دستم ... 

 

- بدی قول بايد نه . 

 

گفتم عصبی ... 

 

- رسوندی لبم به جونمو بزن حرفتو باشه . 

 

 که بود شده چه مگر بود هزار روی قلبم ضربان... کرد خيس زبانش با را اش شده خشک لبان و کرد نگاهم ترس با

ميکرد؟ دست دست حقيقت گفتن برای اينگونه " 

... هستند دردناک حقيقتا چون بياورم ياد به را هايمان حرؾ ی ادامه نميخواهم ديگر ميبندم حرص زور از را چشمانم

 نابودم بيشتر ميزد آتشم بيشتر آمد می بيرون دهانش از که ای کلمه هر با که را مزخرؾ روز همان دارم يادم به خوب

بود؟ کرده چه خودش با نازنين.. ميکرد  

 ميزنم ای شيطانی پوزخند... ميکرد ور شعله درونم بيشتر را انتقام آتش بودنش دردناک از گذشته تلخم خاطرات يادآوری

ميگويم خودم با و ... 

-  دوباره که هستم کسی من.. کند گم را راهش هم روشن روز در که کرد خواهم کاری او با.. انتقام ی الهه... نفسم من

بترسد من وجود از بايد او... کرد خواهم نابودش ديگر روز چند ی فاصله به.. کند طلوع مؽرب از توانست . 

 عميقی خواب به و ميبندم را چشمانم راحت خيال با همين برای ميکند تزريق وجودم به را آرامش کلمات اين تک تک گفتن

کنم آؼاز را دوباره شروعی فردا تا ميروم فرو . 

 

 شده اسير عضالتم درون انگارانرژی و ام رفته خوبی خواب ميکنم، باز چشم دارم را انتظارش که چيزی زودتراز صبح

 ! است

 شلوارک يک باشد، هم سواری مناسب که بپوشم لباسی دارم دوست اينبار شود، می تکميل بهترم حال ميگيرم که دوشی با

 کشيده درشتم کارچشمان اين با ، دم می اسبی دم را کوتاهم موهای است، انتخابم هفت يقه سفيد تيشرت يک با کوتاه مشکی

 راپيش راهرو مسير و زنم می آينه داخل تصوير به جانی نيمه ميدهد،لبخند نشان تر باز را صورتم و زند می هم تر

 ... ميگيرم

 با را اصطبل مسير تا ، نرسيده هم هفت به هنوز ساعت! نيست ذهن از دور هم زياد هرچند ، آيد نمی صدايی سرو هيچ

 جز هميشه مثل اما بخندم دل ته از دارم دوست انگار ، کرده ايجاد درونم رخوتی صبح تازه ميکنم،هوای طی آرامش

شود نمی نصيبم چيزی افسوس ! 
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 مثل وقار با و آرام روم می سام اسب سمت کرده، پر را فضا اسبها نامفهوم صدای گذارم می اصطبل در را پايم وقتی

خواهد می ماديان يک دلم ميشوم رد اون از...  ميکند نگاه خيره خيره و ايستاده صاحبش ظاهر  ... 

 می اش پيشانی روی آرام را دستم ميکند، جلب را توجهم کند می خودنمايی تنش روی مشکی های رگه که سفيدی اسب

شود آشنايی منباب تا گذارم می دستانم کؾ در قند حبه چند و کشم  ... 

روم می بيرون و ميگيرم را افسارش آرام ، پذيرد می را ام دوستی دست اندازدو می زير را سرش  ... 

 عالقه مورد که خاصی آرامش با! ندارم جواب و سوال به نيازی که ميکند راحت را خيالم همين نيست، اطراؾ آن کسی

 اينکه فقط بگيرم تندی سواری که ندارم اصراری ، ميکشم آسوده نفس يک ، ميگيرم قرار زينش روی ست ها اسب همه

کافيست باشد همراهم  ... 

 ام رسيده جايی به ، کنم می سبکی احساس گذرد می ای دقيقه چند...  دهم می گوش طبيعت صدای به و بندم می را چشمانم

ميکند خوب را حالم بيشتر دوپا انسان از ؼير ای زنده موجود هر با مصاحبت که ... 

 کج ويال نزديک درياچه سمت را مسير ترميکند، موزون را طبيعت صدای و نشيند می ام خسته تن روی باران نم نم

 ريزو قطرات رامهمان تنش درياچه ، ايستم می درختان ميان ، باشد نداشته ديدی ازآنجا که ميرم درياچه پشت از ميکنم،

خواهد می را عشق آن از ذره يک دلم ، است آرام نا روحم ، ميکشد پر دلم خندد، می مدام و کرده باران درشت  !!! 

 ميشود، حبس نفسم...  رنگی بی ميان چيزی رنگ،يه بد رنگ بد تار، و تيره ميشود، سياه چی همه دوباره ميکنم بؽض

 تن چی؟ تنم ، ميکشد نعره که روحم ميزند، فرياد که ؟دلم دانی نمی را زبانم خواهم، نمی را تنهايی تنفرو همه اين خدايا

؟ کنی نمی معنی هم را ام خسته  

خواهم نمی را تنهايی اين من خدايا زنم، می زار وجودم، ته ته از... بلند های هق هق آن از زنم، می زجه  ... 

 تن به ای ضربه پا با...  هم من کينه عمق شده شديد باران ميزند، هواتاريک!اينجا شايد دنياست ته بندم، می را چشمانم

 هم او اما ، چسبانم می تنش به محکم را خودم ترس، از رسم می خدا به کشد، می بلندی ی شيه ميزنم، بسته زبان حيوان

تازد هوامی بی! عاصيست انگار ... 

ميبينم مجسم چشمانم جلوی انگار را مرگ ماورای و ريزم می اشک کرده، رخنه وجودم بند بند در ترس گرفته؛ نفسم  ! 

آورم نمی تاب را تلخ ترس اين دانم می خواهد، می را مرگم دلم ميشود، وحشتناک پرشش ميرسد که ها بلندی روی ! 

 که بس از پيچد می تنم در درد! ناشنواست هستی تمام انگار من مقابل در اما ، خالقش به خودش به افتم، می التماس به

شدم زنده مردمو  ... 

 ندارم، طاقت ديگر دانم می فقط!!! ميرود عاصی طور اين چی برای" اصال!ميرود کجا دانم نمی رود می سياهی چشمانم

خــــــــدا...ميکشم نعره ... 

 ميشکم بلندی هين تنها ؛ کنم حرکتی حتی که هستم ترازآنی خاصيت بی بندم، می را چشمانم فقط آيد، می شليک صدای

ميکشد جنونم به کثافت اعماق در رفتن فرو وحس  ... 

 بهم خودم از حالم ، کنم استشمام را پدر بوی بار آخرين برای نکردم فرصت حتی باری رؼت مرگ چه باز، ندارم نفس

خاصيتی ،بی وجودی بی اين از خورد می ... 

مرگ به رسيدن باالخره ميکنم خوش دل کذای چيز يک به ولی  ... 

 ميگيرد،دلم لجم کند، تکرارمی مدام! دارد برنمی سرم از دست هم جهنم کثيؾ اعماق در ميکند، وزوز سرم باالی صدايی

خواهد نمی را اش کننده اؼوا صدای ديگر اينجا  ... 

- نفـــــس...  بگو چيزی يه... نفس... نفس ... 
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 بودنم مرده اينجا خواهم می شده که هم زور به خواهد نمی را صدايش دلم ميکنم، لجبازی ميزند، زنگ گوشم در صدايش

ميکند دگرگون را چی همه انگار شديد دست ضرب يک و ميشود نزديکتر صدا...  کنم اثابت او به را  ! 

 در که دردی تمام با افتد می متالطمش دريای به نگاهم ميشود، گشاد ترکيدن تامرز چشمانم و ميشود آزاد ام شده حبس نفس

ميگويم است وجودم ... 

- داری؟ برنمی سرم از دست اينجام  

- تازيد؟ می اونطور داشت بيچاره اسب اون چرا ؟ چيکارميکردی دختر؟داشتی سرت به زده  

تصويرکند را مرگ رنگ طعمو توانست می که بود کسی کاش نبود، مرگ هم اين پس افتد، می کار به مشاعرم  !!! 

 که است اشکيم ؼده باز فقط اش، مسخره سواالت به دادن جواب به برسد چه ندارم کشيدن نفس توان ، ميدهم تکان سری

خورد می قل هوا بی ميکشدو رخم به را شديدش فعاليت ... 

 را چشمانم کرده؟ خوش جا تنم روی که کثافتی همه آن با هستم؟ او آؼوش در االن ميشوم،يعنی معلق هوا زمينو ميان در

بتازاند دارد دوست هرطور هم او بگذار درک، به"اصال!انگار دارد سرجنگ بامن هم دنيا ، بندم می  ... 

نفس؟ بشوری خودتو تونی می– ميکند کم تنفرم از حمام خوش بوی و آب گرمای حس که، بازميکنم چشم وقتی  

بشورد و بماند بخواهد اينکه به برسد چه اوشوم، محتاج که انقدر نه اما دارم، ودرد گيجم هنوز ! 

- ممنون تونم، می ، آره  ... 

- کن صدام داشتی کاری ... 

 ... باشه-

- ميزنيم حرؾ"بعدا هم ات احمقانه اينکار درمورد  ... 

 بيشعور آن کنم، می خالی است دستم دم هرچی سر را لجم و ميزنم بزرگ وان کؾ به پا کؾ با رود، می و ميگويد را اين

کند بازخواست ازمن ندارد حق ... 

باز پيچد می تنم در درد و ميکوبم مشت آب در...  زنيم می حرؾ" بعدا ميکنم، تکرار را اش جمله نفرت با درسرم  ... 

 طول بيشتر دقيقه چند شايد شستنم ، بدهم ادامه ندارم توان زياد درد از ، ميکنم باز را دوش و آيم می بيرون وان از

 درد گردنم ناحيه ،در ميگيرم پائين را سرم کنم، نگاهی هم ام کرده حمام در که کاری کثافت به گردم برنمی نميکشد،حتی

ميزند حلقه چشمانم در اشک کنم، می حس زيادی ... 

 دارد... است پائين نيمه تا ،سرش افتد می رعشه به تنم ميشود باز حمام در اينکه محض به ولی... آيم می بيرون هوا بی

خارج من ازتن روح و ميشود، اتاق وارد  .... 

 حوله و کند می را پشتش رسد، نمی هم ثانيه به ميکنم، سکوت ميشودولی حبس سينه در نفسم گذشته، کار کاراز ديگر حاال

ميگويد است من به پشت که وهمينطور اندازد می تخت روی را است دستش روی که بزرگی سفيد : 

-  اينجا، ذارمش می!کنی استفاده ازش بازم نخواد دلت" بعدا ديگه برداری خودتو حوله اگه شايد ،گفتم آوردم، حوله برات

؟ خوای نمی ای ديگه چيز  

ميگويم تنش پر نه يک فقط عصبی حالت با ... 

بندد می صدا بی هم را در...  ميزند بيرون اتاق از ديگری حرؾ بدون شنود می که را نه ... 

نبود مطمئنم نبود،!!! بود ممکن هم تر افتضاح اين از!ميگيرد ام گريه هم شايد ، دانم ميگيرد،نمی ام خنده  ... 
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 انداخت زير سرشو" ميروم راه اتاق در فقط چکد می موهايم از که آبی با سردرگم و کالفه ريخته، بهم شدت به اعصابم

نميشه باورم!کرد،چرا؟ پشتشو ولی اتفاقی، اتفاق يه! باشه اتفاق يه تونست ،می ... 

 آن به را رويم ميشود باعث در صدای که ام بازخوابيده طاق تخت بيشترشده،روی وتهوعم سرگيجه ، گذشته ساعتی نيم

برگردانم سمت  ... 

- خوش وروز سالم  ... 

گيرم نمی آشنايی اين برای توضيحی ولی است سام خود سال سنو ،هم ميشوم خيره مرد جوان چهره به  ... 

- همچنين به ممنون ، سالم  ... 

هاست اينجائی شبيه عجيب ولی ميکند، صبحت من از بهتر حتی را فارسی که است اين ماجرا جالب بخش ! 

؟ ديگه ميگم ،درست نفس خانم خب -  

 ...بله-

- ؟ داری درد احساس بيشتر کجا" دقيقا االن بگی ميشه  

ميکند نگاه فقط درسکوت که رود می سام سمت نگاهم  ... 

- دکترين؟ شما  

- باشم نويسا دعا شبيه نکنم فکر ميکنی؟ فکر چی شما  ! 

ميکنم اشاره گردنم به و ميگذارم جواب بی را اش جوابی حاضر  ... 

ميکشيد گردنم روی آيدودستی می جلوتر معاينه برای ... 

- کن اشاره داره درد هرجابيشتر  ... 

ميشود بلند نهادم از اه و کنم می ای اشاره سر با ... 

ست سرشونه کوفتگی شبيه بيشتر سام، نزده آسيب گردنش های مهره به ضربه - ... 

 می هم را دلم درد کاش ، بگويم هم را دردهايم باقی تا منتظراست و ميگويد ای ديگه خب ميشود تمام که سام به توضيحش

بگويم توانستم ! 

! شده سائيده حسابی که است سرزانوهايم ماجرا قسمت بدترين و ميکنم سوزش احساس رانم ی کشاله روی دارم، درد کمر

ميشود ،خالصه نيست خاصی چيز با کالمش ته و ميکند معاينه دقت با را همه  ... 

-  بازم ولی بشه تشديد دردش اينکه مگه ، نداره شدن بستری به نيازی ميشه، خوب استراحت روز دو يکی با نظرم به

خودم بيمارستان بريم تونيم می باشه الزم اگه خودتون، با گيری تصميم  ... 

- خوبم من ، نيست الزم" واقعا نه  ... 

- هوا سربه خانم نيستی شما" قطعا ميگيره رو تصميم اين که کسی  ... 

ميگيرم را ورويم کنم می تندی نگاه اش عصبی صورت به  ... 

- ميگيرم تماس بازباهات شد تشديد دردش ،اگه مراقبم خودم من دکتر، باشه  ... 

نکن دريػ داری نياز کمکم به کردی احساس هرموقع خدمتم، در من -  ... 
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- ممنون ،بازم باشه  ... 

منتظرما هفته آخر برای ميگم بازم راستی.... نکردم کاری .. - 

من به ميکند رو و ميگويد را اين  ... 

- پررنگترميشه حضورتون با بشين،جشن بهتر هفته آخر تا اميدوارم  ... 

 سام و ميکند اش بدرقه خدمتکار و ميکند باسام را آخر بش خوشو ميکنم، تشکری لب زير و ميزنم ای خسته لبخند فقط

ميشوم خيره پنجره به و ميگيرم را رويم...گردد برمی کنارم دوباره  ... 

 بهتری؟-

 ...خوبم-

- بدی؟ کشتن به خودتو خواستی می  

- ؟ برات داره فرقی  

- دنيا اون فرستادم اسبامو بهترين از يکی تو خاطر به ؟ ای ديونه تو داره؟دختر فرقی  ... 

ميگويم صورتش در براق... شوم خيز نيم کنم می وسعی کنم می تنم حائل را دستم  ... 

- کنم جايگزين بهترشو يکی وقت اسرع در کنم می سعی ، شرمندم" واقعا ؟ من نه اسبت برای نگرانيت پس  ... 

ميشود خيره چشمانم در عصبی حالت با و ميشود بسته بازو اش بينی های پره  ... 

- نبود اين منظورم" اصال نفس، ابلهی خيلی ! 

- بود همين حرفت معنی ... 

- ،آره؟ خودت نفع به اونم بگيری تصميم زود مياد خوشت خيلی  

- کنم جبران وبايد بدهکارم شما به خواهی عذر يه اسبتون مرگ بابت من حال هر به  ... 

آورد می جلو را سرش ،و ميکند هيستيرکی خنده ... 

- چقدربود؟ اسب اون قيمت دونی می ؟ جبران برای داری چی نيست، حرفی باشه! کنی جبران خوای می که  

- ميکنم جبران حال هر در  ... 

- ببخشم تا بکنی بگم من هرکاری بايد ، نه اينطوری...نه  ... 

- شوم نمی متوجه ! 

- مونم می منتظرش ومنم ميکنی جبران گفتی ميشی، وقتش به  ... 

افتد می تشويش به باز او واخواهی پی ذهنم من و ميکند ترک را اتاق ای اضافه حرؾ بی  ... 

*** 

 دقيق ساعت منتظر و است تماس در مدام بهبود کمتر، هم تنم درد و شده بهتر ها کبودی ، گذشته اتفاق آن از روز دو

 بدقدم دکتر آن مهمانی در موقع بی حضور همه از تر دردناک ولی ، نشده دستگيرم چيزی هنوز من ولی کشتی آن حرکت

بدهم نامرد آن به باج يک کرد مجبورم نحسش حضور با که کسی ، است  ... 
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 نمی رانم کشاله و ها زانو روی زخم دارم، ترديد لباس انتخاب در هنوز ولی حاضرباشم، مهمانی برای بايد 6 ساعت

ام مانده مستاصل عجيب همين برای بپوشم کوتاهی شب لباس گذارد  ... 

 با که بندی بدون دوخت خوش ميکنم،ماکسی انتخاب را دارد ای نقره طاليی تم که بلند مجلسی لباس يک باالخره سر آخر

 خوبی حس پوشانده را ام تنه پائين" کامال اينکه از و دارد جذابی ظاهر ميشود، تکميل بلندی ی شده دوزی سنگ دستکش

 درد به هم را پادرد شب تاآخر نشوم مجبور و بيفتد راه کارم هم پاشنه بی صندل يک با ميشود باعث اش بلندی حتی ، دارم

کنم اضافه هايم  ... 

 هارمونی لباسم با دارم، دوست را صورتم مليح ،آرايش آيد نظرمی به تر درشت چشمانم وباز شده بسته باال ساده موهايم

 هميشه ميشوم، راهی و دارم برمی را شنلم و بلندم شال ميزنم آينه در تصوير به که خاصی لبخند بعد...  پيداکرده خاصی

 سر شده که هم کندنی جان هر با هم االن و ام بيزاربوده باشم شدن ديده بهتر برای کردن تلؾ وقت به محکوم اينکه از

گذارم می را اول قدم ها پله روی ساعت  ... 

 آن از بعد باشم، مطلق تفاوت بی دارم سعی ولی کردم حس را حضورش لحظه آخرين ، آيد می بيرون کناری اتاق از

بس همينو ساده پرسی احوال حالو يک و بوده مهمانی اين به رفتن ساعت تاکيدبرای زده که حرفی تنها نفره دو دعوای  ... 

ميگويد سردی سالم ميرسد که ،کنارم دارم برمی قدم طمانينه با  ... 

لعنتی گی هميشه تحسين برق آن حتی نيست چيز هيچ شوم، می خيره چشمانش به برميگردم،  ... 

 تا را مسير راننده ، ميشوم راهی حوصله بی و کنم می اخمی ، است تر مؽرور هم ازمن حتی او اندازم، می زير را سرم

بگذارم ؼربی جماعت درچشم چشم ساعت سر باالخره تا راند می سرعت با مجلل مهمانی آن به رسيدن  ... 

 فايده بی مقابله کند، لمس را بازويش دستم تا ميکند باز را دستش شخصيت با همراه يک مثل ، ايستد می کنارم حرؾ بی

کرد شود نمی هم را بودن ديگر جور تصور حتی که هستم جايی متاسفانه ، است ... 

من و بردارم را شنلم تا ميکند کمکم مستخدم فقط بينم نمی را اصلی ميزبان  

 وقت ميکند،هيچ حبس ام سينه در را نفس اين و ندارم ميزبانش از هم واضحی چهره حتی که ميشوم مهمانی وارد" رسما

 عاشق اوهميشه ، نازنين عکس بر کردم،درست نمی پيدا خوبی احساس شناسم نمی را کس هيچ که باشم جايی اينکه از

ميکنم هماهنگ را هايم قدم سام با و دم می فرو را وقتم بی بؽض بود، تر آنچنانی های آشنايی و آنچنانی ی ها مهمانی  ... 

 مجدد ديدار افتخار باالخره بفهمم ميشود باعث دارم ذهنم در او از که ای چهره و ميکند جوانک آن سمت سام که حرکتی با

 شود ترمی نزديک ميکندو سام با کوتاهی پرسی احوال است،سالمو آداب مبادی آيد، می ،جلو شده نصيبم بدقدم دکتر آن با

ميکنم اش جاشنی هم مجددی تشکر و دهم می صميمی بش خوشو بايک را جوابش ميکند، باسرتعظيمی وبعد  ... 

- يای می بهتر خيلی نظر به خوشحالم، ت دوباره ديدن از" واقعا ! 

- بودم شده شوکه بيشتر دراصل بهترم، بله ممنون،  ... 

شدم متوجه -  ... 

وميگويد زند می اش سرشانه دستی سام نشيند، می لبش روی ای مردانه خنده ميشود تمام که حرفش ... 

- کنی؟ می همراهيمون ببينم مادرو خانو جمشيد خواد می دلم جان مسعود  

- ميگرفتن رو سراؼت داشتن" اتفاقا... البته ، بله  ... 

 پرميکشد،چقدر ام نداشته ی خوانواده برای هوا بی دلم! است ايرانی" کامال خوانواده يک داشتن اش لهجه روانی دليل پس

ست خالی جايشان جا همه و هميشه  ! 
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 کننده خفه گی ؼريبه حس اين تا بخرم، دل جانو به را مشترکمان زبانم توانم می معرفی موقع و است ماليم موزيک صدای

بردارد سرم از دست کمی ... 

 برای بعد و ايستد می ای دقيقه چند ، آداب مبادی و شخصيت با خودش مثل درست و دارد داشتنی دوست مادر پدرو

 همراه سالن کنار کوچک ميز سمت سام با بالجبار هم من و جداميشود ما از خواهی عذر يک با دوستانش از يکی همراهی

 ميشوم

انفجارم مرز در...  ميدهد نشان مشؽول" مثال را خود و کرده سکوت هم هنوز  

- بگيری؟ قيافه برام اينجا منوآوردی  

- ؟ نداری دوست همينو مگه  

دهد می ادامه چشمام در براق و گويد می را اين  

؟ نيست همين ت خواسته مگه ، باشم توجه بی بهت اينکه -  

- تفريطی افراطو حال در دائم  ... 

- تفريط؟ يا افراط تو نظر از باشم حالت نگران اينکه  

- ميکنی؟ تظاهر نيستی که چيزی به مدام چرا  

- کنی توجيح خودت برای ای ديگه جور منو توچراسعی فهمم نمی ولی ، بينی می که هستم همينی من ... 

نيست اعتراؾ وقت حاال حاال ميشوم، پشيمان لحظه آخرين در که کنم نثارش دارم دل در چه هر تا ميکنم باز لب  ! 

ميگويم ولی است سنگين بسيار برايم اينکه با ... 

-  يه مثل رفتارت باشی، نگران توهمش کنم تحمل تونم نمی ميگم باشيم،فقط باهم ؼريبه دوتا مثل دارم دوست نميگم من

دخترکوچولوش نگران مدام که مونه می پدری  ... 

 ميشود، ام چهره ميهمان اخم و ميشوم معذب بازهم ولی ندارند توجهی هيچ اطرافيانم اينکه با آورد می نزديک را سرش

خورد می تکان کنارگوشم لبهايش ، نميدهد اهميتی  ... 

- ؟ شيطون کوچولوی خانوم اين ؼيراز مگه  

کشم می عقب را خودم و ميکنم تازه نفسی ، است کشنده کنارم تنش گرمای  ... 

- سام؟ خوردی چيزی  

افتم می تهوع حالت به بيشتر من و نزديکترميشود سرش!باز گرفته رنگ نگاهش  ... 

- ؟ نمياد خوشت  

نظرم به انگيز نفرت -  ... 

ميکند ذوب سوزی آدم کوره مثل دستش چرخد، می انگشتانم روی دستش ... 

- نيستی پايه که هم تو ، باشم خوش امشبو خوام می نفس، خستم خيلی  ... 

ميگيرم را خودم جلوی ولی آورست چندش رفتارش" واقعا ميدهم، فشار هم روی رو هايم دندان  ... 

وميگويد ميشود بلند شود نمی نصيبش چيزی وقتی ولی ميشود زوم صورتم روی نگاهش  
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- رقصم پيست تو من شد عوض نظرت  ... 

کند راگم گورش زودتر ميکنم دعا و ميدهم تکان سرم فقط  

گيرد می اش شرمی بی همه اين از نفسم رود، می پيست روی و ميکند پيدا خوبی همپای نکشيده دقيقه به  ... 

 به فقط و روم می راه هدؾ بی و ميشوم بلند همين برای متعدد رقص درخواستهای برای ست خوبی سوژه تنهايی دانم می

ميگيرم دست در را بلند جام شدن جماعت همرنگ نشانه  ... 

ميشوم خيره مهتاب کم نور به و ايستم می تراس نزديک  ... 

- نرفتی؟ سام با چرا  

گردم برمی سمتش مصنوعی خنده با ديگرآشناست صدايش ... 

- کرد پيدا بهتری همراه ... 

- ؟ اونی با چی برای  

- باشم نبايد چرا ! 

- اون برعکس درست ، مرموز و دار تو ، آروومی تو  ... 

دوزم می سياهش چشم در چشم و ميکنم راکم فاصله  ... 

- ديدم می هم رو ش کارخونه بايد نمايشگاه تو طرح تحويل برای همکاريم، فقط ما  ... 

- ميده نشون رو ديگه چيز يه بهت سام نگاه ولی  ! 

- نديدين؟ رو دخترا بقيه روی نگاهش حاال تا کنم باور  

ندارد گفتن برای حرفی"واقعا انگار رود می کنار و اندازد می باال ای شانه ! 

- باشيم هم برای خوبی همصحبت تونيم می ما بمونين، تنها هستين من مهمون چون ندارم دوست حال هر به  ... 

- برسين مهموناتون به بهتر هست،امشب صحبتی هم برای وقت  ... 

ميکنم نگاه دارد را کردنم خفه قصد چشمانش با که بلندی قد دختری به و گويم می را اين  ... 

- م عمه دختر سوفياست اين  ... 

- باشيم داشته تالفات امشب خواد نمی دلم  ... 

است بهتر تنهايی و بيکاری از ميروم، رقص پيست سمت و ميزنم آميزی تشکر ميشود،لبخند تمام که حرفم  ... 

 همين است،برای کافی نيست ايرانی بفهمی اينکه برای زدنش حرؾ طرز و ظاهرش ، ايستم می جوان مرد يک نزديک

شوم او رقص هم دهم می ترجيح  ... 

 و شده خاموش ها چراغ ها مهمانی جور اين همه رسم به... پذيرم می سريع هم من و ميدهد را درخواستش جذابی لبخند با

است پخش درفضا ضعيفی نورهای تک  ... 

 نمی ای زننده رفتار مدل هيچ است، فرهنگی با جوان ، راضيم" کامال هستم آن در که موقعيتی از و رسيده نيمه به آهنگ

دهم می ادامه را رقصم همين برای بينم،  ... 

افتد می جوشش به رگهايم در خون ، ميشود تر تند هايم قدم دارد، تری هيجانی ريتم دوم آهنگ ... 
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 پوزخندش به و ميگيرم باال را ،سرم ميشود کنارزده دوشم روی از پسر دست کنم می حس که ام نزده کامل را دور نيم

ميشوم خيره  ... 

- داری؟ مشکل من با شدن همراه برای فقط پس  

- نيست خوب حالت تو بروکنارسام  ... 

گويد می گوشم کنار تحکم با...  رود می نفسم و ميشود قفل کمرم روی دستش  

- بيزارم بکنه هرکاری زدنم دور برای کسی اينکه از ، نذاری من دم پارو کن سعی نفس...  خوبم هم خيلی من  ... 

- ؟ بزنم دور تورو بايد چرا من! ؼرقی توهماتت توی تو  

 نمی را عطرش بوی" ،اصال کشم می پس را سرم سريع رود،ولی می فرو اش سينه توی سرم ، زند می کامل دور يک

 ... خواهم

فرستد می بيرون صدا پر را نفسش...  چشمانم مردمک در درست ميکند نگاهم باال از  ... 

- عروسک کنم می درک چشماستو اين تو که نفرتی راز باالخره  ... 

ميگويم ناز با...  ميکنم عوض رنگ  

- نيست کار در نفرتی وگرنه کنی قانعم خوب نيستی بلد تو شايد ... 

- نباشه؟ طالبم و باشه باهام تونه می دختری نظرت به...  ممکن ؼير  

 ظريفو لطيفو جنس آن ديگر من که جاست اين مشکل ولی...  است جوابم قاطع ی نه يک... ميشوم دقيق چشمانش عمق به

نيستم پيشه عاشق  ... 

- ؟ هستم اونا شکل من کنی؟ مقايسه اطرافت دخترای بقيه با منو تونی می نظرت به  

 را ،چشمانم ميشود کشيده گردنم روی داؼش های نفس هرم آيد می پائين سرش است، پايانی دور و رسيده آخر به آهنگ

شوند می گم ها فاصله...  نشيند می کمرم باالی پشت، از دستش...  ببازم ،نبايد بندم می ... 

 را حالم گردنم روی رطوبت! باورندارم... شده گشاد چشمانم ، است کرده هنگ ذهنم ، گرميگيرم خاکستر زير آتيش مثل

ميشود نزديک باز سرش... ميشوم دقيق اش زده تب چشمان به و آورم می باال سرم ميکند، دگرگون  ... 

نبوديم اينجا اگه باش نفس،مطمئن شدی خاص خيلی امشب -  ... 

 مهمانها زدن کؾ باصدای.. ميشود گم تاريکی در و ميگيرد فاصله من از ها گرفته برق ومثل ميگذارد تمام نيمه را حرفش

 اين و گی کالفه ولی ميکشم ممتد نفسای ، ام مانده اش ناگهانی حرکت بهت در ،هنوز ميروم کنار و ميشوم موقعيتم متوجه

دارد برنمی سرم از دست گنگ حس ... 

 ولی هد می نشان دوستانش مشؽول را خودش و زند نمی حرفی ولی است نزديکم ميکشد، طول ديگر ساعت چند مهمانی

دارد خرابش حال از نشان ميدهد تکان مدام که سری سرخو چشمان ... 

 هرزه آن با شدن همراه گرفته، پيش از را گريبانم تصورم زجرماورای يک ولی ميشود، تمام ساعته چند زجر آن باالخره

 ... کثيؾ

 اينکه محض به ميدانم،ولی اش راننده حضور مديون را اين و گذاشته خودم حال ومرابه کرده سکوت راه طول تموم

ميگيرد را دستم مچ ميبيند خودش خانه حياط را خودش ... 

- کن ول ؟دستمو ميکنی چيکار داری  ... 
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- نفس بيا من با  ... 

- ميکنم ،خواهش کن ولم! محال  ... 

- همين بزنيم حرؾ کلمه چند خوام می ،فقط ندارم کاری باهات باخودت؟ کردی فکر چی  .. 

- ديگه وقت يه واسه بذار ميکنم خواهش  ... 

 بدی موقعيت در ، دهند می ترجيح را شدن خفشه روبروميشوند که اش برآشفته چهره با مستخدمين ميکشد، را دستم مچ باز

روم می همراهش نشود ريزی آبرو بيشتر اينکه برای و ام گيرافتاده  ... 

کند می عود ام تنگی نفس و ميکشم ای خفه جيػ فرستد، می داخل مرابه و کند بازمی شتاب با را اتاقش در  ... 

- بشی پشيمون فردا نکن کاری نيست، خوب حالت تو سام  ... 

- نکنم درازی دست نخواد خودش که کسی به که دارم شعور انقدر بگير،من آرووم ندارم، کاريت ميگم بهت  ... 

- ؟ برم ذاری نمی چرا چی؟ پس  

ميکشد پرصدايی نفس و ميکند راشل کرواتش خاصی باژست ديگرش دست با و گذارد می سرم باالی را دستش يک  ... 

- ميکردم کارو اين نبايد من ، نفس ميخوام معذرت  ... 

- دار نگه خودت برای قوالتو کن لطؾ ،پس نيستی اعتماد قابل" اصال که دادی نشون چندبار تو نيست مهم برام ديگه  ... 

- کنی قبول خوام،بايد می معذرت ميگم ... 

- برم بذار حاال ، قبول باشه زوریِ  اگه ... 

کنم نمی مقاومت ميچرخد، صورتم روی دستش و دوزد می صورتم به دوباره را خمارش چشمان ... 

-  پوشيدنت، لباس ، هات طنازی رفتارت، باوراشو، ی همه ببره،حتی سوال زير رو چيزش همه ميکنی مجبور آدمو تو

کنم باورش هم کنار تونم نمی نفس، مونه می زهر مثل کلماتت ولی دارم، مجوز که ميگه هات خنده حتی  ... 

ميگويد ميزندوباز پوزخندی! است؟ خوانده را ام نقشه ميگيرد، نفسم ... 

- تنفرو هم ببينم تونم می چشمات تو خودمو به ميل هم لحظه در بخورم قسم حاضرم نفس، نيستی عادی تو  ... 

 اينبار...  شده حبس نفسم و افتاده رعشه به تنم باز متنفرم، حالت اين از ومن زند می نبض تنم تمام آيد، می پائين باز سرش

ولی ، بزنم زار خواهد می دلم ميزند، آتيش را ام گونه روی  ... 

- نرو نفس  ... 

گذارم می شرط پس... بروم که گذارد نمی بخواهمم دانم می ، ندارد عادی حالت  ... 

- شرط يه به فقط  ... 

ميکند نوزاش را صورتم صورتش ... 

- ؟ چی ! 

بگير سرد آب دوش يه -  ... 

ميگويد خشدارش صدای با و بندد می را چشمانش  
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- خوبم من  ... 

- گفتم شرطمو من  ... 

 با راهم کليدش و ميکند قفل را در شود مطمئن ماندنم از اينکه برای و برد می باال تسليم نشانه به را دستانش حرؾ بدون

برد می خودش  ... 

 

 ها عکس طرؾ به ميشوم بلند.. افتد می ديوار روی هايش عکس به نگاهم... ميکنم نگاه اتاق به و مينشينم تختش روی

 هر و گرفته آؼوش در را سونيا سام، ها عکس از يکی در.. مختلؾ های اندازه با طاليی های قاب با عکس سه.. ميروم

 ميزند فرياد را معصوميت اش چهره مينشيند هايم لب روی لبخندی سونيا ديدن با اختيار بی.. است خندان يشان چهره دو

 اين.. مختلؾ های ژست در تنهاييست به خودش سام ديگر عکس دو در.. زيباست بسيار اما ندارد سام با زيادی شباهت

است خودشيفته واقعا مرد ! 

 لبخندی اختيار بی ميکند خودنمايی رويش ای قهوه جلد با دفتر يک ميروم سمتش به افتد می اتاق کنار چوبی ميز به نگاهم

 برخالؾ و شده پر اش صفحه چندين ميکنم باز را دفتر و ميروم جلوتر.. باشد نويسی خاطره اهل که آيد نمی سام به ميزنم

 نام.. اند بسته قرداد آن با پدرش و سام که ست هايی کارخانه نام ميرسد نظر به بلکه نيست نويسی خاطره دفتر تصوراتم

 و قاچاق های جنس که همانی نيست بود زده حرؾ ازش بهبود که ای کارخانه آن نام ولی ميکنم نگاه را ها کارخانه تمام

ندارد؟ خبر موضوع اين از سام يعنی ميروند هم در هايم اخم... ميکرد وارد مجاز ؼير  

 را جعبه.. رنگ آبی مخمل ی جعبه يک با است کاؼذ چند درونش.. ميکشمش بيرون وقفه بی افتد می ميز کشوی به نگاهم

 که است مشخص ظاهرش از.. ميبينم را رنگ طاليی ی زنانه گردنبند يک تعجب کمال در ميکنم باز را درش و برميدارم

 فرشته های بال دو روی و است رفته نشانه سمتی به را تيری کمان، با که است کوچک ی فرشته يک هم آويزش طالست

است رنگ ای فيروزه های نگين تک ... 

 کنار عسلی طرؾ به و ميگذارم سرجايش را گردنبند و ميبندم را دفتر عجله با ميشود بلند سام گوشی زنگ صدای ناگهان

 اين در سام.. ميکشم درهم را هايم اخم ناخودآگاه.. ميشود روشن و خاموش گوشی ی صفحه روی تارا اسم.. ميروم تخت

 تا ميزند زنگ آنقدر گوشی.. ميکنم نثارش بازی دختر ی مرتيکه لب زير... نميکشد دخترهايش دوست از دست هم شرايط

آيد می بيرون برهنه ی تنه باال با سام و ميشود باز حمام در که ميگردم باز تخت به دوباره.. ميشود قطع صدايش ... 

- نگذشت؟ بد که بهت  

- شدم خوشحال خيليم کردی زندانی اينجا منو اينکه از اتفاقا اصال نه . 

- نميموندی منتظر انقدر وگرنه بگيرم سرد آب دوش يه بايد که بود خودت شرط . 

ميگويم بدجنسی با ... 

-  قابل هم عادی شرايط در که تو مثل مستی آدم اونم باشم تنها اتاق يه تو مست آدم يه با که نداشتی توقع نداشتم ای چاره

نيست اعتماد . 

 شده کليد های دندان بين از و ميکشند آؼوش در را يکديگر ابروهايش.. ميشود خم رويم کمی و آيد می تخت طرؾ به سام

ميگويد اش ... 

-  کثافت بعدشم بخورم خرخره تا که ام ساله بيست نوزده پسر کردی فکر نکنه نبودم مست من که بدونی بهتره جون دختر

بندازم؟ راه کاری  

ميدهد ادامه را حرفش و ميشود خم رويم بيشتر ... 
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- حيوونم؟ من کردی فکر نکنه نميزنم دست بهش نخواد کسی تا من  

 زبانه آتش آرامش آبی های چشم در..کند عصبانيش حد اين تا حرفم اين که نميکردم فکر هيچ ميپرند باال تعجب از ابروهايم

چشمانش در ميزنم زل پرروی با و ميدهم قورت را دهانم آب.. ميکشد ... 

- پاکی؟ خيلی آدم يه بفهمونی من به که داری اصرار انقدر چرا  

 عقب.. ميشوند مات چشمانش براق آبیِ .. ميدهند دلخوری به را جايش و ميشوند خاموش چشمانش درون های شعله ناگهان

ميکند من به را پشتش و ميرود ... 

-  ؼير ديگه کس اگه باشه يادت اينم و شنيدم ازت کافی ی اندازه به امروز. بری داريو برش ميتونی.. نفس ميزه روی کليد

 اون ميخوايی تو ظاهرا اما نيستم نرم انقدر بقيه جلوی من ميخوند خداحافظيشو ؼزل االن بايد ميزد بهم رو حرفا اين تو

ميشه سرريز روزی و داره حدی يه هم آدما صبر بدونی بهتره ببينی منم روی يکی . 

ميگويم طلبکارانه و ايستم می کنارش و ميروم طرفش به ميلرزاند را دلم هايش حرؾ اينکه با ميشوم بلند تخت روی از ... 

-  اگه که دارم شهامت انقدر و بترسونيش حرفا اين با بخوايی که نيستم دختری من آرمند آقای کن فرو گوشت تو شمام

نيستم که بکنم چيزی به تظاهر اينکه نه اينم من بگم بزنمو فرياد همه جلوی هستم هرچيزی . 

 را دلم چشمانش درون خشم... ميکند کم را بينمان ی فاصله و ميقاپد را بازويم محکم دستش با اما بروم تا ميکنم را پشتم

 مانند هم من و ميکنم حفظ هميشه مثل را ظاهرم اما زدم بهش که هايی حرؾ از افتم می کردن ؼلط به ای لحظه ميلرزاند

ميکند ريز را چشمانش.. ميشوم خيره اش طوفانی دريای در او ... 

-  که ميدونی چی من از اصال نيستم؟ که ميکنم چيزی به تظاهر ميگی که ديدی چی من از تو چيه؟ حرفا اين از منظورت

 زبونی بلبل و وايستی جلوم اينجوری االن ميتونستی باشم مردا بقيه مثل ميخواستم منم اگه کردی فکر ميزنی؟ رو حرفا اين

 کنی؟

 را ريختن ی اجازه اما ميکنم حس هايم پلک پشت را اشک جوشش... است شدن له حال در قدرتمندش انگشتان زير بازويم

 مرگش باعث و کردی درازی دست من وجود ی نيمه به من خواهر تنها به که تر باال اين از چيزی لعنتی آخه.. نميدهم

 که کنی اثبات ميخواهی چطور بزنی؟ بودن سالم و پاکی از حرؾ و بايستی من جلوی اينگونه ميکنی جرات چطور شدی؟

کمتری؟ وحشی حيوون يک از  

نميکنم باز زبان اما ميشود ناله بدنم تمام درد از ميکند بيشتر را انگشتانش فشار ... 

- متنفری؟ حد اين تا که ديدی چی ازم بگو.. نفس بزن حرؾ د  

 االن همين نميتونم ولی واستادم جلوت چون متنفرم.. ميکنی فرض احمق منو اينکه از ازت متنفرم نميگويم چيزی هم باز

تنفره باعث وجودت تمام چون متنفرم.. برسونم آرامش به مادرمو نازنينمو، روح تا بگيرم جونتو ... 

ميرود باد بر کردنش نابود برای زحماتم همه و ميکنم برمال را چيز همه بمانم بيشتر ثانيه چند اگر نميدانم جايز را ماندن ... 

- برم بذار کن ولم . 

 بيرون انگشتانش ميان از محکم را دستم من و ميشود شل بازويم دور از دستش.. ميشود متعجب من خونسردی اين از

ميشنوم را صدايش شوم خارج اينکه از قبل.. ميروم در طرؾ به و ميزنم چنگ ميز روی از را کليد و ميکشم ... 

-  يه خودم که چند هر. فروؼی خانوم نميمونه ابر پشت ماه وقت هيچ ميفهمم چشماتو توی تنفر اين دليل روز يه باش مطمئن

رسيدم يقين به حرفات اين با امروز که داشتم شک اما بودم زده موضوع اين به راجع حدسايی . 

ميگويم دل در و ميشوم خارج اتاق از و ميزنم پوزخندی ... 
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- آرمند آقای ميسوزی آتيش تو جهنم ته داری بفهمی تنفرو اين دليل که روزی اون باش مطمئن هم تو . 

ميکنم پرت تخت روی را خودم و ميکنم باز را اتاق در ... 

 آاليش بی و پاک مطمئن، بخش، آرامش آؼوش يک ميخواهد گرم آؼوش يک دلم دنيا های خسته تمام از تر خسته ام خسته

منتی هيچ بدون ... 

ميخواد سکوت و آرامش اندکی دلم دنيا های تنها تمام از تنهاتر خيلی تنهام ... 

فروختنی خستگی و تنهايی و بودند خريدنی سکوت و آرامش و آؼوش کاش ... 

" روبرو به او و بودم زده زل نازنين به من بوديم نشسته هميشگی تاب روی دو هر .. 

- باشه؟. کن قضاوت بعد بگم حرفمو آخر تا بذار ميکنم خواهش  

 .منتظرم-

کرد شروع و زد تلخی لبخند ... 

-  يه.. ميکردم پردازی رويا و بافی خيال خودم برای که بودم من اين نداشت دوست منو اولشم از سام ولی چرا نميدونم

 يه حتی اون اما پوشيدنش لباس رفتنش، راه صحبتش، طرز عاشق بودم شده عاشقش باشه من مال ميخواست دلم جورايی

 که توام.. من تا بود تو دنبال چشمش بيشتر روز اون يادمه خوب خونمونو اومدن که اولی روز نميکرد من به هم نگاه نيم

 بابا شرکت رفتم بشم نزديک بهش کردم سعی همينم واسه نميکردی توجهم بهش حتی بودی يخی و مؽرور هميشه مثل

 داشته دوسش که کسی يه يا دختر دوست يه چشم به منو بازم اما بود شده صميمی باهام يکم ميديدمش روز هر تقريبا اونجا

 از دريػ اما ببينه منو تا بودم معجزه يه وقوع منتظر همش ميرفتم دنبالش ميرفت هرجا بودم شده ديوونه... نميديد باشه

 اون تو اما برم همراهش منم تا کرد قبول بدبختی با اونم دوستش تولد رفتيم باهم که بود پيش ماه دو يکی.. توجه سرسوزن

 برای برم باهاش کرده قبول که نيست دليل بی فهميدم که بود موقع اون من جز زد حرؾ رقصيد، دخترا ی همه با جشن

 نميخواد، منو که نميديدم بودم شده کور احمق، منِ  اما بزنم قيدشو و کنم احساس خودمو به توجهيش بی عمق من که بود اين

 همون بود تولدش شب اون که دوستش همون جشن بره ميخواد که فهميدم پيش شب چند اينکه تا کردم کالفش که نميديدم

 من تا بود نگفته من به سام.. بود گرفته پارتی گودبای اسم به جشن يه برنگرده ديگه و خارج بره ميخواست که پسری

 جشنش به منم تا ميخواست گرفته جشن که گفت و زد زنگ بهم ميشناخت بودو ديده منو که دوستش همون اما نشم خبردار

 خونه از و شد کالفه ديد منو که همين اما کنم سورپرايز سامو ميخواستم مثال برم تا شدم حاضر بالفاصله احمقم من.. برم

حلقم تو ريختم رو همه بود اونجا شراب بطری و گيالس چی هر ناراحتی و حرص زور از منم زد بيرون ... 

 ديگر که نميخواستم... بشنوم بود قرار که چيزی از ميترسيدم بود افتاده دوران به سرم کرد مکث کمی رسيد که اينجا به

کرد شروع تمام بيرحمی با نازنين اما دهد ادامه ... 

-  برد منو جشن همون صاحب پسر، همون ميکنم فکر اما نيست يادم درست نميفهميدم خودمو حال که بودم مست قدر اون

وقتی اما برد خوابم که بود موقع همون بيام خودم به يکم کنمو استراحت تا خونه اون اتاقای از يکی تو ... 

 تمام که بگويد ميکنم اشتباه که بگويد بدهد ادامه هم باز ميخواستم اما بخوانم را ماجرا ته تا ميتوانستم کرد مکث هم باز

اما است خودم بکر و پاک خواهر همان سابق، نازنين همان هنوز او که بگويد است ؼلط افکارم ... 

بود زدن زجه به شبيه بيشتر نه که گريه...  گريه زير زد ... 

-  ی همه بودم شده پيچيده رنگ سفيد پتوی اون ميون تخت روی عريون و لخت نبود تنم هيچی شدم بيدار خواب از که وقتی

 اما افتاده واسم اتفاقی که کنم باور نميخواستم بود شده کوفته تنم تمام بودم تنها اتاق توی من ولی بود برداشته خون تختو

 ميشده نبايد که چيزی اون اينکه افکارم ی همه به زد دامن پيچيد شکمم زير که بدی درد و شدم بلند تخت روی از که همين

 سرم باليی چه فهميدم بودم ديده گردنش تو روز همون که سام کراوات و استيل گردنبند ديدن با اما داشتم شک بازم شده

 اين بدبختيم.. کرده کارو اين هستش عوضی و کثيؾ آدم چه بفهمونه بهم و کنه دور خودش از منو اينکه برای فهميدم اومده
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 کشيدم خونه کثافت اون از خودمو بود کندنی جون باهر اما بود منگ سرم هنوز نميومد يادم هيچی اتفاقات اون از که بود

 اما آورده سرم رو بال اين سام که نميشد باورم نيستم دختر ديگه که نميشد باورم هنوز دکتر رفتم فرداش خونه اومدم بيرونو

 اما سام شرکت رفتم شد خراب سرم رو آوار موقع همون نيست دروغ اتفاقات اين از کدوم هيچ که فهموند بهم دکتر حرفای

 بعدش.. کردم هم سر حرفارو اين بهش بندازم خودمو اينکه برای و ميگم دروغ که گفت کرد کتمان اتفاقاتو اين ی همه اون

 بر و دور ديگه گفت انداختو بيرون منو بود حرفا اين از تر عوضی اون اما گفتم بهش چيزو همه سام بابای شرکت رفتم

 زير عنوان هيچ به اون اما بگيره گردن به زده که رو گندی اين تا سام شرکت ميرفتم روز هر روز اون از.. نپلکم پسرش

داشتم دوسش اينکه جرم به فقط لجنزار ته کشيد منو سام.. نفس شدم نابود من.. نميرفت بارش ... 

 که بودم شده شوکه آنقدر.. داشتم باور را ميزد که هايی حرؾ.. ميشد کوبيده سرم بر که بود پتکی مانند نازنين های حرؾ

بود بزرگ خيلی خيلی شوخی يک اتفاقات اين ی همه کاش.. بزنم حرؾ نميتوانستم هم کلمه يک حتی .. 

 و بروم ميخواستم بگيرم را جلويش و شوم بلند ميخواستم.. زد بيرون خانه از ديگری حرؾ بدون شد بلند جايش از نازنين

 حرکتی هرگونه مجال که بود زياد قدری به هايش حرؾ قدرت انگار نميتوانستم اما کنم صورتش مهمان محکم سيلی يک

 زندگيمان با چرا بپرسم ازش تا برود نگذارم تا کنم رديؾ هم کنار ذهنم در را کلمات نميتوانستم... بود ربوده من از را

کرد؟ اينگونه  

 زندگی که بود اينگونه و کند نابودت بگيرد، ازت داری که را چيزی هر تا ميکند جمع را قدرتش ی همه زندگی وقتا گاهی

کرد ماتم بعد و کيش ابتدا بيرحمانه ... 

*** 

 بيرون ماشينش ی الشه ميان از نازنينمو ی سوخته ی جنازه رسيد خبر که گذشت می نحس روز اون از روز چند نميدونم

داشتم دل در نازنين از که رازی با بودم بدتر همه از من و نبود توصيؾ قابل روزهايمان آن احوال و حال.. کشيدند ... 

بود محال ماندنش زنده که بود وخيم قدر آن وضعش شد منتقل بيمارستان به کرد تصادؾ که روزی همان ... 

 ميخواست دلم طرؾ يک از.. ببيند مرا ميخواهد نازنين که گفت ها پرستار از يکی که بودم ايستاده بيمارستان راهرو در

 را سرش او و کردم نگاه بابا به نگرانی با... بودم وخيمش وضع آن با مامان نگران هم طرؾ يک از باشم نازنين پيش

 بکشد را آخرش های نفس آنجا در بود قرار نازنينم خواهر که اتاقی سوی به هم من.. است مامان مواظب که داد تکان

 ...رفتم

 درد از زدم اش سوخته صورت روی ای بوسه شدم خم و رفتم تخت کنار به بود بسته زيبايش چشمان شدم اتاق وارد وقتی

گفت داری خش صدای با و کرد باز را چشمانش و کرد جمع را صورتش ... 

- نفس؟ تويی  

- نازنينم؟ کردی کار چی خودت با.. خودمم بشم قربونت آره  

ميدرخشيد اش استخوانی صورت آن ميان در درشتش چشمان.. زد تلخی لبخند ... 

- آره؟..نفس ميميرم من  

 داشته نميتوانم ديگر که بگويم نتوانستم بستم لب بگويم؟ سخن مرگش از که ميخواست چگونه.. شدند روان هايم اشک

ببينم نميتوانم را چشمانش خورشيد همانند رنگ عسلی ديگر که بگويم نميتوانستم باشمش ... 

- نه؟ سرده خيلی اونجا ميترسم قبرم از.. از.. ميترسم خيلی.. نفس ميترسم مرگ از من  

شد روان چشمش ی گوشه از اشکی ی قطره... زندگی اين به لعنت .. 

- بده قول.. نميگی چيزی سام منو بين اتفاق ی درباره بابا و مامان به مردم من اگه که بده قول نفس . 
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- باش مطمئن ميکنم نابود اتفاقو اين بانی و باعث من.. باش آروم فقط تو نازنينم ميدم قول . 

گفت ميرفت تحليل بيشتر لحظه به لحظه که صدايی با نازنين ... 

- باشه؟.. کنی نابود خودتو من خاطر به نبايد تو اون منو بين بود اتفاقی يه اين باشی داشته کاری سام با نداری حق نفس نه  

کشيدم هم در را هايم اخم... بگذارم راحت را سام که بود محال شوم موضوع اين بيخيال که بود ؼيرممکن .. 

- نخواه اينو من از کنم ولش ممکنه ؼير . 

گفت سختی به هم باز اما آمد می کم نازنين ممتد های نفس ... 

- تقصــــ همش تقصيره بی سام..سـ نفس نه ....... 

 که رنگی سبز صاؾ خط به اختيار بی... ميداد رفتنش از خبر آمد می نازنين تخت باالی دستگاه از که تيزی بوق صدای

 برای ناتمامش حرؾ با نازنينم.. صاؾ صاؾِ  بود صاؾ نميساخت کوه ديگر خط اين...کردم نگاه ميداد نشان دستگاه

بود رفته هميشه ... 

داری ؼصه که شبا ميکنه پاک اشکاتو کی  

نداری منو وقتی ميکشه کی موهات رو دست  

دوباره ميشه هقت هق مرهم کی ی شونه  

ستاره بی شبای ميگيری بهونه کی از " 

 بهبود به و زدم زنگ سام با دعوايم از بعد شب همان.. بود ها بچه از ديگر نفر چند و ساناز و بهبود آمدن روز امروز

 کنترل ميتوانستيم يکديگر با هم و کنيم شروع را ها طرح کار هم تا برسانند را خودشان زودتر است بهتر که دادم خبر

باشيم داشته اوضاع روی بهتری ... 

 می سمتش ، کرده سخت برايم را کار عبوسش چهره آن با سام وجود ولی بشوم آماده ها بچه ورود برای کنم می سعی

 می تکان مخصوصش جاسيگاری در را برگش سيگار و نشسته ورودی در نزديک سالن در عسلی ميز يک کنار روم،

کرده سکوت ولی چيزيست درگيره ذهنش است معلوم دهد،  ... 

باشد تواند می خوبی سوال شروع برای!ميکنم تعجب نيستند، خدمه از کدام هيچ اندازم می اطراؾ به نگاهی  

 

- نيست؟ کس هيچ چرا  

- کنن چک رو چی همه باز بقلی ويالی برن شون فرستادم  ... 

آورم می بهانه باز ندارم، دوست ميگويد، بگيرد باال را سرش آنکه بدون را اش جمله  

- رسن می ها بچه ديگه ساعت يه تا  ... 

ست طوفانی نگاهش باز آورد، می باال اينبار را سرش ... 

- هتل بريم تونيم می نداری شونو حوصله ميکنی حس اگه که اين منظورم ... 

- شن مستقر ويال همون تو بايد ،اونام ری نمی جا هيج ؟تو نفس کردی شروع رو مسخره بحث اين باز  .. 

- بشن معذب ندارم دوست ببينن، اينطوری رو تو اونا خوام نمی ... 
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 می و برد می موهايش ميان دستی عصبی ، خورم می يکه کوبد، می چوبی کوچک ميز روی و کند می مشت را دستش

 گويد

- باشه معذب که نذارم بذارمو احترام بهش بايد مهمونم نفر يه وقتی فهمم می ، نيستم شعور بی ميکنی فکر که انقدر  ... 

 

دهم می باال را ابرويم تای يک و زنم می پوزخندی  ... 

 

- ممنون خيلی خيلی پس ؟"جدا  ... 

ميگويم باز و دارم برمی دوقدم و کنم می را پشتم  

-  نوازيت مهمون بابت بايد نزدی، تشر نکردی، قهر نکردی، دعوا ، داشتی خوبی رفتار روز چند اين که کردی لطؾ"واقعا

بکنم ويژه تشکر يه ازت ... 

شوم می چشمش در چشم و برميگردم عقب به هوا بی ميشود، کشيده بازويم برميدارم که را بعدی قدم ... 

- نداشتی رو مهمون يه حکم برام وقت هيچ تو  ... 

دارد مد جذرو چشمانش دريای باز ميشود، ثابت صورتم روی نگاهش جمله اين بعد  

- ؟ هستم چی تو برای"دقيقا من بگی شه می پس  

 

 رنگش هزار زندگی ميان نقشی چه" دقيقا داند نمی هم خودش انگار!مطلق گجی حالت يه ميشود، عوض نگاهش رنگ

بپذيرمش نفرت با توانم نمی هميشه برعکس که است چيزی نگاهش ته ولی!دارم  ... 

 بچه پسر خاطر به کند می نگاهم جذابش ظاهر با که سامی خاطر به نه! انگار نيستم خودم حالم خورد،در می تکان قلبم ته

 حال در که يخی کوه مثل... داشت تنفر آن از شود نمی که ماورايی زند، می فرياد را معصوميت چشمانش ته که کوچکی

 رود می نفس ميگرد، گر تنم...ميچرخد نگاهش باز ميشود، حلقه مچم دور دستی روم، می تحليل ذره ذره باشد شدن ذوب

 ... باز

 

- شم؟ نزديک بهت ذاری نمی چرا  

انگار لرزد می ندارد، را هميشگی صالبت تحکمو آن هم صدايش حتی ! 

- ؟ بده چيش کنم،اين پر تو با تنهايامو خواد می دلم تنهام، خيلی من نفس  

ست نشدنی انکار چشمانش باران ،ولی کنم باور خواهم نمی کند، می نوازش را صورتم انگشتانش پشت با ... 

گويم می ای جمله زور به  ... 

- کردی؟ چرابؽض  

ببين...  گرفته دلم...  نفس بده حالم خيلی -  ... 
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 از آهنگ ضرب اين شود نمی باورم ميگيرد، گر تنم نشيند،تمام می اش سينه قفسه روی سرانگشتانم گيرد، می را دستم

حاال ولی کرد خواهم را نفسش شک بی شوم نزديک او به انقدر بتوانم که روزی ميکردم فکر هميشه که باشد کسی قلب  

... 

 لمس را ام چانه زير دستش افتد، می زير سرم... نيستم کش آدم من... ميگيرد جان ذهنم در جمله يک لرزد، می دلم ته باز

ميکنم نگاهش ، کند می  ... 

 

- ؟ زيادی خوب،خواسته حس يه ، خوام می آرامش فقط زندگی تو من  

شود می مچاله قلبم...  دهم می تکان سری  

 عادی ؼير هايش نفس هرم شود، می پر مذابی مواد از انگار جسمم زند، می نبض تنم های آيد،سلول می نزديک سرش

گويد می خاصی لحن با گوشم زير درست بعد و ايستد همينطورمی ثانيه چند است، سوزنده  

- ؟ متنفری ازم چرا تو ؟ نفس  

 خدايا ميکشد؟ پوستم روی پوستش چرا است؟ نزديک انقدر چرا اين ميکشم، پس پا هوا زند،بی می جرقه ذهنم در چيزی

ام کرده گم را مکان زمانو دهم، می تکان محکم را لرزد؟سرم می دلم ته چرا  ... 

- ؟ من به چسبيدی توچرا  

- ميکنی؟ اينطوری نفس؟چرا خوبی  

- عقب برو ميگم ؟ طوری چه  ... 

- اه...  نفس شناسمت نمی خدا به ، شناسمت نمی...  دختر ميکنی م ديونه داری ، من خدای  ... 

 

خدا؟ سوزم می دارم گرفتم؟چرا آتيش چرا دهم، فرومی را دهنم آب !! 

 ام گوشی صفحه شوم خفقان دچار پيش لحظه چند حماقت آن از اينکه از قبل ولی ميگيرم، فاصله ازاو بلند قدمهای با

گرداند برمی ام سينه به را نفس صفحه روی بهبود اسم و شود می خاموش روشنو ... 

 

- نفس؟ خوبی...سالم الو  

- رسيدين؟ ، خوبم آره جان، بهبود سالم  

- بود راست سر بودی، داده آدرس که هستيم وياليی همون نزديک خانومی، آره ... 

- بينمت می دم، می خبر سام به خوبه،االن ... 

 ... باشه-

 تب نگاهش ديگر که خوشحالم و کشم می بلند نفس يک است، شده عادی نگاهش اينبار برميگردم، را رفته های قدم

 دارنيست

- رسيدن ها بچه سام،  ... 

- بيرون بريم بيا...  باشه  ... 
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دارد می بر قدم مؽرورانه و ميکند تنظيم بامن را قدمهايش  ... 

- شناسی؟ می بهبودو وقت خيلی  

- ميشه،چطور؟ چندسالی ، آره  

- داری اعتماد بهش خيلی انگار ! 

- کنم نمی اعتماد کسی به خودی بی هستم، کاری محافظه آدم" کال  ... 

برد می اش دودی دوخت خوش شلوار جيب در را دستش و ميزند پوزخندی  ... 

-  همه بوده، دردساز برام هميشه صميميت اين ولی ميشم، صميمی ميکنم، اعتماد آدما به زود من من، برعکس درست

ذارن می خودشون دل های خواسته پای رفتارمو  ... 

 دوباره خودش دستان با خودش ولی! ميگويد را اش واقعی حس يا است طعنه درکالمش دانم نمی افتد، می لرزه به بدنم

ميکند گوشزد را اش نابودی لحظه  ... 

 

 از بهتر خيلی سام برخورد! انگار دهند می را خودم خاک آبو بوی ميشود، بهتر حالم بقيه و ساناز و بهبود ، ها بچه ديدن با

 مهمان مديون را اين و شوند می سام ويالی داخل شام خوردن برای کند، می اضافه آرامشم به هم اين و است تصورم

خواهم نمی را آنها از باالفاصله شدن دور" ،واقعا هستم او نوازی  ... 

ميگويد و زند می ام سرشانه دستی آيد می نزديک بهبود  

 

- وقت چند اين بود خالی خيلی خانوم؟جات چطوری  ... 

- خبر؟ چه ممنون،  

- ميشه انجام هميشه روال طبق که کاراهم ها، قبلی همون نيست،جز خاصی خبر  ... 

- کنم؟ تشکر ازت چطوری دونم نمی  

 

اندازد می زير را سرش و گيرد می دلخوری رنگ نگاهش  

 

- درنيار رو ؼريبه آدمای ادای خودی بی پس عزيزی، برام اينا از بيشتر دونی می خودت ... 

 را سرش کند می ؼافلگيرش که چرخد،نگاهم می بهبود منو بين حسرت با نگاهش چرخد، می ساناز سمت سرم هوای بی

ميشود اش عروسکی صورت مهمان اخم اندازدو می زير  ... 

ديد می بيشتر را او بهبود کاش ميگيرد، دلم ! 

 

هاميکند بچه با بش و خوش به شروع نواز مهمان ميزبان يک مثل و ميکند دعوت سالن به را همه سام ... 
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 مقايسه اين از.. بود تر بلند سانت هفت شش حدود بهبود به نسبت قدش اندازم می بود ايستاده بهبود کنار که سام به نگاهی

 يک حرکت ياد وقتی.. ميکنند مسخ را آدم ها چشم اين ميشود کشيده اش آبی چشمان سمت به نگاهم و ميگيرد ام خنده

 قلبم لحظه يک برای دارش تب نگاه آن با بود شده دستانش اسير بازويم که وقتی ميشود داغ بدنم افتم می قبلش ساعت

 ...لرزيد

 و برميگردانم را سرم سريع.. ميکند ؼافلگيرم نگاه يک با که ميکند حس را خودش روی نگاهم سنگينی سام اينکه مثل

 کرده خوش جا فرمش خوش لبان روی که لبخندی که ميکنم نگاهش چشمی زير دوباره ميشوم ها بچه زدن ديد مشؽول

ميبينم را است ... 

ميگويد بلندی صدای با و برميگردد طرفم به بهبود ... 

- طرحاس منظورم رفته؟ پيش کجا تا کارا جان نفس خب . 

است کرده تعجب زد صدا اسمم با مرا اينکه از شايد ميبينم را بهبود روی سام متعجب نگاه .. 

-  اينکه يا دارن مشکل يکم يا بعضياشون که زدم طرح سری يه خودمم.. گرفتم کارخونه از رو بود الزم که عکسايی

ايناس و کامپيوتری کارای ديگه بقيشم.. کنيم کار روشون ها بچه با بايد ناقصن . 

ميگويد بعد و ميکند گوش هايم حرؾ به دقت با سام ... 

-  بايد اون از بعد داريم وقت روز پنج از کمتر ميدونی که خودت چون کنی شروع رو کارا امروز همين از بهتره نظرم به

بشيم آماده رم نمايشگاه واسه و برگرديم . 

ميگويد و ميکند سام به رو بود ايستاده کنارم که ساناز.. ميدهم تکان سری ... 

- داريم نياز تجهيزات به کار انجام برای ما ميدونين که خودتون آرمند آقای . 

-  همه مجاور ويالی بزرگ اتاقای از يکی تو کردن منتقل الزمو وسايل همه گفتم ها بچه به نباشين موضوع اون نگران

س آماده کار انجام واسه چيز . 

ميدهد ادامه را حرفش و ميکند من به را رويش سام ... 

- کنم تهيه من که بگو بود کسر و کم چيزی اگه بندازی بهشون نگاهی يه خودت بهتره اما . 

ميگويم ها بچه به رو و ميدهم تکان سری ... 

- کنيم شروع کارو و بندازيم نگاهی يه بريم االن همين بهتره پس . 

ميدهم ادامه را حرفم و ميکنم سام به رو ... 

- بيارم اتاقم تو از رو طرحا برم من تا کن راهنماييشون تو ميشه اگه . 

ميگويد و ايستد می کنارم بهبود.. ميکند هدايت خروجی در طرؾ به را ها بچه و ميدهد تکان سری سام ... 

- دارم باهات کاری يه ميام منم نفس . 

ميگويد و اندازد می نگاهی بهبود منو به مشکوکانه و برميگرداند را سرش سام بهبود، حرؾ اين با ... 

- ميريم خودمون ما پس . 

ميدهد ادامه را حرفش و ميکند من به رو ... 

- نکنيد دير . 
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ميشويم وارد و ميرويم اتاق طرؾ به بهبود با ... 

- داشتی؟ کارم چی بگو خب  

- ببين اتاقتو بودم اومده فقط نداشتم خاصی کار . 

ميکنم گرد را چشمانم ... 

- بهبود؟ گرفته شوخيت  

ميگويد اندازد می نگاه اتاق اطراؾ به که حالی در و مينشيند تختم روی ... 

-  حاال بودی تنها پسره اين با اينجا روز همه اين که تو باشی؟ اتاق تنها يه تو من با ميترسی نکنه چيه. جديم کامال اتفاقا نه

ميترسی؟ من از  

- ميگی؟ چيه مزخرفات اين خوبه؟ حالت  

ميگويد حرص با و ميدهد باال را ابرويش يک ... 

- نيست؟ اينطور.. گذشته خوش بهت خيلی سام با اينجا اينکه مثل مزخرفه؟ حرفام جدی؟  

ميگويم هايش حرؾ به توجه بی و برميدارم را ها طرح و ميروم ميز طرؾ به و برميگردم ... 

- نکنيم دير گفت سام بمونيم اتاق تو باهم زياد نيست درست بريم ديگه بهتره . 

ميگويد تمسخر با و ميزند تکيه ميز به و ايستد می کنارم درست و آيد می سمتم به و ميشود بلند تخت روی از ... 

- نباشه تنش به سر ميخواستی که پيش روز چند تا شده؟ مهم برات آقا اين حرؾ حاال تا کی از اِ  . 

ميگويم بلندی نسبتا صدای با و ميکنم پرتاب صورتش در را خشمگينم نگاه و ميکنم بلند ها طرح روی از را سرم ... 

- نخورده؟ سرت تو چيزی اومدن از قبل مطمئنی ميگی؟ پرت و چرت داری چرا.. نيست خوب حالت تو اينکه مثل  

ميبرد باال کمی را صدايش اوهم و ايستد می روبرويم و ميگيرد ميز از را اش تکيه ... 

-  خدا از که اونم بودی شده خيره بهش جوری چه که ديدم سالن تو ميری؟ طفره چرا هـــان؟ نميدی؟ جوابمو درست چرا

نفس نيستم خر من.. زد لبخند بهت خواسته . 

ميگويم حرص با و اش سينه تخت ميکوبانم محکم دستم با و ميکنم پرتاب ميز روی را ها طرح های کاؼذ عصبانيت با ... 

- بـبـخـشـيـد خيلی.. بگيرم اجازه تو از بايد قبلش سام به کردن نگاه برای نميدونستم . 

ميکشد خودش طرؾ به و ميگرد را بازويم دو هايش دست با و آيد می تر نزديک و ميگيرد عصبانيت رنگ نگاهش ... 

بود شده ديوانه مطمئنا.. ميکنم نگاهش بزند بيرون حدقه از مانده کم تعجب از که هايی چشم با ... 

- ميکنی؟ ؼلطی چه داری.. کن ولم  

ميزند زل چشمانم درون نشسته خون به که هايی چشم با... بکشم بيرون بازوانش ميان از دستانم تا ميکنم تقال ... 

- نفس بگو.. نشدی عاشقش نبودم که مدتی اين تو که بگو . 

 حالی در و آيم می بيرون دستانش حصار ميان از و ميکشم عقب شدت به را خودم ميرسم ديوانگی مرز به هايش حرؾ از

ميگويم ميزنم نفس نفس عصبانيت از که ... 
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-  پيله چرا.. نبينی چيزو هيچ و بشی کور شده باعث من به نسبت عالقت اينکه مثل ميگی؟ داری چی بهبود؟ شدی ديوونه

ميکنی فکر تو که ای عالقه اون نه حداقل ندارم تو به نسبت ای عالقه هيچ که گفتم بهت بارها و بارها من من؟ به کردی . 

ميدم ادامه دوباره ميگيرمو نفسی و ميکنم مکث کمی ... 

-  و حسرت با کنی صحبت من با ميايی وقتی که نديدی داره؟ دوست ساناز که نميبينی نميکنی؟ توجه اطرافت به يکم چرا

بکش کذاييت ی عالقه اين از دست ميکنه؟ نگامون نگرانی . 

 از و ميزنم چنگ ميز روی از را ها طرح بالفاصله نميزند حرفی و ميکند نگاهم زده شوک هم او ميکنم نگاهش خشم با

 اينکه از ميريزد هری دلم لحظه يک ميکند نگاهم برافروخته ی چهره با که ميشوم روبرو سام با که ميروم بيرون اتاق

باشد شنيده را ما صدای ... 

- ميکنی؟ کار چی اينجا تو  

-  اون اونجا کاشتی رو ما ساعت يه گذشته خوش بهتون خيلی اتاق تو مهندس آقای با اينکه مثل نکن دير که نگفتم بهت مگه

ميکنی؟ کار چی اينجا تو ميگی تازه وقت  

ميگويد سام به رو و ميکند باز را اتاق در بهبود موقع همان ... 

- شرمنده.. کشيد طول يکم بود کاری بحثمون مهندس شدی متوجه اشتباه . 

 زده زل من به که طور همان و بکشد نشان و خط برايم چشمانش با ميخواهد که انگار اندازد می من به ؼضبناکی نگاه سام

ميگويد حرص با ... 

- منتظرن ها بچه بريم بهتره . 

افتيم می راه مجاور ويالی طرؾ به سه هر و ميگيرد من از را نگاهش ... 

*** 

- ناقصن اما زدم رو طرحا از سری يه من گفتم که همونطور خب ... 

ميدهم ادامه و ميکنم اشاره ها بچه از نفر سه به ... 

- ميکنين تموم رو طرحا کارای نفر سه شما .. 

ميگويم و ميکنم اشاره ميزد را اول حرؾ بهبود از بعد کامپيوتری کاراهای انجام تو که کارکنانم از يکی سميرا به و ... 

- نياد پيش مشکلی تا ميکنيم نظارت کارا روی هم( بهبود)رستگار آقای منو. ميدی انجام رو کامپيوتری کارای توام . 

ميگويم جديت با و ميزنم بهم را هايم دست ... 

-  رو اول حرؾ نمايشگاه اون تو بايد ما های طرح بديم ارائه رو ها بهترين ميخوام که باشه يادتون کاراشون سر همه خب

نره يادتون دقت و سرعت.. بزنه . 

 که حالی در ميبينيم را سام که بروم ساناز طرؾ به تا ميکنم را پشتم.. ميروند سرکارشان به و ميدهند تکان را سرشان همه

ميروم ساناز سمت به او به توجه بی.. ميکند نگاهم کنجکاوی و خشم با زده تکيه ديوار به ... 

- بيايی؟ من همراه تو ميشه جان ساناز  

ميرويم داشت راه ويال يکی آن به که جنگلی طرؾ به ميشويم خارج ويال از هم با.. آيد می همراهم و ميدهد تکام سری ... 

- نيومد؟ پيش شرکت واسه که مشکلی من نبود تو  
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-  شرکت انگار که ميکشه زحمت و ميکنه کار جوری يه بياد؟ پيش مشکلی بهبود وجود با ميشه مگه ميپرسيا سواال بابا نه

 .خودشه

کنم کالمم چاشنی مهربانی کمی ميکنم سعی و اندازم می نگاهی ناراحتش صورت به ... 

- داری؟ دوسش  

ميگويم بالفاصله که ميکند نگاهم تعجب با ... 

-  دوسش که ميشه متوجه ببينه اون به رو تو های نگاه وقتی باشه ام بچه يه اگه ميدونم چيزو همه من کنی انکارش نميخواد

 .داری

ميگويد خجالت با و اندازد می پايين را سرش ... 

- رفته آبروم پس معلومه؟ انقدر يعنی وايـــی . 

ميزنم لبخند معصوميتش به ... 

- نيست آبرويی بی که کسی داشتن دوست . 

- ميدونی که خودت داره دوست رو تو اون اما . 

-  چشمش به تا کنی سعی بايد شده کور اون. ميکرديم بحث موضوع اين سر اتاق تو داشتيم پيش لحظه چند همين اتفاقا آره

برداره الکی عالقه اين از دست تا بيايی . 

ميکند نگاهم تعجب با ... 

- نداری؟ دوسش تو يعنی  

ميگويم شوخی به و ميخندم ... 

- بشم دماؼی گنده آدم همچين عاشق عمرا من ميزنيا حرفايی چه اوفــــ . 

ميخندد هم او .. 

- چشه؟ بهبود مگه ها باشه حواست اوه  

- دماؼه عزيزم نيس چشم . 

ميخندد تر بلند هم باز ... 

- تو دست از . 

ميشود جدی دفعه يک ... 

- بيام؟ باهات تا خواستی چی واسه مطلب اصل سر برو  

-  نکردم پيدا چيزی بودم اونجا که موقع اون که من. سام ی کارخونه بريم ای بهانه يه به دوباره فردا تا باشين آماده ميخوام

باشه چيزی شايد بندازين نگاهی يه بهبودم و تو ميخوام نديدم ای مشکوکانه حرکت يا . 

- ندارم حرفی من باشه . 

-  داره زيادی تازگيا دستش بياد کار حساب تا کنم برخورد باهاش سرسنگين يکم ميخوام من بگی بهبود به تو که ميخوام فقط

کنه خراب چيزو همه ممکنه اشتباهش حرکت يه ميدونه خودشم. ميکنه دخالت سام با من روابط تو . 
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ميرويم ساختمان طرؾ به دو هر و ميگويد ای باشه ساناز ... 

.. بود سام با کردن بش و خوش مشؽول که سميرا جز به بودند کارهايشان انجام حال در همه شديم اتاق وارد وقتی

 در را نامحدودش روابط جلوی نميتوانستم اما نداشت حرؾ کردنش کار که است درست ميرود درهم هايم اخم ناخودآگاه

 من به نگاهش همچنان اما ميگيرد فاصله ما از و ميزند زنگ سام گوشی که ميروم کنارشان به... بگيرم مردان با کار محل

است عصبانيت با ... 

ميگويم تشر با و ايستم می سميرا کنار ... 

- کارت؟ سر بری نميخوايی شما  

ميگويد حرفم به توجه بی و ميکند نگاهم پررويی با ... 

- س؟ تيپه خوش همين واسه ميديم انجام داريم که هايی طرح کارای  

ميکند؟ خطاب اينگونه را سام حقی چه به ميکنم نگاهش درهم های اخم با  

- نه؟ ديگه آرمنده آقای منظورت  

ميگويم بزند ديگری حرؾ اينکه از قبل.. ميرود ای ؼره چشم و ميگيرد را کالمم ی طعنه ... 

- ميگيری حقوق کی از که نره يادت اينکه و رئيس کی و کارمنده کی اينجا که نکن فراموش سرکارت بری بهتره . 

ميرود کارش ميز طرؾ به و ميگويد چيزی لب زير و ميچرخاند را سرش حرص با .. 

 را سميرا گردن ميخواست دلم ديدم باهم را دو آن که وقتی شدم عصبانی اينگونه ديدم سام با را او اينکه از چرا نميدانم

 ملحق ها بچه به کار نظارت برای و ميزنم ای پيروزمندانه لبخند.. نشاندمش سرجا حسابی هم حاال که چند هر کنم خرد

 ...ميشوم

*** 

 کرده دور هايم چشم از را خواب واجور جور های فکر... ميشوم خيره ماه سفيد نور به پنجره از و ميزنم ؼلتی تخت روی

 و بودم انتقام فکر در را عمرم بيشتر نصؾ من ميشد؟ چه بعدش بگيريم را قاچاق کشتی آن جلوی توانستيم می اگر.. است

 خوشحالی احساس اما بود مانده هدفم رسيدن به قدم دو فقط که حاال بود سام از انتقام کردنم زندگی و بودنم زنده دليل تنها

شود تمام نميخواست دلم بدهم اش ادامه همچنان ميخواست دلم و بودم کرده عادت کثيؾ بازی اين به که انگار نميکردم ... 

بودند بريده انتقام با را ام زندگی ناؾ بند انگار ميزنم تلخی لبخند ... 

 لرزاند می را قلبم بگيرم فاصله سام از پر سياهی، از پر دنيای اين از هميشه برای من و شود تمام بازی اين اينکه فکر

بودم کرده عادت سام هميشگی بودن به ها سياهی اين بودن به که انگار ... 

 به آسمان از نگاهم آگاه خود نا بود گرفته قاب خود در را سفيد ماه شب سياهی.. ميروم پنجره کنار به و ميشوم بلند جايم از

 مانند و زده تکيه ها درخت از يکی به من اتاق ی پنجره به پشت که ميبينم رو سام تعجب کمال در و ميشود کشيده پايين

 که ميبينم آيم می خودم به وقتی و کشاند می جنگل به اتاقم از مرا ای قوی نيروی ناخودآگاه.. ميکرد نگاه آسمان به من

ميکند نگاهم تعجب با سام و ام ايستاده درخت همان کنار ... 

- نفس؟ نخوابيدی هنوز تو  

ميکند نگاهم شده گشاد چشمان و بيشتر تعجب با... ميروم جلوتر کمی و ميکنم نگاهش ها شده مسخ عين ... 

- ميکنی؟ کار چی اينجا نفس؟ خوبی  
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 از پس بعد، روز سه تا اينکه ميشود تکرار ذهنم در جمله يک تنها و ميکنم نگاهش فقط های الل مانند و ميپرسد سوال او

ميشوم نزديکش قدم سه دوباره ميکشد طرفش به مرا من، از اجازه بی نيرويی.. نميبينمش ديگر کشتی آن حرکت ... 

- دختر ميکنی نگرانم داری شده؟ چيزی نميزنی؟ حرؾ چرا . 

 نهيب بهم دلم در چيزی اما کنم پر هم را قدم يک آن ميخواهد دلم که انگار.. ميکنم نگاه مانده بينمان که ای فاصله قدم يه به

ميگويم آرامی صدای با و آيم می حرؾ به باالخره.. ميشود مانع و ميزند ... 

- خوبم کامال من نشده چيزی نه . 

ميکند ريز را اش آبی چشمان و ميکند نگاهم شک با ... 

- لباس اين با.. اينجا.. تو خوبی؟ مطمئنی . 

ميگويم ها گيج عين... زانوانم باالی تا سفيد ساتن خواب لباس يک ميشود کشيده لباسم سمت به نگاهم ... 

- لباسم؟ چشه مگه  

- اما نيست چيزی ... 

ميگويم و ميزنم تلخی لبخند.. ميکند نگاهم ترديد و شک با و نميدهد ادامه را حرفش .. 

- نخوابيدی؟ چرا تو  

- چی؟ تو.. نميبرد خوابم  

- همينطور منم . 

ميگويد صدايش در ای خنده ته با ... 

- ميری راه داری خواب تو کردم فکر لحظه يه . 

ميگويم دروغ به و ميشوم خيره ماه به و برميگردانم را سرم ... 

- کشوند اينجا منو ماه . 

ميريزد شيطنت اش آبی چشمان در و ايستد می روبرويم ... 

- وايسادی بودم داده تيکه بهش من که درختی همين کنار اومدی صاؾ چون اينجا؟ کشوندت ماه مطمئنی . 

ميدهم باال را ابرويم تای يک ... 

- عــمـرا اومدم؟ اينجا تا تو خاطر به ميکنی فکر يعنی . 

ميگويد ميزند موج صدايش در که ناراحتی با و ميزند تکيه درخت به دوباره و ميرود کنار روبرويم از ... 

- نميکنی کاری هيچ کس هيچ خاطر به تو که بود رفته يادم اما کردم فکری همچين لحظه يه . 

- ظالمم؟ انقدر من يعنی  

- داری؟ شک  

- رسيدم يقين به االن هم داشتم شک اگه . 

- گفتم؟ چی بهت شد دعوامون اتاقم تو که پيش شب چند يادته  
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بروم آؼوشش به ميخواست دلم پيش لحظه چند همين که انگار نه انگار ميزنم داری صدا پوزخند ... 

- کدومشونه؟ منظورت زدی بهم حرفا خيلی شب اون  

- ميدونم خودمو به نسبت نفرتت دليل که گفتم . 

- نــ تو به نسبت نفرتی هيچ که گفتم بهت بار چند منم .. 

ميگويد بلندی نسبتا صدای با و ميکند قطع را حرفم .. 

- نگو دروغ انقدر. نفس کن بس . 

ميکنم نگاهش تنها و ميشود بسته دهانم حرفش اين با ... 

- نه؟ خواهرته خاطر به  

 برای و ميشوم خيره ميزد قرمزی به عضبانيت از حاال که چشمانش سفيدی به ترس با و تعجب از شده گرد های چشم با

برميگردانم را سرم نخواند را چشمانم درون ترس اينکه ... 

 چی؟-

برميگرداند را سرم حرص با و ميگذارد ام چانه زير را دستش خشم با ... 

- فهميدی؟. کن نگاه من به ميزنم حرؾ باهات دارم وقتی  

برميدارد ام چانه روی از را دستش.. ميدهم تکان را سرم حرؾ بی ... 

- آره؟ خواهرته خاطر به من به نسبت نفرتت.. بده جوابمو درست  

 به را بودنش تا اندازد می ديگری خط قلبم روی انتقام باز و ميکشد پر دلم از او به نسبت پيشم لحظه چند های حس ی همه

نرفته و هست هم هنوز دهد نشان تا بکشد رخ ... 

-  بحثو که ميکردی سعی ميکشيدم پيش خواهرتو صحبت که هربار اما کنم صحبت باهات اش درباره ميخواستم وقتا خيلی

 فهميدم پيش شب چند همين اما نميدادم ادامه ديگه همينم برای ميشی اذيت مرده خواهرت چون ميکردم فکر منم کنی عوض

کنم روشن واست رو چيزايی يه نيازه که . 

 زده که گندی ی درباره ترس بدون و پرده بی اينگونه که بيندازم تؾ صورتش در ميخواهد دلم.. ميکشم درهم را هايم ابرو

ميگويد سخن ... 

-  اينکه ميگرفتی ناديدش اينکه نداشتی دوسش اينکه. ميدونم چيزو همه خودم من کنی روشن واسم رو چيزی نيست الزم

اينکــ ميکردی اذييش ... 

ميکند ام برافروخته صورت نثار را اش طوفانی آبی خشم با و ميکند قطع را حرفم ... 

-  که نميخواست يعنی نميفهميد اون اما بفهمونم بهش تا ميکردم سعيم نداشتم دوست خواهرتو من.. بدم توضيح که الزمه چرا

 آسمون تا زمين.. بيام کنار باهاش نميتونستم نبود تو مثل اخالقش اصال اون بود کرده کورش من به نسبت اش عالقه بفهمه

 تو از ديدم نازنينو و تو که بار اولين برای من و بوديم دعوت خونتون که روزی همون اول همون از من داشت فرق تو با

 خواهرت طريق از داشتم سعی ميکرد توجه من به که بود خواهرت اين کنی توجه بهم تو اينکه از بيشتر اما اومد خوشم

 يه تو تو، داشت فرق خيلی باهم خواهرت و تو دنيای نميکردی نگاهم حتی من به وجه هيچ به تو اما بشم آشنا تو با بيشتر

 باعث اين که نميدونستم شدم صميمی خواهرت با يکم بيارم دستت به کردم سعی ها موقع همون ميکردی سير ديگه دنيای

بشه وابسته بهم خواهرت ميشه . 
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ميزنم فرياد و ميگيرم جلويش را لرزانم دست ... 

- نيست توضيح به نيازی کن تمومش سام کن بس . 

ميگويم عجز با لرزانی صدای با و نبيند را اشکم از خيس چشمان تا ميگيرم صورتم جلوی را دستانم ... 

- کن تمومش ميکنم خواهش . 

 سال تمام ی اندازه به ميخواهد دلم فقط نيست خودم دست که انگار.. ميکند کر را آسمان گوش و ميشود بلند ام گريه صدای

کنم گريه ام نکرده گريه که هايی ... 

 چيزی تنها و برميدارم چشمانم روی از را دستانم.. ميکشد آؼوش در مرا و ميشود حلقه کمرم دور کسی های دست ناگهان

ميزنم زل چشمانش جفت به خيس های چشم با... آبيست چشم جفت يک ميبينم که ... 

- کن گريه ميخواد دلت که وقتی هر تا همينجاست جات عسلی چشم نکن نگام اونجوری . 

 را تنش عطر و ميکنم فرو اش سينه توی را سرم اراده بی... ميخواست کردن گريه دلم قدر چه ميدانست که انگار

ميبلعم حريصانه .. 

 در بيشتر را سرم.. کوتاه چند هر ای لحظه برای گاه تکيه يک ميخواهد آؼوش يک دلم که بود فهميده خوب او اينکه مثل

 نفس همان من که نفهمد کسی تا شوم ديده محکم تا نريختم اشک که روزهايی تالفی به ميريزم اشک و ميکنم فرو اش سينه

 کند پنهان لبخندش پشت را هايش اشک تا زد لبخند رحم بی دنيای به که همنانی ميريخت اشک تلنگر هر با که همانی قبلم

 تمام روزی خب دارد؟ صبر اندازه چه تا آدم يک مگر بودم شکستن حال در حاال ولی بفهمن که نخواستم نذاشتم، اما

نميشود؟.. ميشود  

 نفس ميخواهم امشب اصال.. بگذرم ها قرمز خط از کنم ممکن را ها ممکن ؼير بشکنم را ها ممنوعه امشب يک بگذار

 ديگری هرکس يا خواهرم قاتل کيست؟ مرد آن که ميکند فرقی چه بگذارم ام ممنوعه مرد ی سينه روی سر ميخواهم.. باشم

نميماند هم زياد و آمده واقعی نفس امشب يک که است اين مهم ... 

* خدا راستی ! 

کرده را ديروز هوای دلم .. 

را کودکی روزهای هوای .. 

بياورد تو برای تا بسپارم دستش به را آرزوهايم بردارم قاصدکی ديروز مثل ميخواهد دلم .. 

را زندگی الفبای کنم تمرين دوباره و کنم باز را مشقم دفتر ميخواهد دلم .. 

شکستند را دلم و شکستم دل که روزهايی آن تمام کنم خطی خط ميخواهم .. 

 سوی به بکشم نردبانی تنها و تنها بار اين بکشيد ميخواهيد چه هر تان نقاشی دفتر در گفت معلم اگر بار اين ميخواهد دلم

 ..تو

نچينم را آن ديدم را گلی اگر بار اين ميخواهد دلم .. 

خدا راستی ! 

شوم پياده ميخواهم من بايستد؟ بگويی دنيايت به ميشود ...! 
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 سری و بروم مجاور ويالی به تا ميزنم بيرون ويال از مختصری ی صبحانه خوردن با و ميشوم بيدار خواب از زود صبح

بزنم ها بچه کارهای به .. 

 بهبود به ناراحتی با و است نشسته صندلی روی که ساناز جز به هستند کارهايشان انجام مشؽول همه ميشوم وارد وقتی

ميزند جانی بی لبخند ميبيند مرا تا که ميروم طرفش به و ميکنم ظريفی اخم... ميکند نگاه ... 

- عزيزم بخير صبحت . 

مينشينم صندلی روی کنارش .. 

- دمقی؟ چرا. بخير توام صبح  

اندازد می باريکش ابروان ميان چينی ... 

- چشه؟ نيست معلوم. ميده گير همه به همش پاشده که صبح از باشه؟ داشته خوب روز يه آدم ميذاره آقا اين مگه  

- کارخونه؟ بريم قراره که گفتی بهش  

- بزنی حرؾ باهاش نميخوايی که فهميده کنم فکر شد عصبی گفتم که موقع همون آره . 

- کنم قانعش و بزنم حرؾ باهاش بايد نميشه اينجوری بده؟ ادامه رفتاراش اين به ميخواد کی تا . 

ميگويم و ميدهم ساناز دست به و برميدارم را برداری فيلم دوربين و ميشوم بلند جايم از و ميکشم پوفی ... 

-  وقتی ميخوام بکشی تو گردنشو درست زحمت بايد گرفتم کارکنانش و کارخونه خود از کلی فيلم يه من ساناز راستی

باشه بندش پشت فيلمم اين ميشه داده نمايش ها طرح و عکسا . 

برگرديم؟ قرار کی نمونده نمايشگاه شروع تا بيشتر روز چهار راستی. ميکنم درستش خودم راحت خيالت باشه - 

- ميدم بهت خبرشو ميکنم صحبت سام با اما نميدونم دقيق خودمم . 

اندازم می اطراؾ به نگاهی ... 

- کجاست؟ سام راستی  

- بود کرده خوشتيپ حسابيم.. بيرون رفت کنم فکر بعدشم کرد صحبت بهبود با يکمم زد سر بهمون اومد صبح . 

ميدهد ادامه را حرفش و ميزند آميزی شيطنت لبخند ... 

- بود کرده خوشتيپ انقدر که داشت قرار کی با نيست معلوم . 

ميکشم درهم را هايم اخم ... 

- نداره اينا و قرار به ربطی ميکنه خوشتيپ هميشه اون . 

- جذابه خيلی خداييش ميبينيش اومد وقت هر حاال بود شده ديگه چيز يه امروز بابا نه . 

ميزنم اش کله پس آرامی به شوخی به .. 

- بسته بهبود همون خبره؟ چه ديگه تا دو تا دو. باشه کارت به سرت ميدوزی؟ مردم مال به چشم پررو بچه آهـــايی . 

- ميزنی؟ چرا حاال بابا باشه  

ميکند آرامی ی خنده ... 
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- خودت ارزونی. برسم کارم به رفتم من اصال . 

 مشکی ليموزين از که ميبينم رو سام ميشوم خارج ويال از که حالی در و ميکشم سرکی ها بچه کار به رفتنش از پس

ميشود پياده رنگش ... 

 مشکی شلوار و کت آن با اش ورزيده واندام نپوشيده اسپرت هميشه برخالؾ بار اين اندازم می هايش لباس به نگاهی

 که داشته کاری قرار حتما.. ميرسد نظر به تر زيبا هميشه از رنگ شکالتی کروات و کرم پيراهن همراه به خوشدوخت

است پوشيده لباس رسمی اينگونه ... 

 خيلی اينکه با آؼوش آن... بودم رفته فرو گرمش آؼوش در آنگونه که افتم می پيش شب چند اتفاق ياد ناگهان ديدنش با

ؼرضی و قصد هيچ بدون بود ريا بی خيلی که انگار لرزاند را قلبم هم باز ولی بود کوتاه ... 

بودم ممنون او از خيلی بابت اين از من و نياورديم رويمان به را اتفاق آن کدام هيچ شب آن از بعد .. 

 کرد سرازير قلبم در را شيرينی حس که چند هر نداشته وجود اصال که انگار بود رويا يک من برای آؼوش آن و شب آن

داشتم شيرين حس اين کردن پنهان در سعی که بودم من اين و ... 

ميگويد لبانش رو هميشگی لبخند با و آيد می طرفم به سام ... 

- ايستادی؟ اينجا چرا خانومی سالم  

 اشاره شده گذاشته جنگل های نزديکی در ويال از جلوتر کمی که هايی صندلی و ميز و سايبان به هم او ميدهم را جوابش

ميگويد و ميکند ... 

بشينيم اونجا بريم بيا .- 

 فرانسه ی قهوه فنجان دو همراه به خدمتکار موقع همان که مينشينم سايبان زير و ميرويم ها صندلی طرؾ به هم با

ميرود و ميگذارد ميز روی را ها قهوه سرميرسد ... 

ميگويد و برميدارد را اش ی قهوه فنجان سام ... 

- رفته؟ پيش کجا تا کارا  

- چطور؟. بشه تموم همش ديگه امروز ميکنم فکر ها بچه کار سرعت با  

ميکند قفل درهم ميز روی را دستانش و ميشود متمايل جلو به کمی و ميگذارد ميز روی را قهوه ... 

- برگرديم بايد فردا چون خوبه . 

ميکنم نگاهش تعجب با ... 

- ميشه سخت کارا کردن جمع يکم که اينجوری ندادی؟ خبر زودتر چرا فردا؟ . 

-  زودتر وگرنه شد يهويی اينم بريم زودتر بايد اومده پيش واسم مشکلی يه ايران تو اما برگرديم فردا پس که ميخواستم من

ميدادم خبر بهت . 

- ببينم رو جا همه نشد روز اون باشم داشته کارخونه از ديگه بازديد يه ساناز و بهبود با ميخواستم تازه من . 

- داری؟ نياز ای ديگه چيز تبليؽات واسه.. برگرديم ميخواييم که فردام نميشه که امروز  

- ديگه بديم توضيحاتيم يه بايد نمايشگاه تو خب. بيشتر اطالعات واسه فقط نه نه . 

- کنم کمکت ميتونم نباش نگران دارم کافی اطالعات من . 
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ميگويد و ميکند اشاره ام قهوه به ... 

- نيست خوردن قابل ديگه بشه سرد بخور . 

برميدارم را فنجان و ميدهم تکان سری .. 

ميزند مرموزی لبخند و ميکند نگاهم موشکافانه ... 

- بيا دنبالم . 

ميگويم سردرگمی با و ميکنم نگاهش شده گرد های چشم با ... 

 هــــان؟-

- کن نگاه نوشته لباست رو . 

نوشته رويش انگليسی به که اندازم می رنگم بنفش شرت تی به نگاهی سرعت به و ميگذارم ميز روی را فنجان  "follow 

me"... 

ميزنم لبخندی ... 

- داری تيزبينی چشمای . 

اندازد می باال را ابروهايش و ميکند بلندی ی خنده ... 

- بگيری کم دست نبايد منو. ديگه اينيم ما . 

ميگويد آميزی شيطنت لبخند با و ميشود بلند جايش از .. 

- کرده رزرو جاشو قبال ديگه يکی چون کنار بکشه بگو بياد دنبالت قراره که اونی به راستی..برسم کارام به برم ديگه من . 

ميرود و ميزند زيبايی چشمک ... 

 زير و است عيار تمام جذاب ی ديوانه يک مرد اين ميکنم اقرار دلم در و مينشيند هايم لب روی اجازه بی لبخندی ناخودآگاه

ميگويم لب ... 

- شيطون ی ديوونه . 

ميبينم رو سام تعجب کمال در و برميگردانم را سرم ايستاده کنارم کسی اينکه احساس با که ... 

- گفتی؟ چيزی االن تو  

ميزنم کنار را اجازه بی شيرين لبخند آن و مينشينم سيخ ... 

- بودی؟ نرفته تو مگه. نگفتم چيزی من نه هان؟  

ميکند ام ديوانه که است هايش لب روی مرموزی لبخند ... 

- گفتيا چيزی يه لب زير ولی . 

ميگويم پاچگی دست با و ميدهم قورت محکم را دهانم آب ترس با ... 

- برگشتی؟ چرا تو بزنم؟ حرؾ خودم با ديوونم مگه بابا نه  

- ببينی رو جايی يه ببرمت ميخوام ديگه ساعت يه تا باش آماده بگم اومدم . 
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- ميشم آماده باشه . 

ميگويم کالفگی با و ميشوم عصبانی... ميکند نگاهم لبخند با کمی ... 

- بری؟ نميخوايی شما  

ميگويد سريع و آيد می خودش به ... 

- ميرم االن چرا . 

ميزند ام بينی به آرامی ی ضربه اش اشاره انگشت با ... 

- شده قرمز سرما از دماؼت تو برو توام . 

ميرود هم او و ميدهم تکان سری ... 

 و ميزنم باد دستم با را خودم است؟ گرمم انقدر من چرا پس شده؟ قرمز ام بينی سرما از.. ميگذارم ام بينی روی را دستم

ميشوم بلند جايم از ... 

* است انتقام ی خورده قسم که را کسی حتی ميريزد بهم را آدمی دنيای تمام نگاه يک حتی يا حرؾ يک فقط گاهی ... 

 که را ام مشکی و بلند موهای... ميزنم گره بهم و ميگيرم را حريرم لباس جلوی بند دو و ايستم می اتاقم قدی ی آينه جلوی

 خوش عطر و ميکنم تشديد دوباره را رنگم قرمز رژ و بندم می باال از محکم سامورايی کش با بودم کرده صاؾ اتو با

 و ام مشکی چسبانِ  جذبِ  و کوتاه کت پوشيدن با و ميزنم ام سينه ی قفسه و گردن روی و برميدارم را شنلم کوکو بوی

ميبينم رو ساناز راه ميان که ميزنم بيرون اتاق از ام دستی کيؾ برداشتن ... 

- مادموازل؟ ميبرين تشريؾ کجا به به  

- چطور؟. بيرون ميرم دارم سام با  

ميگذراند نظر از را پايم تا سر و ميزند لبخندی ... 

- وضع و سر اين با نکنه چپت ی لقمه يه پسره باش مواظب ميگم . 

- چشه؟ لباسام مگه وا  

- کردی خوشگل زياد يکم فقط هيچی . 

ميزنم اش شانه روی آرام و ميکنم کوتاهی ی خنده ... 

- دردسر هزار و خوشگليه کنم کار چی ديگه. دختر ترسونديم . 

اندازد می اش بينی به چينی ساناز ... 

- باشی گرفته خودشيفتگی نکنه که ميشم نگرانت دارم کم کم. کن باز نوشابه خودت واسه کمتر يکم واه واه . 

ميگويد متفکر و ميزند کمر به را دستش شوخی به و ... 

- کنم؟ پيدا روانشناس دکتر يه واست کجا از ؼريب کشور تو حاال  

- منتظره سام. نکن حرفی پر انقدر برو بيا . 

ميگذارد ام شانه روی را دستش و ايستد می کنارم و ميدهد قورت را اش خنده ... 

- باش خودت مواظب جدی ولی . 
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- نيست؟ عرضی ديگه. مارپل خانوم چشم  

- نيست امری نخير . 

ميگذرم کنارش از و ميکنم مهربانش صورت مهمان لبخندی ... 

 انگشتانش ميان در را ماشينش سوييچ و زده تکيه رنگش زرد کامارای به منتظر سام ميشوم خارج ويال در از وقتی

 ...ميچرخاند

 کامال که گذاشته باز را آن ی دکمه چهار باال از و پوشيده براقی مشکی پيراهن صبح برخالؾ ميکنم نگاهش دور از کمی

رنگ زرشکی تنگ شلوار همراه به ميگذارد نمايش به را ستبرش های سينه ... 

ميکشد بلندی سوت و برميدارد را اش آفتابی عينک ميبيند مرا تا که ميروم نزديکش ... 

- عسلی چشم که کردی شاهکار بازم . 

ميروم نزديکش و ميزنم ای دلبرانه لبخند ... 

- نکن زبونی چرب انقدر آقا شو سوار . 

ميگويد اش خنده ميان در و ميزند ای مستانه ی قهقهه ... 

- زبونی؟ چرب ميگی تعريؾ به حاال تا کی از شما  

ميگويم بدجنسی با و اندازم می باال را هايم ابرو ... 

- تعريؾ تا داريم تعريؾ خب . 

ميکند باز برايم را ماشين در و ميدهد قورت را اش خنده ... 

- ميشم ديوونه تو دست از آخر من. مادموازل بشين . 

ميگويم لب زير و ميکنم کج لبخند ی نشانه به را لبم ی گوشه کمی ... 

- ديدی؟ کجاشو حاال  

- گفتی؟ چيزی  

- ديگه بريم بشين نه . 

ميگويد بيفتد راه اينکه از قبل و مينشيند راننده صندلی روی ... 

- تيزن چشام مثل گوشامم من بگم بهت.. ميگيا چيزايی يه لب زير خيلی تازگيا . 

ميپرسم و ميگيرم ناديده را حرفش ... 

- بريم؟ قراره کجا خب  

- مياد خوشت مطمئنم که جايی يه . 

- مطمئنی؟ انقدر کجا از  

ميگويد جايش به و ميگيرد ناديده را سوالم هم او ... 

- کن استراحت يکم ميخوايی اگه.. راهِ  ساعت يک اونجا تا . 
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ميکشم درهم را هايم اخم ... 

- ممنون خيلی نيستم خسته نخير . 

 دارد اشکالی مگر اما.. ميگيرد ام خنده هم خودم ام بچگانه حرکت اين از... ميکنم پنجره طرؾ به را رويم سينه به دست و

ميکند ام خسته گاهی دلم در هايم خواسته کردن سرکوب دخترم هم من کنم؟ ناز ام ممنوعه مرد برای ها وقت بعضی اگر .. 

...  ميکند روشن را آن و ميرود ماشين ضبط طرؾ به دستش.. شده خيره رو به رو به جدی که ميکنم نگاهش چشمی زير

ميشود انداز طنين فضا در محبوبم ی خواننده برگ، دی کريس بخش آرامش صدای ... 

ميکنم فراموش را اتفاقات تمام ای لحظه برای صدايش شنيدن با ... 

 

(chris de burgh_cary me like a fire in your heart) 

 

There is an answer, some day we will know 

دانست خواهيم روزی دارد، وجود جوابی  

And you will ask her, why she had to go 

رفت چرا که ، پرسيد خواهی او از تو و  

We live and die, we laugh and we cry 

گرييم می و ميخنديم ، ميريم می و کنيم می زندگی ما  

And you must take away the pain, 

کنی دور خود از را دردها بايد تو پس  

Before you can begin to live again 

کنی شروع دوباره را زندگی آنکه از قبل  

 

 

 نامعلوم مقصدی سوی به او با اکنون هم اما هستم خونش به تشنه که ام نشسته کسی کنار.. اينجا.. من که ميکنم فراموش

رسيدم؟ کجا به کجا از واقعا... ميروم  

 

 

So let it start, my friend, let it start 

شود شروع بگذار ، من دوست شود شروع بگذار پس  

Let the tears come rolling from your heart 
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شود جاری قلبت از اشکها که بگذار  

And when you need a light in the lonely nights 

تنهايی های شب در داشتی نياز نوری به وقتی  

Carry me like a fire in your heart 

کن حمل قلبت در آتشی همچون مرا  

Carre me like a fire in your heart 

کن حمل قلبت در آتشی همچون مرا  

There is a river rolling to the sea 

شود می سرازير دريا به ای خانه رود  

 

 

 يک ی فاصله با دقيقا که مردی از انتقام برای ميرود فنا به.. ام زندگی خوش دوران.. ام جوانی تمام که ميکنم فراموش

است نشسته کنارم وجب ... 

 

 

You will be with her for all eternity 

بود خواهی او با ابد تا تو و  

But we that remain need you here again 

داريم نياز تو به اينجا ايم مانده جا بر که ما اما  

So hold her in your memory 

نگهدار خاطرت در را او پس  

And begin to make the shadows disappear 

شوند ناپديد ها سايه تا بگذار و  

Yes let it start, my friend, let it start 

شود شروع ،بگذار من دوست شود شروع آری،بگذار  

Let the love come rolling from your heart 

شود جاری قلبت از عشق تا بگذار  

 

نداشت خريدار اما کردم ناز ام ممنوعه مرد برای بار اولين برای امروز که ميکنم فراموش ... 
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And when you need a light in the lonely nights 

داشتی نياز تنهايت شبهای در نوری به هرگاه و  

Carry me like a fire in your heart 

کن حمل قلبت در آتشی همچون مرا  

Carry me like a fire in your heart 

کن حمل قلبت در آتشی همچون مرا  

 

 دلم اعماق از آهی ناخودآگاه.. ميبندم را چشمانم و ميزنم تکيه صندلی به و ميگيرم پنجره از را رويم آهنگ شدن تمام با

 ...ميکشم

ميخواهد گردباد يک دلم گاهی ... 

نرسد بهشان بشری بنی هيچ دست که آنجايی ببرد خودش با تا بسپارم دستش به را بدم های خاطره ميخواهم ... 

را هايش خنک آن از ميخواهد را صبحگاهی آرام نسيم دلم گاهی ... 

 گر نظاره دور از و نشسته خدا که آنجايی دنياست ؼايت که آنجايی ببرد خود با تو بسپارم دستش به را آرزوهايم ميخواهم

 ی همه که آنجايی نيستند خاکستری و سياه هايش آدم که آنجايی نميکشد نفس* حياتی ذی هيچ که آنجايی است زمين گردش

شايد... برسند خدا دست به زودتر آرزوهايم اينگونه شايد دارند تن به سفيد ی جامه هايش آدم روح حتی دنيا .. 

 فرط از ايستاده ماشين درون که حالی در جوان دختر.. ميشود کشيده دستمان بؽل سقؾ بدون ماشين سمت به نگاهم

 و ميکند نگاه دخترک های بازی ديوانه به عشق با هم پسر.. ميدهد تکان هوا در را دستش و ميکشد بلندی جيػ خوشحالی

ميکند خوش جا هايم لب روی تلخی لبخند... ميزند قهقهه ... 

 چند هر بود من سهم آنان خوشبختی از ای ذره ميشد کاش چطور؟ کردن حسودی است؟ گناه خوشبختيشان به خوردن ؼبطه

است محاالت جزو شيرين خيال اين که ... 

ميکشد بيرون بارم حسرت دنيای از مرا سام صدای ناگهان ... 

- بزنيم؟ حرؾ يکم ميخوايی رفته سر حوصلت اگه  

ميگويم و ميزنم موقعش بی سوال به صدايی بی پوزخند ... 

- کنم استراحت ميخوام خستم نه . 

 بافته خودم برای هايم خيال در که دنيايی در مرا و ميبرد تر باال را ضبط صدای و ميدهد ادامه راهش به ديگری حرؾ بی

ميگذارد تنها محبوبم ی خواننده صدای همراه به ام ... 

هستيم پرواز حال در آبی آسمان فراز بر رنگی سفيد و قرمز بالون درون سام همراه به آيم می خودم به که وقتی ... 

 باز آؼوشی با را پيشنهادش ميترسيدم شدت به ارتفاع از اينکه با اما شدم شوکه کامال سواری بالون برای پيشنهادش از

 ...پذيرفتم
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 همان مستاصل و درمانده من و ميکرد نگاه ميشديم دور آن از لحظه به لحظه که ی زمين به و بود ايستاده بالون ی لبه سام

نداشتم کنم نگاه را پايين باال از اينکه جرات و بودم ايستاده وسط ... 

- س معرکه ويوش.. ببين پايينو اينجا از بيا وايسادی اونجا چرا نفس . 

ميگذارد ام شانه روی را دستش و آيد می کنارم سرعت به و برميگردد طرفم به نميزنم حرفی من ميبيند وقتی سام ... 

- پريده؟ رنگت چرا تو ببينم وايسا  

ميکند ام مسخره حتما ميترسم؟ ارتفاع از بگويم چگونه.. ميکنم نگاهش درمانده .. 

- شده چيز.. من يعنی.. چيزه آخه.. خب .. 

- نفس؟ ميکنی چيز چيز انقدر چرا  

ميکند نگاهم وری نابا با ... 

- آره؟. ميترسی نکنه.. نکنه  

اندازم می پايين را سرم و ميگزم دندانم با را لبم ... 

- بره گيج سرم يکم ميشه باعث ارتفاع اما نيست ميگی تو که اونطوريم . 

ميگويد صدايش در ای خنده ته با و آورد می باال را سرم و ميگذارد ام چانه زير را دستش ... 

- کشيدی؟ خجالت تو االن ببينم  

ميگويم بالفاصله و ميکنم نگاهش گشاد های چشم با ... 

- گفته؟ کی نخير  

- پايين؟ انداختی سرتو چی واسه پس  

ميگويم جوابش در کالفه ... 

- بکشم خجالت من که نداره دليلی ميکنی؟ بزرگش کوچيکو ی مسئله يه انقدر چرا . 

ميکشم درهم را ابروهايم و ميزنم کنار ام شانه روی از را دستش طلبکارانه ... 

- ببينم پايينو جلو برم ميخوام کنار برو . 

ميگويد که ميدهم هولش کنار به دستم با ... 

- نگرفته جلوتونو کسی بفرماييد . 

 ميروم بالون ی لبه وبه ميگذرم کنارش از دارم کردنش پنهان در سعی که ترسی با و ميروم برايش ای ؼره چشم مؽرورانه

 مسخره لبخند همان با و ايستد می کنارم و آيد می سام... ندارم کنم نگاه را پايين اينکه جرات.. ميشوم خيره مستقيم به و

ميگويد لبانش روی ... 

- کمکــــ که من پايين بيفتی بود نزديک و خورد تکون بالون يا رفت گيج سرت وقت يه اگه باشم گفته ... 

ماند می تمام نيمه من بلند جيػ با حرفش خورد می بالون که آرامی تکان با ... 

ميکند حلقه کمرم دور را دستش و ميکند نگاهم نگرانی با ... 
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- برگرديم؟ ميخوايی اگه کنه بد حالتو انقدر ارتفاع نميکردم فکر. باش آروم.. دختر کردم شوخی  

ميگويم هايم لب روی زورکی لبخند با و ميدهم قورت محکم را دهانم آب و ميروم نزديکش کمی ... 

- کنار بذارم ترسو اين روز يه بايد باالخره نيست الزم نه . 

 چشمانم به را آرامش آبیِ  اطمينانِ  و محبت و ميزند کنار را شده پخش صورتم روی که را موهايم از ای طره مهربانی با

ميکند تزريق ... 

- ميگذريم؟ کجاها از داريم ببينی نميخوايی. نميشه چيزيت ميدم قول کنارتم من کن نگاه پايينو يکم  

ميگويم ذوق با و ميماند باز تعجب از دهانم آن ی العاده فوق ی منظره ديدن با و ميکنم نگاه را پايين و ميشوم خم کمی ... 

- ميشناختی؟ رو اينجا کجا از. قشنگه خيلی اينجا سام وای  

-  روز يه خواستم ميشدن رد سرمون باال از که ديدم رو بالونا اين موقع همون يادته؟ يارا ی رودخونه اومديم که پيش دفعه

اينجا بيارمت ايران برگرديم اينکه از قبل . 

ميگويم و ميکنم نگاهش نميشود محو لبانم روی از که لبخندی و خوشحالی با ... 

- ميبينيم؟ هم رو يارا ی رودخونه االن يعنی  

- ياراس ی دره اينجا فعال.. ميبينيم کنی صبر يکم اگه آره .. 

ميدهد ادامه را حرفش و ميکند اشاره پايين به ... 

- معروفه خيلی داره که هايی تاکستان خاطر به اينجا. رو يارا ی رودخونه بعد ميبينيم رو ماهورها ی تپه اول . 

 از آسمان نارنجی و قرمز رنگ و بود ؼروب به رو خورشيد.. بوديم ها ابر نزديک تقريبا که بوديم رفته باال آنقدر بالون با

آمد می نظرم به تر کننده محصور و تر زيبا هميشه از نزديک ... 

-  ترس از موقعم اون البته شدم هواپيما سوار که باری چهار سه جز به البته بودم نديده نزديک از آسمونو انقدر وقت هيچ

نداشت برام لذتی هيج که ميبستم چشامو انقدر . 

ميبرم باال را دستم و ميگيرم زده ؼروب آسمان طرؾ به را سرم ... 

- نزديکم خيلی خيلی بهش که انگار بگيرم رو خدا دست ميتونم کنم دراز دستمو االن اگه ميکنم احساس . 

 کمی هايش چشم در که انگار ميکند نگاهم خاصی جور و شده خيره من به ميبينم و برميگردانم را سرم سام سکوت با

ميبينم ؼم هم کمی ناباوری کمی خوشحالی ... 

ميگويم و ميکنم جمع را خودم کمی ... 

- ميکنی؟ نگام اينجوری چرا  

ميگويد اش ذاتی شيطنت با و ميشود تر رنگ پر لبخندش ... 

- نديدم شما مثل خوشگلی حاال تا چون . 

ميکند نگاهم شيفتگی با و ميدهد تکيه دستش به را سرش و ميگذارد بالون ی لبه روی را دستش و ... 

ميگيرم صورتم جلوی را دستم شوخی به ... 

- ارتفاعس از ترس از بدتر کردنت نگاه اينجوری . 
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ميگويد کند رها اينکه بدون و ميگرد پايين را دستم آزادش دست يکی آن با ... 

- داری؟ حرفی شما.. کنه نگاه داره دوست که رو جايی هر ميخواد خودمه چشمای  

ميگويم سرتقی با و ميشوم خيره روبرو به برميگردانمو را سرم و ميکنم جدا دستش از را دستم ... 

- نميگيرم پول ازت زدنت ديد واسه کن نگاه ميخواد دلت قدر چه هر خب . 

 خونی دريای به من همانند هم او و ايستد می صاؾ او زدن قهقهه منو رفتن ؼره چشن و کردن نگاه کوتاهی مدت از پس

ميپرسد مقدمه بی خيلی و ميشود خيره بود ساخته ؼروبش با خورشيد که ... 

- نفس؟ چيه عشق به راجع نظرت  

ميگويد باشد خوانده چشمانم از را سوالم که انگار چطور بگويم اينکه از قبل و ميکنم نگاهش تعجب با ... 

- بدونم نظرتو ميخوام فقط پرسيدنم نداره خاصی دليل . 

- خواستم؟ دليل من مگه  

- چرا چشمات اما نه خودت . 

ميگويم تامل کمی از پس و برميگردانم را سرم ميکند نگاهم منتظر و ميزند را حرفش ... 

- شيرينه ليمو مثل عشق من نظر از . 

ميپرسد بلندی نسبتا صدای با و ميکند نگاهم تعجب با ... 

- شـــيرين؟ ليمــو  

ميزنم تلخی لبخند و ميکنم نگاهش ... 

-  بايد و نيست استفاده قابل ديگه که جوری ميشه تر تلخ و تلخ ميگذره که چی هر ولی شيرينه خيلی خيلی اسمش مثل اولش

کنی تمومش تر سريع . 

ميگويد چشمانش در تعجب همان با ... 

- چی؟ بعدش خب  

- ديگه شيرينه ليمو يه سراغ ميری بعدش ساده، خيلی . 

ميگويد متفکر و ميکند نگاهم ناباوری با ... 

- ايه ديگه چيز من نظر نداری عشق از قشنگی تعريؾ اصال . 

- چيه؟ تو نظر خب  

- ميگويد و ميکند قفل درهم بالون لبه روی را دستانش ... 

-  بعدش ولی نزنه دلتو زيادش شيرينی تا بری پيش آروم آروم بايد اولش ميمونه شيرين هميشه عسله مثل عشق من نظر از

نيست؟ اينطور. بکنی دل ازش نميتونی ديگه شديو ؼرق توش ميبينی  

- بشه عوض نظرامون ها بعد شايد داره خاصی تعريؾ يه چيزی هر ی درباره خودش برای کس هر خب . 

ميگويد و ميدهد تکان متفکرانه من حرؾ تاييد نشان به را سرش ... 
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- بدبينی چيز همه به نسبت ميکنم احساس چرا نميدونم . 

-  آدم ديگه ميچسبونی بهم هاتو تيکه وقتی که ميکنه خردت جوری گاهی ميده تؽيير رو آدما سرنوشت که گفتم بهت هم قبال

نميشی سابق . 

برميگردد من سمت به کامال و ميگيرد روبرو از را نگاهش سام ... 

-  امروزمونو حداقل نميخوام منم نميديو نشون خوبی واکنش که کرده ثابت قبلی های تجربه چون بدم ادامه بحثو اين نميخوام

بکنم بهت نصيحتی يه ميخوام ولی کنم خراب . 

ميدهد ادامه را حرفش لبانش روی محوی لبخند با که ميکنم نگاهش منتظر من و ميکند مکث کمی ... 

-  بهش عمل با و داره زيادی مفهوم و معنی ولی کوتاهه خيلی اينکه با ميزنن بهم هميشه که هست قشنگ حرؾ يه آمريکاييا

ميگن هم به هميشه سخت شرايط تو اونا.. کنی حل مشکالتتو نصؾ ميتونی  take it easy تو.. بگير آسون اينکه يعنی 

 رو مشکالتت ميتونی هم تر آسون مطمئنا بگيری آسون خودت به رو زندگی و کنی نگاه بازتر ديد با مشکالتت به کمی اگه

 انقدر کوهو اين خيالشون تو بعدم ميسازن کوه کاه، از و ميگيرن سخت خودشون به چيزو همه که آدمان اين. کنی حلشون

نيست ميکنی فکر تو که بدی اون به زندگی واقعا.. ميگيره جلوشونو سد يه مثل که ميکنن بزرگ . 

 پی عمقشان به بتوانم تا سنگين سبک خودم برای را جمالتش ميکنم سعی تنها حرؾ، بدون هايش حرؾ اتمام از پس

است بين خوش زيادی سام نظرم به ولی بودم؟ کرده پر مشکالت از سدی با را روبرويم من واقعا يعنی... ببرم ... 

ميشنوم را سام خندان و سرحال صدای که هستم ور ؼوطه افکارم در ... 

- نميادا پيش موقعيتا اين از ديگه.. بگذرونيم خوش بيا دنيا بيخيال امروزو يه خانومی خونه واسه بذار فکرو . 

ميکنم نگاهش سکوت در تنها و ميزنم لبخندی اش خوشحالی به ... 

 شده اطرافمان های زيبايی و ها حرؾ در ؼرق آنقدر ما.. گذشت زدنی برهم چشم در سواريمان بالون وقتِ  ساعت دو

 زمين سوی به ها آسمان از بالون آتش شدن کم با که آمديم خودمان به وقتی و نکرديم حس را زمان گذشت اصال که بوديم

ميکرديم حرکت ... 

*** 

- خونه؟ برميگرديم سواری بالون از بعد ميکردم فکر من  

- باشه؟ تو منو مال فقط امروز نشد قرار مگه دختر ميزنی ؼر قدر چه  

-  هم ها بچه به تازه باشه کارا به حواسم و باشم ها بچه پيش بايد االن من برگرديم قراره فردا ما هست؟ حواست تو اصال

نکردم جمع لباسامو هنوز من مهمتر همه از برگرديم قراره فردا که نداديم خبر . 

ميگويد کالفگی با و ميکشد درهم را هايش اخم سام ... 

-  نگران نيست الزم تو ميکنم کار چی دارم ميدونم خودم من. ؼرؼروها پيرزنِ  ميذارم اسمتو بزنی ؼر بازم اگه نفس خدا به

 کارا مواظب اينکه و برميگرديم فردا که دادم خبر بهبود همکارت به بيرون ميزدم خونه از که صبح. مرتبه چيز همه باشی

 بازم.. بلدن کارشونو خودشون اونا کنن جمع وسايالتو دادم دستور هم خدمتکارا به درضمن.. شن تموم فردا تا که باشه

هست؟ ای ديگه حرؾ  

ميپرسم مظلومانه جايش و ميشود بسته دهانم آورد می برايم که ای کننده قانع داليل از ... 

- گرسنمه يکم من بريم؟ قراره کجا بگی نميشه حاال . 

ميگويد بدجنسانه نگاهش محبت برخالؾ ولی ميکند نگاهم مهربانی با ... 
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- باشه؟.. ميخوريم چيزی يه همونجام کنی تحمل يکم اگه ولی بگم نميشه نخير  

 .باشه-

- باشی داشته انرژی کلی بايد شب تا که کن استراحت يکم برسيم تا حاال خوب دختر آفرين . 

ميبندم را چشمانم و ميدهم تکيه ماشين صندلی به و ميزنم لبخندی .. 

 برايم يادماندنی به شب يک امشب تا ميبرد جايی به مرا و اندازد می راه را ماشين ميشود آسوده خيالش من از که سام

 ...بسازد

*  زياد خب اما بپذيری باز آؼوش با را او تا ميزند در کماکان و ايستاده در پشت.. هاست نزديکی همين در خوشبختی گاهی

ما ی قصه نفس برای مخصوصا نميماند منتظر هم ... 

 ساحل کنار در هم ی شانه به شانه سکوت در ما و بود داده شب سياهی به را جايش و بود شده پنهان ها ابر پشت آفتاب

شکست می را بينمان سکوت که بود دريا پی در پی های موج صدای تنها و ميزديم قدم بوندی ... 

- ميخوری؟ بستنی  

ميگويم سوالش پاسخ در و ميکنم نگاه داشت عجيبی برق که بود هايش چشم تنها شب تاريکی اين در که سام به ... 

- بخورم بتونم بستنيم باش نداشته توقع ديگه دادی خوردم به زور به که ؼذايی همه اون از بعد . 

ميگذارد نمايش به را رديفش های دندان و ميخندد آهسته ... 

- بدی انجام بايد ميگمو من چی هر امشب که گفتم دختر لجبازی قدر چه تو . 

- باشم کسی مطيع ندارم عادت من نميشه که گفتم منم و . 

- ديگه لجبازی ميگم همينه واسه . 

ميگويد که نميدهم را جوابش ... 

- بزنيم؟ آب به پامونو يکم ميايی  

ميگويم دربياورم را حرصش اينکه برای اما نبود بدی پيشنهاد ... 

- ميشه خيس شلوارم اونجوری نه . 

ميکند بلندی پوؾ و ميگذارد هم روی را هايش چشم حرص با ... 

- ميکنه ديوونه آدمو نکردنات گوش حرؾ و لجبازی اين. مخالفی ساز مود رو امروز تو کال اصال . 

ميکند پرتاب سويم به را اش آبی عصبانی های چشم حرص با که ميکنم آميزی شيطنت ی خنده ... 

- ميگيرم بستنی خودم واسه ميرم من اصال . 

ميشود دور ازم و ميکند قهر ها بچه عين و ... 

 شن وقتی.. ميروم آب طرؾ به و ميکشم باال را شلوارم های پاچه و ميشوم خم و ميزنم اش بچگانه حرکت اين به لبخندی

 بخش لذت پايم زير ها شن حرکت.. ميشود تزريق وجودم به عجيبی آرامش ميکنم حس انگشتانم ميان را آب سردی و ها

ميکشد خودش سوی به مرا دريا بکنم حرکتی اينکه بدون که انگار است .. 

ميبرد قبل ها سال به مرا دور ای خاطره و ميکنم نگاه کرده پنهان ابرها پس در را خودش که ماهی به ... 
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"- باشه آز شهر تو جادوگره اون مثل آيندم شوهر ميخواد دلم من نفس ببين . 

گفت باشند شده جمع رويا از پر ابرهايی سرش باالی که انگار و کرد کج را سرش کمی و زد بهم را هايش دست نازنين ... 

- هست قهرمانم تازه جذابه، خوشتيپه، اون . 

زدم اش بچگانه روياهای به لبخندی ... 

- باشن قهرمان نميتونن وقت هيچ که جادوگرا شدی؟ ديوونه . 

رفت هم در هايش اخم ... 

- ميکنه فرق جادوگرا بقيه با آز شهر جادوگر نخير . 

گفتم کالفگی با و گذاشتم کنار را راهنماييم اول علوم درسی کتاب ... 

- اون اينو تن بکن نباؾ رويا خودت واسه انقدر بخون درستو بشين . 

گفت بودند دربرگرفته را اش عروسکی صورت هايش اخم که حالی در و رفت نشانه طرفم به را قرمزش قلبِ  کوسنِ  ... 

- مثلِ ... مثلِ  ميشه يکی تو شوهر چيه ميدونی اصال .... 

گفت حرصی از پر صدای با و کرد فکر کمی ... 

- برفی سفيد تو ها کوتوله هفت همون مثل يکی آهان ." 

زد کنار را خاطراتم ی همه سام مزاحم صدای که بودم ور ؼوطه شيرينم خاطرات در ... 

-  تنها نه تو چيه؟ ميدونی اينجا؟ اومدی رفتم من که حاال اما نميايی آب به بزنيم پامونو ميگم وقتی بگم؟ چی تو به من االن

هستی خودخواهم بلکه لجبازی و مؽرور . 

ميگويم و ميکنم نگاه اش بستنی بدون خالیِ  دست به و ميدهم باال را ابرويم تای يک ... 

- کو؟ بستنيت راستی. بگو بازم چی؟ ديگه خب  

ميگويد پرروی با .. 

-  يکی ميخواستم بخورم نميده مزه تکی بستنيم. نشه يا بشه اضافه بهشون بازم که داره خودت رفتار به بستگی هميناس فعال

نداشتم کشی منت ی حوصله اما بخوريم باهم حداقل بگيرم . 

ميگويم و ميخندد که ميزنم بازويش به محکمی مشت حرص با ... 

- نيست چيزی بد خجالت يکم ها زياده روت خيلی . 

 و آيد می طرفم به و ميزند باال را شلوارش های پاچه و ميشود خم و آورد درمی را اسپرتش های کفش اما نميدهد را جوابم

ميکشد و ميگيرد را دستم ... 

- بخشه لذت خيلی ساحل تو زدن قدم. باش زود . 

بکشم بيرون است شکستن حال در دستش ميان در که را دستم ميکنم سعی ... 

- ميام خودم کن ولم. شکوندی دستمو . 

- بشم متوسل زور به ميکنی مجبورم خودت شرمنده . 
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ميگويم عصبانيت با.. ميگيرد تر محکم را دستم ... 

 .زورگو-

 .مؽرور-

- راضی خود از پرروی . 

- دراز زبون لجبازِ  . 

ميدهم فشار هم روی را هايم دندان حرص با ... 

 .خودتی-

ميگويد دراری حرص و مسخره لبخند با و ميزند ای قهقهه ... 

- دندون بی نفس ميگم بهت وقت اون ميشکنه وگرنه نده فشار هم رو اونجوری دندوناتو کوچولو خانوم . 

 ناخودآگاه.. بزنم که نميکنم پيدا حرفی.. بزند بيرون حدقه از مانده کم که جوری ميشود گشاد تعجب و حرص از چشمانم

ميکند خيس را سام شلوار آب از موجی کارم اين با که ميکوبم آب روی را پايم ... 

 مشتی و ميشود خم و ميکند ای بدجنسانه ی خنده باشد زده سرش به فکری که انگار و ميکند نگاهم شده ريز های چشم با

ميکند پرتاب صورتم طرؾ به آب ... 

ميکنم سپر صورتم جلوی را دستانم ... 

- ميکنی خيسم داری شدی؟ ديوونه . 

- ميکنن بد فکرای ببينن بقيه االن. نکنی خيس شلوارمو ميخواستی خودته تقصير . 

بگيرم را کردنش خيس جلوی يا بخندم حرفش از نميدانستم.. بپاشد سويم به آب ديگری مشت تا ميشود خم دوباره ... 

- نکردم عمد از که من . 

- داره نگه خودشو بره سی دبليو يه تا نتونسته گنده مرد ميگن ببينن مردم االن عمدی ؼير چه عمدی چه حاال . 

 را سام جلوی تا برميدارم قدمی ميگيرد را چشمانم جلوی و ميشود پاشيده صورتم به زيادی آب که ميکنم بلندی ی خنده

آب روی خوردنم سکندری و بزرگی نسبتا سنگ به پايم کردنِ  گير با ميشود همزمان که بگيرم بعدی مشت ريختن برای ... 

 باز را چشمانم ميزنم نفس نفس که درحالی.. ميگيرد آسمان و زمين ميان مرا دستی هستم شانس خوش خيلی که آنجا از اما

 نفرت خيسی اين از را چشمانم تا ميکشم رويشان محکم را دستم.. ميبينم خيسم چشمان جلوی را سام تار تصوير که ميکنم

 خيس های لباس و بار اسؾ وضعيت آن با که ميدهم تشخيص را موقعيتم تازه ميشود واضح ديدم وقتی.. کنم راحت انگيز

ميکند نگاهم ای مردانه و خاص لبخند با او و هستم سام آؼوش در ... 

- ميگذره؟ خوش  

 پايين را سرم.. بيايم بيرون آؼوشش از کامل نميگذارد شده حلقه کمرم دور محکم که دستش اما ميکشم عقب را خودم کمی

کنم باز کمرم دور از را دستش ميکنم سعی و اندازم می ... 

- کنار؟ بکشی دستتو ميشه  

 و ميزند کنار را بودند چسبيده صورتم روی که را خيسم موهای و آورد می باال را سرم و ميگذارد ام چانه زير را دستش

ميکشد دست نوازشگرانه ام گونه روی ... 
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کنم باز کمرم دور از را دستش که ميکنم تقال دوباره.. ميشوم خيره ملتهبش آبی چشمان در و ميدهم قورت را دهانم آب ... 

- بايــــ ما سام ... 

ميشود حرفم ی ادامه گفتن از مانع و ميگذارد لبم روی را اش اشاره انگشت ... 

 .هــيــس-

 بازی به تنها من و آورد می پايين و ميکشد لبم ی نيمه روی نوازشگرانه را انگشتش.. ميزند آتش را لبم انگشتش داؼی

 که آيم می خودم به وقتی و است ربوده من از را حرکتی هرگونه مجال اش جاذبه و کشش.. ميشوم خيره نگاهم با نگاهش

است انگشت بند يک ی اندازه به شايد هايمان لب بين ی فاصله ... 

- کن بس ميکنم خواهش سام . 

 پشتش کند نگاهم اينکه بدون و ميشود خارج آب از و ميکشد عقب سريع باشد آمده خودش به هم او که انگار حرفم اين با

ميگويد دلخورانه و ميکند من به را ... 

- منتظرتم ماشين تو من . 

ميشود دور زدنی هم بر چشم در و .. 

 اين در است عجيب واقعا است بدنم حد از بيش داؼی ميکند ام ديوانه که چيزی تنها و ام ايستاده آب ميان شوکه همانطور

خيس های لباس اين با ميوزد که خنکی نسيم ... 

ميروم سام ماشين طرؾ به و ميکنم پا به را هايم کفش.. آيم می بيرون آب از ... 

 ای ذره اينکه بدون و است بخير شب ميگويد که ای کلمه تنها ميرسيم خانه به وقتی و ميراند سکوت در را راه طول تمام

ميرود اتاقش به کند نگاهم ... 

ميکنم دعوت بخش آرامش چندان نه خوابی به را خودم و ميروم اتاقم به ويال آلود وهم سکوت آن در هم من ... 

شود می ات ساده زندگی وارد کسی روزی ... 

کند می مبهمی های پيچيدگی به تبديل را هايت سادگی ... 

آن از تر مبهم و ... 

گذارد می تنهايت . 

ميکند رهايت ساخته تو از خودش که هزارتويی پيچيدگی در . 

زندگی رسم است اين ... 

 به ميشود راحت خيالم وسايل همه برداشتن از وقتی باشم نگذاشته جا را چيزی تا ميکنم چک را چمدانم درون دوباره

 اين.. مينشينم اش لبه روی و ميروم پنجره کنار به.. داشتم وقت ساعتی دو رفتن زمان تا هنوز.. اندازم می نگاهی ساعت

 ورق ام زندگی از ديگری برگ برسم ايران به وقتی.. ميرسد پايان به دارد خوبش هم شايد يا بد اتفاقات تمام با هم سفر

 بايد من.. ميشود رو سام برای دستم موقع آن ميشود؟ چه بعدش بگيريم توانستيم را کشتی حرکت جلوی اگر.. خورد خواهد

بمانم؟ بابا کنار يا فرانسه برگردم کنم؟ چه  
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 چه ميکنم فکر بيشتر که حاال.. مينشيند سردم های لب روی ناخودآگاه لبخندی افتم می خوبم خاطرات و فرانسه ياد وقتی

 هم فضولمان ی همسايه برای دلم حتی است شده تنگ زيبايش تراس تر مهم همه از و يمان خانه برای آنجا، برای دلم قدر

شده تنگ ... 

 

 ميکردم نگاه بود رفته فرو سردی مه در که ايفل زيبای برج به و مينشستم ام چوبی ننوی صندلی روی تراس درون هميشه

 بود کرده نابود را ام زندگی که مردی از انتقام برای تنها برگشتم من.. ميکرد نگاهم کنجکاوی با فضول ی همسايه همان و

بازگشتم و گذاشتم جا آنجا را هايم بيخيالی و ها خوشی ی همه ... 

ميکند را آنجا هوای دلم ناگهان افتم می سبزش فضای و مدرن ساختمان آن با قشنگم دانشگاه ياد ... 

 هميشگی نيمکت روی تنها که بودم ساکتی دختر.. کنم برقرار ارتباط نميتوانستم کس هيچ با يعنی نداشتم آنجا زيادی دوست

 ی عالقه دليل به هم او شدم آشنا ساناز با که بود ها موقع همان.. بعدی کالس شروع تا ميکردم مطالعه و مينشستم دانشگاه

 را ها روز..بيايد آنجا به تحصيل برای تا بود کرده راضی را مادرش و پدر زياد پافشاری با داشت فرانسه به که وافری

 همه از و کردم باز را دلم ی سفره برايش روزی اينکه تا ميگذرانديم سن رود کنار در را ها شب و بوديم دانشگاه در باهم

 کردنم منصرؾ قصد اولش سپرد گوش صبورانه هم او.. انتقام از و سام از مادرم، از دوقلويم، خواهر از گفتم برايش چيز

کند کمکم که داد قول هم او ديد را قلبم در شده پا بر آتش وفتی اما داشت را ... 

 ساناز همراه به و خريدم کوچکی شرکت ها موقع همان بازگشتيم ايران به بابا همراه به باهم هايمان درس اتمام از پس

 شده قفل اطالعات آوردن دست به و هک و کامپيوتری کارهای در تا داشتيم نياز کسی به که آنجا از و شديم کار مشؽول

 اکنون هم که اينجايی به رسيديم همگی تا گذشت و گذشت خالصه و کرديم بازيمان وارد هم را بهبود باشد داشته مهارت

 ...هستيم

شوند تمام زودتر هرچه اتفاقات اين تمام تا کردم دعا دلم در ای لحظه برای .. 

 بدش خاطرات و سام ميخواهم بگذرانم راحت خيال با را بعد به اين از ميخواهم آرزوهايم سرزمين به بازگردم ميخواهد دلم

کنم رها اينگونه نميتوانم را تمامم نيمه کار اما.. هميشه برای بروم و بگذارم جا اينجا را ... 

ميشود حاضر در چارچوب در بهبود آن از پس و ميخورد در به ای تقه ... 

- بريم بايد ديگه ساعت نيم بيرون؟ نميايی نشستی؟ تنها چرا . 

ميگويم سردی به و برميگردانم پنجره طرؾ به را سرم ... 

- ميام ديگه يکم.. آمادم من . 

ميگذارد ام شانه روی را دستش و آيد می نزديکم که ميبينم چشمم ی گوشه با ... 

- نباش اينجوری . 

ميگويم طلبکارانه و ميزنم کنار ام شانه روی از را دستش تحکم با و برميگردانم را سرم ... 

- نباشم؟ جوری چه  

ميزند کمرش به را دستش يکی آن و ميکشد خرماييش موهای ميان دستی کالفه ... 

- نزدی حرؾ باهام هم کلمه يک حتی حاال تا اومديم که روزی اون از . 

- کنم؟ رفتار باهات هميشه مثل بازم زدی بهم روز اون که حرفايی اون از بعد داری توقع  

ميگويد خجلی ی قيافه با و آيد می تر نزديک کمی ... 
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-  اومدی سفر اين به نکرديو گوش حرفم به وقتی ميدونی؟. ميزدم بهت رو حرفا اون نبايد اونروز.. يعنی.. من.. من

بياره سرت باليی يه پسره اين که ميترسيدم همش مدت اون تو ريخت بهم اعصابم . 

ميزنم پوزخندی و ميدهم باال را ابرويم تای يک ... 

-  رو اجازه اين من چون بزنه صدمه من به نداره جرات کسی اينجا؟ اومدم کاری چه واسه و کيم؟ من کردی فراموش تو

نميدم بهش . 

-  پسره اون با تا مياوردی اينجا به خودت با نفرو يه بايد حداقل بکنه ميتونه بخواد کاری هر.. نفس مرده يه اون اما ميدونم

نباشی تنها درندشت ويالی اين تو . 

- ديگه؟ کس يا تو کنه؟ مواظبت ازم تا بود کی بودم تنها که اونروزايی اما ببخشيد  

گردد بازمی طرفم به دوباره و ميبندد را آن و ميرود اتاق در طرؾ به و ميکشد بلندی پوؾ ... 

- بودم نيومده پيشت حرفا اين واسه من اما باشه . 

دهد می ادامه آرامی صدای با ... 

- بشه گيرمون دست چيزايی يه اونجا بود ممکن سام؟ ی کارخونه بريم نبود قرار مگه . 

-  بيشتر روز سه يا دو حداقل که ميکردم فکر من برميگرديم فردا که گفت دفعه يه ديروز سام اما بريم که ميخواستم منم

داريم ازشون مدارک کافی ی اندازه به ما خب اما. انداختم عقبتر کارو اين همين واسه بمونيم . 

- نفهميدی؟ کشتی حرکت ساعت ی درباره چيزی تو کن ولش اينو حاال. بهتره باشه بيشتر چی هر اما آره  

- نداشت مشکوکم تماس يه حتی بوديم باهم همش که ديروز نه . 

- نکنن شک وقت يه باشيم مواظب بايد اما بذاريم اونجا کشيک واسه نفرو چند يه فردا مجبوريم پس . 

 از يکی کنار که ميبينم رو سام و برميگردانم پنجره طرؾ به را سرم باز و ميدهم تکان حرفش تاييد ی نشانه به سری

ميکند نگاه من اتاق ی پنجره به عصبانيت با و ايستاده درختان .. 

برميگردانم را سرم و ميزنم بهش پوزخندی ... 

- ميگم؟ چی هست حواست نفس  

- بده ادامه.. ديگه جای به رفت فکرم دفعه يه . 

- ميشه؟ چی بعدش بگيريم تونستيم قاچاقو اون جلوی ما اگه پرسيدم  

ميگويم متفکر و ميکشم لختم موهای ميان دستی ... 

-  مدارکيم به توجه با البته اموالشون از قسمتی گرفتن برای بياد نظر به خوب تهديد يه کار اين شايد.. نميدونم هنوز خودمم

 هم اونو هم اينجوری بده کسی به پوالشو از لایر يه حتی نيست حاضر که مطمئنم طماعیِ  آدم سام پدر.. داريم ازشون که

 حتما که بعدشم بترسن و بکشن عذاب اونا ميخوام فقط نيست مهم واسم نرسم هم پوال به من اگه.. ميذاريم منگنه الی سامو

 بهش کس هيچ دست که گذاشتم جايی مدارکو اونام از تر زرنگ من خب ولی دربيارن دستم از مدارکو اون ميکنن سعی

 .نميرسه

ميزند لبخندی بهبود ... 

- کردی جاشو همه فکر خودت.. خوبه . 
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ميگويد مهربانی با و ميگيرد دستش در را دستم و آيد می تر نزديک کمی ... 

- باهاتم آخرش تا . 

ميگويم و ميکنم نگاهش قدرشناسانه ... 

 .ممنون-

 نگهم دستش با بالفاصله که ميکشم عقب را سرم.. آورد می گوشم نزديک را سرش و ميزند آميزی شيطنت لبخند بهبود

 ...ميدارد

- ميکنه نگامون داره سام نخور تکون . 

ميکنم ای آهسته ی خنده ... 

- عصبانيه خيليم ديدمش آره . 

- نيست تاثير بی زيباييتم بين اين تو البته شدی موفق که کنی خودت ی شيفته اونو بود قرار ميدی انجام خوب کارتو هميشه . 

ميدهم هل عقب به را بهبود کمی ... 

-  کلی ميزنيم حرؾ باهم داريم تنها فهميده که همين.. ببينه اينجوری رو تو منو نيست درست وايسی تر عقب يکم بهتره

کرده عصبانيش . 

ميگويد شوخی به و ميخندد بلند ... 

- ميدی کشتن به رو پسره آخرش.. دختر باهوشی خيلی تو . 

ميگويم شيطنت با و ميگيرم دندان به را لبم و ميخندم بدجنسانه ... 

- داشتی؟ شک مگه  

- ميشه پيدا پسره ی کله و سر االن برم ديگه من.. لعنت منکرش بر . 

- بيام باهات منم کن صبر . 

 ويال از شدند ملحق ما به ها بچه بقيه و ساناز اينکه از پس و ميشويم خارج اتاق از باهم و و ميپرم پايين پنجره ی لبه از

ميکنيم ترک را آنجا فرودگاه مقصد به و ميشويم خارج ... 

*** 

 پناه بابا آؼوش به خانه، در و شوم پياده زودتر چه هر ميخواهد دلم ميکند توقؾ مان خانه در جلوی سام ماشين وقتی

 ...ببرم

ميگويم شوم پياده اينکه از قبل و ميکنم باز را ماشين در ... 

- خداحافظ. رسوندنم بابت ممنون . 

ميگويد تنها سردی به کند نگاهم اينکه بدون ... 

- ميکنم خواهش . 

ميرود و ميگيرد را گازش بالفاصله سام ميبندم را در که همين و ميشوم پياده ماشين از ... 

ميگويم لب زير و ميزنم پوزخندی ... 
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- بخوری حرص بايد اينا از بيشتر آرمند آقای ديدی کجاشو حاال . 

 ی دستگيره روی را دستم و ايستم می در پشت.. ميروم بابا اتاق طرؾ به دهم خبر کسی به اينکه بدون و ميشوم خانه وارد

ميزند خشکم ای لحظه ميشنوم که صدايی از اما کنم بازش تا گذارم می در .. 

بود زن يک به متعلق.. صدا اين ... 

 

ميشود بيشتر تعجبم لحظه به لحظه آشنا خيلی صدای اين شنيدن از و ايستم می در پشت کمی .. 

ميرسد گوشم به بابا عصبانی صدای که بشنوم تر واضح را ها صدا تا ميکنم نزديکتر در به را گوشم کمی ... 

- نکردی فراموشش هنوز تو که تعجبه باعث گذشته سال بيست نزديک ماجرا اون از فيروزه کن بس . 

 حدقه از چشمانم ست کسی چه به متعلق نام اين اينکه آوردن ياد به با که ميکنم جو و جست را فيروزه نام مؽزم در کمی

ميزند بيرون .. 

- ميکنه؟ کار چی اينجا سام؟ ی عمه فيروزه؟  

ميشوم روبرو هردويشان متعجب ی چهره با که ميکنم باز را در شدت با و نميدانم جايز را صبر اين از بيش ... 

- خبره؟ چه اينجا  

آيد می طرفم به سرعت به بابا ... 

- ميدم توضيح واست دخترم نيست چيزی . 

ميگويم و اندازم می سام ی عمه متکبر صورت به نگاهی ... 

- شما اتاق تو اونم ميکنه؟ کار چی اينجا خانوم اين چيه؟ منظورتون . 

ميگويد تمسخر با و آيد می طرفم به لبانش روی پوزخندی با سام ی عمه ... 

- جون؟ دختر کنی صحبت درست بزرگترت با نداده يادت پدرت  

ميکند تمام را تمامش نيمه حرؾ و ميکند بابا طرؾ به را رويش و ... 

- بدونه چيزو همه بايد اونم فرهاد بده توضيح دخترت واسه . 

 در که ای کلمه تنها.. شود ظاهر سرم روی شاخ دو مانده کم تعجب شدت از.. ميشود خارج اتاق از و ميگذرد کنارمان از

بود؟ شده صميمی بابا با حد اين تا کی او.. است فرهاد ميزند زنگ گوشم  

- ميگه؟ چی زن اون بدونم؟ رو چی بايد من بابا؟ ميده معنی چه اينا  

ميگويد ای دهنده تسکين لحن با بابا ... 

- ميدم توضيح چيزو همه واست دخترم باش آروم . 

ميدهد؟ معنی چی.. پدرم اتاق درون.. اينجا.. زن اون دهد؟ توضيح است قرار را چيزی چه.. افتد می دوران به سرم  

ميگويم کنترلی قابل ؼير عصبانيت با ... 

- باشيد داشته ای کننده قانع توضيح اميدوارم . 
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ميکند هدايت اتاقش راحتی مبل سوی به مرا و ميگذارد کمرم پشت را دستش بابا ... 

- بگم برات تا بشين بيا . 

 و برميدارم را سرم روی سنگين شال مشوش اعصابی با... مينشيند تخت روی روبرويم هم بابا و مينشينم راحتی روی

 خيانت اتاق اين در سام ی عمه وجود ميکند تر داؼون را داؼونم اعصاب چيز يک تنها.. ميکنم فرو موهايم ميان را دستم

مادرم نام به زنی به خيانت است ... 

ميشود متمايل جلو به کمی و ميکند قفل درهم را دستانش بابا ... 

-  فکر و ديدی االن تو که نيست چيزی اون حقيقت.. نکنی قضاوت زود و بدی گوش حرفام به صبورانه ميخوام ازت

 .ميکنی

ميکنم نگاهش منتظر و ميدهم تکان سری ... 

 حرفش شروع برای ای واژه دنبال که انگار ميکند نگاه متفکرانه اتاقش ديوار روی مامان ی گرفته قاب عکس به بابا

 ...ميگردد

-  قديمی دوستی خاطر به کيانم منو.. تجارت کار تو جفتشون و بودن قديمی دوستای باهم( سام بابای) کيان پدر منو پدر

 فيروزه اسم به خواهرم يه اون اما بودم فرزند تک من.. شديم بزرگ باهم بچگی از زيادمون آمد و رفت و پدرامون

 برادر تا دو مثل باهم که شد باعث زيادمون صميميت اين و شدم صميمی خيلی کيان با بودم تک من که اونجا از.. داشت

 سالی چند و شديم کار مشؽول و خريديم کارخونه يه داشتن پدرامون که هايی سرمايه با رسيديم کار سن به که وقتی باشيم

 کارخونه اين طريق از.. بود پيچيده جا همه تو رسمش و اسم که ای کارخونه يه به شد تبديل نوپامون ی کارخونه تا گذشت

که گفت بهم پدرم روز يه اينکه تا داشتم انداز پس پولم کلی و بخرم خونه بخرم ماشين خودم برای تونستم ... 

ميدهد ادامه دوباره و ميکند تازه نفسی و ميکند مکث کمی بابا ... 

-  مالی استقالل به دارمو پول کافی ی اندازه به ديگه چون کنم انتخاب ازدواج واسه دخترو يه که رسيده وقتش که گفت

 و ميشناختم حسابی و درست رو فيروزه نه چون کردم مخالفت من.. کرد معرفی بهم رو فيروزه تعجبم کمال در و رسيدم

 به مادرش ظاهرا اينو و نيست ميل بی من به نسبت فيروزه که گفت بهم سربسته جوری يه پدرم اما داشتم بهش احساسی نه

 نميديدم زياد رو فيروزه من ولی بوديم صميمی زيادی خانوادش و کيان با اينکه با چون کردم تعجب خيلی... گفته من مادر

 و چندين دوستی خاطر به پدرم اما کردم مخالفت خيلی اولش... نبود مهم واسم چون نميکردم توجه زياد ميديدمشو شايدم يا

 زندگی زن برام ميتونه و خوشگليه و خوب دختر فيروزه ميگفت کنم نظر صرؾ مخالفتم از که ميکرد اصرار سالش چند

 يه.. بشناسيم همو بيشتر تا باشيم نامزد مدت يه تا کردم قبول ساله چند و چندين دوستی اين تداوم برای ناچار به منم باشه

 نبود کافی من برای اما بود خوشگلی دختر فيروزه.. نداشتم فيروزه به حسی هيچ هنوزم من اما بوديم نامزد باهم ماهی دو

 رفتاراش از اينو بود شده مند عالقه من به خيلی فيروزه مدتم اين تو نميتونستم ولی ببينمش بيشتر تا ميکردم سعی

 ..ميفهميدم

 همسايه دختر مال توپم اون قضا از که سرم تو خورد محکم واليبال توپ يه که ميزدم قدم خونمون باغ تو داشتم روز يه

 ..بود

ميدهد ادامه را حرفش من باز دهان و تعجب به توجه بی و ميزند تلخی لبخند بابا ... 

-  های موژه اون با رنگش اناری های گونه ديدن از بدم پس بهش توپو تا کردم باز عصبانيت با درو که وقتی يادمه خوب

 دختر جوری چه دادمو پس بهش توپو جوری چه نفهميدم و لرزيد دلم لحظه يه برای داد دست بهم حسی چه برگشتش و بلند

 از اما کردم صحبت پدرم با ميخوام من که همونيه دختر اين گفتم خودم با موقع همون.. شد ناپديد چشام جلو از همسايه

 محرومم ارث از بزنم بهم کيانو پدر با دوستيش و بکنم کارو اين اگه که گفت بدمو ادامه حرفمو نذاشت عصبانيت شدت

 با داشتيم که روز يه.. بود فهميده اينو اونم ميشدم دورتر فيروزه از هميشه از بيشتر روزا اين تو گذشت ماهی يه.. ميکنه

 و بفهمه چيزو همه فيروزه که شد باعث بهش شدنم خيره ديدم در دم رو همسايه دختر همون ما ی خونه برميگشتيم فيروزه
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 و پدر دست کؾ ميذاره چيزو همه کنم فکر دختر اون به بازم اگه که گفت داد نشونم خرابشو ذات که بود موقع اون تازه

 دوست پدرم هم و ميدم دست از کاريمو شريک من هم اينجوری کردم خيانت بهش من که ميگه بهشون و برادرش

.. ميکرد تهديدم موضوع اين با همش شد بدتر بعد به اون از که مخصوصا شدم متنفر ازش حرفا اين شنيدن با.. قديميشو

 اجازه ؼيرتم اما نداشتم دوسش اينکه با بودم مرد منم نميره يادم رو ؼريبه مردای با زدنش الس و کردنش نگاه وقت هيچ

 همه رفتم همين واسه مياد عشوه براشون و ميکنه بش و خوش مردا بقيه با دار کارخونه آرمند نامزد بفهمن همه که نميداد

 به حد از بيش پدرم اما نميخوامش که گفتم نيست زندگی زن فيروزه که گفتم.. پدرم دست کؾ گذاشتم رفتاراشو کاراشو

 تهمتا اين شم خالص فيروزه دست از ميخوام اينکه برای گفت و نکرد باور حرفامو و داشت اعتماد قديميش دوست دختر

زدم بهش رو .. 

 کردم پرتش زندگيم از کنمو تحمل نتونستم ديگه اينکه تا ميشد تر پروا بی و تر گستاخ فيروزه ميگذشت که روز به روز

 چون اما خواستگاری بياد باهام که خواستم پدرم از.. بود برده دينمو و دل که همسايمون دختر بهار سراغ رفتم و بيرون

 اسم به پسری ديگه کنم ازدواج دختر اون با اگه که گفت و کرد پشت بهم بخوره بهم کيان پدر با ميونش شد باعث من کار

 بهار که فهميدم موقع همون.. خواستگاری رفتم بابام لج از همين برای سرکش بودمو جوون ها موقع اون من.. نداره فرهاد

 بود بهار فکر به زيادی و بود خوبی آدم بزرگش پدر.. ميکنه زندگی پيرش پدربزرگ با و داده دست از رو مادرش و پدر

 ظاهرا چون داد رضايت باالخره اومدن و رفتن بار چند از بعد اينکه تا نکرد قبولم خواستگاری بودم رفته تکی چون اولش

 بهار ازدواج ی قضيه که روزو اون وقت هيچ.. داره دوستم اونم که بود گفته و بود کرده صحبت پدربزرگش با بهار خود

 اول از که مادرمم کرد بيرون خونه از بهارو منو انداختو راه دعوا روز اون.. نميکنم فراموش گفتم پدرم به خودمو و

 کيانو ديگه روز اون از بعد گرفت ازم رو کارخونه پدرم کرد تماشا پسرشو رفتن فقط و بگه چيزی نتونست بود بابام مطيع

 جدی حرفاشو اولش ميکنه جهنم بهارو منو زندگی اينکارم خاطر به که گفت خونمونو دم اومد فيروزه روز يه فقط نديدم

 که پواليی با خودم که ای خونه همون تو رفتيم کردمو ازدواج بهار با.. جادوگره يه زن اين که نميدونستم من چون نگرفتم

 ديگه کوچيک ی کارخونه يه داشتم که زيادی انداز پس با کرديم شروع زندگيمونو بودم خريده بودم درآورده کارخونه از

شدم کار مشؽول و خريدم ... 

 که اونجا از بوديم شده خوشبخت و بود شده خوب خيلی زندگيمون.. بود حامله نازنينو و تو تازه مادرت گذشت سالی سه يه

 اما پولدار مرد يه بودم شده دوباره.. بدم توسعش تونستم تا کردن کمکم خيلی ميشناختن منو قبلی ی کارخونه خاطر به همه

 ترس و نگرانی از.. کرده تصادؾ بهار که گفتن زدنو زنگ بهم بودم کارا رو نظارت مشؽول کارخونه تو که روز يه

 هم کرد دکتر که هايی معاينه با رسيدم وقتی ولی بود حامله رو شما طرفيم از چون بودم سکته به نزديک مادرت برای

 رو يکی بارداره بهار که رسيده گوشش به که وقتی بوده فيروزه کار که فهميدم ها بعد... بودين سالم مادرتون هم و شماها

نبوده ماهر زيادی ظاهرا خب اما بره در و بزنه بهار به ماشين با تا کرده اجير .. 

 طبق پدرم و بودن داده دست از جونشونو تصادؾ تو هردوشون آوردن پدرمو و مادر فوت خبر روز يه که گذشت سالی يه

 نشدم ناراحت که بگم اگه دروؼه.. خيريه به بود بخشيده رو همه و بود نداده من به پولشم از لایر يه حتی بود زده که حرفی

 مادرت تنها ساال اون تو.. باشه خودش حرؾ حرؾ داشت دوست هميشه و بود ای دنده يک و مؽرور آدم پدرم خب اما

کرد پر برام حدودی تا مادرمو و پدر خالی جای و نذاشت تنهام ای لحظه و ميداد تسکينم .. 

 و مؽرور مادرت مثل تو ميشدين آماده کنکور واسه جفتتون بودينو شده بزرگ نازنين و تو و بود گذشته سال هفده شونزده

 و دوستا همه بود محل اهل زبونزد نفرمون چهار ی خانواده.. بود احساساتی شيطونو بيشتر نازنين ولی بودی سرکش

ميکردن حسودی ما خوشبختی به آشناها ... 

 که نميشد باورم ديدم کيانو وقتی اومده قديميم دوستای از يکی که دادن خبر بهم بودم کار مشؽول کارخونه تو که روز يه

 دوباره پسرش با ميخواد و کرده فراموش رو ها گذشته که گفت بهم بياد ديدنم به و باشه يادش منو بازم سال همه اين بعد

 وسط اين باز اما کرديم کار باهم خوب خيلی مدت يه شديم هم کاری شريک دوباره کيان منو خالصه.. باشه کاريم شريک

 جز به که ثروتيم همه اين و خالفه کارای تو کيان فهميدم روز يه اينکه تا بود مشکوک رفتاراش بعضی ميلنگيد چيزی يه

 و ميکرد من ی کارخونه وارد بهداشتی ؼير و ؼيرمجاز ؼذايی مواد اون آورده دست به خالؾ کارای با داره باباش ارث

 اين منم ميکنه نابود خانوادمو بگم موضوعو اين کسی به اگه که کرد تهديدم شد رو واسم دستش که وقتی.. نداشتم خبر منم
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 به خالفشو کارای اينکه برای خواستم ازش نشه دار لکه کارخونم ورسم اسم اينکه برای ولی داشتم نگه خودم پيش رازو

 به پول کلی کارخونه بؽل از چون بود حرفا اين از تر زرنگ که اونم کنه نامم به بخرم من اينکه بدون سهمشو نگم کسی

 سر دوباره چرا که نفهميدم وقت هيچ اينو من ولی شديم جدا هم از باز ما و کنار کشيد و داد من به سهامشو بود آورده دست

شد؟ پيدا خانوادش و کيان ی کله و  

کنم حالجی خودم برای تا ميکردم سعی را هايش حرؾ سنگين های واژه که بودم من اين و بود شده تمام بابا های حرؾ ... 

- بودين؟ نگفته من به موضوعو اين شما چرا پس نميشه باورم  

- گذشته بوده هرچی باالخره باشه مهم که نميکردم فکر . 

- ميکرد؟ کار چی اينجا امروز زن اين پس گذشته اگه گذشته؟ که چی يعنی  

- کنه يادآوری رو ها گذشته تا بود اومده . 

ميشوم بلند جايم از عصبانيت با ... 

- اينجا؟ بود اومده رويی چه با.. آور شرم چه  

ميگيرد قاب را صورتم لرزانش های دست با و ايستد می روبرويم و ميشود بلند جايش از بابا ... 

-  باشه؟. بديم کشش اين از بيشتر نبايد ديگه دادم منم خواستی من از توضيح يه تو.. شده تموم بوده چی هر باش آروم نفسم

بشنوم باره اين در حرفی نميخوام ديگه . 

ميدهم جا آؼوشش در را خودم و ميدهم تکان را سرم ... 

- بابايی بود شده تنگ براتون دلم خيلی . 

ميکنم نوارش را بازم موهای و فشارد می آؼوشش در سخت مرا بابا ... 

- بابا اطلسیِ  گل همينطور منم . 

 های شانه اين.. ميفرستم هايم ريه اعماق به را تنش عطر و ميگذارم ضعيفش کمی اما محکم های شانه روی را سرم

دختر دو و زن يک برای بودند ؼروری کوه روزی لرزان .. 

نداشت؟ را ما خوشبختی ديدن چشم حسودت دل.. کردی ام خانواده و من با بدی بازی عجب.. روزگار  

سرنوشت داشت سنگينی دست عجب.. است کبود آرزوهايم صورت ..! 

 ام عالقه مورد آهنگ و ميروم تاپم لپ طرؾ به موقع به حمام اين از سرحال و شاد و ميپيچم حوله دور را خيسم موهای

 پنجره ی شيشه به ذوق با نازنين که ای پروانه های برچسب به نگاهم وقتی.. ايستم می اتاق ی پنجره کنار و ميکنم پلی را

 زمزمه خواننده با همراه و ميکشم رنگارنگ های پروانه روی را دستم.. ميشود تر پررنگ لبخندم افتد می بود چسبانده

 ...ميکنم

 

( من چشم -داريوش ) 

بکن ياری منو بيا من چشم  

بکن کاری شد خشکيده هام گونه  

کرد ميشه کاری مگه گريه ؼير  
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بکن زاری نمياد ما از کاری  

نمياد وقت هيچ ديگه رفته که اون  

ميخواد گريه من دل قيامت تا  

خدا داره زمين رو دريا چی هر  

آسمونا ابرای تموم با  

من چشم به رو همه ميداد کاشکی  

کنن گريه من حال به چشام تا  

نمياد وقت هيچ ديگه رفته که اون  

ميخواد گريه من دل قيامت تا  

من خوب های گذشته ی قصه  

شدن تموم خواب يه مثل زود خيلی  

بذارم زانوم رو سر بايد حاال  

ببارم حسرت اشک قيامت تا  

نداره ؼم من مثل هيشکی دل  

نداره ماتم و ؼربت من مثل  

دردمه دوای گريه که حاال  

مياره کم اشکشو چشمم چرا  

دزديدن مارو روشن خورشيد  

کشيدن سنگين ابرای اون روی  

ماتمه سياه رنگ جا همه  

کمه خيلی موندنمون فرصت  

نمياد وقت هيچ ديگه رفته که اون  

ميخواد گريه من دل قيامت تا  

نميبنه کوره چشاش سرنوشت  

سينه تو ميمونه خنجرش زخم  

خون به ؼرق ی سينه بسته لب  

همينه آدم موندن ی قصه  

نمياد وقت هيچ ديگه رفته که اون  
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ميخواد گريه من دل قيامت تا  

 

 نامزد روزی سام ی عمه فيروزه، که ميکرد را فکرش کی.. برهمم درهم و سياه روزگار به ميزنم تمسخرآميزی لبخند

 در که انگار است مکررات تکرار زندگی که راستی به.. نميکند ها چه که سرنوشت دست از عجبم در باشد؟ من بابای

ميرسند بهم دوباره ميروند کجا هر به باشند زده گره بهم را خانواده دو اين سرنوشت زندگی، کتاب .. 

ميخواهد را گريه قيامت تا هم من دل که راستی به باشد اينگونه ام زندگی نميخواستم خداييت به قسم خداوندا ... 

*** 

ميشوم بلند ميزم پشت از و ميکنم عصيان ناگهان بهبود آخر حرؾ شنيدن با ... 

- نشد؟ که چی يعنی ميگی؟ داری چی چــــی؟  

ميگويد ای ماتمزده ی قيافه با ميداد اش گذشته شب خوابی بی از نشان که قرمز های چشم با بهبود ... 

- نتونستيم.. نشد نفس متاسفم . 

- نرفتين؟ پيش برنامه طبق مگه نشد که چی يعنی بزن حرؾ درست بهبود ميکنی ديوونم داری  

- اما.. اما چرا ... 

ميدهم تکان کمی و ميگذارم اش شانه روی را دستم و ايستم می کنارش و ميروم خشم با ... 

- ديگه بگو.. بهبود رسوندی لبم به جونمو . 

-  کشتی اون که بفهمم تونستم بدبختی با.. نديديم مشکوکيم مورد هيچ نکرد حرکت کشتی هيچ اما موندن منتظر خيلی ها بچه

 که بودم گفته بهت اولم از نفس کارن محافظه خيلی اونا کرده حرکت برميگشتيم استراليا از داشتيم ما که روزی همون دقيقا

دربيفتيم باهاشون نميتونيم ما . 

کوبانم می ميز روی را دستم عصبانيت شدت از و ميگيرم نشنيده را بهبود حرؾ ... 

-  کثيفش کار به که ميخواسته برگرديم که خواست عجله با قدر اون سام چرا که ميفهميدم بايد.. لـــعــنتی.. لعنتی.. لعنتی

 .برسه

-  که نيستن پدرش و سام فقط.. کنيم نابود رو اونا راه اين از نميتونستيم اولشم از ما کن فکر تر عاقالنه يکم نفس باش آروم

 اونا ميکنی فکر ميشد؟ چی بعدش بگيريم رو کشتی اين جلوی ميتونستيم ما اگرم پشتشونن خيليا خالفن و قاچاق کارای تو

 فقط و نکردی گوش اما گفتم بهت رو اينا بارها و بارها.. دنيا اون ميفرستادن هممونو ثانيه يه تو ميذاشتن؟ راحتمون

 چی داريم ما نفهميدن هنوز اونا اينکه با حتی کرديم که تالشی همه اين با بفرما حاالم باشه خودت حرؾ حرؾ ميخواستی

 با بايد داری حسابی خرده هر اگه تو.. نميتونيم ما که کن قبول نفس کن فکر بيشتر يکم.. شيم موفق نتونستيم ميکنيم کار

کنی ش تسويه سام خود . 

کنم سکته همانجا عصبانيت و حرص از که بود مانده کم بهبود های حرؾ شنيدن از ... 

- آقا زدی جا زود خيلی.. باهاتم آخرش تا ميگفتی شد؟ چی پس ميگی؟ چی داری هست حواست . 

ميبرد باال را صدايش و ميکند نگاهم خشم با بهبود ... 

-  گنده کله آدمای اين با نميتونيم ما که ميگم بهت دارم.. ميکنم صحبت باهات منطقی دارم نباش احمق انقدر نفس کن بس

 قصد بعد ی دفعه بازم اگه درضمن نرسی ای نتيجه به دوباره کنيو تالش بازم که نميخوام ميخوام خوبيتو من.. دربيفتيم
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 بردن بوهايی يه مطمئنم االنم تا چند هر ميشه رو براشون دستمون صد در صد ديگه ايندفعه باشی داشته رو کاری همچين

 تعقيبم وقتا بعضی که هست يکی تازگيا اما نشی نگران تا نگفتم بهت من دادن؟ تؽيير رو کشتی حرکت روز چرا وگرنه

 داری خواهرت انتقام خاطر به که ميفهمن.. ميفهمن رو چی همه ميکنم کار تو پيش اينجا من که بفهمه اگه و ميکنه

قاچاقچی و خالفکار نميشدن که نبودن زرنگ اگه نفس زرنگن خيلی اونا ميکنی کارايی يه برعليهشون . 

ميزنم داد و ميگيرم دستانم ميان را سرم ... 

- بذار تنهام.. بيرون برو بشنوم نميخوام ديگه بهبود کن بس . 

 لرزانم دستان و آيد می من طرؾ به سرعت به و ميبندد را در و ميشود وارد نگرانی با ساناز و ميشود باز ناگهان اتاق در

ميگيرد دست در را ... 

-  بحث چی به راجع دارين بفهن هام بچه ديگه بود مونده کم.. رفته ورترم اون کوچه هفتا تا صداتون خبره؟ چه اينجا

 .ميکنين

- کنه فکر من حرفای رو ای ذره نيست حاضر حتی و باشه خودش حرؾ حرؾ ميخواد فقط که بپرس خانوم اين از . 

ميگويم بلندی نسبتا صدای با و ميکشم بيرون ساناز دست درون از را دستم ... 

-  و بوده بيخود کشيدم االن تا که زحمتی هر بگی ميخوايی يعنی بدتره مرگم از من برای تو حرفای اين بهبود کن تمومش

نگزه؟ ککمم دادمو نازنين خودمو به که قرارايی و قول همه زير بزنم يعنی کنار؟ بکشم بايد حاالم  

-  کاری خالفشون کارای پدرشو به کن صافش سام خود با داری حسابی خرده هر اگه گفتم فقط نزدم حرفی همچين من

باش نداشته . 

- ميشه؟ چی آورديم دست به که لعنتی مدارک اون پس  

- نشه اينجوری وقت هيچ اميدوارم که خورد دردمون به روزی يه شايد نميدونم.. ميمونه محفوظ فعال مدارک اون . 

ميگويد و ميکند نگاه بهبود به نگرانی با ساناز ... 

-  اون اصال. کنه اقدام اونا هم ما برعليه ميتونه هم کنه پيداشون کسی اگه خطرناکه خيلی مدارک اون داشتن نگه ولی

کيه؟ دست کجاست؟ االن مدارک  

ميگويد ساناز حرؾ جواب در و ميکند نگاهم دلخوری با بهبود ... 

- کجاست نگفته منم به نفسه خود دست . 

ميگويم ساناز به رو و ميروم برايش ای ؼره چشم ... 

- امنه اونا جای.. بانکه تو امانات صندوق تو . 

ميگويد تمسخر با و ميزند صداداری پوزخند بهبود ... 

- بيرون؟ بکشن بانک تو از مدارکو اون که داره کاری پدرش و سام مثل افرادی برای ميکنی فکر.. نفس ای ساده خيلی  

ميرود باال آمپرم و ميگيرد لجم تمسخرش از ... 

- بگو بفرما داری سراغ بهتری جای شما اگه . 

ميگويد بالفاصله بگيرد را بهبود منو بين بحث جلوی اينکه برای ساناز ... 

- ميشه دردسر واسمون داشتنش نگه ببريم بين از مدارکو اون بايد من نظر به . 
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ميگويم شوم خارج اينکه از قبل و ميروم اتاق در طرؾ به و ميشوم بلند جايم از عصبانيت با ... 

- کنم کار چی باهاشون که ميگيرم تصميم خودم من نميزنه دست مدارک اون به کسی.. ؼيرممکنه . 

ميدهم ادامه را حرفم و ميکنم بهبود طرؾ به را رويم ... 

- ديگه کس نه منم گيرنده تصميم اينجا نکنم کار چی کنمو کار چی بايد که بگه من به که نداره حق کسيم درضمن . 

 چيزی داشت قصد که شرکت منشی افروز خانوم به توجه بی و ميشوم خارج اتاق از خداحافظی بدون حرفم اتمام از پس

ميزنم بيرون شرکتم از بگويد بهم را ... 

 يک از که بؽضی و ميگذارم فرمان روی را سرم.. کند فروکش عصبانيتم تا ميکشم عميقی نفس و مينشينم ماشينم درون

 کسی من بخورم زمين شکست اولين با که نبودم کسی من.. نشود شکسته تا ميدهم قورت را بود مانده گلويم در پيش ساعت

 قبل با چيز همه بار اين اما کرد خواهم شروع نو از و شد خواهم بلند دوباره من کنم گريه خوردن زمين اولين با که نيستم

 کنم تمام را بازی اين بايد ديگر بگيرم منطقی تصميم يک و کنم فکر بهبود های حرؾ روی بيشتر بايد کرد خواهد فرق

 دست از را کردنم زندگی حق نازنين مانند هم من نميخواهم.. ميکشاند نابودی به را ام زندگی را، پدرم مرا، دادنش ادامه

 ...بدهم

ندارم؟.. دارم کردن زندگی حق و انسانم يک هم من  

نزديکم قصه آخر به من... رسانمت می.. کالغ بيا ! 

- دارم؟ جلسه امروز بدی خبر من به نبايد شما افروز؟ خانوم چی يعنی  

ميگويد دستپاچه و ميکند نگاهی من عصبانی ی قيافه به ترس با افروز خانوم ... 

-  به خيلی امروزم.. نکردين توجه زدم صداتون چی هر اما بگم بهتون ميخواستم اونروز من فروؼی خانوم شرمنده

ندادين جواب اما زدم زنگ گوشيتون . 

باشد شده گم ام زندگی در چيزی که انگار بودم شده پرت حواس کل به روزها اين ميکشم ام پيشانی به دستی کالفه .. 

-  تشريؾ دوباره فردا مقدوره براشون اگه که بگو و کن خواهی معذرت و بزن زنگ آقايون اون به نداره اشکال باشه

 .بيارن

 مينشينم ميزم پشت بيکار پس دهم انجام که نبود کاری.. ميشوم کارم اتاق وارد ديگری حرؾ بی هم من.. ميدهد تکان سری

 ساناز هم و بهبود هم ديگر ساعت يک تا.. ميکنم فکر گرفتم که نهايی تصميم به و ميگيرم ضرب ميز روی خودکارم با و

بازيست اين آخر ديگر.. کنم باخبر تصميمم از هم را آنها تا آمدند می ... 

 از بيش سرش يا است؟ بهبود خاطر به ناراحتيش يعنی.. آمده ديدنم به نه و زده زنگی نه سام حاال تا برگشتيم که روزی از

 ميزدند معصوم قدری به آبی گوی دو آن ها وقت بعضی ميگذاشتند راهی دو ميان مرا چشمانش هميشه است؟ شلوغ اندازه

 که ميشدند بيرحم و سرد قدری به هم ها وقت گاهی است خواهرم قاتل همان مرد اين که ميکردم فراموش ای لحظه که

نميدادم هم کردن شک ی اجازه خودم به حتی .. 

 و روز پرسيدن ی بهانه به بهبود و ساناز رفتن از بعد امروز.. بگويد را رم به حرکتمان ساعت تا نزده زنگ هنوز حتی

باشد سام با من ديدار آخرين شايد سفر اين.. ميروم شرکتش به حرکتمان ساعت ... 

 و مينشينند ميزم جلوی چرم های مبل روی دو هر و ميشوند وارد دو هر بهبود و ساناز آن از پس و ميخورد در به ای تقه

ميگويد کردن سالم از پس بهبود ... 

- باشی گرفته ای عاقالنه تصميم اميدوارم فقط منتظريم ما تصميمتو بگو خب . 
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ميگويم تشر با و ميشوم عصبانی ... 

- بعد بزنم حرفمو بذار بهبود نکن شروع االن از . 

- بفرمايين چشم . 

ميدهم ادامه و ميکنم ساناز طرؾ به را رويم بهبود به توجه بی ... 

- فرانسه برگردم ميخوام من . 

ميگويند شده گشاد های چشم و تعجب با دو هر ... 

- فرانسه؟ برگردی ميخوايی چـــی؟  

ميگويم و ميزنم لبخندی جفتشان متعجب ی چهره به ... 

- دارم نياز تا دو شما کمک به هميشه مثل که بدم انجام کارايی يه بايد قبلش اما درسته . 

ميدهم ادامه و ميکنم نگاه مانده باقی آن روی تعجب از ردی هم هنوز که دو هر ی چهره به و ميکنم مکث کمی ... 

-  تو کارمون اينکه از بعد چيزو همه ميخوام.. نمايشگاه واسه رم ميريم سام منو ديگه روز چند تا که ميدونين جفتتون

 که ميگم دارم خبر کرده نازنين با که کاری و باباش خودشو خالؾ کارای همه از که بگم.. بگم سام به شد تموم نمايشگاه

 و کردم فکر بهبود حرفای رو خيلی من.. بشم همکار باهاش کردم قبول خانوادش و اون از گرفتن انتقام خاطر به فقط من

 کنمو درست کارامو تا ايران برميگردم ميزنمو سام خود به رو ضربه پس دربيفتم اونا با نميتونم که کردم قبول واقعيتو اين

 دارم نگرانی يه فقط بکنم اينجا حال به فکريم يه تا ميده انجام رو کارا شرکت تو من جای بهبود مدتم اين تو.. فرانسه برم

 بياد من با که اگرم ببرمش بخوام که نيست مشخص تکليفم که خودمم بذارم تنهاش اينجا نميتونم بابامه درمورد اونم که

ميمونه ش کارخونه . 

ميگويد گرفتم که تصميمی از خوشحال بهبود ... 

-  نميخوايی که تو درضمن هست خونتون تو خدمتکار همه اون نيست که تنها نباش باباتم نگران.. اومدی عقل سر باالخره

 کارای نخواستی اگرم برميگردی خواستی اگه بعد بيفته آسياب از آبا تا ميمونی ماهی چهار سه يه بمونی اونجا هميشه تا

فرانسه پيشت مياد ميکنيم درست باباتو . 

ميگويد و ميزند لبخندی ساناز ... 

- ميکنی؟ کار چی مدارک اون با فقط.. باشی داشته خودتو زندگی ميتونی و ميشی راحت باالخره  

ميگويم جوابش در و ميکنم نگاهش متفکر ... 

- بگيرم واسشون تصميمی يه بعدا خودم تا ميمونن همينجوری اونا نميدونم فعال خودمم . 

- رم؟ برين قراره کی راستی  

-  زنگم يه بهبود آقا گل دست خاطر به اومديم که روزی اون از شرکتش برم ميخوام امروز نداده خبر هنوز سام نميدونم

 .نزده

ميخندد بلند بهبود ... 

- نزنه ديد مردمو اتاق يواشکی ميخواست خودشه تقصير . 

ميگويم بالفاصله نزند سرش به بد فکر وقت يک اينکه برای.. ميکند نگاهم تعجب با ساناز ... 
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- ميزنيم حرؾ باهم داريم اتاق تو که ديد بهبودو منو سام ايران برگرديم ميخواستيم که روزی همون . 

ميگويد بهبود به رو و ميشود بلند جايش از و ميگويد آهانی ساناز ... 

- ميشه ديرم من بريم ديگه بهتره . 

ميپرسم متعجب و ميکنم نگاهشان رفته باال ابروهای با .. 

 بريم؟-

ميگويد پنهانی ذوق با و ميکند من به را رويش ساناز ... 

- خونه ميرسونه منو بهبود . 

ميروند دو هر خداحافظی از پس و ميدهم تحويلش آميزی شيطنت لبخند هم من که ميزند برايم چشمکی يواشکی و ... 

 چه؟ من اما ميرسند بهم روزی هم بهبود و ساناز.. ميشود تلخ لبخند يک به تبديل ها آن رفتن از بعد شادم ظاهر به لبخند

 خوبی رفيق و دوست من ميکند فکر شايد دارد دوست مرا بقيه از بيش تنهايی که انگار.. مانم می تنها هميشه مثل هم باز

هستم برايش .. 

ميگيرد فرا را وجودم تمام ؼم باشم داشته عادی زندگی يک نميتوانم بقيه مانند وقت هيچ من اينکه به فکر با ... 

 رويش به را سنگی قلب اين ی گرفته خاک در ميتوانم کنم؟ قبولش ميتوانم شود ام زندگی وارد آينده در ديگری مرد اگر

 ی سايه هميشه چون نميشود هم باز کنم باز رويش به را قلبم در اگر حتی.. است محاالت از برايم بودنش ممکن کنم؟ باز

او در باشد شده خالصه ام زندگی تمام که انگار است دنبالم به سام نام به مردی ... 

بروم آبی چشم مرد سوی به تا برميدارم را ماشينم سوييچ و ميشوم بلند جايم از حوصله بی ... 

*** 

 پشت شده نقاشی صورت همان با منشی همان هم باز.. ميشوم وارد و ميکنم پارک راد پارسيان شرکت جلوی را ماشين

ميگويد خوشرويی با ميبيند مرا وقتی ميروم جلو.. است تايپ مشؽول و نشسته ميز ... 

- داشتين؟ امری.. سالم  

- هستن؟.. داشتم کار آرمند آقای با سالم  

- داشتين؟ قبلی وقت.. اتاقشونن تو بله  

- ميدونن خودشون اومده فروؼی که بدين خبر بهشون شما نه . 

ميگويد ميکند، اتاقش به من ورود برای اجازه کسب سام از اينکه از بعد و ميدهد تکان سری منشی ... 

- هستن شما منتظر ايشون داخل بفرمايين . 

 از قلبم ای لحظه برای روبرويم ی صحنه ديدن با و ميشوم وارد و ميروم اتاقش در طرؾ به و ميکنم تشکری لب زير

ايستد می تپش ... 

 از قلبم شدن فشرده نميدانم.. ميزدند مستانه های قهقهه دو هر و بود نشسته سام ميز روی من به پشت ای ميزه ريزه دختر

 بروز را مسخره عصبانيت اين تا کنم مشت قدری به را دستم شد باعث بود که چه هر اما ديگری چيز يا حسادت؟! بود چه

 ...ندهم

ميشود مانعم دختر ناز صدای اما بروم تا برميگردم صدا بی نيست من به حواسشان ميبينم وقتی ... 
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- ميکنی؟ کار چی اينجا تو نفس وايی  

 ميدهم سالم بالفاصله ميکند نگاه مرا تعجب با که ميبينم رو سونيا و برميگردانم را سرم آشنا بسيار صدای اين از متعجب،

آيد می سمتم به و ميپرد پايين ميز روی از هم او که ... 

- نشد خبری ازت ديگه رفتی مراسم از بعد که تو.. ديدنت از خوشحالم خيلی عزيزم سالم . 

ميکنم صورتم چاشنی لبخندی ... 

- بود شلوغ يکم سرم.. عزيزم همينطور منم . 

ميدهم ادامه را حرفم و ميکند نگاه را ما چشمی زير ای مردانه لبخند با که برميگردانم سام طرؾ به را سرم و ... 

- مدت اين تو بوده شلوغ سرم قدر چه که ميدونه بپرسی سام از . 

- همکارين؟ تا دو شما نکنه ببينم وايسا سام؟  

ميگويد و پاشد می خواهرش صورت به ای مهربانانه لبخند سام ... 

- کن پيچش سوال بعد برسه راه از نفس بذار عزيزم . 

مينشيند روبرويم هم خودش و ميکند دعوت نشستن به مرا و ميگيرد را دستم بالفاصله زده خجالت سونيا ... 

ديگريست چيز از يا بود سونيا بود نشسته ميز روی که دختری آن اينکه چيست؟ از حاليم خوش نميدانم ... 

- همکارين؟ تا دو شما نگفتی خب  

- ميزنم طرح سام ی کارخونه محصوالت برای من.. آره حدودی تا . 

ميگويد سام به رو معترض خورده گره ابروهای با سونيا ... 

- ميکنی؟ کار نفس با بودی نگفته من به چرا تو ببينم  

- نشه دير کالست راستی باشه مهم واست نميکردم فکر . 

ميشود بلند جايش از تير مانند و اندازد می ساعتش به نگاهی سونيا ... 

- ميشه شروع کالسم ديگه دقيقه ده آخ . 

آيد می من سمت به بالفاصله و ميزند ای بوسه تک برادرش ی گونه روی و ميرود جلو ... 

- ديدمت شدم خوشحال عزيزم برم ديگه من . 

ميبوسم را اش عروسکی صورت و ميشوم بلند ... 

- سالمت به برو.. خانومی همچينين . 

ميشود خارج اتاق از و ميدهد تکان هردويمان برای سری ... 

ميکند ؼافلگيرم سام ی دوستانه چندان نه نگاه که برميگردانم را سرم ... 

- بعيده ناپرهيزيا اين نفس از.. طرفا اين از عجب چه . 

ميکشم هم در را ابروهايم کالمش ی طعنه از عصبانی ... 

- ميزنی؟ طعنه  



 

 

ی انتقامالهه   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  172 صفحه

ميگويد آن از تر مسخره پوزخند و مسخره لحن با ... 

- نيومدی؟ که من ديدن واسه مسلما بود؟ کجا طعنه بابا نه  

- بپرسم رو نمايشگاه به حرکتمون ساعت و روز بودم اومده فقط درسته . 

- بپرسی تلفنم پشت از ميتونستی که اونو خب . 

ميگويم حرص با و ميشوم بلند جايم از و ميشوم خشمگين اش اندازه بی گستاخی اين از ... 

- اجازتون با. شدم مزاحم که شرمنده . 

 کشيده عقب به سام توسط که ميگذارم دستگيره روی را دستم.. ميروم در طرؾ به و ميزنم چنگ صندلی روی از را کيفم

 ...ميشوم

- نزدم حرفی که من مياره جوش زودم چه کجا؟ . 

ميکنم پرتاب صورتش به را ام عصبانی های چشم و ميکنم آزاد دستش بند از را بازويم ... 

- ميزنی؟ طعنه همش چرا حرفا؟ اين از چيه قصدت  

- ميزنم طعنه چرا که ميدونی من از بهتر خودت.. نزن راه اون به خودتو انقدر نفس کن بس . 

ميزنم زهرخندی و ميدهم باال را ابرويم تای يک ... 

- کنی؟ صحبت تر واضح ميشه ندارم من اما داری ؼيب علم شما اگه ببخشيد  

ميپرسد مقدمه بی آشکاری حرص با و ميزند کمرش به را دستش.. ميريزد بهم را ام نداشته اعصاب لبانش روی پوزخند ... 

- ميشی؟ صميمی مردت همکارای با انقدر هميشه تو  

 بيشتر را حرصش اينکه برای.. چيست از کالمش تلخی و ناراحتی که ميفهمم و ميخوانم را ماجرا ته تا سوالش اين با

ميزنم راه آن به باز را خودم دربياورم ... 

- چيه؟ منظورت  

 از و اند شده برجسته هايش چشم های مويرگ عصبانيت از ميکنم جمع را خودم کمی ترس از که ميکند نگاهم جوری

ميزند نفس نفس عصبانيت زور ... 

-  که روزی راه؟ اون به ميزنی خودتو نفهمم که احمقم حد اين تا کردی فکر احمق؟ نوشته من پيشونی رو اما ببخشيد

ديدم اتاق تو بهبودو و تو برگرديم استراليا از ميخواستيم . 

-  ديگه فکر تو نکنه ديگه چيز نه همکاريم فقط تو منو.. باشه داشته ربطی شما به من زندگی شخصی ی مسئله نميکنم فکر

ميکنی؟ ای  

ميکند هيستيريکی ی خنده و ميکند نگاهم شده ريز های چشم با ... 

- ای ديگه چيز نه همکاريم فقط تو منو توئه با حق آره . 

ميگويد عجيبی خونسردی با و ايستد می اتاقش بلند ی پنجره کنار و ميکند من به را پشتش ... 

- ميفرستم بعدا برات حرکتمونو روز و ساعت نفس بری ميتونی . 

ميزند زنگ گوشم در سام دلخور صدای که بروم تا ميکنم را پشتم حرؾ بی ... 
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- نبودی وقت هيچ.. ميدی نشون که نيستی اونی تو. نشناختمت وقت هيچ ميکنم احساس.. نقيضن و ضد رفتارات و حرفا . 

 تو که دلخوری با و آورد می باال سکوت ی نشانه به را دستش بالفاصله که کنم دفاع خودم از تا ميکنم باز را دهانم

ميگويد ميزند موج صدايش ... 

- بشنوم چيزی ديگه نميخوام نفس برو فقط . 

 مگر شد؟ پيدايش کجا از ديگر لعنتی بؽض اين.. ميزنم بيرون آورش خفقان شرکت از بعد و اتاقش از ديگری حرؾ بی

 بؽض اين نيستم؟ خوشحال چرا نبردم؟ لذت چرا پس.. من بردن لذت مقابلش در و او ناراحتی نميخواستم؟ را همين من

ميخواهد؟ چه ديگر  

.. ميکنم نگاه اتاقش ی پنجره به و ميگيرم باال را سرم و برميگردم شوم سوار اينکه از قبل و ميروم ماشينم طرؾ به

 ؼمگين اش آبی های گوی که دهم تشخيص ميتوانم هم پايين همين از.. ميکند نگاه را پايين و ايستاده پنجره کنار همچنان

 گناهکار کسی چی پس ندارد گناهی او اگر! است گناه بی او نکند.. آيد می سراؼم به مسخره شک همان هم باز.. هستند

 است؟

بگويد سخن جاده اين پشت سفيدی از و بيايد کسی کاش سياهيست تمامش که برميدارم گام ای جاده در ... 

است" اخطار" آخرين" سکىت" گاهی ندارند" زنگ" ها اخطار همه ... 

 که ببندم را کمد در ميخواهم.. ميگذارم درونش تک به تک را هايم لباس و ميکشم بيرون کمد داخل از را کوچکم چمدان

 لمس را براقش چرم و آورم می بيرون را چکمه.. افتد می مانده بالاستفاده کمد ی گوشه که سفيدی ی چکمه به نگاهم

 در زياد پافشاری با سام که است مارک قيمت گران ی چکمه همان اين مينشيند هايم لب روی اجازه بی لبخندی.. ميکنم

 اما کند کم ها طرح برای حسابم حق روی از را پولش که داد قول و خريد برايم استراليا معروؾ های فروشگاه از يکی

 وقت هواپيما حرکت تا ساعتی دو.. ميگذارم ها لباس کنار چمدانم ی گوشه هم را چکمه... نکرد را کار اين وقت هيچ

 دو مسافرت اين برای هم او از و بروم بابا پيش تا ميزنم بيرون اتاق از ميشوم مطمئن خودم بودن آماده از وقتی پس داشتم

ميبينم را بانو راه ميان در که کنم خداحافظی روزه ... 

- جان؟ نفس ميری جايی  

- باشه بابا به بيشتر حواستون مدت اين تو فقط برميگردم زود ميرمو.. کاريه ی روزه دو مسافرت يه بانو آره . 

- جمعه حواسمون مينو منو نباش بابات نگران همرات به خدا دخترم برو . 

 نشسته کارش ميز پشت معمول طبق.. ميروم بابا اتاق به و ميکنم تشکری و پاشم می تپلش صورت به ای مهربانانه لبخند

است کتاب و حساب مشؽول و .. 

 بابای که راستی به... ميکنم نگاهش تنها عقب همان از و نميروم جلو نيست من به حواسش و است گرم سرش ميبينم وقتی

.. است چشمم جلوی بهار مامان به محبتش و عشق پر نگاه هم هنوز.. دنياست بابای ترين داشتنی دوست بهترينو من

 را فرهاد بابا هم هنوز که است اين خوبيش تنها.. بمانيم خوشبخت هميشه برای نگذاشتند اما بوديم خوشبختی ی خانواده

زندگيست تمام من برای ؼرور کوه اين نگرفتی ازم را پدرم که شکرت خدايا.. دارم ... 

- نفسم؟ ايستادی اونجا چرا  

ميپرسم است، شده من حضور متوجه چگونه اينکه از متعجب ... 

- اينجام؟ من فهميدين کجا از شما  

 زمين روی زانو دو اش صندلی کنار و ميروم جلو.. ميزند ای پدرانه لبخند و ميکند بلند دفترش روی از را سرش

 ...مينشينم
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- نيستم پدر که نشناسم دخترمو تن عطر اگه من . 

هست که خدا به نيست؟ ستودن اليق پدر اين خدايا ... 

ميشود پخش پاهايش روی سياهم موهای خرمن که ميگذارم پايش روی را سرم و ميکنم نگاهش محبت با ... 

ميگويد بؽضی پر صدای با و ميکند نوارش را سرم بابا ... 

- خداحافظی؟ برای اومدی  

ميگويد که ميدهم تکان را سرم حرؾ بی ... 

-  نفسمو کسی نکنه که ميشم نگرونت دل هميشه ميزنی بيرون که خونه از.. نبوده رضا دلم رفتنات سفر اين به وقت هيچ

 ميگم خدا به همش.. دنيا سر اون به روزت چند های سفر به برسه چه ديگه بشکنه ايشو شيشه دل کسی نکنه کنه اذيت

 برش نميتونه زنی بند چينی هيچ ديگه و ميشکنه تلنگر يه با س شکننده چينی يه قلبش اون باش داشته نفسمو هوای خودت

اول روز به گردونه . 

 در لرزانش دست و ميکنم بلند پاهايش روی از را سرم.. دريػ بی محبت اين از ميکنند خيس را صورتم اشک های دانه

ميکشد عقب را دستش بالفاصله که ميبوسم و ميگيرم دست ... 

-  زودی ميرمو روزه دو فقط سفرم اين.. بلرزم بادی هر با که نيستم بيدی.. شدم ديده آب فوالد ديگه من.. نباشين من نگران

 .برميگردم

- نفسم شدن بد آدما اما دارم تام اعتماد تو به من.. باشی خودت مواظب بده قول . 

ميگويم و ميزنم چروکش پيشانی روی محبتی پر ی بوسه تک و ميشوم بلند جايم از ... 

- خودشون مثل ميشم بد منم باشن بد آدما اگه.. بابايی ميدم قول . 

- نيستن بلد بودن بد که خوب آدمای دخترم بشی بد نميتونی . 

ميدهم قورت را ام شکسته بؽض و ميکنم پاک را صورتم روی شده روان های اشک ... 

- ميشن بلد بودنو بد بعضيا لطؾ به خوبم آدمای چرا . 

ميگويد من به رو و ميشود وارد مينو آن از پس و ميخورد اتاق در به ضربه دو ... 

- منتظرتونه راننده خانوم . 

- بيام تا ماشين تو بذار منو چمدون زحمت بی باشه . 

ميرود و ميدهد تکان برايم سری ... 

ميگويم و ميکنم بابا به رو ... 

- ميزنم زنگ بهتون رسيدم که اونجا باشين خودتون مراقب.. ميرم دارم ديگه من . 

ميزند نگرانی لبخند بابا ... 

- همرات به خدا دخترم برو . 

 خانه از کالهم و پالتو برداشتن با و ميزنم بيرون اتاق از ميلم برخالؾ اما است سخت برايم او از کندن دل که چند هر

است آمده زودتر زمستان امسال ظاهرا دارد سردی سوز هوا.. ميزنم بيرون ... 
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*** 

 ؼريبه ی راننده يک جز به کس هيچ اينکه از ميريزد دلم در عالم ؼم تنهايی اين از ميروم باال هواپيما های پله از وقتی

ام نکرده عادت تنهايی به هنوز مدت همه اين از بعد اينکه دارد تعجب جای.. نيامده ام بدرقه برای ... 

 بار اين.. ميگيرم جا نظرم مورد صندلی روی و ميدهم مهماندار گويی آمد خوش تحويل ای کوله و کج لبخند حوصله بی

است پنجره کنار ام صندلی ميرفتيم استراليا به سام با که پيش ی دفعه برخالؾ .. 

 مرد پير پؾ و خر البته آيد می سراؼم موقع بی ترس و سرگيجه همان هم باز و ميشود بلند هواپيما تاخير دقيقه چند از پس

 خواب به و کشيد پايين را بندش چشم نشست اش صندلی روی که موقع همان از زيرا شده علت بر مزيد هم ام کناری

 برای رم به رفتن زودتر روز يک برای موقعش بی تصميم اين از ميکنم سام نثار ناسزايی لب زير.. رفت فرو عميقی

 مهم برايش من که دهد نشان و نبيند مرا تا گرفته را تصميم اين قصد از که ميزنم حدس که چند هر کار سری يک انجام

 افروز خانوم ی گفته به نداد خبر من به خودش هم را پروازمان ساعت و روز حتی هستيم همکار يک فقط ما و نيستم

 هيچ به اخالقش يکی اين با مؽرور؟ و لجباز اينقدر هم مرد آخه.. بود داده اطالع و بود زده زنگ شرکت به سام منشی

 من که مواقعی هر در و ميکرد رفتار خوب من با هميشه دارند تازگی برايم رفتارهايش اين.. بيايم نميتوانم کنار عنوان

 و عصبانی را او حد اين تا اتاق در بهبود منو ديدن که نميدانستم اما داشت من کردن آرام در سعی او ميشدم عصبانی

ميکند ناراحت ... 

 به ای ؼره چشم و ميکنم نگاه بيچاره پيرمرد به عصبانی.. ميشود تر بلند ام دستی بؽل پيرمرد پؾ و خر صدای ناگهان

 تمام مسخره پرواز اين زودتر ميکنم دعا و برميگردانم پنجره طرؾ به را سرم حرص با و ميروم اش بسته های چشم

 ...شود

 شکوه و زيبايی ديدن از ميکند توقؾ هتل جلوی بود فرستاده فرودگاه به هتل به من رساندن برای سام که ای راننده وقتی

 دی زيبای و مدرن ساختمان.. ميشوم پياده و ميکنم تشکر راننده از.. ميماند باز دهانم ای لحظه برای وستين دی هتل

 اش سليقه حسن اين خاطر به را سام دلم در.. ميکند خيره را ای بيننده هر چشم که زيباست و خاص قدری به وستين

 دوستانه لبخند ميبيند مرا تا نشسته ميز پشت که زيبايی دختر.. ميروم پذيرش قسمت به و ميشوم هتل وارد و ميکنم تحسين

ميگويد فرانسوی زبان به و ميزند ای ... 

- هستين؟ آرمند آقای همراه شما.. اومدين خوش.. سالم  

 فرانسه به هم من و ميزنم لبخندی آشنا زبان اين از خوشحال پس بلدند را فرانسه زبان هم ها رمی بيشتر که بودم شنيده

 ...ميگويم

- ببينمشون؟ ميتونم کجا.. بله  

- راست سمت جلوتر کمی.. نشستن البی تو ايشون . 

 سام همراه من فهميد چگونه دختر آن که تعجبم در فقط.. ميروم هتل البی سمت به و ميکنم تشکر و ميدهم تکان سری

بود کرده ها آن پيش مرا سفارش سام حتما هستم؟ .. 

 ؼافلگير قصد هم باز ظاهرا.. ميکرد مطالعه دست به فنجان و بود نشسته ميزها از يکی پشت سام ميرسم البی به وقتی

 کرم خوشدوخت شلوار و کت و سوخته ای قهوه دار لبه کاله آن با است شده متفاوت تيپش هم باز زيرا دارد مرا کردن

 ...رنگ

 باال را سرش صندلی حرکت صدای از.. مينشينم رويش و ميکشم عقب را ها صندلی از يکی و ميروم ميزش جلو

ميگويد سرد و تفاوت بی خيلی تصوراتم برخالؾ اما دارم را گرمی آمدگويی خوش توقع.. ميگيرد ... 

- رسيدی دير.. سالم . 

ميگويم و ميکنم حفظ را ظاهرم هميشه مثل اما ميخورم جا اش تفاوتی بی اين از ... 
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- موندی؟ منتظر زياد تو.. داشت تاخير کمی پروازمون.. سالم  

ميگذارد من جلوی و آورد می در کارت يک جيبش از و مينوشد را اش قهوه از ای جرعه و ميگذارد کنار را کتاب ... 

- 216 ی شماره اتاقته مال کارت اين . 

ميگويد کند نگاه من به اينکه بدون و ميکند فرو شلوارش جيب در را هايش دست ميشود بلند جايش از و ... 

- شی آماده زودتر بايد ميشه شروع نمايشگاه ديگه ساعت دو بدم نشون اتاقتو تا پاشو . 

 نه راه طول تمام در.. ميرويم نظر مورد ی طبقه به و ميشويم هتل ای شيشه آسانسور وارد باهم و ميشوم بلند جايم از

 من.. ميفشارد درهم را گلويم سيب مانند بؽضی و ميگيرد دلم اش تفاوتی بی اين از ميگويد سخن ای کلمه نه و ميکند نگاهم

 بد اينکه مثل است نيفتاده اتفاقی انگار که ميکند رفتار جوری و آيد می کوتاه هميشه مثل سام باز بگويم چه هر ميکردم فکر

نميدارد بر فلکش به سر ؼرور از دست وقت هيچ که آرمندی سام.. کيست او که ام کرده فراموش ام شده عادت ... 

 اتاق وارد و ميکشم بيرون اتاق در شدن باز از پس و ميگذارم جايگاهش در را کارت.. ايستيم می اتاقم در جلوی باهم

ميگويم تنها کنم نگاهش اينکه بدون ببندم را اتاق در اينکه از قبل و ميشوم ... 

 .ممنون-

ميگويد و ميگذارد آن جلوی را دستش سام که ببندم را در ميخواهم نميشنوم او از صدايی ... 

- دستيتم بؽل اتاق همين من داشتی کاری . 

ميگويم لب زير و ميبندم را اتاق در و ميدهم تکان سری ... 

- نميکنم خبر رو تو بميرمم اتاق اين تو اگه حتی . 

 ست همه بقيه تا گرفته راحتی و کمد و تخت از اتاق وسايل ی همه ميگذرانم نظر از را جايش همه و ميشوم اتاق وارد

کردن ؼرؼر لب زير ميکنم شروع و ميچپانم کمد درون حرص با را سنگينم چمدان.. هستند مشکی و ای قهوه های ... 

- سوال زير ببرم بودنشو متشخص لياقتشه حاال بياره اينجا تا نگرفت دستم از چمدونمم حتی . 

 نگاه رنگ ای قهوه ی ها ديوار به و مينشينم نفره دو تخت روی و راحتی روی ميکنم پرت و آورم می در را کالهم و پالتو

کردن ؼرؼر ميکنم شروع دوباره و ميکنم ... 

-  کشتن به منو ميخواد کرده انتخاب اتاقو اين قصد از پسره اين ميدونم من.. زندانه انگار خدا رو تو نگاه رو ديوارا رنگ

اينجاييم روز دو فقط حاال خوبه بده . 

 قطره که انگار اما ميدهم قورت را موقع بی بؽض اين دوباره.. تخت روی ميکنم پرت را خودم پشت از و ميکشم پوفی

 را ام شقيقه کنار موهای اش خيسی و ميخورد سر چشمم ی گوشه از باشد زده سرش به بازی سرسره هوس اشکی

 رفتار من با چگونه سام که ميکند فرقی چه ديگر ام؟ شده نازک دل حد اين تا چرا است؟ شده چم نميدانم.. ميکند مرطوب

 پس برسانم؟ پايان به را مسخره بازی اين و بگويم سام به را چيز همه لعنتی نمايشگاه آن از بعد امشب ميخواهم که من کند

 از ديگر دوگانه های حس اين ميگيرم؟ اش ناديده من اما ميکند سنگينی بدجور دلم روی وقتيست چند که چيست از ؼم اين

نقيض و ضد احساسات اين از ام شده خسته ميگذارند؟ راهی دو سر مرا چرا اند؟ آمده کجا ... 

 طرح تمام آن در است قرار که نمايشگاهی برای کنم نقاشی را خودم و بگيرم دوش تا ميشوم بلند تخت روی از حوصله بی

شود گذاشته نمايش به من های ... 

خودشان با هايش بنده کشمکش اين از است عجب در هم او ظاهرا را؟ خدا ی خنده صدای ميشنوی.. کن گوش .. 
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 گرفته ؼبار ی چهره اين دهد زينت تا را صورتش ميپاشد رنگ روزگار های بازی از خسته قصه نفس و ميزند لبخند خدا

 طلب را اش عسلی چشم سيندرالی کناری اتاق در که قصه آبی چشم ی شاهزاده احوال و حال از ؼافل و را ؼم از

 ...ميکند

 

 مشؽول پوشی خوش مرد همراه به که ميبينم رو سام و ميزنم بيرون نمايشگاه ساختمان از امروز بسيار دوندگی از خسته

 صد نبود سام های توجهی بی اگر.. ميروم برايش ای ؼره چشم نيست من به حواسش اصال اينکه با.. است کردن صحبت

نميشد آور عذاب برايم همه اين گذرانديم نمايشگاه در که را ساعتی دو اين صد در .. 

 پولدار دارهای کارخونه آن از نفر چند که بگذريم حاال ميزد را اول حرؾ نمايشگاه در طرح همه آن ميان من های طرح

 او به توجه بی ميتوانستم.. کرد منع درخواستشان قبول از مرا سام آلود ؼضب نگاه و دادند همکاری درخواست من به آنجا

 اين با که بود اين مهم نداشتم را ديگر اعصاب جنگ يک ی حوصله ديگر واقعا اما دهم مثبت پاسخ هايشان درخواست به

 اين تکليؾ هم خودم که چند هر آمد می حساب به مثبت پوئن يک پايم نو شرکت برای اين و شد تر شناخته ام چهره کار

نيست مشخص هم خودم تکليؾ هنوز چون ميشود چه که نميدانم را شرکت ... 

 سوار دو هر.. ميرسد اش راننده هم موقع همان.. آيد می من طرؾ به و ميشود تمام پوش خوش مرد آن با سام صحبت

ميگويد راننده به رو سام و ميشويم ... 

- هتل برو . 

اندازد می راه به را ماشين و ميدهد تکان سری راننده ... 

 ميگيرد ناديده مرا وجود اينکه از دلخور.. ميبندد را چشمانش من به توجه بی و ميدهد تکيه ماشين صندلی به را سرش سام

چيست هايش رفتار اين دليل بپرسم ازش که نميدهد اجازه ؼرورم.. ميکنم نگاهش تنها .. 

.. نيست خبری چشمانش پروايی بی و گستاخی آن از ديگر زيرا آيند می نظر به معصوم جذابش ی چهره بسته های چشم با

 اولين به که دستم.. بزند عقب را موها آن تا ميرود جلو دستم هستند پخش اش پيشانی روی القيدانه اش آشفته مشکی موهای

.. قاپد می هوا روی را دستم مچ که ميکشم عقب را دستم سريع.. ميکنند ؼافلگيرم بازش های چشم دفعه يک ميرسد مو تار

ميدهم قورت محکم را دهانم آب و ميکنم نگاهش ترسان های چشم با ... 

- گرفتی؟ دستمو چرا.. چــ.. چــ  

اندازم می پايين را سرم خجالت از و ميشود ديوانه دلم ميبينم را هايش چشم شيطنت وقتی ... 

- پايين؟ انداختی سرتو چرا  

- کنی؟ ول دستمو ميشه  

- ميشه؟ چی نکنم ول اگه  

ميکنم نگاهش ناباوری با ... 

- زشته رانندت جلوی نيست کارا اين جای اينجا.. کن ول دستمو ميگم بهت . 

ميگويد گوشم زير ای آميزانه شيطنت لبخند با و ميکشد خودش طرؾ به مرا کند رها را دستم اينکه جای به سام ... 

- کنيم تموم تموممونو نيمه کار تا ميکنم دعوتت اتاقم به رسيديم که هتل نداره اشکال ولی نيست جاش اينجا توئه با حق . 

بخندم ميخورد گوشم به که هايش نفس هوای از يا شوم عصبانی اش شرمانه بی حرؾ از نميدانم ... 

ميگويد است لبم روی که لبخندی از متعجب سام ... 
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- ميخندی؟ چرا تو  

ميگيرم دندان به را لبم زده خجالت و اندازم می پايين را سرم.. ميدهم قورت را ام خنده بالفاصله ... 

گويد می گوشم زير دوباره و ميخندد بلند ميفهمد را موضوع که سام ... 

- بفهمه آدمو ضعفای نقطه يکی بده خيلی . 

 را ام شانه کمی و ميشود مور مور تنم ميکنم گوشم زير که قلقلکی حس از که ميکند گوشم زير آرامی ی خنده قصد از و

ميگويم حرص با و ميکشم بيرون دستش از را دستم و ميکشم عقب را خودم و ميکنم نزديک گوشم به ... 

- گرفته؟ شوخيت سام کن بس  

- کردی شروع خودت اول که بگم اينم ضمن در جديم کامال اتفاقا نه . 

ميروم ای ؼره چشم و اندازم می بهش تيزی نگاه ... 

- کنی فراموشش بهتره بود ارادی ؼير کار يه اون . 

ميکند باز سام منو برای را ماشين در و ميشود پياده و ميکند توقؾ هتل جلوی راننده ... 

ميقاپد دستم از را کارت سام اما کنم باز را اتاق در تا آورم می در را کارت ميرسيم هايمان اتاق به وقتی ... 

- دارم کار باهات چون من اتاق ميايی شما . 

ميگويم عصبانيت با شده گشاد های چشم با ... 

- بده پس کارتو نميام جا هيچ تو با من . 

 وارد هم خودش و ميدهد هول داخل به مرا ميکند باز را در اينکه از پس و ميکشد اتاقش طرؾ به و ميگيرد را دستم سام

 ...ميشود

ميگويم لرزان صدای و ترس با و ميبرم هجوم طرفش به ببندد را در اينکه از قبل و فراميگيرد را وجودم تمام ترس ... 

- اتاقم برم ميخوام کن باز درو.. ميدی دستور من به ای اجازه چه به . 

 بمی صدای با اش شده کليد های دندان ميان از عصبانيت و حرص با و ايستد می جلويم و ميبندد بالفاصله را اتاق در

 ...ميگويد

- بشه مشخص چيزا سری يه بايد امشب.. بزنم حرؾ باهات ميخوام فقط ندارم کاريت نفس بشين برو . 

 در که هايی حرؾ با مخصوصا لرزاند می را بدنم ستون چهار اتاق در او با بودن تنها و بود بلعيده را وجودم ی همه ترس

ميگيرد را بازويم محکم دستش با که ميروم در طرؾ به دوباره.. زد ماشين ... 

- ميزنيم حرؾ صبح فردا خستم االن من.. کن ولم . 

 دوباره ميخواهم.. افتم می تخت روی شدت با.. ميدهد هول تخت طرؾ به مرا و ميکشد را بازويم من حرؾ به توجه بی

ميگويد نشسته خون به عصبانيت روی از که هايی چشم با و ميگيرد را بازوهايم هايش دستش با که شوم بلند جايم از ... 

- کنم درازی دست دفاع بی دختر يه به بخوام که نشدم کثيؾ اونقدر هنوز ندارم کاريت ميگم بهت دارم . 

 قدری به بازوهايم دور هايش انگشت فشار... ميکند بيان حرص با را کلماتش تمام.. اند شده برجسته اش شقيقه های رگ

نکنم ناله تا ميدهم فشار هم روی و ميبندم را هايم چشم درد از که است زياد ... 
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ميشنوم را اش عصبانی صدای دوباره ... 

- شد؟ مفهوم.. باشم نداشته کاريت که نميکنم تضمين ديگه موقع اون کنی تقال دوباره بخوايی اگه  

لرزاند می را تنم دادش که ميدهم تکان را سرم تند تند بسته های چشم با ... 

- شد؟ مـفـهـوم.. بده جواب زبونت با کنو باز چشماتو  

 روان صورتم روی سيل مانند اشک های دانه آن از پس و ميکنم حس هايم پلک پشت را اشک هجوم فريادش صدای با

ميگويم لکنت با و ميزنم هق.. ميشوند ... 

- فهميدم باشه.. بــ . 

 کردن شل از پس و ميکند پرت تخت روی و آورد می در تنش از را کتش و ميکند باز بازويم دور از را هايش انگشت

مينشيند من به رو اتاقش راحتی روی کرواتش ی گره ... 

 قرمز انگشتانش فشار از بازوهايم.. نکنم هق هق دوباره تا ميفشارم هم روی را هايم لب و ميکشم باال تند تند را ام بينی آب

ميکنند ذوق ذوق و اند شده ... 

ندارد را ها فرياد اين طاقت نحيفم تن ديگر کن تمامش ديگر است بس خدايا ... 

 ميزنم؟ جا دارم حاال چرا پس نبودم؟ سرش روی هايم حرؾ آوار برای موقعيت يک دنبال مگر نميخواستم؟ را همين مگر

بودمش؟ نديده حال به تا که بود کجا رحم بی مرد اين روی اين  

ميگويم تشر با و ميکنم نگاه ميکند، نگاهم ؼضب با که سام به و ميزنم کنار صورتم از را هايم اشک ... 

- ديگه کن شروع خب بزنی حرؾ باهام نميخواستی مگه . 

 زدن حرؾ به شروع آيد می اش شده کليد های دندان ميان از که بمی صدای با و ميکند قفل درهم را انگشتانش عصبی سام

 ...ميکند

-  اولش.. کرده داؼون اعصابمو که س هفته يه نزديک سخته برام باورش که چيزايی.. نفس شنيدم چيزايی يه دربارت

 شدی باعث زدی رو حرفا اون و شرکت اومدی اونروز وقتی اما کنم باور رو حرفا اون که نميخواستم يعنی نميتونستم

 هم کنار پازلو های تيکه وقتی.. ميکنم اشتباه من و باشه راست اونا حرفای شايد اينکه به زندگيم تو حضورت به کنم شک

 اين تا شدنمون، همکار واسه درخواستم قبول من، زندگی تو ناگهانيت حضور.. نميگن بيراهم پر همچين اونا ديدم گذاشتم

 اميدوارم که چند هر بگی راستشو ميخوام دارم ازت سوال يه فقط هم حاال. براگيزن شک همشون.. شدنت صميمی حد

صورت اين ؼير در اما باشه ته سرو بی دروغ مشت يه اونا حرفای ..... 

 می باال را سرم و ميگيرد را ام چانه دستش با.. ايستد می وجلويم ميشود بلند جايش از و ميگذارد تمام نيمه را حرفش سام

 درهم ابروهای با و ميکند ريز را هايش چشم.. ميدوزد اشکم از خيس چشمان در را ناباورش و ؼمگين های گوی و آورد

 ...ميگويد

- نفس؟ هستی کی تو  

 

 و ميروم اتاقش بلند ی پنجره طرؾ به و ميشوم بلند جايم از و ميزنم کنار ام چانه روی از را دستش و ميزنم زهرخندی

ايستم می او به پشت .. 

- کيم؟ من بدونی داری دوست خيلی  

ميشود خيره خونسردم رخ نيم به و ايستد می کنارم و آيد می سام ... 
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- هستی؟ کی.. آره  

- انتقام ی الهه ميگم خودم من اما بذاری روم ميتونی داری دوس اسمی هر . 

ميزنم پوزخندی و ميکنم نگاه بهتش از پر چشمان به و برميگردم ... 

- چيه؟ انتقام ی الهه از منظورت ميده؟ معنی چه حرفات اين  

ميپرسم درهم های اخم و شده ريز های چشم با و ايستم می روبرويش و ميروم جلوتر سوالش به توجه بی ... 

-  دخترونگی اوج تو و کنه تجاوز نزديکتره بهت همه از که کسی به خواهرت، به يکی اگه.. بپرسم ازت سوالی يه ميخوام

ميکنی؟ کار چی تو کنه نابود خوشبختتو ی خانواده و زنونگی دنيای تو کنه پرت اونو هاش  

ميگويد بلندی نسبتا صدای با و ميکند نگاهم عصبانيت با ... 

- ميزنی؟ حرؾ پرده پشت چرا.. بفهمم منم تا بزن حرؾ آدم عين نفس؟ ميگی داری چی  

ميزنم فرياد ... 

- ميکنی؟ کار چی باهاش تو بکنه کاری همچين سونيا با عوضی يه اگه.. بده منو سوال جواب  

ميگويد حرص با و ميزند آميزی تمسخر لبخند ... 

- بفرسته لعنت شدنش متولد روز به و شه پشيمون اومده دنيا به اينکه از ميکنم کاری.. معلومه خب . 

ميدهد ادامه را حرفش عصبانيت از شده ريز های چشم با و ميزند کمر به را هايش دست ... 

- نفس؟ بگی چی ميخوايی چيه؟ حرفا اين از منظورت  

-  ولی ميگيرم خواهرمو انتقام دارم.. ميکردی بودی من جای تو اگه که ميکنم رو کاری همون دارم دقيقا منم که بگم ميخوام

خودم روش به . 

ميگويد ناباوی با تعجب از شده گشاد های چشم با سام ... 

- ميگيری؟ کی از چيو انتقام داری تو ميگی؟ داری چی  

ميکشم فرياد و اش سينه تخت ميزنم و ميرسم جنون به ميزند راه آن به را خودش اينکه از ... 

-  معصوميتشو و پاکی.. کردی دار لکه دامنشو که تويی.. ميگيرم کثيؾ حيوون توی از نازنينمو خواهر انتقام دارم.. تو از

لعنتی نزن راه اون به خودتو انقدر.. کثيفت های خواسته ارضای برای فقط گرفتی . 

 و شده گشاد های چشم با تنها او و ميکردم بارش دشنام و ناسزا و ميکشيدم فرياد و اش سينه بر ميکوبيدم که بود مشت

بگيرد را هايم مشت جلوی نميکرد سعی حتی و ميکرد نگاهم باز دهان ... 

-  خودتو خالؾ کارای از ميدونم چيزو همه من ندارم؟ خبر کاريات کثافت از من ميکردی فکر چيه؟ لعنتی؟ برده ماتت چرا

 عوضی شيخای واسه عربستان فرستادين رو معصوم و گناه بی دختر سری يه که پيشتون روز چند قاچاق تا گرفته بابات

خودتون از تر . 

 بودند شده برجسته تنها نه اش شقيقه و گردن های رگ.. ميدهد تکان تاسؾ ی نشانه به را سرش تنها مات همانطور سام

ميزند زل بارم آتش های چشم درون ميباريد خون ازشان انگار که قرمزی های چشم با.. ميزدند هم نبض بلکه ... 

-  که نميشه باورم.. اشتباهت و مسخره افکار برای فقط بودی گرفته بازی به زندگيمو منو مدت همه اين که نميشه باورم

باشه کرده فرو احمقم توی مؽز تو چرندياتو اين نازنين . 
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 ميان اما کنم صورتش مهمان محکمی سيلی تا ميبرم باال را دستم.. همش سر پشت های دروغ همه اين از ميکنم عصيان

آورد می پايين و ميپيچاند و ميگيرد را مچم راه .. 

 لحظه اين منتظر که بود وقت خيلی من آورم نمی کم اما ميروم حال از ای لحظه برای و ميکشم بلندی جيػ مچم دردِ  از

ببينم چشمانم به را شدنش خرد بايد بودم ... 

-  با که بدون اينم نميشه؟ خبردار ازشون کس هيچ و ميمونه پنهون هميشه خالفت کارای کردی فکر.. بشه باورت نبايدم

کنم نابود همتونو ميتونم دارم عوضيت بابای و تو از که مدارکی . 

 تاج به ميکند برخورد ام شانه و افتم می تخت روی.. تخت سمت ميدهد هولم حرکت يک با و ميکند رها را دستم سام

ميزنم زار و ميشوند سرازير هايم اشک و کنم تحمل نميتوانم ديگر.. ميزنم بلندی جيػ درد از.. تخت چوبی ... 

 به انگشتمم نوک حتی من ميزنی؟ تهمت انقدر ندونسته نميکشی خجالت.. نفهم ی دختره ببند دهنتو نبستمش خودم تا -

 روشنت من ميگفتی چيزو همه بهم و ميومدی اول همون از اگه ميزنی؟ تجاوز از حرؾ تو وقت اون نخورده خواهرت

من به کنه ؼالب خودشو اينکه برای تنها گفته دروغ بهت خودت از تر احمق خواهر اون که ميکردم . 

ميشوم ور حمله سمتش به و ميشوم بلند جايم از و ميکنم فراموش را ام شانه درد هايش حرؾ اين با ... 

-  توی حرفای و کنار بذارم خواهرمو های حرؾ من داری توقع نميکنی؟ کثيفت کار به اعتراؾ چرا.. نگو دروغ انقدر

کنم؟ باور متجاوزو قاتلو  

 که لرزش بدنم ستون چهار باره يک به که ميکشد دادی و ميزند ای مستانه ی قهقهه حرص روی از حرفم شنيدن با سام

ميريزد پايين هيچ ... 

- نفس خواستی خودت.. کن تماشا و کن صبر.. کيه متجاوز ميدم نشون بهت االن متجاوز؟ ميگی من به قاتل؟ . 

ميکند تکرار حرص با لب زير مدام و ميکشد تخت سمت به مرا و ميگذارد هايم شانه جفت روی را هايش دست ... 

- کيه متجاوز ميدم نشونت االن . 

 با بکند ميخواهد که کاری ترس از.. ميرود پيراهنش های دکمه سمت به دستش و ميشود خم رويم.. افتم می که تخت روی

ميگويم لکنت با و ميدهم قورت محکم را دهانم آب و ميکنم نگاهش شده درشت های چشم ... 

- ميکنی؟ کار چی.. چـ داری تو.. تو  

ميزند پس را دستم عصبانيت با که ميگيرم را دستش بالفاصله ميرسد که دکمه آخرين به دستش ... 

-  با تو ی گفته به که ميکنم رو کاری همون دارم منم قاتلم؟ من نگفتی مگه کردم؟ تجاوز خواهرت به من نگفتی خودت مگه

خواهرت وردست قبرستون ی سينه ميفرستمت همون مثل بعدشم کردم خواهرت . 

.. لختم گردن به ميزند زل گستاخش نگاه با.. تخت طرؾ آن ميکند پرت و ميکشد بيرون تنش از حرکت يک با را پيراهنش

 فرياد و ميدهم هولش عقب به دست با.. ميزنم زار و ميکشم جيػ.. گردنم در ميکند فرو و آورد می تر جلو را سرش

 ...ميکشم

- داری دوسش که کسی هر جون رو تو.. سام ميکنم خواهش.. عوضی نزن دست من به.. کن بس . 

بگيرد من از را حرکت هرگونه مجال تا ميگيرد را هايم بازو دست با سام ... 

- باهات دارم کار حاالها حاال اولشه تازه افتادی؟ التماس به االن مينداختی جفتک خوب که پيش دقيقه چند همين تا شد؟ چی . 

 گريه صدای و ميپوشانم را هايم چشم دست با ترس روی از و ميکشم بلندی جيػ ميرود شلوارم ی دکمه طرؾ به که دستش

ميکشم فرياد ناخودآگاه.. ميشود بلند ام ... 
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- کــن کـــمـــکم خــــدايـــا . 

 بلند هقم هق و آورم می پايين اشکم از خيس چشمان روی از را هايم دست.. مانند بازمی حرکت از سام های دست ناگهان

ايستد می پنجره به رو من به پشت برهنه ی تنه باال با و ميشود بلند رويم از بالفاصله سام.. ميشود ... 

- ببينمت نميخوام ديگه.. اتاقت برو پاشو . 

 با بروم بيرون اينکه از قبل اما ميروم در طرؾ به و ميشوم بلند تخت روی از بالفاصله و ميکشم باال را ام بينی آب

ميگويم لرزانی صدای ... 

- باش مطمئن نميکنم فراموش کارتو اين وقت هيچ.. متنفرم خانوادت از تو، از . 

ميرود در ی دستگيره طرؾ به دستم اراده بی که آيد می سمتم به و برميگردد طرفم به سريع ... 

- بيرون برو کنم تموم تموممو نيمه کار و شه عوض نظرم اينکه از قبل.. نفس کن بس . 

.. ميشود بسته کناری اتاق در بالفاصله که ميزنم بيرون اتاقش از و ميکنم شليک صورتش در را بارم نفرت نگاه آخرين

 ام ياری برای کدامشان هيچ اما اند شنيده مرا دردهای صدای و ايستاده در پشت که فضول مردم اين به ميزنم پوزخندی

نشدند داوطلب ... 

 تنم تمام.. ميشوند روان هايم گونه روی هايم اشک و ميدهم تکيه آن به در بستن از پس و ميشوم زندانم همانندِِ  اتاق وارد

 چيز همه.. بارم نکبت روزگار حال به ميزنم زار و مينشينم زمين روی در پشت همانجا ندارم ايستادن توان و لرزد می

 نفس هوا ای ذره دنبال به و است شده خشک گلويم.. تنها ی تنها.. من و هستم من تنها پس زين رسيد پايان به شد، تمام

 متنفرم.. را ام دستی بؽلی اتاق پسر ميکنم نفرين و لعن و ميزنم هق خودم نزار و زار حال به ميکنم گريه و ميکشم عميقی

 نفسی هر با و ميکند سنگينی قلبم روی چيزی انگار.. بودن بازيچه يعنی بدبختی يعنی بودن دختر.. خودم جنس از ميشوم

 شوم آسوده انگيز نفرت سنگينی اين از شايد ميفشارم و ميگذارم ام سينه روی را دستم.. ميکشاند آتش به را قلبم ميکشم که

 تا ميبندم را چشمانم حال بی باشد رسيده سر مرگم که انگار.. ميدهم جان اکسيژن ای ذره يافتن برای و آورم می کم هوا اما

ابدی خواب يک به بروم خواب به ... 

شکستند را وجودم دلم جای به باز بار اين اما را سنگيشان دل بشکنم ميخواستم.. بود ام شکسته دل گناهم تنها.. خداوندا ... 

نفسش اندوه و حزن همه اين از شد زهر.. شد درد خدا لبخند ... 

ميکند تکرار فرانسه زبان به و ميکوبد در به سرهم پشت و وقفه بی کسی که آيم می خودم به وقتی ... 

- کنيد باز درو فروؼی خانوم . 

 ی دستگيره شده سختی هر با.. ميزنند فرياد را درد وجودم ی همه باشد شده کوفته بدنم تمام که انگار ندارم شدن بلند توان

 می سرتاپايم به نگاهی ايستاده در پشت که خارجی زن ميکنم باز که را در.. بايستم پا سر ميکنم سعی و ميگيرم را در

ميپرسد بالفاصله و شود مطمئن بودنم سالم از تا اندازد ... 

- نميکردين باز درو چرا خوبه؟ حالتون شما . 

ميگويم آيد، می در چاه ته از که صدايی با و ميدهم تکيه در به را خودم حال بی ... 

- ميخــ معذرت.. خوبم من ... 

 می طرفم به بلندی جيػ با روبرويم زن آن و ميشود سياه چشمانم جلوی دنيا تمام باره يک به.. کنم کامل را حرفم نميتوانم

ميرود فرو ؼليظی مه در بعد و آيد ... 

*** 
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 کسی که انگار.. ميکشم درهم را ابروهايم کنم باز را چشمانم آنکه بی و آيم می هوش به دستم روی سوزشی احساس با

 تختم کنار را بور مرد يک و ميکنم باز را چشمانم الی و ميکشم آرامی آهِ  اراده بی.. ميکند ناله بدنم تمام باشد زده کتکم

 را صورتم کمی درد از.. ميگذارد سوزن جای را الکل به آؼشته ی پنبه و ميکشد بيرون دستم از را سرم سوزن که ميبينم

ميپرسم فرانسه به و ميکنم جمع ... 

- افتاده؟ اتفاقی چه  

ميگويد فرانسه به و ميزند ای دوستانه لبخند جوان مرد ... 

-  زدم بهتون سرم يه.. شده وارد بهتون که عصبی فشار و ضعؾ خاطر به اين.. هستين هوش بی که ساعت دو حدود شما

ميشه بهتر حالتون کنين استراحت که يکم . 

 من ی اجازه از پس و ميزند در به تقه دو کسی آن از پس و ميشود خارج اتاق از جوان مرد و ميکنم تشکری لب زير

ميزند آشنا بسيار اش چهره که سياه شلوار و کت با مردی.. ميشود اتاق وارد ... 

-  ديگه پرواز يه با خودشون و بمونن اينجا اين از بيشتر نتونستن ايشون هستم آرمند آقای ی راننده من فروؼی خانوم سالم

هستش صبح شش ساعت فردا، پروازتونم.. بگين من به داشتين کاری هر خدمتتونم در اينجا من.. برگشتن . 

 کار مملکت جمهور رئيس دارد کار او که قدری به.. آيد می پيش کار قدر چه سام برای ها تازگی ميزنم صداداری پوزخند

 ...ندارد

- نيست شما به نيازی.. برگردم ميتونستم خودم بذاره اينجا رو شما نبود الزم . 

- هستم منتظرتون هتل بيرون صبح شش فردا.. کنم سرپيچی نميتونم من آقاس دستور خانوم شرمنده . 

 از سختی به و ميزنم کنار شدت به را رويم سنگين پتوی و ميکشم بلندی پوؾ حرص روی از.. ميرود و ميگويد را اين

 ای سايه فقط تنها ها مرده مانند.. آينه در روح بی جسم به ميزنم تلخی لبخند و ميروم آينه جلوی و ميشوم بلند تخت روی

 قرمز و کبود راستم بازوی روی انگشتش پنج جای.. ميشود کشيده آينه در بازويم سمت به نگاهم.. است مانده باقی نفس از

مرد اين داشت بازويی زور عجب.. است شده ... 

 زندگی های روز بدترين از يکی امروز.. است شب نيمه دو ساعت.. افتد می آينه باالی دار شماطه ساعت سمت به نگاهم

 از ديگری برگ دوباره اما رساند پايان به را ها چيز خيلی شدن تمام اين شايد.. کردم تمام را چيز همه باالخره.. بود ام

تنهايی.. است پر چيز يک از تنها برگ اين که مطمئنم من و شد خواهد آؼاز ام زندگی ... 

*** 

 را چمدانم است سرم پشت سايه مانند وقت تمام که سام ی راننده به توجه بی آيد می فرود تهران فرودگاه در هواپيما وقتی

 منتظرم فرودگاه در جلوی اش مشکی پرشيای با بود گفته که همانطور بهبود.. ميزنم بيرون فرودگاه از و ميگيرم تحويل

 ..بود

ميگيرد را چمدانم و آيد می طرفم به سريع و ميزند لبخندی ميبيند مرا تا ... 

- اومدی خوش.. سالم . 

 اصال که ميداند چه او.. است خيال خوش چه هم بهبود.. ميرويم ماشين طرؾ به باهم و ميزنم گوييش آمد خوش به لبخندی

ام نيامده خوش هم ... 

ميگويد شوخی به و ميکند باز برايم را جلو در و ميگذارد عقب صندلی را چمدان بهبود ... 

- من بانوی بفرمايين . 



 

 

ی انتقامالهه   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  184 صفحه

ميپرسد مينشيند، فرمان پشت هم خودش اينکه از پس.. ميشوم سوار و ميدهم تحويلش ای خسته لبخند ... 

- بانو؟ بريم کجا خب  

 .خونه-

اندازد می راه به را ماشين بعد و اندازد می من به نگرانی نگاه بهبود ... 

- شد؟ چی کنی تعريؾ برام نميخوايی  

ميگويم تنها جزئيات بدون ... 

- شد تموم گفتمو بهش چيزو همه . 

- داد؟ نشون العملی عکس چه کرد؟ کار چی اون همين؟  

- که بعدشم کنه انکار چيزو همه داشت سعی ... 

- چی؟ بعدش  

ميگويم کالفه ... 

- بگيری؟ بليط برام تونستی کردی؟ کار چی.. بگو تو.. بهبود کن ولش  

- فرانسه به گرفتم واست پرواز بليط يه فردا پس برای اما بود سخت يکم آره . 

ميکنم نگاهش قدرشناسانه ... 

- بکنم ميخواستم کار چی نميدونم نبودين ساناز و تو اگه ممنون واقعا . 

- داری خود جای من برای ديگه که تو کنن کمک بهم سخت شرايط در بايد هميشه دوستا . 

ميپرسم اش جمله آخر حرؾ به توجه بی ... 

- چطوره؟ شرکت وضعيت  

- ميکنن آماده کاراشونو دارن هم ها بچه.. بستيم قرداد دارا کارخونه از تا چند با . 

 .خوبه-

 بهبود که شوم پياده ميخواهم.  ميکنم تشکری.. ميکند توقؾ ويالييمان ی خانه در جلوی بهبود ماشين کوتاهی مدت از پس

 ...ميگويد

-  کشيک که گذاشتم در جلوی رو ها بچه از تا چند يه من.. باشه خطرناک ممکنه نيا بيرون خونه از زياد رو روزه دو اين

باشه حواست تو بازم اما بدن . 

- نازنين مامانو مزار سر برم شايد فردا فقط برم نميخوام جايی باشه . 

- بيام؟ باهات منم ميخوايی نرو تنها  

- نمياد پيش مشکلی.. برميگردم زودی ميرم رانندم با نه . 

- باش خودت مواظب پس باشه . 
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 پشت از را چمدانم و ميشوم پياده ماشين از و ميدهم تکان برايش خداحافظی ی نشانه به سری و ميگويم ای باشه

 ...برميدارم

ميرود و ميدهد تکان برايم دستی و ميزند چشم به را اش آفتابی عينک بهبود ... 

" خونه اهل اومدم من.." بگويم آمدم می مدرسه از که پيش سال چند مثل بلند صدای با ميخواهد دلم ميشوم خانه وارد وقتی

است مانده مستخدم چند و پدر يک خانه اهل اين از تنها اکنون اما ... 

 فرانسه به فردايم پس مسافرت از برايش چگونه نميدانم اما کنم مطلع آمدنم از را او و بزنم سر فرهاد بابا به اول ميخواهم

ميشود ناراضی و ؼمگين بگذارم تنهايش ميخواهم بيشتر هم شايد و ماه دو برای اينکه از قطعا مطمئنم.. بگويم ... 

 

 اما است دشوار بس تو هزار اين از آمدن بيرون راه.. ميکند گم خودش در مرا گاهی که است ای پيچيده توی هزار زندگی

 هم را خدا گاهی که ميشود چه مگر.. شوی آسوده انگيز نفرت هزارتوی اين از تا بزنی ها مرده جای را خودت بايد گاهی

بزنی کلک ... 

 ی همه روی قفلی نميکنم پيدا دست چيزی به وقتی اما ميکنم رو و زير را دنيا تمام خوشبختی کليد دنبال ها وقت بعضی

ساختن.. سوختن.. ماندن است اين زندگی رسم... ميکنم حبس زندگی توی هزار در را خودم و ميزنم ها قفل ... 

 و ميکشم اسمشان طاليی ی گرفته خاک های شيار ميان دستی ميشوم خم و اندازم می جفتشان قبر سنگ به را نگاه آخرين

 دنيا اين از را هايشان دست و کرده خود اسير را عزيزانم که سرد های سنگ اين از ميکنم دل و ميخوانم لب زير ای فاتحه

اند کرده کوتاه ... 

 سرد سوز.. بياسايد دمی دهند اجازه او به تا ميکشيدند آؼوش در را تابان خورشيد ابرها و ميرفت سياهی به رو هوا

 تر طرؾ آن راننده ميزنم بيرون قبرستان از و ميکشم جلوتر و ميگيرم را پالتويم های خز.. لرزاند می را تنم پاييزی

.. نيست ديوانگی که شب در هم آن قبرستان در زدن قدم.. ميکنم حرکت ماشين جهت خالؾ.. است من منتظر و ايستاده

 هست؟

 خيری ها مرده از شايد نرسيد چيزی شر جز بهمان که ها زنده از.. دارد عالمی خودش برای هم ها مرده با نشينی هم

را دردهايت سپارند می گوش صبورانه و نميگويند سخن کالمی ها مرده... برسد بهمان ... 

 که ها قدم همه نبايد باشد نداشته مقصدی انسان اگر زيباست هم گاهی اما است معلوم نا مقصدم.. ميزنم قدم ميزنمو قدم

بودن عاقل از است ِبه بودن ديوانه.. زيباست هم کردن ديوانگی ها وقت گاهی.. باشند داشته جايی به هدفی ... 

 تنها حرؾ بی نبيند را اش اطلسی گلِ  طوالنی مدت است قرار شنيد که زمانی فرهادم بابا که ميکنم فراموش و ميزنم قدم

 دارد فرق ها سفر ی بقيه با مسافرت اين که گفتم.. گفتم او به زيرا داشت خبر دخترش ی سوخته دل از چون کرد بؽض

 را اش دردانه داد تکان سری تنها هم او... ممتد سياهی اين از را روحم ِبزودايم و بياسايم را خسته جسم اين کمی تا ميروم

نبيند را فرزندش است قرار که ماهی دو تالفی به کشيد آؼوش در ... 

 کسی چه شب خنکای اين در ميشود؟ چه مگر.. نرفتنم بيرون تنها برای را بهبود های توصيه ميکنم فراموش و ميزنم قدم

بکند مرا دزديدن قصد و بزند قدم ها مرده کنار قبرستان در که است من از تر احمق ... 

 کنارش از آن به توجه بی و ميبيند مرا قبر اينگونه هم کسی روزی.. را ها قبر های سنگ ميکنم نگاه و ميزنم قدم

 خواهند مزارم سر به نامم با بيگانه افراد همين جز به کسانی چه مرگم از پس بودنم کس بی اين از ميگيرد دلم.. ميگذرد

 خدا که انگار کند؟ معطر را سنگم گالب با و بزودايد آب با را قبرم سنگ روی های ِگل و خاک است قرار کسی چه آمد؟

هستم اينگونه اکنون هم که است خوانده گوشم در را کسی بی و تنهايی شدنم متولد زمان ... 

 زنده تمام فکر است ساخته را اينجا که هر ندارد تمامی قبرستان اين زيرا ميکنم را برگشتن قصد زياد روی پياده از خسته

است کرده را دنيا های .. 
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 در هم آن تنها، هم آن سياهی اين در عاقلی هيچ و است شده تاريک کامال هوا.. برگردم را آمده راه تا ميکنم گرد عقب

 بلندی قد مرد.. افتد می لرزه به تنم کنارم لوکسی ماشين توقؾ از که بودم بازگشته را آمده راه نصؾ.. نميزند قدم قبرستان

 از و ميکنم تند پا.. ميگيرد نشانه مرا نگاهش تير اطراؾ به کردن نگاه از پس و ميشود پياده ماشين از شخصی لباس با

 پشت را مرد زمخت صدای که بکشمش بيرون ميخواهم.. ميکنم لمس را ام گوشی و ميکنم جيبم در را دستم ترس روی

ميشنوم سرم ... 

- ميخواد؟ چی قبرستون تو تنها دخترِ  يه  

 تر تند را هايم قدم.. نميرسد من به خيری کدامشان هيچ از.. ها مرده با ام نشينی هم به ميفرستم لعنت و ميزند دهانم در قلبم

ميشوند دو به تبديل تندم های قدم مرد بعدی کالم با و ميکنم ... 

- مايی مهمون امشبو.. خانومی کن صبر . 

 را کريهش ی چهره.. ميشود حرکتم از مانع و مينشيند بازويم روی دستش آن از پس و ميشوند تر نزديک هايش قدم صدای

 کنار را دستش تا ميکنم تقال.. ميبندد را دهانم ميگذارد دهانم روی که را دستمالی اما بکشم بلندی جيػ ميخواهم ميبينم که

 همان کنار شود بسته چشمانم اينکه از قبل.. افتند می تقال از هايم دست و ميشود تار چشمانم جلوی دنيا تمام اما بکشم

تــمــام.. بعد و ميکند تماشا را دادنم جان تنها خونسرد لب، به سيگار که ميبينم را آشنا ی چهره يک لوکس ماشين ..... 

ميبينم تاريک تاريک را جا همه ميکنم باز که را چشمانم .. 

 که است سرد قدری به زيرم فرش بدون زمين.. ميزند را چشمانم آيد می روبرويم کوچک ی پنچره از که ضعيفی نور

 ميکنم سعی و ميکنم نگاه را اطراؾ.. ميشوم بلند جايم از سختی يه و ميکشم آهی.. کرده رسوخ استخوانم مؽز تا سرمايش

 مانند.. است شده علت بر مزيد هم کننده ديوانه سرمای اين و لرزد می ترس از بدنم تمام.. کنم پيدا را در تاريکی همان در

 به آن از پس و برآمدگی به دستم ميروم که جلوتر.. کنم پيدا را در تا ميکشم ديوار به هايم دست کورمال کورمال ها کور

.. آيد می هايم چشم به اشک.. ميدهد بودنش قفل از خبر در نشدن باز اما ميکشم پايين را دستگيره.. ميرسد در ی دستگيره

ميزنم فرياد و ميکوبانم در به محکم ... 

- اينجا؟ آوردين منو چی واسه نيست؟ اينجا کسی  

ميزنم فرياد مرتعشی صدای با و ميکوبانم در به پا با بار اين و ميشود بلند ام گريه صدای.. نميشنوم صدايی ... 

- آوردين؟ کجا منو نيست؟ کسی.. آهايی  

 را خودم کمی و ميروم روبرويم کوچک ی پنجره طرؾ به نامتعادل های قدم و ترس با.. سکوت و بود سکوت فقط هم باز

 آن ماشينی تنها و است کور و سوت جا همه ميدارد برم خوؾ ميبينم که چيزی از.. ببينم را بيرون راحتتر تا ميکشم باال

 بتوانم تا ميکنم ريز را چشمانم.. ميکند نگاه ماه به و زده تکيه ماشين به دست به سيگار کسی و است شده پارک تر طرؾ

 ميتوانم تنها نيست معلوم ديگری چيز افتاده صورتش نيمرخ روی که ضيفی نور جز به اما دهم تشخيص را صورتش

است مرد يک ماشين بر زده تکيه شخص که دهم تشخيص .. 

 را خودم بالفاصله نبيند مرا اينکه ترس از که برميگرداند را سرش سريع باشد کرده حس را نگاهم سنگينی مرد که انگار

 و مينشينم در پشت همانجا و ميروم طرفش به نکنم گم را در دوباره اينکه برای و ميگيرم فاصله پنجره از و ميکشم پايين

 در و ميدهم قورت استرس پر را دهانم آب ترسيده.. ميشوم جمع خود در کمی و ميگذارم بازوهايم جفت روی را هايم دست

 فکرش بايد... آرمند سام.. ميرسم جواب يک به تنها و باشد دزديده مرا است ممکن کسی چه که ميکنم جو و جست مؽزم

شوم خارج کشور از دارم ها آن از که مدارکی با من که کند تماشا و بنشيند آرام است محال او که ميکردم را .. 

 فرهاد بابا ياد.. کند پرواز فرانسه به من حضور بدون فردا است قرار هواپيمايش که افتم می صبحم فردا پرواز ياد ناگهان

 گفت که بهبود حرؾ ياد.. است سم ضعيفش قلب برای نگرانی اين و باشد من نگران حد چه تا حاال است ممکن که افتم می

 اگر.. زدم قدم خودم ديوانگی برای تنها حرفش به توجه بی قبرستان در تنها احمق من وقت آن افتم می نروم بيرون تنها

موقعم بی های ديوانگی و من به لعنت.. شد خواهد عصبانی حد چه تا بفهمد بهبود ... 
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 ميکنم پاک پالتويم آستين با را ميشدند روان صورتم روی هم سر پشت که را اشکی های قطره و ميکشم باال را ام بينی آب

 دست به نازنين همانند هم من اينجاست؟ ام زندگی خط ته مرد؟ خواهم من ميخواهند؟ چه من از ها آن.. ميزنم تکيه در به و

شد؟ خواهم کشته ها آدم اين  

 تمام را روزش آن تمام نيمه کار که است آورده اينجا به مرا همين برای حتما باشد؟ بد ميتواند حد چه تا سام مانند آدمی

 قدر چه ميکردم؟ اعتماد اش آبی های گوی به ها وقت بعضی چرا باشد؟ خوبی بازيگر ميتواند حد چه تا آدم يک.. کند

بودم احمق ... 

 اين از ميشوم متنفر اکنون هم اما بودم سياهی و شب عاشق هميشه.. ميبينم را مطلق سياهی تنها و ميکنم نگاه اطراؾ به

مقدسش عاليق از ميکند متنفر را آدم اتفاقات بعضی ها وقت گاهی.. است گذاشته خبری بی در مرا که سياهی ... 

 ميکنند تزريق آدم وجود به را ترس و هستند محکم ها قدم.. ميگيرم فاصله کمی در از.. ميشنوم را کسی های قدم صدای

ام؟ شده شناس قدم حد اين تا حاال تا کی از.. آيند می کشتن قصد به ها قدم اين انگار  

 فاصله در از قدم دو و ميشوم بلند جايم از ترسيده.. ميکنند ايست در پشت اينکه تا ميشوند تر نزديک و نزديک ها قدم

 آشنا بسيار ميبينم را مردی ناباوری کمال در من و ميشود باز محکمی هول با در و چرخد می در قفل درون کليد.. ميگيرم

انگيز نفرت اتاق اين تاريکی مانند هستند مطلق سياه بلکه نيستند آبی مرد اين های گوی اينکه از ميکنم تعجب و ... 

 ته از که صدای با تعجب از شده درشت های چشم و ترس با و ميدهم پايين دهانم آب همراه را گلويم ی کننده خفه بؽض

ميگويم آيد، می در چاه ... 

- تو؟.. تــ  

 سيگارش و ميکند من ی ترسيده صورت نثار باری تمسخر نگاه و ميگيرد شصتش و اشاره انگشت دو ميان را سيگار مرد

 و آورد می جلو را دستش لبش ی گوشه ی مسخره لبخند همان با و آيد می نزديکم قدم چند و ميکند له پايش زير را

 ...ميگويد

- کنم؟ معرفی يا شناختی؟ خوب.. من آره  

نميگنجد مؽزم در عنوان هيچ به اينجا در او بودن.. ميکنم نگاه منتظرش دست به ترسيده ... 

اندازد می پايين را دستش نميبيند من از العملی عکس وقتی ... 

- فروؼی محترم خانوم کنه رد رو دوستی دست کسی زشته خيلی . 

 در ديدارمان اولين آورم می ياد به و است بوده کجا و کی مرد اين با مالقاتم اولين بفهمم تا آورم می فشار مؽزم به کمی

 را" ؟ نديديم جايی رو همديگه" قبال ما ، ياد می آشنا نظرم به شما چهره"  تکراری سوال همان که بود سونيا تولد مهمانی

 و شد مانع سام ولی کرد را رقص دور يک درخواست من از که ما ی خانه های مهمانی از يکی در دوممان ديدار و پرسيد

 چه نامش.. نامش ولی" ميگيرن رقص قول ازش قبل از که داره زيادی خواهان حتما زيبايی اين به بانويی" که گفت او

است؟ دزديده مرا که دارد من با حسابی خرده چه او.. بود که چه هر حاال بود؟  

ميشنوم را انگيزش نفرت صدای که ام شده گم ذهنم های سوال عالمت در ... 

- اينجام چی برای من همينطور و اينجايی چی برای تو ميفهمی زودی به.. نيار فشار مؽزت به زياد . 

ميزنم فرياد عصبانيت با و ميگذارم کنار را ترس ... 

- اينجا؟ آوردين منو چی واسه.. ربايی آدم ميگن شما کار اين به چی؟ يعنی  

 دوباره.. آيد می تر جلو هم باز او که ميگذارم عقب قدم يک ترس با.. آيد می تر نزديک و ميزند آوری چندش لبخند مرد

 دست ام گونه روی و آورد می باال را دستش و ايستد می روبرويم مرد.. ميخورد ديوار به پشتم که ميروم تر عقب
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 کنار را دستش تحکم با و آيم می خودم به ميرسد هايم لب به که دستش.. ميکنم نگاه حريصش های چشم به ترسيده.. ميکشد

 ...ميزنم

- ميخوايی؟ چی ازم اينجا؟ آوردی چی واسه منو.. عوضی کن ولم ميکنی؟ ؼلطی چه داری  

آورد می گوشم نزديک را سرش و ميشود عصبانی مرد ... 

-  به تو.. اينجا نياوردم رو تو من درضمن ميکنی؟ زبونی بلبل اينجوری بازم شنيدی منو حرفای اينکه از بعد ببينم ميخوام

ببينيش ميتونی فردا نکنم نفلت همينجا تا نکنی روی پياده من اعصاب رو اين از بيشتر اگه.. اينجايی ای ديگه کس دستور . 

ميزند کنار را ام پيشانی روی موهای از ای طره اش اشاره انگشت با و آورد می جلو را دستش باز ... 

- نگذره بد بهت اينجا ميدم قول بيايی راه باهام اگه .. 

دارد نظر زير را بدنم ی ممنوعه نقاط اش دريده های چشم.. آورد می تر نزديک را سرش ... 

-  حتی داری هم ای ديگه زياد های جاذبه نظيرت بی زيبايی بر عالوه.. بود تو دنبال چشمش همش سام چرا که ميفهمم حاال

خواهرت از بيشتر . 

 ی نقطه روی را دستش.. شکمش زير ميکوبانم محکم پا با و ميزنم کنار شدت به است رسيده لبم ی گوشه تا که را دستش

افتد می ناله به و ميگذارد حساسش ... 

 

ميگويم حرص با و ميزنم صداداری پوزخند ... 

-  توی بعدشم. نره هرز که باشی داشته کثيفتو دست اختيار باشی تو تا بيام؟ راه باهات نميخواستی مگه نيومد؟ خوشت چيه؟

ميشناسی؟ کجا از منو خواهر عوضی  

 سيلی و ميشود ور حمله سمتم به.. ميکشد زبانه آتش انگيزش نفرت های سياهی در که انگار ميکند نگاهم عصبانيت با

ميپراند چشمانم از را برق محکمش ... 

-  سمتم به. ميره هرز کی دست ميدم نشونت حاال ميندازی؟ جفتک خر عين اينجوری که هستی کی کردی فکر حرومزاده

 و گذارم می هايم لب روی را هايم دست بالفاصله آورد می جلو هايم لب جوی و جست در را سرش.. ميشود ور حمله

 ميکند سعی.. بگيرم نشانه را حساسش ی نقطه دوباره نگذارد تا ميکند قفل پاهايش ميان را پاهايم... برميگردانم را سرم

 تقال.. را وجودم ميزند آتش هايش نفس و ميکند فرو عريانم گردن در را سرش نميشود موفق وقتی اما بزند کنار را دستم

 ی قهقهه انگيز نفرت مرد که ميکشم بنفشی جيػ گردنم روی دردناکی سوزش احساس با اما بدهم هولش عقب به تا ميکنم

ميزند ای مستانه ... 

- بيشتره حالش اينجوری که چند هر.. ميکردم رفتار تر ماليم ميکردی گوش حرفم به آدم عين اگه خودته تقصير . 

 مرگ ها قهقهه اين ميان من و ميزند قهقهه دوباره ديوانه مردک اما اندازم می چنگ را صورتش هايم ناخن با و ميزنم زار

ميبينم چشم به را خودم ... 

-  ولی بره در دستم از ميکرد تالش بدجوری بود مست اينکه با احمق ی دختره.. ميندازه خواهرت ياد منو تقالهات اين

 تکرار رو عوضی ی پسره اون اسم همش و ميديد سام منو که بود خورده زهرماری قدر چه نميدونم.. شد تسليم بالخره

 .ميکرد

 ی ديوانه مرد به شده گرد های چشم با.. اندازد می تقال از را هايم دست و ميبلعد را وجودم تمام شوک لحظه يک برای

ميگفت؟ چه او.. ميکنم نگاه روبرويم  
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- برده؟ ماتت چرا  

قهقهه هم باز و ... 

-  عزيزدلم اشتباهی در کامال ولی کرده خفتش کوچولوتو خواهر سام ميکردی فکر مدت اين تمام که بود رفته يادم آهان

 و تو.. بود انگيز خاطره شب يه من برای شب اون که کنم انکار نميتونم اينم ضمن در گذروند من با شبو اون خواهرت

 بيش عوضی اون نداشت رو کارا اين ی عرضه پسر اون.. سامه کار همش که کردين باور زود خيلی احمقت خواهر اون

 و گرفتم آرمند ی فيروزه از که خوبی پول ی واسطه به همين واسه ميزد بهم حالمو بودنش خوب اين و بود خوب حد از

 بيشتر من ميکشيد درد اون چی هر.. خواهرت برای سام يه شدم شب اون و شدم کار به دست خودم داشتم سام از که نفرتی

 از يکی و رسيدم ميخواستم که چيزی اون به آخرشم باشن من مال سام انتخابای بارم يه حتی که بود آرزوم ميبردم لذت

کردم سوا خودم واسه درشتاشو دونه اون . 

قهقهه هم باز و دارد را کردنم خفه قصد تنش حصار ميان که انگار آيد می تر نزديک مرد ... 

- ميشه من مال امشب دوباره اش معشوقه و شدم برنده من بازم ببينه تا کجاست سام حاالم . 

 پول عوضی مردک اين به چه برای سام ی عمه است؟ تقصير بی سام ميگفت؟ چه مرد اين.. ميشوند اکو سرم در ها حرؾ

است؟ داده  

تقصــــ همش تقصيره بی سام..سـ نفس نه" نازنين آخر حرؾ و ميشود زنده چشمام جلوی گذشته ناگهان ......" 

... ميزنم فرياد دلم در و ميشوم زمين پخش و ميخورم سر ديوار روی از مرد اين دستان زير و ميشوند سرازير هايم اشک

دهد؟ جواب را ذهنم های سوال عالمت است قرار کسی چه" " 

-  من به امشب بايد فعال.. بعد واسه بذار هاتو آبؽوره.. دارم کار باهات حاالها حاال بينم پاشو احمق؟ ی دختره تمرگيدی چرا

بدی حال . 

 هدر به اشتباه فکر يک خاطر به را ام زندگی تمام.. ميزنم زار و پوشانم می را اشکم از خيس صورت لرزانم های دست با

 آخر حرؾ از چطور.. بود ترين گناه بی او که صورتی در ميدانستم ام زندگی نابودی مقصر را سام مدت تمام.. دادم

 اگر.. کردم خودخواهی هم باز احمق من اما است تقصير بی سام که ميدانست او گذشتم؟ راحتی به مرگش از قبل نازنين

است کم هم باز کنم لعنت را خودم هم بار هزار ... 

 ثانيه صدم چند از پس و ميرود نفسم درد از لحظه يک برای و ميپراند جا از مرا ميخورد پهلويم به که محکمی ی ضربه

بازميگردد دوباره ... 

-  کارای تو وقتی اولشه تازه نيست چيزی که اين.. ديگه وقت يه واسه بذار زدنتو زر.. ديگه کن بس نيستم؟ تو با مگه د

ميشه همين عاقبتش ميکنی دخالت بقيه . 

 مرا و ميگيرد را بازوهايم هايش دست با مرد.. نکنم ناله اين از بيش تا ميگيرم دندان به لب و ميگيرم پهلويم به را دستم

 و ميشوم جا به جا دستانش ميان تنها لَخت گوشت تکه يک مانند.. ميکشد بيرون حرکت يک با را شالم و پالتو و ميکشد باال

 خدا دست به اينکه از قبل ميخواهم.. است مرگ آخرش هم باز بشود چه هر دارد؟ اهميتی چه ديگر.. آيد نمی در هم صدايم

مرد اين دست در عروسک يک بشوم هم شب يک بگذار.. کنم مجازات را خودم خودم شوم مجازات ... 

 نفس تنها مگر.. ميکند باز را بلوزم های دکمه تک به تک و آورد می جلو را دستش و ميزند آلودی هوس لبخند مرد

مردم نرسيده آخر ی دکمه به و دادم جان ها دکمه اين از کدام هر شدن باز با من است؟ بودن زنده ی نشانه کشيدن ... 

 بيرحم مردِ  زيرا ميشوند برنده ها لب جدال اين در انگار اما.. است گردش در سردم های لب و لخت بدن ميان نگاهش مرد

 و ها لب دست به ميسپارم را خودم احساس ای ذره حتی بدون و حرکت بی من و ميکند ها لب بازی به شروع حريصانه

 درون از و ميکنم مشت را دستم تنها ميزند بيرون فواره مانند لبم ی گوشه از که خون.. مرد اين ی وحشيانه های نوازش

خودم بار خفت حال به ميزنم زار .. 
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هست؟ کننده راضی برايت.. گرفتم نظر در خودم هم را مجازاتم.. ببين خداوندا  

 روی را دستم اراده بی و خودکار طور به.. ميکند بند بلوزم يقه به را دستش ميشود راحت هايم لب از خيالش که مرد

ميگويم تنها و ميکنم نگاهش خواهش با ميرود تحليل لحظه به لحظه که صدايی با و ميگذارم دستش ... 

- ميکنم خواهش.. نکن . 

ميگويد تشر با و ميزند کنار تحکم با را دستم من به توجه بی او اما ... 

-  چون متنفرم عوضی اون از من.. بزنم سام به هم رو ضربه آخرين بايد.. بدم دست از رو فرصتی همچين يه ممکنه ؼير

 ميشستمو دور از هميشه که بودم من اين و بودن اون مال هميشه جذابيتش و پول خاطر به دخترا.. بود توجه مرکز هميشه

 مال اون های مونده ته و بود اون مال بهترينا هميشه.. پياده بدبخت من بودو سواره هميشه عوضی اون.. ميکردم نگاه

 ميخواستم من نبودم بابام مثل من اما گذاشت خانواده اين برای زندگيشو تمام بود عوضيش بابای پادوی سگ من بابای.. من

 تنها فقط نداری تقصيری وسط اين تو چند هر.. ميکنم خالی تو سر نفرتو اين من هم حاال نذاشتن.. نشد اما برسم حقم به

 بکشی تو که زجری هر مطمئنا.. داره دوست بيشتر خودشم از حتی رو تو عوضی اون.. سامی ی معشوقه که اينه گناهت

ميکشه اون برابرشو دو . 

ميگويم و ميزنم تلخی پوزخند.. نميکشونه خودش با که کجاها تا آدمو.. انتقام.. نفرت ... 

- کرده سياه من مثل هم رو تو قلب انتقام نه؟ هميم شبيه خيلی . 

-  که چيزی اون به رسيدم صاؾ و رفتم درست راهو من اما کردی انتخاب رو اشتباهی راه تو که تفاوت اين با ولی دقيقا

 .ميخواستم

ميگويم و ميشوم جمع خودم در کمی... اندازد می تاپايم سر به انگيزی هوس نگاه و ميزند را حرفش ... 

- ميدونه چيزو همه اون ندارم اهميتی سام واسه ديگه من ميکنی خسته خودتو داری بيخودی . 

ميگويد هايش خنده ميان و ميکند بلندی ی خنده مرد ... 

-  اوصاؾ اين با.. کنه پيدات تا ميکنه رو و زير و شهر داره گمشدی فهميده که وقتی از چون حرفاس اين از تر احمق سام

مهمی براش هنوزم يعنی . 

ميکشد درهم را هايش اخم که ميکنم نگاهش شده گرد های چشم با ... 

- منی اختيار در امشب.. ميکنی تلؾ وقتمو حرفات با داری ديگه بسه . 

 گوشه ديگرش دست با و ميکشد خودش سمت به مرا و ميکند حلقه کمرم دور را دستانش از يکی و ميکند آرامی ی خنده

 لب زير و ايستد می حرکت از دستش کسی سريع های قدم صدای شنيدن با که ميکشد عقب و ميگيرد را بلوزم ی

 ...ميگويد

- لعنت معرکه خرمگس بر . 

ميشود ظاهر درگاه در کسی و ميشوند نزديک در به ها قدم .. 

- شاهين؟ ميکنی ؼلطی چه داری تو  

است اديب شاهين انگيز نفرت و بيرحم مرد اين نام.. اديب شاهين است درست شاهين؟ ... 

برميگردد در طرؾ به و ميفشارد هم روی را هايش دندان عصبانيت روی از شاهين ... 

- کنم کنترل خودمو نتونستم ميزد حرؾ زياد.. آقا شرمنده . 
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 درگاه در شده ظاهر مرد به و ميکشم هم سمت به و ميگيرم را بلوزم طرؾ دو بالفاصله ميرود کنار جلويم از که شاهين

 از بويی ها آن است ممکن که بود گفته بهبود ميکردم را فکرش بايد.. ميبينم را سام پدر کيان، تعجب کمال در و ميکنم نگاه

باشند برده ماجرا ... 

ميگويد و اندازد می شاهين به باری شماتت نگاه ميبيند را لبم ی گوشه زخم که کيان ... 

- گرفتی؟ ازش رو دختر گوشی احمق؟ ی پسره نميزنی دستم بهش حتی نشده تموم باهاش من کار تا نگفتم بهت مگه  

 بيشتر موشی کيان مقابل در مرد اين نميشود اين از تر جالب.. اندازد می کيان به ای خجالتزده نگاه حرؾ بی شاهين

 ..نيست

- سوزوندم کارتشم سيم گرفتم بله.. بيايين؟ صبح فردا شما نبود قرار مگه . 

-  من کار تا بيرون برو هم حاال. نکرده پيداش تا بشيم کار به دست زودتر بايد ميگرده دختره اين دنبال رو جا همه داره سام

نيا داخل نشده تموم دختره اين با . 

 و ميرسم حسابت به بعدا که ميکشد نشان و خط برايم هايش چشم با که انگار اندازد می من به نفرتی از مملو نگاه شاهين

ميرود بيرون ... 

 دور وار حلقه را هايم دست و ميبندم سرعت به را بلوزم های دکمه.. اندازد می تنم به لرز ماه دی سوز استخوان سرمای

 و چين تنها نميزند مو سام با اش قيافه.. ايستد می روبرويم و آيد می طرفم به ای بدجنسانه لبخند با کيان.. ميپيچم خودم

ميکند متمايز سام از را او که است چشمانش سياه رنگ و صورتش های چروک ... 

-  گذشته بد بهت خيلی ساعت چند اين تو ميدونم برنميومد ما دست از اين از بيشتر.. شد ازت که بدی استقبال بابت شرمنده

باشه؟. بشی خالص اينجا از زود خيلی ميدم قول بدی جواب کلکی و دوز هيچ بدون من سوال به اگه اما  

ميگويم بلندی نسبتا صدای با و ميکنم نگاهش نفرت با ... 

-  به اينکه دارم خبر کاريات کثافت همه از.. نميکنه رحم پسرشم ی معشوقه به حتی که هستی آدمی تو پستی حيوون يه تو

عياری تمام خالفکار و قاچاقچی يه اينکه زدی نارو سالت چند و چندين دوست به من، بابای . 

آورد می باال سکوت ی نشانه به را دستش عصبانيت با کيان ... 

-  تو نظر از شايد ميگی که اينايی کنی تکرارشون دوباره تو که نيست نياز ميدونم رو اينا ی همه خودم من جون دختر بسته

.. بدی جواب من سوال به بايد چون ببند دهنتو زياد زدن حرؾ جای به هم حاال.. منن افتخارات جزو همشون اما باشه بد

 فهميدی؟

 مهمان محکم سيلی يک و ميشود عصبانی.. اندازم می تفی پايش جلوی و ميکنم جمع را دهانم آب و زنم می پوزخندی

 اش سيلی خاطر به لبم کنار زخم.. ميگذارم سيلی جای صورتم روی را دستم.. ميپرد چشمانم از برق.. ميکند صورتم

 جمع چشمانم در اشک درد از که ميگذارم زخم جای را دستم.. ميشود جاری لبم کنار از خون و ميکند باز سر دوباره

 ...ميشود

ميگويد درهم ابروهای با و ميگيرد جلويم تهديد ی نشانه به را اش اشاره انگشت کيان ... 

-  اون نميکنم اکتفا سيلی يه به فقط ديگه بزنی بهم اعصابمو و دربياری بازی قلدر من برای باز بخوايی اگه جون دختر ببين

 بياد تا منه دستور منتظر تنها مونده بيرون اون من ی خواسته به ميدادی جون بؽلش تو داشتی پيش لحظه چند تا که پسری

فهميدی؟.. بده جواب بپرسم ازت ميخوام که سوالی به سرجاتو بشين آدم ی بچه عين پس کنه تموم کارشو و  

ميپرسد مقدمه بی خيلی ميبيند که را سکوتم.. ميکنم نگاهش نفرت با تنها ... 

- گذاشتی؟ کجا مدارکو  
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اند آورده اينجا به مرا که بودند شده باخبر مدارک وجود از ها آن بود درست حدسم پس ... 

- نميگفتم بهت ميدونستمم اگه نميدونم من . 

 اش شده کليد های دندان ميان از و ميفشارد و ميگيرد بزرگش دستان ميان را ام چانه و آيد می جلو عصبانی کيان

 ...ميگويد

-  ترو راحت کار هميشه من اما خوردنه آب مثل مدارک اون کردن پيدا من واسه جوجه ببين.. نسازی و اومدی ديگه نشد د

گذاشتی؟ گوری کدوم مدارکو.. بده منو جواب آدم عين پس نميندازم دردسر به خودمو ميکنمو انتخاب  

ميکشم عقب کمی و ميگيرم را دستش مچ.. بود شکستن حال در ام چانه استخوان ... 

- کجاست مدارک نميدونم من که گفتم . 

 رگ به رگ گردنم که ميکنم احساس و ميشود کشيده طرؾ يک به سرم که جوری ميکند رها را ام چانه حرص با کيان

 ...شد

- احمقم؟ من ميکنی فکر.. ميدونه کی پس نميدونی تو اگه  

- مطمئنم.. نميکنم فکر . 

 بازم و بلند موهای و آيد می جلوتر.. ميشود بسته و باز وقفه بی بينيش های پره و ميزند برق چشمانش عصبانيت از کيان

ميگويد و ميخندد حرص با کيان که ميگويم بلندی آخ درد از ميشود کشيده سرم پوست.. ميکشد و ميپيچد دستش ميان را ... 

-  درست.. رستگار بهبود اسم به بود مهندس جوجه يه شرکتت تو ببينم ديگه؟ کجاست مدارک نميدونی که آره؟ مطمئنی که

بود هم رياحی ساناز راستی آهان نميگم؟ .. 

ميزند نعره اش شده کليد های دندان ميان از و ميکشد بيشتر را موهايم ... 

- نـــمــيــگـــم؟ درســت  

 به جا هم متر ميلی يک اما ميدهم هولش عقب به و ميزنم اش سينه تخت دستم با.. ميسوزد سرم پوست.. افتم می گريه به

نميشود جا ... 

- ندارن خبر هيچی از اونا.. ميکنم خواهش.. باش نداشته کاری اونا با . 

-  يا.. ميشه همين ميکنن دخالت ما کار تو و آوردن در تخم از سر تازه که مهندسايی جوجه عاقبت.. ميکنی مجبورم خودت

 کار چرا.. داری هم مردنی بابای يه تو بود رفته يادم چرا راستی.. نميبينی دوستاتو ديگه يا کجاست مدارک ميگی

نکنم؟ واصلش درک به خودم و نکنم راحت عزراييلو  

ميکشم موهايم در پنجه و ميکنم آزاد موهايم از را دستش زور به.. ميشود بلند ام گريه صدای ... 

- کجاست؟ مدارک بگی نميخوايی بازم  

 خودم بر عالوه بايد حاال نشد؟ تمام مجازاتم نيست؟ بس خداوندا.. ميکنم گريه بلند صدای با و ميگزم را لبم موهايم درد از

 که اطالعاتی با و ميکنند را خودشان کار ها آن هم باز بگويم را مدارک جای اگر کنم؟ قربانی هم را فرهادم بابا و دوستانم

نميگذارند راحتمان داريم ازشان ساناز و بهبود منو .. 

ميگويد شود خارج اينکه از قبل و ميرود در طرؾ به ميبيند را سکوتم که کيان ... 

- ببينيشون نميتونی ديگه چون بخون دوستاتو ی فاتحه حاال همين از . 
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ميکشم فرياد برنداشته را بعدی قدم.. ميشود گرد تعجب و ترس از چشمانم ... 

- ميگم باشه باشه.. کن صبر . 

آيد می طرفم به لبش ی گوشه ی پيروزمندانه لبخند با و برميگردد سرعت به کيان ... 

- بدی قولی يه بايد فقط . 

- بذاری؟ شروط و شرط من واسه ميخوايی  

ميگويم لرزانی صدای با حرفش به توجه بی ... 

- باشی نداشته کاری پدرم دوستامو با گفتم مدارکو جای وقتی بده قول . 

- کجاست مدارک بگو فقط باش نداشته کاری اونش به تو . 

- باشه؟.. باش نداشته کاری اونا با ولی بکن داری دوست کاری هر من با.. بدی قول بايد نه  

ميگويد کالفه و عصبی کيان .. 

- مدارک؟.. ديگه بنال.. باشه  

ميگويم لرزانی صدای با و ميدهم قورت را بؽضم ... 

- کنی بازش نميتونی من حضور بدون اما بانکه تو امانات صندوق يه تو . 

ميزند ای بدجنسانه لبخند کيان ... 

- بلدم خوب کارمو من.. باش نداشته کاری اونش به تو . 

ميگويم بالفاصله.. برود تا برميگردد کيان ... 

- نکن فراموش قولتو . 

ميگويد قبلش اما ببندد را در تا ميگيرد را دستگيره ميرسد که در به ... 

-  که کن دعا ولی گفتی مدارکو جای دردسر بدون اينکه خاطر به فقط سراؼت بياد شاهين نميذارم ميذارمت راحت امشبو

ميگيرم پس ازت برابرشو ده کردم بهت که رحميم ذره يه همين موقع اون وگرنه باشه درست . 

 جمع شکمم در را زانوانم ديوار به زده تکيه و مينشينم زمين روی.. ميکند قفل پشت از و ميبندد را در و ميزند را حرفش

ميگذارم زانوانم روی را سرم و ميکنم ... 

ميداند خدا تنها ميشود؟ چه فردا.. روزگار های تازيانه از ميکند درد روحم.. است زمانه شالق از خسته تنم ... 

 گره آرمند ی خانواده با ما سرنوشت اينگونه که ميکرد را فکرش کسی چه.. نميکند ها چه که سرنوشت دست از عجبم در

 چه کند؟ رحمی بی نازنينم با سام از اش کينه خاطر به تنها شاهين که ميشود باورش کسی چه.. نحس ای گره باشد خورده

 را ما خوشبخت ی خانواده تا بدهد پول شاهين به پدرم از اش قديمی ی کينه خاطر به آرمند ی فيروزه که ميکند باور کسی

 اينجا به کينه خاطر به هم باز مرا و گناه بی سام تقصير بيفتد ها گناه تمام که ميشود باورش کسی چه هم باز و کند نابود

را وجودت ميکشاند آتش به و نيست معامله کن ول ديگر بخرد اگر را آدمی روح ديگر است کينه.. بکشاند ... 

 مرد دل که دارد دوست بقيه از بيش ای ذره را او خدا که نميدانست و ميکشيد آه بؽل در زانو زمانه مکر از خبر با نفس

بخوابد آسوده شاهين مانند کفتاری حضور بدون را امشب که است گذاشته و آورده رحم به را بيرحم ... 
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 به لب و ميشود جمع صورتم پهلويم درد از که ميکنم جمع شکمم در وارانه جنين را پاهايم و ميشوم جا به جا جايم در کمی

 ميشوم بلند جايم از سختی به.. است کرده خشک چوب يک مانند را بدنم سرما و اتاق فرش از خالی زمين.. ميگيرم دندان

 آرام دستم با.. است بريده را امانم پهلويم درد.. ميدهم هولشان عقب به و ميکشم پنجه صورتم روی شده پخش موهای در و

 رنگی قرمز ی هاله را دورش و بود شده مرد خون و کبود دست کؾ يک ی اندازه به پهلويم.. ميدهم باال را بلوزم ی لبه

 که لگدی با.. ميکنم شاهين نثار فحشی لب زير.. درد از ميرود هوا به آهم که ميکشم رويش دستی آرام.. بود کرده پر

 پنجره طرؾ به و ميگيرم پهلويم به را دستم و ميکشم پايين را بلوزم.. است انداخته روز اين به را آن زد پهلويم به ديروز

 نيست بيرون ديروزی ماشين آن حتی کس هيچ.. ميکنم نگاه بيرون ی سکنه از خالی فضای به و ميروم اتاق کوچک ی

 دو هر.. ميکند کجی دهن بهم شيشه در داؼونم ی چهره که بيايم عقب ميخواهم اند؟ کرده رها تنها برهوت اين در مرا يعنی

.. ميزند بهم را حالم همه از بدتر لبم کنار شده خشک خون و هستند کبود ام خورده که هايی سيلی خاطر به صورتم طرؾ

 بس از که چند هر.. ميدارم برشان زمين روی از ميروم اند شده زمين نقش اتاق گوشه که شالم و پالتو طرؾ به نااميد

 تا اندازم می گردنم دور را شالم و ميکنم تنم را پالتويم.. هستند بهتر هيچی از اما نيستند استفاده قابل ديگر اند شده کثيؾ

 و ميشود باز محکمی هول با در ناگهان که ميشوم جمع خودم در و مينشينم کوچک اتاق ی گوشه.. نميرم سرما از حداقل

 و ميزند چمباتمه روبرويم و ميکشد درهم را ابروهايش ميبيند که مرا.. ميشود وارد فلزی کوچک سينی يک با شاهين

ميکند پرت جلويم را سينی تقريبا ... 

- کشيدی دست نازت خواب از و دادی رضايت باالخره عجب چه . 

 مقدار که ميکنم نگاه سينی درون محتويات به چشمی زير و برميگردانم را سرم و ميروم برايش ای ؼره چشم حرؾ بی

ميگويم قورش و قار توجه بی اما افتد می قور و قار با ام معده.. بود نان دست کؾ يک ی اندازه و پنير کمی ... 

- نميخورم چيزی من ببر وردار رو سينی اين . 

-  به ديگه روز چند ندارم حوصله ميخوری ؼذاتو آدم عين نيست تو نازکش کسی اينجا ببين.. ميکنه نازم چه خانوم اوه

بشم کشت نئش مزخرفات اينجور از و ضعؾ خاطر . 

شاهين لباس روی ميشود پرت پنير ظرؾ و طرؾ يک ميشود پرت نون که ميزنم سينی زير پايم با عصبانيت با ... 

-  ؼزل بدمو جون عوضی توی دست زير اينکه به داره شرؾ بميرم گرسنگی از اگه زوره؟ مگه نميخورم که گفتم

بخونم رو خداحافظی . 

 ميکشد بيرون شالم زير از را موهايم و ميشود ور حمله سمتم به و ميشود قرمز صورتش عصبانيت از باره يک به شاهين

 کشيدن درد برای ميشوند آويزی دست که بلند موهای اين به لعنت.. ميگيرم دندان به لب درد از.. ميپيچد دستش دور و

 ...من

-  معلوم نکن خرسواری من اعصاب رو انقدر.. کنما ناکار بزنم جا همين خواهرت مثل توام نکن کاری يه حرومزاده ببين

 ازت که مدارکو نباش خوشحال زياد اما کنم تموم باهات کارمو ديشب همون نذاشت که گفتی چی پير کفتار اون به نيست

بمونی؟ زنده ميذاره کردی فکر.. بکشی سر رحمتو ريق همينجا که ميکنه کاری خودش گرفت  

 فراموش را موهايم شدن کشيده درد.. ميشود تکرار سرم در خواهرت مثل ی جمله فقط زد مه هايی حرؾ تمام ميان از

ميگويم و ميکنم ... 

- خواهرم؟ مثل گفتی؟ چی تو  

ميزند بلندی ی قهقهه شاهين ... 

-  يه.. ميکندنش جا از زودتر بايد که هرزی علؾ يه به ميشد تبديل داشت ديگه خواهرت ميدونی.. خواهرت مثل دقيقا آره

 يه با فقط درک به ببره تشريفشو که کردم کاری منم.. بود داده خواهرت به کيانو منو راپورت کيان دشمنای از احمقی

.. بــــوم بعدش و دره تو ميشه پرت بعد و ميکنه قفل فرمونش ميشه زياد که سرعتش ماشينش قطعات تو دستکاری
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 کيان دستور يه با که.. ميشد دردسرساز داشت تهش و سر بی حرفای زدن و کيان شرکت به روزش هر اومدن با خواهرت

دنيا اون فرستادمش . 

 عصيان ناگهان.. است بوده کثيؾ های خوک اين تقصير خواهرم مرگ حتی نميشود باورم.. ميشود گشاد تعجب از چشمانم

 توانم آخرين تا و ميکنم حلقه شاهين گردن دور را دستانم ميکنم کار چی دارم بفهمم اينکه بدون و ميپرم جايم از.. ميکنم

ميدهم فشار .. 

- همتون به لعنت.. تو به لعنت.. عوضی قاتلِ .. کشتی منو خواهر تو . 

 

 

 نفس نفس به که ميدهم فشار را گلويش آنقدر باشم رسيده جنون به که انگار.. ميدهم ناسزا زمان و زمين به و ميکنم گريه

 به ميکوبد پايش با شاهين ناگهان که ميکنم فراموش را ميشود کشيده پيش از بيش حاال که را موهايم درد حتی افتد می

افتد می پايين و ميشود شل هايم دست درد از که پهلويم قسمت همان ... 

 اتاق باز در به چشمم دفعه يک.. افتد می سرفه به و ميکشد عميق نفس و ميگذارد گردنش روی را دستش بالفاصله شاهين

 استفاده فرصت از.. ميروند سياهی هايش چشم که سرش در ميکوبانم محکم و برميدارم را دستم کنار فلزی سينی.. افتد می

 نقش و ميشود کشيده پايم مچ برنداشته را سوم قدم که ميروم خروجی در طرؾ به و ميشوم بلند جايم از بالفاصله و ميکنم

 حال از و ميشود خرد ام ترقوه استخوان که ميکنم احساس و اتاق در تيزی به ميکند برخورد گردنم و ميشوم زمين

 ...ميروم

*** 

 شوک يک مانند بازميگردد دوباره و ميرود نفسم ترس از دفعه يک.. ميشود ريخته رويم يخ آب از دريايی ميکنم احساس

ميشوم روبرو کيان عصبانی صورت با که ميکنم باز را چشمانم الی.. آن از بدتر هم شايد عصبی ... 

- دارم باهات کار کلی که پاشو کردی استراحت هرچی ديگه بسه . 

 و ميکند بلندم و ميگيرد را بلوزم ی يقه و ميزند چمباتمه جلويم ميکنم نگاه عصبانيتش از شده قرمز های چشم به ترس با

افتد می لرزه به بدم ستون چهار که ميزند ای نعره موقع همان ... 

-  اون ميدم؟ باد به دودمانتو بگی دروغ من به نگفتم بهت مگه پدر بی آره؟.. سليطه ی دختره ميزنی دست رو من به که

گذاشتی؟ ای دره جهنم کدوم رو لعنتی مدارک  

-  تو گذاشتم همشونو که عکس و کاؼذ تا چند يه با بود اکسترنال هارد يه تو اطالعات اون ی همه.. گفتم راستشو من خدا به

بانک تو صندوق يه . 

ميزند داد و ميکشد خودش طرؾ به را بلوزم يقه کيان ... 

- هـــان؟ نبود؟ چرا پس  

ميدهد ادامه را حرفش و ميزند پوزخندی ... 

-  تشريفتو تا ميکردم تموم کارتو بايد ديشب همون.. کنی تلؾ منو وقت تا بدوونی موش ميخوايی که بود معلوم اولشم از

کجاست؟ مدارک بگو نيومده باال من سگ روی اون تا هم حاال.. درک به ببری  

ميگويم هايم هق هق ميان و ميزنم زار و افتم می گريه به ... 

- ميگم راستشو دارم داشته برشون کی نميدونم.. نگفتم دروغ من خدا به . 
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- داشت؟ خبر مدارک جای از کی تو جز به  

 کس نبايد و بود من زندگی اين.. شود کشيده وسط ها آن پای نميگذارم هم بميرم.. بزنم بهبود و ساناز از حرفی بود محال

انداختم می دردسر به خاطرش به را ديگری ... 

 من به ترسناکی نگاه.. زمين به ميشوم کوبيده شدت با من و ميکند ول محکمی هول با را ام يقه ميبيند را سکوتم که کيان

ميگويد عصبانيت با و ميکند بود من کشيدن زجر شاهد اتاق گوشه که شاهين طرؾ به را رويش و اندازد می ... 

- مياريش حرؾ به جوری چه ببينم ميخوام شاهين توئه اختيار در بعد به اين از.. نميشه حاليش آدميزاد زبون دختره اين . 

 ای بدجنسانه لبخند که افتد می شاهين به نگاهم.. ميکوبد بهم را در عصبانی و ميرود بيرون اتاق از و ميزند را حرفش

 دست با و ميشوم جمع خودم در ترسيده و ميدهم قورت محکم را دهانم آب.. ميشود نزديکم قدم به قدم و است لبش ی گوشه

 ای خوشمزه ؼذای که انگار شاهين و ايستم می حرکت از ميخورد ديوار به که پشتم.. ميکشم عقب را خودم کشان کشان

ميگويد و ميکند آرامی ی خنده از و ميزند چمباتمه روبريم و ميکند تر زبان با را لبش باشد ديده روبرويش ... 

- منی مال ديگه حاال . 

ميشود خم رويم و ميکشد عميقی نفس حريصانه ... 

 

ميکشم خفيفی جيػ و ميکنم سپر ام سينه جلوی را دستانم و ميکنم جمع خودم در را خودم ترسيده ... 

- گفتم بهتون راستشو من.. باش نداشته کاری من با ميکنم خواهش . 

- بری در دستم از نميتونی ديگه ببينم شو خفه . 

 به چسبيده من.. ميشدند قطع کاش ها دست اين به لعنت.. آورد می جلو هايم دکمه کردن باز برای دوباره را هايش دست

 سرش و هايم دکمه جوی و جست در هايش دست.. ميداد جوالن و بود انداخته من روی را سنگينش هيکل او و بودم ديوار

 انگار.. دردهايم برای شود فريادرسی شايد تا ميزدم صدا را خدا دلم در بار هزاران و ميزدم زار.. گردنم در رفته فرو

 گوشزد را هايم اشتباه که وجدانی.. ميزد داد را سام بودن گناه بی که وجدانی.. ميشنيدم پيش از بيش را وجدانم صدای

ميکرد انتقام جايگزين قلبم در را گناه حس که وجدانی.. ميکرد ... 

 اينکه مثل.. است عريانم ی تنه باال پی در اش دريده های چشم.. تر سو آن ميشود پرت لباسم و ميشوند باز همه ها دکمه

 وحشيانه که هايی بوسه.. ميکشد آتش به را آن جای جای بدنم روی هايش بوسه شالق زيرا نميکند آرامش تنها زدن ديد

ميگذاشتند جای به را دردناکی زخم بدنم روی ... 

 بی او اما اندازم می چنگ را صورتش روی بلندم های ناخن با و ميکشم بلندی جيػ ميرود شلوارم زيپ سوی به که دستش

 از پس و لرزاند می را جفتمان تن بيرون از کسی بلند ی نعره صدای که ميدهد ادامه اش شرمانه بی کار به من به توجه

 درگاه در نجات ی فرشته همانند کسی و ديوار به ميکند برخورد وحشتناکی صدای با و ميشود باز محکمی هول با در آن

 وجودم به را آرامش آشنايش لرزان و عصبانی صدای اما ببينمش نميتوانم شاهين ی گنده هيکل خاطر به.. ميشود ظاهر

ميکند تزريق ... 

- حرومزاده؟ ميخوری گوهی چه داری  

 با که ميبينم را نگرانی آبی های گوی من و ميکند برخورد ديوار به سر با و ميشود کشيده پشت از حرکت يک با شاهين و

 سمت چرخد می ميشود آسوده خيالش بودنم زنده از که انگار و ميکند نگاهم نشسته خون به های چشم و شده قرمز صورت

 گوشه از باره يک به خون که ميکوبد دهانش در محکمی ی ضربه و ميکند بلندش و ميگيرد مشتش در را اش يقه و شاهين

ميزند بيرون هايش لب ی ... 
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گويد می و ميکند تؾ زمين روی را دهانش خون و ميکند آوری چندش ی خنده شاهين ... 

-  تری جالب ی صحنه ميرسيدی ديرتر يکم اگه فقط حيؾ.. بود من بؽل تو معشوقت ميبينی؟.. بودم لحظه اين منتظر خيلی

ميديدی رو . 

 داد و ميکند نگاه شاهين به آلودش ؼضب های چشم با و ميشود بسته و باز سرعت با اش بينی های پره عصبانيت از سام

 خرد دهانش در هايش دندان ميکنم احساس که طوری ميکوبد شاهين دهان در محکمتر را بعدی ی ضربه و ميکشد بلندی

 ...ميشوند

-  ميذارم حسابتو حاال.. ببينی رو تری جالب های صحنه تو که ميکنم کاری من حاال کن صبر..ناموس بی عوضی شو خفه

 نبايد سامه مال که کسی به بفهمی تا درميارم پدرتو نميشم قانع مساوی ی اندازه به وقت هيچ من که ميدونی.. دستت کؾ

شد؟ حاليت.. بدوزه چشم من مال به نداره حق کسی منه سهم پس منه سهم که کسی اون بفهمی تا بندازی چپم نگاه  

ميگويد و ميزند ای مستانه ی قهقهه باشد شده ديوانه که انگار شاهين ... 

- ميترسونی؟ چی از منو.. بکش خب بکشی؟ منو ميخوايی کنی؟ کار چی ميخوايی مثال.. دار اختيار چه اوه  

ميزند داری صدا پوزخند سام .. 

- .. بکنی مرگ آرزوی بار هزار روزی عمرت آخر تا که ميکنم کاری نميشم قانع مساوی ی اندازه به من که گفتم کشتن؟

کن تماشا بشينو حاال . 

 به و افتد می زمين روی و ميکشد بلندی ی نعره درد از هم او و ميزند شاهين شکم به محکمی ی ضربه زانويش با سام

ميگويد و ميزند صدا را هايش آدم از يکی سام که ميپيچد خودش ... 

-  حرؾ باهاش بگو.. بيام من تا نره جايی بگو کيانم به.. نکنه فرار باشين مواظب ماشين تو ببرش اينجا از لشو تن اين

فهميدی؟.. دارم  

 

ميگويد و ميبرد در طرؾ به کشان کشان و ميکند بلند زمين روی از و ميگيرد را شاهين بؽل زير مرد ... 

- ميگم بهشون.. آقا چشم . 

- نمياد اتاق تو کسی نگفتم من تا . 

 شوند خارج اتاق از اينکه از قبل.. کند مهار را کردنش فرار برای شاهين تقالهای ميکند سعی و ميدهد تکان سری مرد

ميگويد و اندازد می من به ؼضبناکی نگاه شاهين ... 

- ميکنم تموم باهات کارمو برميگردمو.. شده تموم نکن فکر . 

ميگويد بلندی صدای با و ميزند کمرش به ای ضربه پا با سام حرفش اين با ... 

- ميخوری گوه خيلی تو . 

ميگويد مرد به رو سام که ميزند ای نعره درد از شاهين ... 

- بزنيدش ميخورد تا زد زر زيادی اگه ببرش؟ نميگم مگه . 

ميروند بيرون شاهين همراه به و ميدهد تکان را سرش و ميزند شاهين به ای بدجنسانه لبخند مرد ... 
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 پايين را سرم و ميگيرم عريانم ی تنه باال جلوی را دستانم و ميشوم جمع خودم در کمی.. چرخد می من سمت به سام نگاه

 چرا کنم؟ باور را درياييش های گوی معصوميت نتوانستم چرا.. ندارم را هايش چشم به کرد نگاه روی زيرا اندازم می

نميدانستم آمده سرش که باليی مقصر را نازنين هم بار يک حتی صورتی در ميدانستم؟ مقصر را او هميشه ... 

ميگيرد جلويم را بلوز و آيد می من سمت و برميدارد را آن و ميرود بود افتاده زمين روی مچاله که بلوزم طرؾ به سام ... 

- بپوش بگير . 

 بار هزارمين برای و ميبندم پايين باال سرعت به را هايش دکمه و ميکنم تن به و ميگيرم را بلوز کنم نگاهش اينکه بدون

 خودم دور را پالتو سرما از.. اندازد می من روی و آورد می در را اش مشکی پالتوی سام.. ها دکمه اين به ميفرستم لعنت

ميکند پر را مشامم عطرش سرد و تلخ ی رايحه که ميپيچم ... 

 جلو را اتاق کنار چوبی صندلی سام.. ام شده خيره زمين روی نامعلومی ی نقطه به و ام انداخته پايين را سرم همچنان

مينشيند روبرويم و ميکشد ... 

 نفس؟-

.. داشت ها حرؾ خيلی گفتنش نفس اين زيرا نه باشم شده زده هيجان که نه افتد می طپش از قلبم دهانش از اسمم شنيدن با

 باور را کالمم صداقت چرا کردی؟ را کار اين من با چرا بگويد اينکه مثل باشد نهفته ای جمله کلمه اين پس در که انگار

 انتظار به و کردی صادر حکم و شدی قاضی خودت دادگاه در چرا دهم؟ توضيح برايت نگذاشتی وقت هيچ چرا نکردی؟

شود؟ اجرا حکم تا نشستی  

- پايين؟ انداختی سرتو چرا  

 وقتی.. آورد می باال و ميگيرد ماليمت با را ام چانه دستش با و ميشود متمايل جلو به کمی نميبيند من از حرکتی وقتی

 من و بود قاضی او حاال.. ميشود جمع چشمانم در اشک و ميگيرم دندان به لب افتد می متالطمش آبی های گوی به چشمم

ميکرد صادر حکم او بايد اکنون گناهکار ... 

ميشود سام دست نهاييش مقصد و ميريزد پايين چشمم ی گوشه از اشک ای قطره .. 

ميگويد و ميشود خيره دستش روی اشک قطره به و ميگيرد چشمانم از را نگاهش سام ... 

- کردی؟ کارو اين چرا نفس؟ چرا  

 که اشکی های قطره تنها و بود ربوده من از را صحبتی هر مجال و ميکرد سنگينی دهانم در زبانم بودم شده الل که انگار

 من و برميدارد ام چانه زير از را دستش سام.. ميدادند درونم خراب حال از نشان ميشدند جاری ديگری از پس يکی

اد...ميدهند جوالن درونش چراها که ميمانم خيره درياييش آبی به همچنان  

 

-  ميدونی ميده؟ دست بهت حالی چه زده نارو بهت رفيقت ترين صميمی ميفهمی وقتی ميدنی چی؟ يعنی شدن خرد ميدونی

ميشی؟ حالی چه ميزنه خنجر بهت پشت از داره داری دوسش که دختری ميگن بهت وقتی  

ميکنم دعوت هايم ريه به را اکسيژن سرهم پشت باشم آورده کم نفس که انگار.. ميزنم هق ... 

ميزند صداداری پوزخند و ميشود خيره کوچک ی پنجره همان به و برميگرداند را سرش سام ... 

-  بين از واسه ميکشيدی نقشه داشتی.. ميخنديدی ريشم به و بودی گرفته بازی به احساسمو منو مدت اين تمام نميشه باورم

آرومه؟ وجدانت داری؟ حسی چه االن.. گناه بی يه بردن  
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.. بودند کشيده آؼوش در را يکديگر دوباره پرپشتش ابروهای.. مينشيند جلويم زانو دو و ميشود بلند صندلی روی از سام

ميکشيدند آتيش به را وجودم و ميکردند خودنمايی پيش از بيش گردنش و شقيقه های رگ ... 

-  انکار س کينه از پر چشمات ميگفتم دفعه هر چرا بدم؟ توضيح برات من تا بگی چيزو همه نيومدی اول از چرا نفس؟ چرا

 رفيقمم نميدونستم حتی که منی بودم؟ خبر بی جا همه از که منی بگيری؟ من از خواهرتو انتقام ميخواستی تو ميکردی؟

س؟ کاسه يه توی پدر اصطالح به کيانِ  او با دستش  

ميگويم لرزانی صدای با و ميزنم هق ... 

- من.. من ... 

- کشوندی؟ کجا به جفتمونو ببين داری؟ کارات برای هم توجيحی چی؟ تو هـــان؟ نفس؟ چی تو  

بس بودمو من تنها مقصر دادگاه اين در بگويم؟ که داشتم چه.. ميگيرم دندان به لب ... 

-  و پوست و گوشت از برتن و دور که آدمايی که بده ياد بهت بده؟ ياد داشتنو دوست تو به که نبوده کس هيچ چرا

 بازی به اشتباه قضاوت يه خاطر به اشتباه فکر طرز يه خاطر به احساساتشونو نبايد ميفهمی؟ دارن احساس آدما.. استخونن

کنی رفتار باهاشون ميخواد دلت که جور هر بگيريو . 

 ...من-

ميکشد فرياد ... 

- بشنوم صداتو نميخوام نفس کن بس . 

ميگويد اش شده کليد های دندان ميان از و ميگيرد صورتم جلوی را اش اشاره انگشت و ... 

- نفس کردی خرد منو تو . 

ميگويم آيد، می در چاه ته از که صدايی با و ميگيرم را پيراهنش ی گوشه بالفاصله برود که ميشود بلند جايش از ... 

- ميکنم خواهش.. نرو . 

افتد می پايين و ميشود شل دستم و لرزد می تنم که اندازد می من به نفرتی از پر نگاه سام ... 

- وقت هيچ.. نفس نميبخشمت وقت هيچ . 

 باشد داشته درد نگاهش که انگار.. ميکند نگاهم و برميگردد شود خارج اينکه از قبل اما ميرود خروجی در سمت به

.. نميکنند گريه بقيه جلوی که ها مرد.. ديگر بود مرد اما است شده برجسته بؽض از گلويش و است اشک از پر چشمانش

 سام و باشد شده خرد که ميکند گريه زمانی تنها مرد يک.. ميکنند خالی را خود شده مشت های دست با خلوتشان در فقط

بود شده خرد واقعا ... 

 قدم باشد شده پشيمان که انگار اما برميدارد سويم به قدم يک سام.. ميرسد اش شده مشت های دست به هايش چشم از نگاهم

ميبرد و ميگيرد خودش با هايش مشت همان ميان هم مرا قلب انگار و ميشود خارج اتاق از و بازميگردد را آمده ... 

 کردم چه من.. آيد نمی گاهی و آيد می گاهی باشد درگير مرگ با نفسم که انگار و ميگذارد آسمان به سر ام گريه صدای

شد خواهد کمبود يک برايم ام زندگی در سام نبودن خدايا؟ ... 

باش مـــن مهمـــان تلـــخ ی جملـــه يـک امشب  ! 

نـــرود يـــادم بگـــذار  

زمستـــان انتهــــــای بـــه رو شبـــی در مـــرا کـــه  
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رفتـــی و نسپـــردی خدايـــی هيـــچ به ... 

 روزگار حال به ميريختم اشک نامعلوم ای نقطه به خيره کده ماتم اين در هنوز من و ميگذشت سام رفتن از ساعت دو يکی

 ساده بخواهم که نبودند تا دو يکی هايم اشتباه.. ميکنم سنگين سام نفع به را عدالت ترازوی ذهنم دادگاه در بار اين و سياهم

بودم اشتباه سراپا من بگذرم کنارشان از ... 

 فرو جيبش در را هايم دست و کردم جا به جا رويم کمی را سام پالتوی.. بودند شده حس بی سرما و استرس از هايم دست

 تعجب از سام منو ی دونفره عکس ديدن با و کشيدمش بيرون.. کرد لمس را کاؼذمانند شی يک دستم جيب ته در که کردم

شد زنده اليوی فيلم مانند چشمانم جلوی دور چندان نه ای خاطره و پريد باال ابروهايم ... 

"  زبان به و ميزديم بيرون سواری بالون ی محوطه از هم دست در دست که دويد سام منو طرؾ به دست به دوربين مرد

گفت انگليسی ... 

- بگيرم؟ عکس يه ازتون ميتونم  

گفتم دهد جوابی سام اينکه از قبل حوصله بی ... 

- داريم عجله ما ممنون نه . 

گفت گوشم زير و زد پهلويم به آرام سام که کرد نگاهم مايوسانه جوان مرد ... 

- نداريم ای عجله که ما تازه بگيريم عکس يه داره اشکالی چه مگه . 

گفت جوان مرد به رو من اعتراض به توجه بی و ... 

- بياييم؟ بايد کجا.. باشه  

 فضای از ای پرده مرد سام انتخاب به.. کرد راهنمايی اش برداری عکس تجهيزات سمت به را ما و زد لبخندی مرد

 چندان نه ای فاصله با دو هر... بايستيم پرده جلوی که خواست ما از و کرد تنظيم پشتمان بسته يخ ای رودخانه با زمستان

گفت مرد که ايستاديم هم کنار زياد ... 

- بايستيد تر مهربون کمی جوان خانوم . 

داد ادامه را حرفش و کرد اشاره سام به و ... 

- خانوم کمر دور کنين حلقه دستتونو هم شما . 

 با شد همزمان مرد گفتن سه دو يک و انداخت باال ابرويی و زد من به ای بدجنسانه لبخند و کرد اجرا را مرد دستور سام

نشاند ام گونه روی سام هوا بی که ای بوسه و دوربين زدن فلش ... 

 با و آمد طرفم به دوباره و گرفت را شده ظاهر عکس و رفت مرد سمت به من ی شده درشت های چشم به توجه بی سام و

گفت و گرفت روبرويم را عکس ای بدجنسانه لبخند ... 

- نه؟.. شدا عکسی عجب  

گفت و کشيد عقب را دستش که بگيرم دستش از را عکس تا آمدم و کشيدم درهم طلبکارانه را ابروهايم ... 

- ميمونه من پيش اين . 

کرد هدايت ماشين سمت به مرا من اعتراض به توجه بی و کشيد را دستم و ..." 

 که شد چطور بودم؟ کرده فراموش را عکس اين و شيرين اتفاق اين چطور.. شود می ظاهر هايم لب روی تلخی لبخند

کردم؟ رو و زير را ام زندگی ی همه و زدم پا پشت خودم بخت به خودم  
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 شلوارم جيب درون و ميکنم پنهان مشتم در را عکس بالفاصله در، قفل در کليد چرخيدن و کسی های قدم صدای با

 ...ميگذارم

 دوستانه چندان نه لحن با کند نگاه صورتم به اينکه بدون و ميشود ظاهر درگاه در سام شدنش باز با که ميدوزم در به چشم

ميگويد ای ... 

- بريم بايد پاشو . 

ميپرسم تعجب با ... 

- نشـــ پيدا مدارک که هنوز کجا؟ بريم؟ بايد ... 

- بمونی ميتونی داری دوست خيلی رو اينجا اگه.. پاشو ميگم بهت نباشه حرؾ . 

 اشک حرکتی يا حرؾ هر با بودم شده نارنجی نازک قدر چه روزها اين.. ميفشارد را گلويم بؽض کالمش زهر اين از

 پنهان سام تيز نگاه از که ميشود سرازير چشمم ی گوشه از اشکی قطره و ميلرزد ام چانه.. ميشدند روان گستاخانه هايم

 ...نميماند

 

 شده تر شديد هم پهلويم درد.. ميدهد صدا چرق چرق بکنم حرکتی هر اگر ميکردم احساس که بود شده خشک قدری به بدنم

 بند زمين به را دستم و ميگيرم دندان به لب و ميکشم باال را ام بينی آب.. ميکشيد رخ به را سوزشش پيش از بيش و بود

 از را ايستادن پا سر مجال لرزانم پاهای و ها دست که بودم شده ناتوان قدر آن اما شوم بلند جايم از تا ميکنم سعی و ميکنم

 پهلويم به را دستم و مينشينم سرجايم دوباره که ميکشد تيری پهلويم باره يک به اما ميکنم سعی دوباره.. بودند ربوده من

 و بدبختی اين از.. ميکنم نگاه بود شده خيره خودم با من جدال به که سام به چشمی زير و ميگويم آرامی آخ و ميگيرم

 جلو سام.. شود آرام دردش تا ميدهم فشار و ميکنم مشت پهلويم روی را دستم و ميزنم گريه زير و ميشوم بيزار ام ناتوانی

ميکند نگاه بود پهلويم روی که دستم به و ميزند چمباتمه روبرويم و آيد می ... 

- گرفتی؟ پهلوتو چرا  

اندازم می پايين را سرم و ميگيرم دندان به لب درد از ... 

- شده؟ چی پهلوت نميدی؟ جواب چرا  

- نشــ چيزی ... 

ميگويد تشر با و ميرود ای ؼره چشم و ميزند کنار را دستم تحکم با ... 

- نشده؟ چيزی ميگی وقت اون وايسی سرپا نميتونی ميری حال از داری نشده؟ چيزی که چی يعنی  

ميگويم و ميگذارم دستش روی را دستم بالفاصله که بياورد باال تا ميگيرد را بلوزم ی گوشه دستش با ... 

- ميکنی؟ کار چی داری  

- شده چی ببينم بايد.. کنار بکش دستتو . 

 ...اما-

 که کبودی ديدن با و ميکشد باال را بلوزم گوشه... ميکشم کنار را دستم و ميشوم الل که ميکند نگاهم عصبانيت با همچين

 انگشت با و ميگذارد کبودی روی را دستش آرامی به... ميشوند گرد چشمانش داشت هم ورم و بود شده پيش از بيش حاال

 از و ميگذارم بازويش روی را دستم اراده بی و ميرود نفسم باره يک به درد از که ميکشد دست نوازشگرانه اش اشاره

ميدهم فشار درد شدت ... 
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- حرومزاده؟ شاهين اون کرده؟ کارو اين باهات کی  

 که نبيند را هايم اشک تا اندازم می پايين را سرم.. ميشوند روان هايم اشک باشد زده قل دوباره چشمانم ی چشمه که انگار

ميپراند جا از مرا دادش صدای ... 

- عوضيه؟ اون کار ميگم گرفتی؟ اللمونی چرا  

 شاهين نثار لب زير فحشی عصبانيت با باشد ديده را لبم گوشه و گردن زخم تازه که انگار و ميدهم تکان تند تند را سرم

ميگويد و ميکند ... 

- زخميه؟ کجات ديگه  

ميسوزاند؟ را تنم جای جای بودند گرفتن گاز به شبيه بيشتر که شاهين های بوسه شالق که بگويم ميتوانستم چگونه  

 بيشتر هايش اخم ام سينه ی قفسه شکم روی های دندان جای ديدن با و ميکشد تر باال را بلوزم نميشنود من از جوابی وقتی

ميگويد اش شده کليد های دندان ميان از و ميزنند بيرون اش شقيقه های رگ و ميروند درهم ... 

- مينشونم عذاش به مادرشو.. ميکشم لشو تن اون من . 

 می پاهايم و کمر زير دست متعجم چشمان جلوی و ميکند ول را بلوزم ی لبه که ميکشم عقب را خودم کمی خجالتزده

 فرو اش سينه در را سرم ميگيرد آؼوشش در را نحيفم جسم وقتی.. افتد می راه خروجی در سمت به و ميکند بلندم و اندازد

 نگاهش کارم اين با که ميکنم مشت دستم در را بلوزش و ميکشم نفس را تنش عطر هايش نبودن تمامی تالفی به و ميکنم

ميدزدم ملتهبش آبی های گوی از را نگاهم.. ميشود کشيده چشمانم سوی به ... 

- ميبری؟ کجا منو  

- کنه اذيتت نتونه کسی ديگه که جايی يه . 

 و ميکشد درهم را ابروهايش باشد آمده خودش به که انگار او و ميدوزم هايش چشم به چشم بالفاصله کالمش محبت از

 اما ها نگاه هياهوی اين در بمانم جا من و باشد نداشته تمامی وقت هيچ راه کاش ای... ميگيرد چشمانم از را اش آبی نگاه

 روی ميخواهد سام.. ميکند باز برايمان را در راننده ميرسيم که ماشين به.. است کوتاه خيلی خيلی ها خوشی عمر که حيؾ

 به توجه بی او اما ميفشارم آؼوشش در را خودم و ميکنم مشت تر محکم دستم در را لباسش بالفاصله که کند رهايم صندلی

 با و ميکنم نثارش انصافی بی لب زير.. مينشيند کنارم هم خودش و ميگذارد ماشين صندلی روی مرا چشمانم خواهش

ميگويد اش راننده روبه من به توجه بی ميزند نشنيدن به را خودش است شنيده ميدانم اينکه ... 

- کوهی ی کلبه برو . 

- ميگيره داره بارونم تازه.. خطرناکه خيلی اونجا سال موقع اين آقا اما . 

- بده انجام ميگمو بهت که کاری.. نباشه کاريت تو . 

اندازد می راه به را ماشين و ميدهد تکان سری راننده .. 

بود شده حس بی بدنم تمام و ميلرزيدم خود به سرما از .. 

- سام.. ســ . 

 از و ميکند مرتب تنم روی را پالتويش نگران ام پريده رنگ صورت و بدنم لرزش ديدن با که برميگردد طلبکارانه سام

ببرد باال را ماشين گرمايشی سيستم ی درجه که ميخواهد راننده ... 

 دقيقه به و ميبندم را چشمانم راحت خيال با باشد شده باز تنم های يخ که انگار ماشين در بخشی لذت گرمای احساس با

ميشود چشمانم مهمان عميق خوابی که نميکشد ... 
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*** 

 و کت مردی همراه سام که ميبينم و ميکنم باز را چشمانم الی و ميخورم خفيفی تکان سرم باالی کسی های پچ پچ شنيدن با

.. بودم کشيده دراز تخت روی کوچکی نسبتا اتاق در.. اندازم می نگاهی اطراؾ به... ميرود بيرون اتاق از پوشيده شلوار

 من ديدن با و شود می اتاق وارد سام موقع همان که ميشوم خيز نيم جايم در... اينجاست ميگفت سام که کوهی ی کلبه پس

آيد می سمتم به بالفاصله ... 

- ببينم بکش دراز ميکنی؟ کار چی داری . 

 دهانم گلويم درد از اما بزنم حرفی تا ميکنم باز دهان... ميدهد هولم عقب به آرامی به و ميگذارد ام سينه روی را دستش

ميشود بسته نشده باز ... 

ميپرسم سختی به و ميکنم جمع را صورتم درد از ... 

- بود؟ کی.. کـ اون  

 بلند جايم از قرص خوردن برای تا ميکند کمکم و مينشيند تخت روی کنارم دستش در قرص و آب ليوان يک همراه به سام

 ...شوم

-  اما نيست حادی مشکل که گفت انداخت نگاهی يه پهلوتم.. کرد تجويز قرص تا چند يه سرماخوردگيت واسه.. بود دکتر

بگيری عکس يه پهلوت از ميتونی شدنت مطمئن واسه . 

کشيدم دراز دوباره و دادم پايين آب زور به و بدبختی با را قرص .. 

- نيست؟ که سردت  

ميگويد و ميشود بلند جايش از... ميشوم خيره نگرانش های گوی به و ميدهم تکان نه ی نشانه به را سرم ... 

- بگيری دوش يه بايد کنم پر آبو وان ميرم من . 

- بپوشم رو همينا دوباره که نميشه.. ندارم.. نـ لباس . 

ميگويد ميرود، حمام سمت به که حالی در ... 

- ميشه چی ببينيم بعد تا ميکنی استفاده اونا از فعال.. دارم لباس دست چند يه اينجا من . 

ميفرستم هايم ريه به را سوخته هيزم بوی و ميشوم جا به جا جايم در کمی ... 

- بمونيم؟ اينجا قرار کی تا  

- ميکنيم صحبت دربارش بعدا کنی استراحت بايد فعال . 

 روبرويم ديوار روی که ای شده خشک گوزن سر به نگاهم که ميکنم ام مکانی موقعيت آناليز به شروع سام رفتن با

 به اتاق راست سمت ی پنجره از.. بودم ديده ها فيلم در بيشتر را ها چيز اين بود جالب برايم.. افتد می بودند چسبانده

 شديدی باران از نشان پنجره ی شيشه بودن خيس و آمد می که صدايی و بود شده تاريک کامال هوا.. ميکنم نگاه بيرون

 ...ميداد

 

 

 شرايط در که بود ممکن االن ميشود تزريق وجودم به امنيت حس... ميکشم عميقی نفس و ميکنم فرو بالش در را سرم

 قصد و بودم کرده گناهکار خودم دادگاه در را او اينکه با داد نجات بد شرايط اين از مرا که بود سام اين اما باشم بدتری
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 او اما نباشد هم خيالش عين و کند رها آسودگی به آنجا مرا ميتوانست.. آمد نجاتم برای او هم باز اما داشتم را اش نابودی

 اين نام.. ميکردم احساس قلبم در را ناب حس يک نو، حس يک روزها اين.. آمد من جان نجات برای و نکرد را کار اين

 گذاشت خاص وابستگی يک را حس اين نام بتوان شايد اما نبودم بلد را شدن عاشق که من زيرا نميگذاشتم عشق را حس

 ببخشد مرا است محال سام ديگر فايده؟ چه ديگر اما نشوی؟ وابسته او به و باشی کسی با مدت همه اين ميشود مگر آخر

هميشه مثل هستم تنها تنهای من پس زين ... 

*** 

 را سام بلند حد از بيش گرمکن ی لبه و مينشينم تخت روی و ميپيچانم مشکی ی حوله ميان را بلندم موهای و ميشوم خم

 شير سوپ خوب بوی که ميزنم بيرون اتاق از و ميدهم باال را اش بافتنی پليور های آستين و ميکنم تا باال به دور سه

 به.. ميبينم کار مشؽول بسته پيشبند را سام که ميروم آشپزخانه طرؾ به.. اندازد می هوس به را دلم و ميکند پر را مشامم

 سوپ روی را شده خرد های هويج و ها سبزی وسواسی چه با که ايستم می تماشايش به و ميزنم تکيه در چارچوب

 از هم آن باشد بلد هم آشپزی آرمند سام که ميشود باورش کسی چه.. ميشود ظاهر هايم لب روی لبخندی اراده بی.. ميچيند

ايش حرفه نوع ... 

 کارم اين که ايستم می صاؾ و ميکنم جمع را لبخندم بالفاصله.. ميکند نگاه ام ايستاده درگاه در که من به و برميگردد سام

مينشاند هايش لب روی را محوی لبخند ... 

- بشين بيا وايسادی؟ چرا . 

 دو با و آورد می در را پيشبندش هم سام.. مينشينم ها صندلی از يکی پشت و ميروم آشپزخانه وسط کوچک ميز طرؾ به

مينشيند ميز پشت سوپ ظرؾ ... 

 می پايين و ميدهد تسکين را متورمم ی سينه سوپ داؼی.. ميزنم لبخندی مطبوعش طعم از ميگذارم دهانم که را اول قاشق

 ...رود

- کردی؟ درست خودت مطمئنی.. س العاده فوق اين  

ميگويد خاصی حالت با و اندازد می باال را ابرويش تای يک سام ... 

- ديگه داشتنه مجردی ی خونه مزايای از کردی؟ فکر چی پس . 

- مجردی؟ ی خونه  

- کنه زندگی مادرش و پدر پيش هنوز من سن به مردی يه که نداری توقع.. آره . 

ميگويد و ميکند اشاره لباسم به ابرويش با و ميکند آرومی ی خنده سام که نميزنم حرفی ... 

- مياد بهت خيلی . 

ميگويم و ميروم اش خنده به ای ؼره چشم ... 

- افتاد می تنم از االن نداشت کش گرمکنت اگه مياد؟ بهت خيلی ميگی تو وقت اون ميشم گم توش دارم . 

- ميشد ای منظره عجب.. به . 

ميگويم بشنود که جوری لب زير حرص با و ميروم ديگری ی ؼره چشم لبش روی مسخره ی خنده به ... 

- سره دو ديو مال که نيست آدم هيکل...حيا بی . 

ميگويد اش خنده ميان و ميزند بلندی ی قهقهه ... 
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- بندازه لُنگ ها عضله اين جلوی بياد بايد سر دو ديو.. بخواد دلتم تا اوووه . 

ميگويم و ميکنم ريز حرص روی از را هايم چشم .. 

- ای؟ خودشيفته خيلی که گفته بهت کسی حاال تا  

- اوليشی جنابعالی.. نخير . 

 

ميگويد و ميکشد درهم را ابروهايش کمی و ميشود جدی سام که ميگذرد سکوت در مدتی... نميدهم را جوابش ... 

- نفس کنم صحبت باهات بايد . 

افتد می دلم به ترس ... 

- به؟ راجع  

- مهم موضوع يه . 

ميگويم و ميگذارم ظرؾ در را قاشق ... 

- ام آماده من بگو خب . 

-  و سرما از نبود معلوم شده خراب اون تو نميومدم امروز من اگه.. کنی تقويت خودتو بايد فعال.. بعد بخور سوپتو اول نه

اومد می سرت باليی چه گرسنگی . 

ببيند بارانه خفت حال آن در مرا کسی نداشتم دوست وقت هيچ.. ميکشم هم در را ابروهايم .. 

ميپرسم اکراه با و ميکنم نگاه اش جدی ی قيافه به چشمی زير ... 

- شد؟ چی.. شاهين  

ميگويد تنها و ميفشارد دستش ميان را قاشقش حرص از که ميبينم ... 

- نشده تموم باهاش کارم هنوز که چند هر.. دستش کؾ گذاشتم حسابشو . 

 کمی حرؾ بی هم سام.. ميدهم پايين سختی به ميرفت مالش دلم نگرانی از که حالی در را سوپم و اندازم می پايين را سرم

ميگويد جدی ی قيافه با و ميگذارد ظرفشويی در را ها ظرؾ و ميشود بلند جايش از و ميخورد را سوپش از ديگر ... 

- بيارم هيزم تا چند من تا بشين شومينه کنار برو . 

- بيرون؟ بری ميخوايی هوا اين تو  

- دارم کلبه تو تايی چند يه نميخورن درد به و شدن تر هيزوما همه االن نه . 

 شومينه کنار های تشکچه از يکی روی و ميروم شومينه طرؾ به و ميشوم خارج آشپزخانه از و ميدهم تکان سری

 روی آتش به.. آورد می يادم به را بودن زدن خوب حس و ميدهد تسکين را ام زده يخ بدن بخشش لذت گرمای.. مينشينم

 را گلويم کمی سوخته های چوب بوی که ميکشم عميقی نفس و ميکنم نگاه بود شدن کمتر حال در رفته رفته که ها هيزم

 حسابی حتما االن تا ميشود ظاهر چشمانم جلوی فرهاد بابا نگران ی چهره تصوير ناگهان که ميبندم را چشمانم.. ميسوزاند

 احتياط بی من اما ميکنم خبردارش و ميزنم زنگ حتما رسيدم که فرانسه به که بودم داده قول بهش چون بود شده نگرانم

 عجب.. بودم سام کنار گرم ی کلبه اين در فرانسه جای به حاال و بروم قبرستان به فرودگاه به رفتن از قبل کردم هوس
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 و بيايند فرودگاه به ام بدرقه برای بود قرار زيرا دارند خبر شدنم دزديده از حتما ها آن بگو را ساناز و بهبود... سرنوشتی

سازم باخبر ام سالمتی از را يشان همه تا باشد چيزی موبايلی گوشی تلفنی، اينجا کاش.. هستند من دنبال در به در حاال ... 

 تر برافروخته و ميکشد زبانه آتش که اندازد می شومينه در را ها هيزم و آيد می من طرؾ به دستش در هيزم چند با سام

 خيره آتيش به و مينشيند ها تشکچه از يکی روی روبرويم هم در های اخم و جدی صورت همان با هم خودش و ميشود

بزند ميخواهد که حرفيست کردن سنگين سبک حال در که انگار ميماند .. 

ميگويم کالفه و ميرود مالش دلم نگرانی از که ميگذرد دقيقه چند ... 

- ام آماده من.. ديگه کن شروع خب . 

 نظر به وحشتناک را آن چشمانش آبی در آتش نور انعکاس.. ميشود خيره هايم چشم به و ميگيرد آتيش از را نگاهش

ميبيند؟ را انعکاس اين من چشمان در هم او يعنی.. ميرساند  

 دستم در هايش اخالق ديگر.. ميکند قفل درهم هميشگی عادت به را هايش دست انگشت و ميشود متمايل جلو به کمی سام

ميکند را کار همين بزند حرؾ است سخت برايش گفتنش که چيزی به راجع ميخواهد که وقت هر زيرا آمده ... 

- تو اما.. سخته برام خيلی حرؾ اين گفتن ... 

ميرساند لبم به را جانم که ميکند مکث کمی ... 

- چی؟ من  

ميگويد را مطلب لپ و نميرود حاشيه ... 

- نفس بری بايد تو . 

ميشود آوار سرم روی دنيا تمام باره يک به ... 

- کجا؟ برم؟  

 .فرانسه-

- چی؟ برای.. بــ.. بــ  

دستانش برای ميسازد گاهی تکيه و ميکند خم را زانوانش سام ... 

- بود آزاديت برای کيان شرط تنها اين . 

- ميکر فکر من شرط؟ ... 

ميپرد کالمم ميان و ميزند پوزخندی ... 

- ميشی؟ خالص دستش از راحتی همين به کردی فکر  

- برداشتتشون کسی اينکه مثل اما گفتم راست بهش مدارکو جای من چی؟ مدارک پس . 

ميگويد خونسردانه و ميگذارد لبش ی گوشه را اش اشاره انگشت سام ... 

- برداشتمشون من . 

ميزند بيرون حدقه از تعجب از چشمانم ... 

- که تو اما چی؟ ... 
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- پرسيدم شق کلهِِ  نچسب ی پسره اون از . 

ميپرسم کنجکاوانه و ميکنم ريز را چشمانم ... 

- بهبوده؟ منظورت  

ميگويد و ميدهد تکان تاييد ی نشانه به را سرش ... 

-  مدارکو جای خطری در و گيره تو پای که ميدونست چون و گناهم بی من فهميد تا آوردم واسش مدرک و دليل تا هزار

بردمشون بين از منم گفت . 

ميپرسم بلندی نسبتا صدای با ... 

- برديشون؟ بين از  

ميگويد طلبکارانه و ميکند نگاهم تيز ... 

-  مثل آدمايی با نميتونی تو.. نداره برات ای ديگه ی فايده بده باد به کلتو اينکه جز به اونا ميخواستيشون؟ بازم نکنه آره

 از که ای کينه با مخصوصا بسوزه؟ دلش تو واسه ميخواد وقت اون نميکنه رحم پسرشم که منی به اون.. دربيفتی کيان

داره پدرت . 

- مدارک؟ دنبال رفتی چرا  

-  شدم ناچار همين واسه دنيا اون ميفرستادتت نميکردو معطل ميکرد پيداشون من از زودتر پير کفتار اون اگه بودم مجبور

کنم پيدا رو تو بتونم تا کنم تلؾ وقتشونو يکم که . 

ميگويد ميزند، حرؾ خودش با که انگار و ميشود خيره شده برافروخته آتيش به ... 

- ميکرد رو بکنه نبايد که کاری عوضی اون ميرسيدم ديرتر دقيقه پنج اگه.. رسيدم بزنگاهم سر اتفاقا . 

- کردی؟ پيدام جوری چه  

-  انگاری سهل يکم با.. خودشم پسر منم.. نيست تر باهوش که من از حداقل.. نيست زرنگ ميده نشون که اونقدرام کيان

کنم پيدات تونستم راحتی به اون . 

ميپرسم ترديد با و ميگيرم دندان به لب.. دارم ترديد بپرسم ميخواهم که سوالی از.. اندازم می پايين را سرم ... 

- اومدی؟ من خاطر به تو.. تو  

ميگويد و ميزند داری صدا پوزخند.. اندازم می پايين بيشتر را سرم و ميشوم ذوب نگاهش زير که ميکند نگاهم خيره ... 

-  من.. نميکنم فراموش وقت هيچ رو کردی باهام که کارايی که گفتم بهت بارم يه اينو.. اومدم خودم دل خاطر به فقط.. نه

تو اما بلدم نکردنو قضاوت اشتباه.. بلدم داشتنو دوست من.. نفس نيستم تو مثل .... 

نميدهد؟ من به را حق هم ای ذره دادگاهش در يعنی.. ميشوم تخريب درون از که نميبيند و ميزند طعنه  

-  قلبمم وارد دادم اجازه حتی کردم باورت که خودم واسه متاسفم واقعا.. باشه مؽرضانه من با ارتباطت نميکردم فکر من

باورام همه به زدی گند تو اما بشی . 

 را اطراؾ نميتوانستم که بود کرده چه من با زندگی فروؼی؟ نفس من؟ ميريختم؟ اشک داشتم بود؟ خيس چه برای صورتم

شوم؟ سرزنش است قرار کی تا ميدانستم؟ مقصر را سام تنها و ببينم  
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 لرزانی و پربؽض صدای با و ميزنم پس دست با را هايم اشک.. نشود بلند هقم هق صدای تا ميگيرم دندان به را بااليم لب

ميگويم تنها ... 

- خيلی.. انصافی بی خيلی . 

 که او اما بودم نداده او به را حق هيچگاه من است درست.. ميگفتم را اين بايد بود که چه هر خالصه.. بود خودخواهی

 باره يک به جوانی اوج در مگر نبودم؟ انسان من مگر نميدهد؟ حق من به ای ذره چرا پس نيست من مثل ميشود ادعايش

 حق سوزنی سر اندازه من پس نديدم؟ را پدرم شدن شکسته روز هر من مگر ندادم؟ دست از را مادرم و دوقلو خواهر

 ندارم؟

 را دستم مچ برنداشته را اول قدم که بروم اتاق به تا ميشوم بلند جايم از کنم نگاهش اينکه بدون و ميکشم باال را ام بينی آب

ميکند قفل دستش حصار ميان ... 

 

- تو؟ يا منم انصاؾ بی  

 برميگرداند خودش طرؾ به مرا و ميشود بلند بالفاصله که بکشم بيرون دستش از را دستم سوالش به توجه بی ميکنم سعی

ميزند فرياد عصبانيت با و ... 

-  هميشه.. بدم توضيح برات نذاشتی.. نکردی باور حرفامو از کدوم هيچ وقت هيچ تو؟ يا انصافم بی من.. نفس بده جواب

 بودنو قاتل انگ بهم که نباشه خيالمم عين کنمو رفتار قبل مثل بازم که داری؟ توقعی چه ازم حاال.. ميدادی خودت به حقو

 احمقانه کار بود نزديک حرفات خاطر به.. لعنتی هتل همون تو روز همون نفس شکوندی منو تو چسبوندی؟ بودنو متجاوز

نميزنم دست بهش نخواد کسی تا من.. نفس نيستم حيوون من.. نبود من شان در که بدم انجام کثيفی و . 

ميزنم فرياد بلندم های هق هق و گريه ميان و ميکشم بيرون دستش از را دستم تحکم با ... 

-  حق بهم نميتونی نيستی؟ بلد بخشيدنو توام چی؟ نيستی من مثل ميشه ادعات که تو اما کردم اشتباه من باشه اصال.. کن بس

 دادنشو جون وايسيو دور از فقط.. بکنی براش کاری نتونی و ببينی خواهرتو ی سوخته و جون بی ی جنازه اگه تو بدی؟

 تنهات اونم و کنه سکته مادرت بعدش روز سه خواهرتی مرگ شوک تو هنوز وقتی ميده؟ دست بهت حالی چه کنی تماشا

 تنها هميشه برای روز چند ی فاصله به بوده باباش مامانو ی دردونه عزيز که من مثل دختری يه ميشی؟ حالی چه بذاره

نباشه؟ خيالشم عين و کنه زندگی بيخيال اينکه داری؟ توقعی چه ازش.. ميذارنش کنار همه و ميشه  

 

ميزنم فرياد تحکم با و اش سينه تخت ميکوبانم محکم دست با و ميدوزم چشمانش در نگاه اشک از خيس های چشم با ... 

- تو؟ يا انصافم بی من کن قضاوت خودت حاال.. بدی بهم نميتونی حقو.. کنی درک منو نميتونی وقت هيچ تو  

 برايم را کشيدن نفس و ميگيرند پيشی هم از ديگری از پس يکی هايم هق هق.. پوشانم می را اشکم از پر صورت دست با

 دستم و ميگويم بلندی آخ.. ميرود پايين نيامده باال نفسم که ميکشد تيری درد از پهلويم که ميکشم عميقی نفس.. ميکنند سخت

 کمرم دور دستی بالفاصله که ميشوم معلق زمين و هوا ميان و ميرود سياهی چشمانم باره يک به که ميگيرم پهلويم به را

ميدارد نگه پا سر مرا و ميشود حلقه ... 

ميپيچد سرم در ام منجی مرد نگران صدای ... 

- شد؟ چی نفس؟ نفس؟  

 را چشمانم ماتش آبی که ميکنم باز آرامی به را چشمانم.. بايستم سرپا ميکنم سعی و ميکنم دستم گاه تکيه را اش سينه

 ...ميزند
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- نفس؟ خوبی  

بيايم بيرون آؼوشش از ميکنم سعی و ميگيرم پهلويم به را دستم ... 

- نشد چيزی.. کن ولم . 

است چشمانم مات تنها کند آزادتر ای ذره را دستش اينکه بدون ... 

- کن؟ ولم ميگم.. توام با  

 نوازش اش اشاره انگشت با را زخم جای لبم، گوشه و آورد می باال را دستش.. ميشود کشيده لبم به چشمانم از نگاهش

ميپرسم لکنت با آرام، و ميدهم قورت محکم را دهانم آب.. ميشود تند قلبم های تپش.. ميکند ... 

- ميکنی؟ کار چی.. چی داری  

ميپرسد ماليمت با و ميکشد درهم را ابروهايش.. است لبم ی گوشه همان ميخ تنها من حرؾ به توجه بی ... 

- بوسيد؟ رو اينجا عوضی اون  

روند می باالتر ها تپش و ميشود داغ بدنم ... 

 سام؟-

ميکشند آتش به را آن جای جای و ميرسند لبم خود به لب ی گوشه از ها نوازش ... 

- بود؟ همينجا آره؟  

ميدهم تکان تاييد ی نشانه به را سرم آرامی به بگيرم چشمانش از نگاه اينکه بدون .. 

 صدا را اسمم آرامی به و ميکشد عميقی نفس که ميشوم خيره هايم لب با نوازشش بازی به و ميگيرم چشمانش از چشم

 ...ميزند

 نفس؟-

 که حسی در ميشوم ؼرق و ميشوند بسته خود به خود چشمانم.. ميگيرد آتش هايش لب ميان لبم ميگيرم باال که را سرم

 و قلب های تپش صدای تنها و بود سکوت جا همه.. توصيؾ قابل ؼير ناب، حسی.. بودم کرده اش تجربه بار اولين برای

ميشکست را شيرين سکوت اين که بود تندمان های نفس نفس ... 

ميبخشد؟ مرا مرد اين يعنی.. خداوندا  

.. ميزنم پوزخند ام استخوانی حد از بيش صورت به و ميکشم دست بود شاهين های سيلی حاصل که چشمم زير کبودی به

 تا هفته يک در آدم، يک يعنی ميشدند معلوم تر درشت و ميزدند چشم به بدجور الؼر صورت اين ميان درشتم های چشم

 لب روی بخشی آرامش لبخند اراده بی و ميرسد شيرين زخم همان به لبم، ی گوشه به کبودی از دستم ميکند؟ تؽيير حد اين

 ی بوسه يک.. ميکنم دوره بار هزارمين برای را پيش شب چند کوتاه چندان نه اتفاق و ميبندم را هايم چشم.. مينشيند هايم

 که راستی به.. يکديگر آؼوش در شدن حل.. کمرم دور دستانش شدن حلقه.. خلسه در شدن ؼرق شيرين حس.. طوالنی

ندارد دوام زياد لبخند اين که هرچند بود زده لبخند رويم به بار اولين برای زندگی .. 

 شال اتاق ی گوشه لباسی چوب روی از.. ميگيرم فاصله اتاق ی آينه از و ميکشم پوفی و ميفشارم هم روی را هايم لب

 و خنک هوا.. ميدهم تکيه اش چوبی های نرده به و ميشوم تراس وارد و اندازم می هايم شانه روی و برميدارم را بافتنی

 که بود هواهايی آن از بود نرسيده حوالی اين به هنوز آلودگی ظاهرا.. هميشه از تر آبی آسمان و بود زده دم هم کمی

 کار چشم تا.. هستم زمستان و سرما عاشق من اما باشد ديوانگی شايد داشتم دوستش من اما بود سوز استخوان سرمايش
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 باران از زمين.. ميکشيد رخ به را بودنش اقتدار، با مه در کوهی ها دور دور آن و بود شده کاری چمن اطراؾ ميکرد

ميکرد پنهان را بودنش ابرها پس در خورشيد و بود گلی و خيس ديشب شديد ... 

ميبينم را درخشان هميشه های آبی همان و ميچرخانم را سرم کنارم در کسی احساس با ... 

- ميشه بدتر سرماخوردگيت ايستادی؟ اينجا چرا . 

- نيست سردم زياد.. شدم خوب کامال ديگه نه . 

ميشوم خيره روبرو به و ميپيچم دورم تر محکم را شال ... 

-  برم کنمو پرواز ميخواد دلم.. آزادم بندی هر از ميکنم احساس اينجوريه هوا که وقتی.. بود شده تنگ هوا اين برای دلم

خال جور يه.. دورا دور اون . 

ميفرستم هايم ريه به را صبح اول خنکای و ميکشم عميقی نفس ... 

- ديگه طرؾ يک آرامششم طرؾ، يک نخوردش دست و بکر طبيعت.. قشنگه خيلی اينجا . 

ميگويد و ميکند بند نرده به را هايش دست ... 

- .. من به فروختش همين واسه نميخواستتش ديگه که بود پيرمرد يه قبليش صاحب خريدم رو اينجا همين خاطر به خودمم

 هيچ.. ميده بودن برای ای انگيزه يه بهم انگار ميشه تازه روحم اينجا.. اينجا ميام ميشم خسته زندگی و آدما از که هروقت

منه مال بزرگ زمينای اين ی همه.. نداره خبر اينجا وجود از تو هم حاال و من خود جز به کس . 

 و ميزنم کنار را است پرواز حال در هوا روی که را موهايم و ميکشم باال را ام بينی آب.. اندازد می آب را چشمانم سرما

 ...ميگويم

- برم؟ گذاشت که گفتی چی کيان به  

ميکند فرو گرمکنش جيب در را دستانش و ميفشارد هم روی را هايش لب ... 

-  و تو با که داد قول اونم درعوضش کنم برآورده رو داره ازم که ای خواسته تنها کردم قبول.. کردم راضيش معامله يه با

 اما نکردم قبول شرطشو اولش..برين ايران از هميشه برای پدرت و تو اينکه شرط به باشه نداشته کاری پدرت و دوستات

نکنم سختش اين از بيشتر کارو بهتره پس گفتم بری ميخواستی بوديو گرفته بليط خودتم که شنيدم بهبود از وقتی . 

 

- بود؟ چی تو از خواستش  

ميشود سخت صورتش و ميروند درهم ابروهايش ... 

- گفتم ميشدو مربوط تو به که قسمتی.. مربوطه خودم به ديگه اونش . 

- کا اين من خاطر به تو بدونم بايد من اما .... 

ميکند نگاهم تيز ... 

- نميدم بهت جوابی چون نکن پافشاری.. مربوطه خودم به کردم کاری هر کی هر خاطر به.. نفس کن بس . 

برود تا ميکند را پشتش ها اخم همان با ... 

- سرده هوا ديگه تو بيا . 

ميگويم و ميکنم ريز را هايم چشم... ميشوم رفتنش از مانع و ميگيرم را بازويش راه ميان ... 
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- نميبخشم خودمو وقت هيچ بيفته برات اتفاقی من خاطر به اگه ولی نميپرسم ازت ديگه.. نشو عصبانی.. باشه . 

ميگويد صدايش در مشهود تمسخر با و ميزند داری صدا پوزخند ... 

- شدم؟ مهم واست انقدر حاال تا کی از.. ميگيره خندم که ميزنی حرؾ جوری يه.. نفس کن بس  

بود کرده قفل سرما آن در ام چانه.. ميکنم بؽض ... 

- هميشه تو .... 

ميگويد تمسخر با بلند صدای با و ميپرد کالمم ميان ... 

- بگنجه مؽز تو که بيار دليلی يه کارات توجيح واسه حداقل بودی؟ مهم من واسه هميشه تو بگی ميخوايی حتما آهان . 

ميکند نگاهم سخت.. ميشود سرازير که اولم اشک ... 

- متنفرم خودشون دادن نشون بيگناه واسه زنا سالح اين از نکنی؟ گريه ميشه . 

 را پشتم... نشوم خرد اين از بيش تا ميُزدايم را اشکم... پهلويم کبودی از تر دردناک حتی است دردناک هايش نيش رگبار

ميسوزاند را خيسم صورت سرما.. ميکنم ... 

- نميبخشيم وقت هيچ که ميدونستم . 

ميزنند آتش را دلم هايش اخم.. ميگرداند برم تحکم با و ميگذارد ام شانه روی را دستش ... 

-  بهت اينو.. ميکنم رفتار خوب باهات نکن نگاه.. نکردی اعتراؾ اشتباهات به بارم يه حتی ببخشمت؟ که خواستی ازم تو

 اشتباه که بگم و کنم نگاه بقيه چشمای تو کردم اشتباه وقتی که دارم اينو شهامت.. نيستم تو مثل من چون ميگم بازم گفتم

نميفهمی تو ميگيرم آتيش دارم من.. نفس نميبخشمت وقت هيچ ببخش منو که کنی ديکته برام روزم هر اگه حتی.. کردم . 

 بزرگی اندازه به ميکنم گريه.. نيست مهم نشوم با شوم ذليل و خار.. نيست مهم نباشد يا باشد زنانه سالح کردن گريه

 فرو قلبم در مرد اين که زهرآلودی نيشترهای بزرگی ی اندازه به ميزنم زار و مينشينم زانو دو زمين روی... اشتباهاتم

 کردن ديکته من.. لعنت.. نميشد باز ببخشيد گفتن برای که زبانی به لعنت.. کشيده فلک به سر ؼرور اين به لعنت... ميکرد

ميکردند بخشش طلب من از که بودند بقيه اين هميشه بودم نکرده بخشش طلب کسی از حاال تا من.. نيستم بلد ... 

 تا بود نکرده حلقه کمرم دور را هايش دست دوباره.. بود گذاشته تنهايم او.. ميابم تنها را خودم و ميگيرم باال را سرم

 فراموش هميشه مثل و بيندازيم ديگری های چيز تقصير را اشتباه اتفاقات اين که بود نخواسته ازم دوباره.. دهد تسکينم

 در ديگر بار اين.. نميديد مرا ديگر.. بود شده بيرحم.. ميخواست را روزه هر کردن ديکته من از.. بود رفته او.. کنيم

بود داده مرا اعدام حکم دادگاهش ... 

مزن را حرفش ويرانيست آؼاز رفتنت  

مزن را حرفش پريشانيست يک ابتدای  

تو چشمان از من بردارم چشم بودی گفته  

مزن را حرفش بارانيست تو بی چشمانم  

تو پيش برنگردم ديگر که داری آرزو  

مزن را حرفش طوالنيست اينکه با راهمان  

مرا پريشان قلب بشکنی داری دوست  
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مزن را حرفش آسانيست کار شکستن دل  

بشکی را ما عهد روزی سوگند ای خورده  

مزن را حرفش مسلمانيست نا شکستن اين  

توام محتاج که وقتی ميزنی رفتن حرؾ  

مزن را حرفش ويرانيست آؼاز رفتنت  

 

 هيزم درختی کلفت ی تنه روی من به پشت آنطرفتر کمی سام.. ميزنم تکيه در چارچوب به و ميکنم باز را کلبه در

 دقيقا.. ميکشيد رخ به را اش پيچيده درهم عضالت پيش از بيش اش اندامی پالتوی و بود خيز نيم ها هيزم روی..ميشکست

 شده خسته بالتکليفی اين از.. بود نزده حرفی فرانسه به من رفتن از هنوز سام و ميگذشت اينجا به آمدنمان از هفته يک

 بعد به روزمان آن دعوای از نداشتم هم گفتن جرات.. بزنم زنگ بهبود و بابا به بودم نتوانسته هنوز هم طرفی از بودم

 يک منتظر هم من.. بود من از ندامتی اظهار منتظر شايد نميدانم.. ميزديم باهم آنچنانی حرؾ نه و ميکرد نگاهم نه ديگر

 ی مرده شبيه بودم شده روزها اين.. ميکرد منع هايم حرؾ گفتن از مرا درهمش های اخم بار هر اما.. مناسب فرصت

 منتظر خط ته تهِ  به بودم رسيده ديگر.. نداشت خود از اختياری اما ميکشيد نفس ميخورد، ؼذا ميرفت، راه که متحرکی

 ی لحظه ميگفت بهم حسی اما نداشتم ای چاره ديگر زيرا بروم سمت همان به هم من ميبرد سمتی هر به مرا باد تا بودم

 مگر بود؟ چه چاره.. ديگر دياری به کنم کوچ وادی اين از و ببندم را بنديلم و بار زودتر هرچه بايد است نزديک رفتن

 ممنوعه برايم روزی که مردی دلتنگ ميشوم؟ دلتنگ و آدمم هم من که بود مهم مگر اصال بود؟ من با گرفتن تصميم اختيار

 جايی به هم حاال و رفتم اشتباه را راه ابتدا از.. شدم مات خودم او جای به اما داشتم را کردنش مات و کيش قصد من و بود

نداشتم را انتظارش وجه هيچ به که ام رسيده ... 

 دل کلبه از.. ميکشد ميکرد، خالی زبان بی های هيزم سر بر را عصبانيتش که عصبانی مرد سوی به مرا خاص کششی

 روی را بعدی هيزم کند نگاهم اينکه بدون ميشود حضورم متوجه که وقتی.. ايستم می کنارش و ميروم طرفش به و ميکنم

گويد می خونسردانه و ميگذارد درخت ی شده نصؾ ی تنه ... 

- سرده هوا تو برو . 

ميگويم و ميگيرم آمد می فرود ها چوب روی بر که محکمی ضربات از نگاه ... 

- نيست سردم . 

ديگر بگويم روز يک بايد باالخره اما دلم دو حرفم گفتن برای ... 

- بزنم حرؾ باهات ميخوام داری؟ وقت يکم . 

ميگويد بايستند، حرکت از دستانش اينکه بدون ... 

- بزن داری حرفی هر.. ميشکنم هيزم دارم که ميبينی . 

ميگويم و ميکنم قفل درهم را ام زده يخ های انگشت ... 

- خب نميشه که اينطوری . 

 باز اما ايستد می صاؾ و برميدارد شکستن هيزم از دست.. ميفشارم درهم بيشتر را هايم انگشت و ميکنم نگاهش منتظر

نميکند نگاهم هم ... 

 .بگو-
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- بزنيم؟ قدم يکم  

ميگويم بالفاصله و ميکنم جمع را هايم لب بؽض از.. ميشوم پشيمان گفتنم از که ميکند نگاهم کالفه ... 

- ميگم بعدا کن ولش . 

ميگويد و ميکند قفل انگشتانش ميان را بازويم که گذارم می رفتن بنای ... 

- ؟.بزنيم قدم نميخواستی مگه کجا؟  

ميگويم کنم، نگاهش اينکه بدون و برنميگردم ... 

- ميگم بعدا.. نداری وقت االن کنم فکر . 

ميگويد و ميکشد را بازويم ... 

- فرانسه ميبری تشريؾ شما امشب چون.. نداره وجود بعديم.. نيست وقتی ديگه . 

ميگويم زده شوک و ميخورم محکمی تکان ... 

- امشب؟.. امــ  

ميگويد خونسردانه بگيرد نظر در را خرابم حال اينکه بدون ... 

-  نميشه اين از بيشتر ديگه.. سراؼت بياد که فرداس امروز.. نشدی خاج ايران از هنوز تو که فهميده کيان.. امشب آره

کنيم معطل . 

 انقدر حاال چرا پس بروم؟ بايد روزی که نميدانستم را همين هم خودم مگر.. نداشتند زدن قدم برای توانی پاهايم ديگر

بودم؟ زده شوک  

- لباسی نه دارم پولی نه که من اما.. اما . 

-  به ميريزی قرضتو رسيدی که اونجا ميدم بهت قرض عنوان به فعال پولم.. بخرن زنونه لباس چمدون يه گفتم ها بچه به

ميدم بهت که حسابی شماره . 

- هنوز من چی؟ بابام ... 

ميپرد کالمم ميان ... 

-  رانندت به ميشه متوجه که بهبود ميدزدن قبرستون تو رو تو که وقتی.. بودی فرانسه مدت اين تمام تو که ميکنه فکر بابات

.. برگردی چمدونت برداشتن واسه نتونستی داشتی عجله تو چون و دنبالت اومده خودش که ميگه دروغ به و ميزنه زنگ

 و پدرت به ميزنی زنگ اونجا رسيدی که وقتی توام.. داده انجام نشه کشيده وسط بابات پای اينکه واسه کارو اين ظاهرا

 بياد اونم ميخوايی ازش و شدی موندگار اونجا که ميگی و بزنی زنگ بهش مدت اين تو نتونستی و بودی گرفتار ميگی

فهميدی؟.. پيشت  

 

 

بود؟ هم مخالفت جای مگر.. بود کرده را جايش همه فکر  

- ميشه؟ چی بعدش خب.. آره  
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-  پات که بفهمه کيان اگه چون.. باشه که شرايطی هر تحت ايران برنميگردی ديگه و ميمونی اونجا شما.. نداره وجود بعدی

 داره نگرانی تو بابت از زندس که موقعی تا اون.. آب زير ميکنه سرتو و ميکنه استفاده موقعيت از بالفاصله تهران رسيده

 پس رو سنگينی تاوان دارم من تو جون نجات واسه ضمن در.. برنميداره گرفتنت نظر زير از دست وقت هيچ همين واسه

کردی هيچ منو تالشای همه يعنی برگردی اگه ميدم . 

بزند؟ حرؾ تاوان اين از وقت هيچ نميخواست چرا سنگين؟ تاوان  

ميگويد تفاوت بی و ميکند رها را بازويم ... 

- منتظرم من.. بزنی بخوايی که داری حرفی بازم اگه . 

 را کالمش تفاوتی بی های تير تنها گذاشت؟ من های زدن حرؾ برای هم مجالی او مگر.. ميکرد سنگينی دهانم در زبان

کرد فرو قلبم در ... 

- ندارم حرفی نه . 

- داخل برو پس خب . 

 بی تمام با را او و ميشوم کلبه وارد.. ميکشيد رخم به را احساسيش بی های تير باشند زده را احساسش شاهرگ انگار

ميگذارم تنها همانجا هايش تفاوتی بی تمام با هايش رحمی ... 

*** 

 خريده سام های آدم ی سليقه به که را جديدم پالتوی کمربند.. ميشوم خارج کلبه از هم خودم و ميدهم دستش به را چمدان

ميروم سام ماشين طرؾ به و اندازم می کلبه زيبای نمای به را آخر نگاه و ميبندم بود شده ... 

 او که هرچه مطيعانه تنها نميزنم حرفی.. فرودگاه سمت به اندازد می راه را ماشين سام ميگيريم جا ماشين درون که دو هر

ميکنم اطاعت را ميگويد .. 

 ای نگفته حرؾ به ميکنم فکر و ميبندم را چشمانم و ميدهم تکيه ماشين پشتی به را سرم.. ميزند را ماشين گرمايشی سيستم

 ای بهانه منتظر که انگار اما ميکردم اعتراؾ هايم اشتباه تمام به و ميگفتم ببخشيدی بايد.. نزدم اما ميزدم بايد امروز که

بگويم سام به نميتوانستم ديگر وقت هيچ شايد که ای نگفته حرؾ.. نگفتم چيزی و شدم منصرؾ باشم ... 

بپرسم را ميخورد خوره مانند را مخم صبح از که سوالی تا ميکنم باز دهان و ميدهم قورت را گلويم در نشسته بؽض .. 

- کنی؟ کار چی ميخوايی تو برم که من  

نميکند من به توجهی ترين کوچک و روبروست به هواسش ... 

- زندگی.. ميکردم هميشه که کاری . 

 قطره و ميشکند هم آرامی همان به بود نشسته گلويم در که آرامی همان به بؽضم.. است شده تلخ بدجور زبانش روزها اين

ميشود سرازير چشمم ی گوشه از اشک ای ... 

- خيلی.. شدی تلخ خيلی.. نبود اون منظورم . 

ميکنم اعتراؾ بار اولين برای لرزانی صدای با و ميلرزد ام چانه نميشنوم جوابی ... 

- ميشه تنگ برات دلم . 

ميکنم زمزمه و ميشوم خيره جاده برفی ی منظره به پنجره از و ميگيرم دندانم ميان را لبم ... 

- کرد جبران رو ها اشتباه ميشد کاش . 
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-  اين موقعيت يعنی نداره وجود برگشتی راه ديگه اما ببخشتت مقابلت طرؾ که ممکنه حتی ناپذيره جبران ها اشتباه بعضی

نيست تو منو دست چيزا بعضی وقتا بعضی.. مياره وجود به شرايطو . 

ميگويم و ميکشم باال را ام بينی آب ميچکد که دوم اشک قطره ... 

- نشد و اومد پيش اتفاقی يه هميشه اما ميگفتم تر قبل خيلی بايد رو اينا.. نه يا بزنم االن رو حرفا اين که درسته نميدونم .. 

 

ميدهم ادامه کنم نگاهش اينکه بدون و ميکنم مکث کمی ... 

-  کاش که ميخواست دلم وقتا بعضی.. بودم سوخته ی مهره يه من زندگی اين تو هميشه نزده لبخند من به وقت هيچ زندگی

 تاوان قرار بعد به اين از حتی دادم پس گناهمو کدوم تاوان نميدونم.. نميکشيدم عذاب همه اين و بودم مرده نازنين جای من

 تنهاتر هميشه از من و ميشن گرفته ازم دارم دوسشون که کسايی هميشه باشم شده طلسم که انگار بدم؟ پس گناهمو کدوم

 که بودن بقيه اين بشکونم دل که نميخواستم وقت هيچ.. کردن بدم که بودن آدما اين باشم بد نميخواستم وقت هيچ من.. ميشم

 نشد، اما دخترا بقيه مثل باشم داشته معمولی زندگی يه که ميخواست دلم هميشه.. دادن ياد شکوندنو دل بهم و شکستن دلمو

 مطلقم گناهکار من که بگم ميخواستم اما اصال بدم جلوه گناه بی خودمو اينکه برای زدم رو حرفا اين نکن فکر.. نذاشتن

 به و بود مقصر خودش بود افتاده نازنين برای که اتفاقی هر ميفتادم انتقام دنبال نبايد اصال کردم اشتباه دارم قبول.. نيستم

 ايده زندگی يه االن شايد نميرفتم کارا اين دنبال وقت هيچ اگه چون پشيمونم خيليم سام پشيمونم من.. نداشت ربطی هيچ من

پوچ هدؾ يه برای تنها کردم نابود زندگيمو خودم من.. کردم خودم با کارو اين خودم چون نيست هم ای گله.. داشتم آل .. 

ميکنم شروع دوباره و ميگيرم نفسی.. نميدهد بهم زدن حرؾ مجال گريه ... 

-  تجاوز بهم ميخواست نميشناختمش درست من حتی که نفر يه پيش روز چند.. ميدم اشتباهاتمو تاوان دارم من سام؟ ميبينی

الزمه؟ بودنت تلخ بازم اوصاؾ همه اين با نظرت به.. بکشه منو ميخواست يکی اون.. کنه  

ميدوزد چشمانم در را ماتش نگاه و برميگردد طرفم به و ميکند پارک را ماشين خيابان از ای گوشه سام ... 

-  بذار ؼرورتو شده که بارم يه برای.. نميگی وقت هيچ بشنومو ازت ميخوام که رو چيزی اون اما دارم قبول حرفاتو همه

کنه تؽيير ممکنه چيزا خيلی برداری لعنتی ؼرور اين از دست اگه نفس کنار . 

ميکنم قفل درهم را هايم انگشت و اندازم می پايين را سرم ... 

- کنم؟ بخشش طلب ازت که ميخوايی ازم تو  

بود؟.. نبود سخت که کردن بخشش طلب.. ميدهد تکان را سرش تنها حرؾ بی  

- ميشی؟ بودی هميشه که سامی همون کنار؟ ميذاری تلخيتو اين ببخشيد بگم اگه  

ميگويم و ميدهم قورت را دهانم آب.. ميدهد تکان تاييد ی نشانه به را سرش هم باز ... 

- که کنم ديکته برات روز هر اگه گفتی که تو اما ... 

ميگويد بالفاصله و ميپرد کالمم ميان ... 

-  يه دلم و ميگه چيز يه عقلم.. سخته برام خيلی که درسته.. کرد توجه نبايد ميشه زده عصبانيت تو که حرفايی از بعضی به

 زير بذاری من مثل ؼرورتو شده که بارم يه اگه.. بگی تو فقط کافيه.. بدم گوش دلم حرؾ به ميخوام بار اين اما ديگه چيز

نمياد زمين به که آسمون پات . 

 تيػ شش صورت روی را دستم و ميگيرم دندان به را لبم و ميکنم پاک را هايم اشک پالتويم آستين با و ميزنم تلخی لبخند

 اما مرددم دهم انجام ميخواهم که کاری برای.. ميکشم اش گونه روی گرانه نوازش را شستم انگشت و ميگذارم اش شده
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 کمی باز.. بکشم آتش به را جفتمان های لب ميخواهم من بار اين.. ميکنم کم را فاصله و ميروم جلو کمی ترديدم برخالؾ

 کمی ميشوند حلقه کمرم دور که دستانش.. ها لب بازی اين است شيرين چه و ميشکنم را ها فاصله و ميروم جلوتر ديگر

ميگويم گوشش زير آرامی به و ميزنم تبش پر و تند های نفس به شيرينی لبخند و ميکشم عقب را خودم ... 

- بخشيدی؟ حاال  

 

 وار حلقه را دستانم و ميکشم بلندی جيػ.. مينشاندم پاهايش روی و ميکند بلندم حرکت يک با و ميزند ای مستانه ی قهقهه

ميکند زمزمه گوشم زير و ميريزد اش آبی چشمان در را شيطنت... اندازم می گردنش دور ... 

- نبخشمت؟ که ميخوايی بازم ميزنی آتيش و ميايی ناز اينجوری شيطون  

ميگويد و ميزند بخشی آرامش لبخند.. ميچسباند ام بينی به را اش بينی و آورد می جلوتر کمی را سرش ... 

- عمر آخر تا.. ميبخشمت . 

ميگويم آرام و ميزنم لبخندی.. ميگذارم قلبم روی و ميگيرم را دستش.. ميروند باال قلبم های طپش ... 

- عشقه؟ اين نظرت به.. بيرون بزنه م سينه از ميخواد که انگار.. ميزنه تند قدر چه ببين  

ميگويد و ميزند ای مهربانانه لبخند و ميگيرد قاب دستانش ميان را صورتم ... 

- خودشه که نکن شک.. نفسم عشقه . 

 تا ميکنم باز دهان و ميکنم حلقه گردنش دور را دستانم دوباره و ميزنم ای آميزانه شيطنت لبخند و ميگيرم دندان به را لبم

 جيب از را گوشی و ميکشد درهم را ابروهايش.. ميشود مزاحم اش گوشی زنگ که بگويم برايش داشتنم دوست از

ميگذارد گوشش دم و ميکشد بيرون شلوارش ... 

 .بگو-

-... 

- راهيم تو.. کنی تکرارش انقدر نيست الزم.. باشه . 

ميگويم و ميکنم نگاهش نگران.. ميکند قطع بالفاصله و نميشود خط پشت فرد جواب منتظر ... 

- بود؟ کی شد؟ چی  

ميگويد عصبانی و ميکشد پوفی ... 

- نه يا رفتی تو ببينه ميخواست.. بود کيان . 

ميرود بيرون دلم از پيش لحظه چند شيرينی و ميکند النه دلم در ترس ... 

-  آينده از من.. بدمت دست از و بيفته برات اتفاقی نکرده خدايی اينکه از.. ببينمت نتونم ديگه اينکه از.. سام ميترسم من

ميشد متوقؾ همينجا زمان کاش ای.. ميترسم . 

ميگويد و ميزند عقب محبت با را ام روسری از ريخته بيرون موهای دست با و ميزند بخشی آرامش لبخند سام ... 

-  که روزی يه ميدم قول اما ببينمت زوديا اين به نتونم شايد.. بيفته اتفاقی هيچ نميذارم من.. نترس هيچی از هستم من تا

من مال فقط.. ميشی من مال هميشه برای تو ديگه که موقعست اون.. بمونم پيشت هميشه برای و بيام نباشه دور زيادم . 

- نکنی؟ فراموشم که ميدی قول برگردی؟ که ميدی قول  
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- ميدم قول.. من عسلی چشم ميدم قول . 

ميگويم و ميکنم کج را سرم کمی و ميگذارم دستش روی را دستم ... 

- .. برسونه زودتر زندگيمو ی بهانه که ميگم خدا به.. جلو برن تر تند ميگم ها عقربه به.. ميکنم شماری لحظه موقع اون تا

برگرد تو فقط.. بشه تر عاشق که ميگم قلبم به . 

ميدوزد چشمانم در را آرامش آبی و ميگيرد قاب را صورتم دستانش جفت با ... 

- کنم؟ رها نفسمو ميتونم مگه.. تويی من نفس.. برميگردم  

 و يکديگر های نوازش و آؼوش در ميشويم حل.. ميگيرد بازی به هايش لب ميان را لبم و ميکند کم را ها فاصله هم باز

تلخ هميشه منِ  برای ميشود شيرين هم گاهی زندگی اين ... 

باشيم؛ زمينی بيا  

ترسم می باشد، بهشت به راهش که دوزخی از من . 

باشد، من کنار تو مثل يکی اگر فقط  

باشد، عشق  

باشد گناه جرأت ... 

باشيم؛ زمينی بگذار  

باشی، تو و باشم من که همانجاست بهشت  

ُپرگناه؟ يا باشيم معصوم که کند می فرقی چه  

 

 

بعد سال يک  

- هلو بگو.. سه.. دو.. يک . 

ميفشارم هم روی را هايم لب حرص از و ميچرخانم آن ی کاسه در را چشمانم مردمک عصبی ... 

- دراومد چشمام زد فلش بس از دوربينت خدا به باشم؟ عکس تو بايد منم حتما حاال . 

- نگو که گرفتم ازت فتوژنيکی عکسای يه.. ديگه ميشه تموم االن کن صبر لحظه يه.. دختر ميزنی ؼر قدر چه . 

 و ميزند لبخندی ميشود تمام که انداختنش عکس.. نکشم فرياد دستش از و کند فروکش عصبانيتم تا ميکشم عميقی نفس

ميگيرد روبرويم را دوربين ی صفحه و ايستد می کنارم و آيد می نزديکم ... 

- بود؟ گرفته ازت ای ماهرانه عکس همچين کسی حاال تا ويهان جان.. شد قشنگ چقدر ببين  

ميگويم و ميزنم تصنعی لبخند ... 

- کنم تموم شرکتو کارای بايد امروز خونه؟ برسونی منو ميشه حاال.. توئه با حق . 

ميگويد و ميکند اشاره ماشين به دست با و ميرود بهم ای مسخره ی ؼره چشم شوخی به ويهان ... 
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- بداخالق خانوم بفرماييد . 

 راه سرم پشت هم او.. ميروم مدلش آخرين ماشين طرؾ به و ميگويم شکری رو خدا لب زير و ميکشم درهم را ابروهايم

ميگويد لب زير بشنوم من که جوری ميکند، نگاه اش هنری های عکس و دوربين ی صفحه به که همانطور و افتد می ... 

-  کمرت به بزنی دستتو يه آفتابه عين بايد بندازم عکس ازت خواستم که بعدی ی دفعه.. شدا عکسايی عجب خداييش ولی

دادی تکيه ايفل به که انگار هوا رو يکيم اون . 

ميگويم و ميدهم قورت را لبخندم ... 

- نداره شدن زده ذوق انقدر که خريدن جديد دوربين يه.. سالته هفت و سی مثال بکش خجالت . 

- جوونيمه اوج تازه اووووه . 

- باشی فرانسه جراح بهترين شهباز ويهان دکتر تو که ميکنم شک وقتا بعضی . 

-  درونم کودک ولی سالمه هفت و سی من درضمن.. جداس ی مؽوله تا دو شخصی زندگی و کار ی مسئله.. من عزيز ببين

نيست سالش هفت و سی که . 

ميگويم و ميزنم شادش هميشه ی روحيه به آرامی لبخند ... 

-  که بچه.. بگيره آروم کمی نکرده تيمارستان راهی منو اينکه از قبل تا بگو درونت کودک به زحمت بی دکتر آقای پس

نميشه شيطون انقدر . 

 دختر دو به مايش مرگ مکش و جذاب های لبخند آن از و ميگذارد ماشين سقؾ روی را دستش ويهان.. ميرسيم ماشين به

 را ابروهايش و ميدهد باال خودش خاص ژست با را مارکش عينک و ميزند ميگذرند کنارمان از که کوتاهی دامن بلوند مو

ميگويد هاست آن دنبال نگاهش که طور همان و اندازد می باال ... 

- گيره؟ می آروم هايی جاذبه همچين ديدن با درون کودک کدوم آخه  

ميکند مکث ای نقطه در و ميکشد پايين کوتاهشان های دامن تا را نگاهش و ... 

 

بودم کرده عادت همش سر پشت های چرانی چشم اين به ديگر.. ميکنم بلندی ی خنده ... 

- ديگه بريم بشين.. حيا بی . 

*** 

 را آن از ای جرعه.. مينشينم آن ی لبه و ميروم پنجره طرؾ به و آورم می بيرون ماکروفر از را داؼم چاکلت هات

 پاريس هوای زيرا بودم کرده عادت ابری و گرفته هوای اين به ديگر.. ميشوم خيره زده باران ی شيشه به و مينوشم

 مينويسم را سام نام رويش آزادم دست با و ميکنم ها، شيشه، روی.. ميباريد شديدی باران روزها اکثر و بود بارانی هميشه

ميگويم داری بؽض صدای با لب زير و ميزنم شيشه روی بيرنگ اسم به تلخی لبخند و ... 

-  ی جرعه. معرفت بی گذشته سال يک.. نبودی بدقول انقدر که تو برگردی؟ که ندادی قول مگه انصاؾ؟ بی کجايی

 که سالی يک.. بود گذشته سال يک.. ميدهم پايين آن با را گلويم ی کننده خفه بؽض و مينوشم را چاکلتم هات از ديگری

 چيز تمام.. تنهايی.. سکوت.. آرامش.. بود چيز همه سال يک اين تمام.. بودم انتظار چشم و کشيدم درد را هايش ثانيه تمام

من کنار اينجا ديگر ی نيمه و ميزيست دنيا سر آن وجودم از ای نيمه.. نبود سام.. سام اما ميخواستم هميشه که هايی .. 

 روز آن از.. بودم سام بدون و تنها ماتمکده اين در هم هنوز من و بود گذشته سال يک شيرين های اتفاق با تلخ روز آن از

 که چند هر.. تنهايی دنيا يک با ماندم من و نشد خبری ديگر بعد به آن از و داشتم سام با ها اول همان تلفنی تماس چند تنها
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 سام اما باشند همه.. نميشدند سام من برای ها اين کدام هيچ اما بودند ويانا و ويهان.. بود فرهاد بابا.. نبودم تنها هم خيلی

نيست کس هيچ که انگار نباشد .. 

 از يکی دست به کيان بهبود ی گفته به.. ميترساندم بود رسيده دستم به بهبود توسط اخير ماه چند که خبرهايی همه، از بيش

 پيدا تهران آمد و رفت کم های جاده از يکی در را اش شده تکه تکه جسد و بود شده کشته ممکن شکل بدترين به دشمنانش

 سعی خيلی بهبود با.. زمين در باشد رفته و باشد شده آب که انگار نبود سام از خبری هيچ هم موقع آن از و بودند کرده

 شرکت کارکنان نه.. نبود او از اثری هيچ اما رفتم ايران به کوتاه روز چند برای من حتی کنيم پيدا سام از ردی که کرديم

 آدم زيرا بمانم ايران در نميتوانستم روز چند از بيش هم من.. نداشتند خبری هيچ او از اش خانواده نه و اش کارخانه و

کردنم خالص برای فرصتی منتظر و بودند دنبالم کيان های .. 

 شادم کمی که خوشی خبر تنها شرايط اين در.. ازدواج برای مناسب شرايط منتظر و بودند کرده نامزد هم، ساناز و بهبود

 هم باز من اما و کند خود ی شيفته را بهبود توانست اش زنانه های ترفند با باالخره ساناز.. بود شيرين اتفاق همين ميکرد

هميشه مثل.. بودم تنها ... 

 مثل و کردم باز ای گسترده نسبتا شرکت اينجا پولش، با و فروختم را تهران در ام طراحی شرکت مدت اين در هم من

ميزدم جيب به هم خوبی نسبتا پول و شدم کار مشؽول هميشه ... 

 در سمت به و ميگذارم پنجره کنار کوچک ميز روی را چاکلتم هات فنجان و ميشوم بلند جايم از.. ميزنند را در زنگ

بود پيشم سال چند فضول ی همسايه همان ويانا اين و ميبينم را ويانا خندان هميشه صورت و ميکنم باز را آن و ميروم .. 

- گولو زی زی ســلـــام . 

ميزنم ای نوازانه مهمان لبخند ... 

- تو بفرمايين.. سالم عليک . 

ميکنم دعوت خانه کوچک نسبتا پذيرايی به را دو هر.. ميشوند وارد ويهان سرش پشت و ويانا ... 

- اومدين خوش . 

ميگويد و ميزند بهم زيبايی لبخندی ميگذارد کنارش و آورد می در چرمش کت ويانا.. مينشينند دو هر ... 

- نيست؟ بابات  

- هواخوری بره روز هر داره عادت بمونه نميتونه خونه تو که ميدونی.. هواخوری يکم رفته نه . 

ميگويم راه ميان و ميروم آشپزخانه طرؾ به ... 

- قهوه؟ يا چای  

ميگويند صدا يک باهم دو هر ... 

- چای معلومه . 

ميگويد شوخی به اش خنده ميان و ميکند بلندی ی خنده ويهان ... 

- جوانان سرود گروه . 

 و کنند حفظ را خودشان کشور اصالت بايد ميکنند زندگی خارجی کشور در اينکه با داشتند اعتقاد دو هر.. ميزنم لبخندی

 چای تا ايستم می ای دقيقه چند.. بيايد جوش تا ميريزم کتری درون را آب.. نکنند طعمشان خوش چای جايگزين را قهوه

 طبق و گرفته ويانا جلوی را جديدش گوشی ويهان که ميبينم و ميروم بيرون تلخ شکالت جعبه يک همراه به و ميشود آماده

ميکنند بحث باهم موضوعی سر معمول ... 
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ميگويم و ميگذارم ميز روی را ها شکالت و چای و ميزنم لبخندی ... 

- شده؟ چی باز  

ميگويد و ميزند جانبی به حق لبخند ويهان ... 

- بريده کفش ظاهرا.. ميدم نشونش گرفتمو ازت که عکسايی دارم . 

ميگويد و ميکشد درهم را هايش اخم ويانا ... 

- باشه حواست هم رو زمينه بگيری عکس ميخوايی وقتی گفتم بهت هميشه.. نيستن خوب هيچم . 

 يک که ويهان.. خودشان برای بودند طنزی فيلم برادر و خواهر دو اين.. ميزنم ويهان ی شده ضايع ی قيافه به لبخندی

 درس اينکه با و داشت عکاسی و هنر به زيادی ی عالقه اما نداشت آنچنانی تحصيالت هم ويانا.. بود موفق و حاذق دکتر

داشت دو هر در خاصی تبحر بود، نخوانده را کدام هيچ ... 

ببينم را بود گرفته ايراد آن از ويانا که را عکسی تا ميکنم دراز را دستم ... 

- کردی اوت ناک رو بيچاره.. ببينم بده . 

 

 از حتما ميکرد فکر که ويهان جانب به حق ی قيافه به لبخندی.. ميدهد دستم به را گوشی و ميزند ای بدجنسانه لبخند ويانا

 هم من که زيبايی عکس از الکی اشکالت تا ميکنم باز دهان.. اندازم می عکس به دقتی با نگاه و ميزنم ميکنم تعريؾ او

 دو دو چشمانم عکس درون خودم جز به دومی فرد ديدن با و ميشود بسته نشده باز دهانم که بگيرم بودم آن از جزوی

 زوم کمی... بود خودش.. نميگفتند دروغ من به رنگی های گوی اين ها، چشم اما نبود مشخص زياد فرد ی چهره.. ميزند

 همانطور و ميدهم قورت محکم را دهانم آب.. ميرسم يقين به بيشتر و ميکنم ورانداز را اش چهره بيشتری دقت با و ميکنم

ميکرد؟ چه عکس اين در او بود؟ خودش يعنی.. ميمانم عکس به خيره  

- خانوم ويانا بگير تحويل.. بشی محوش که باشه قشنگ انقدر نميکردم فکر بابا بود؟ چطور نــفــــس؟ . 

 لبخند بکشد بيرون هپروت عالم از مرا داشت سعی که ويهان های دست حرکت به و ميپرم جايم از ويهان بلند صدای با

ميگويم لکنت با و ميدهم ويانا دست به را گوشی و ميزنم تصنعی ... 

- بود قشنگ آره.. آ . 

ميگويد ويهان به رو و ميگيرد دستم از را گوشی بالفاصله ميشود حالم متوجه که ويانا ... 

- بيمارستان؟ بری نميخوايی تو مگه.. بريم و بزنيم سر يه بوديم اومده مثال.. چاييتو بخور ويهان باش زود  

ميگويد و اندازد می ويانا به ديگر نگاه يک و من به مشکوکانه نگاه يه ويهان ... 

- شد؟ چتون تا دو شما  

ميگويد دستپاچه ويانا ... 

- ديگه بريم بخور.. بابا هيچی . 

 تا ميشوند بلند باهم دو هر و ميخورد سرعت به را چايش بقيه و اندازد می باال ندانستن ی نشانه به را هايش شانه ويهان

بروند تا ميکنم راهيشان ادبانه بی نوازی مهمان اين از ناراضی هم من کنند رفتند عزم .. 

 و ميکنم خم را زانوهايم و مينشينم زمين روی و ميخورم سر همانجا از و ميزنم در به تکيه.. ميبندم سرم پشت که را در

ميگيرم دستانم ميان را سرم ... 
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 ويهان با مرا وقتی نکند نيامد؟ جلو چرا پس بود خودش اگر.. ميگيرند دربر را مؽزم سوال عالمت هزاران هميشه مثل

است؟ کرده ديگری فکر ديده  

 ميگيرم تاکسی... بروم بوديم، ويهان با پيش روز دو که جايی همان به تا ميکنم کاله و شال بالفاصله و ميشوم بلند جايم از

ميزنم بيرون خانه از و ... 

 آن در من که ای محله با هم زيادی راه که سن رود به مرا ميخواهم راننده از و ميشوم سوار سرعت به ميرسد که تاکسی

ببرد نداشت، ميکردم زندگی ... 

 کمتر استرسم تا ميفشارم هم روی و ميکنم مشت را هايم دست و ميکشم عميقی نفس و ميبندم را هايم چشم استرس با

 ...شود

 و ميکنم بيرون پرت تقريبا را خودم و ميکنم حساب را پولش و ميکنم باز چشم.. ميدهد را رسيدنمان ندای راننده مرد وقتی

 اينجا هم باز است ممکن که ميکردم فکر چرا نميدانم.. ميروم بود انداخته عکس ازم ويهان روز آن که مکانی همان به

 باشد؟

 

 دور يک و اندازم می اطراؾ به نگاهی هراسان و ميکنم حلقه بازويم دور را دستانم.. اندازد می تنم به را لرز سرد هوای

 نرده بندِ  را هايم دست و ميزنم تکيه پل های نرده به درمانده.. نميابم ام آبی چشم مرد از اثری اما ميگردم را پل روی کامل

 راه من ی اجازه بدون و ميزنند قل هايم پلک پشت هايم اشک درماندگی از.. ميشوم خيره روان هميشه رود به و ميکنم ها

 بود شده روشن قلبم در که اميدی سوی کور به ای تمسخرآميزانه لبخند و ميکشم باال را ام بينی آب.. ميکنند باز صورتم به

 خيس را صورتم باران ريز های قطره... اندازم می پايين را سرم و ميپوشانم را ام زده يخ های گونه دست با.. ميزنم

 ميکنم باور ديگر بار اين.. آمد نمی بند ميباريد وقت بی و وقت که پاريس باران اين مانند وقت هيچ هم من دلتنگی.. ميکنند

ندارم هم خروجی راه و ام شده تبعيد ها دلتنگ سرزمين به واقع به که ... 

بيايی که برسد روزی ميشود يعنی … 

بگيری آؼوش در مرا … 

کنم گله بخواهم … 

هيس بگويی …. 

شد تمام ها کابوس همه بگويی … 

کنم ات ديوانه صبح تا امشب ميخواهم . 

 خيس را خيسم صورت باران های قطره.. ميگيرم آسمان طرؾ به را سرم و آورم می پايين صورتم روی از را هايم دست

 دندان به را لبم و اندازم می پايين را سرم.. ميزد زار اينگونه من، ی بيچاره دل حال به هم آسمان انگار.. ميکنند تر

.. ميزند را هايم چشم ماتی آبی که ميشوم خيره مبهمی ی نقطه به.. کنم خفه نطفه درون را هايم هق هق صدای تا ميگيرم

 های چشم دست با.. ميبينم دور بسيار ی فاصله از را ها آبی هم باز و ميکنم نگاه دوباره و ميکنم تر ريز را هايم چشم

 دل که هستند ها همان ها آبی اين که ميرسم يقين به وقتی و ميکنم نگاه تر دقت با بار اين و ميکنم پاک را اشکم از خيس

 ميگذرم پل روی اندک جمعيت ميان از سرعت به.. ميروم طرفشان به و ميکنم تند پا اند کرده اسير خودشان بند در مرا

 کنم حفظ را تعادلم بتوانم اينکه بدون و ميخورد ليز پل خيسی روی پايم حين همان در.. کنم نگاه را پايم جلوی اينکه بدون

 ميان از خون و برميدارد دردناکی خراش پايين تا و ميکند برخورد تيزی به دستم کؾ و ميخورم سکندری زمين روی

 اما بيابم را مات های آبی همان تا ميگردانم چشم تنها ها آن به توجه بی.. ميشوند جمع دورم مردم.. ميشود جاری انگشتانم

 پخش همانطور.. خودم نزار و زار حال به ميزنم زار و ميکنم مشت را ام شده خراشيده دست درد، از.. نميکنم پيدايش
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.. ميکنم نگاه انگشتانم ميان از شده جاری خون به و ميکردند برخورد زمين به که باران درشت و ريز قطرات به زمين

شدند گم ها قطره همين ميان ها گوی ... 

جگری خونين و تنهايی ؼم دربدری، و آوارگی ؼم دارم، ؼم قاصدک ... 

ميخوانند ترم ديوانه و ديوانه همه ميرانند، خويش از مرا همه من، به وايی قاصدک . 

هاست ماتم من گهواره و مهد هاست، ؼم من مادر . 

بارانيست نگهم آسمان طوفانيست، و زده عصيان من روح! دريابم قاصدک ... 

دارم، عالم سنگينی اندازه به ؼم دارم، ؼم قاصدک،  

ناپيداست او تيره افق صحراست، من ؼم دارم، ؼم قاصدک، . 

 ای معجزه منتظر خود، عيسايی به و عيسايی، هوس در خود تنهای به و تنهايی و منم پس اين از ديگر قاصدک،

 ...ؼوؼايی

دنيا زال مانند زشت خارا، سنگ چهره چون زشت من، زشتم قاصدک، ... 

نيست مستی بد و مستی و پستی نيست، پستی آن در که جهانی به گريزم می دارم، گريزش حال قاصدک، . 

ناپيداست، مرا که جهانی به گريزم می  

روياست يک فقط نيز آن شايد ! 

 کسر و کم ميز روی چيزی اينکه از شدن مطمئن با و ميگذارم ميز روی و برميدارم گاز روی از را شده آماده نيمروی

 و ميگذارم بابا بشقاب درون را تابه ماهی درون نيمروی از نيمی و مينشينم ميز پشت هم خودم و ميزنم صدا را بابا نباشد

 ميکنم نگاه بشقابم درون نيمروی به ميل بی.. ميزنم صدايش دوباره و ميگذارم بشقابش کنار و ميکنم پر برايش آب ليوانی

 به و ميگذارم ميز روی را ليوان نگران،.. نميشود بابا از خبری و ميگذرد ثانيه چند.. مينوشم ليوانم از آب ای جرعه و

 اتاقش ی بسته نيمه در.. ميروم داشت، پذيرايی با زيادی نسبتا ی فاصله که اتاقش طرؾ به و ميشوم بلند جايم از سرعت

 جلوتر کمی.. است خيره دستش درون عکس قاب به و نشسته تختش روی من به پشت که ميبينم و ميکنم باز آرامی به را

 با.. مينشينم کنارش و ميروم.. درد از ميشود فشرده قلبم.. ميبينم را اشکش از خيس صورت ناباوری کمال در و ميروم

ميگويم و ميزنم مهربانش صورت به لبخندی... ميکند نگاهم و ميگيرد باال را سرش تخت خوردن تکان ... 

- شدم نگران.. نشنيدين اما ناهار برای کردم صداتون بار چند . 

ميشود خيره عکس قاب به دوباره به و ميزدايد اشک از را صورتش لرزانش های دست با ... 

- نفسم تنگه دلم . 

ميگويم و ميگذارم اش تکيده ی شانه روی را سرم و ميزنم تلخی لبخند ... 

-  من نباشين اگه.. موندين برام شما فقط دنيا اين تو.. ميکنه برطرؾ دلتنگيمو اين که شماس وجود گاهی.. همينطور منم

ميشم تنها خيلی . 

ميکند مکث مامان صورت روی و ميکشد نفريمان چهار عکس روی نوازشگری دست بابا ... 

-  برم زمينو بذارم سرمو منم تا بگيری سامون و سر تو منتظرم فقط.. ميکنم رو بودن اضافه آدم يه احساس که وقته خيلی

مامانت پيش . 

ميلرزد دلم ... 
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- نگين اينجوری . 

-  به اما گذاشت تنهام و رفت مامانت که وقتی از درست نميکنم زندگی ديگه که وقته خيلی من.. نفسم نيستم موندنی من

 باباتو ولی دادی دست از خواهرتو و مامان اگه که بدونی خواستم.. نکنی کمبود احساس تو خواستم.. نياوردم خودم روی

 يه بايد بودن زنده برای آدم.. موندم زنده تو خاطر به فقط حاال تا نفسم وقتشه ديگه اما نيستی تنها.. داری گاه تکيه.. داری

 بايد که ميکنه احساس ديگه موقعس اون و ميده دست از انگيزشو که ميرسه جايی يه به وقتاييم يه ولی باشه داشته هدفی

بره زودتر . 

ميگويم بؽضی پر صدای با و ميگيرم دستم ميان را بازويش ... 

- نيستين؟ من فکر به چی؟ من پس  

ميگذارد ام شده باندپيچی دست روی را گرمش دست و ميگذارد کناری را عکس قاب ... 

-  يه توام باالخره اما بذارم مايه برات جونم از وظيفمه.. دخترمی.. نيست هم منتی.. بودم پا سر تو خاطر به فقط االنش تا

 ديگه من که ميشه زياد زندگيت های مشؽله قدر اون.. ميشی دار خانواده ميشی دار بچه.. زندگيت خونه سر ميری روزی

ميشم فراموش . 

- داره درد نبودنتون.. نگين اينجوری.. پناهه و پشت يه دختر خصوص به فرزندی هر برای پدر وجود ميشه؟ مگه . 

 مهربانی عطر.. ميزند ای بوسه پريشانم موهای روی و ميکشد آؼوش در مرا و اندازد می گردنم دور را دستش بابا

ميگويم و ميکشم هايم ريه به را وجودش ... 

-  دلم هميشه.. نميخوام شما بدون رو بچه و خانواده من.. کنين خبر منم برين خواستين اگه.. باشين شمام هستم من وقتی تا

 خودم جای حز به کردم سعی هميشه.. نبودم موفق وقت هيچ ظاهرا اما کنم پر نازنينو مامانو جای براتون بتونم ميخواست

 پر بقيه برای رو ای ديگه کس جای نميتونه کس هيچ که ميفهمم حاال اما نکنين تنهايی احساس شما تا باشم هم اونا جای

 .کنه

ميگويد لرزانی صدای با و ميکند نوازش را موهايم بابا ... 

- منی چيز همه تو ميخواد؟ چی دخترش از ديگه پدر يه.. کافيه همين من برای.. خودت جای.. باش نفس فقط تو . 

 برای ميشد کوه که پدری.. پدرم و باشم من فقط که زندگی به.. زندگی به ميکند گرم را دلم گاهی ها داشتن دوست اين و

تنها هميشه منِ  .. 

*** 

 روی اتاق ی گوشه که رنگی های ماکت به و مينشينم آن پشت و ميگذارم کارم ميز روی را کيفم و ميشوم کارم اتاق وارد

ميشوم خيره بود شده گذاشته کوچکی ميز .. 

 را بود گذاشته ميزم روی منشی ديروز که را قراردادها از بعضی و ميکنم رو و زير را ميزم روی های ورقه هدؾ بی

 روی نظارت و کارها با را خودم ظهر از بعد تا... ميکنم سرگرم را خودم شرکت مالی امور کردن چک با و ميکنم امضا

 پاتوق به و ميزنم بيرون شرکت از هم خودم و ميکنم تعطيل را کار ميرسد پنج به که ساعت و ميکنم مشؽول کارکنان کار

 پل روی که ای خاطره همان.. اندازد می استراليا در دور ای خاطره ياد مرا زيبايش پل و سن رود.. ميروم ام هميشگی

 ترس از و نشاند ام گونه روی هوا بی ای بوسه و گذاشت ام شانه روی را سرش و گرفت آؼوشم در پشت از سام يارا رود

برد پناه ماشينش به و گذاشت فرار به پا سريع نگويم چيزی من اينکه .. 

 شال افتادن.. ميکنم آؼاز سر از هميشه مثل را خاطرات مرور و ميبندم را چشمانم و ميزنم تکيه ها نرده به موقع همان مثل

 سعی که دستانی و ملتهبش آبی نگاه و اجباريمان رقص.. نشاند عريانم گردن روی او که هايی بوسه و قرمز حرير
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 لبم کنار دردناک زخم بر مرهمی مانند که هوايش بی ی بوسه.. شيرينش های سخن و سواری بالون.. نروند هرز ميکردند

بودند نبودنش عين در او های بودن گر تداعی يشان همه.. بود ... 

 

 های آبی به ميشوم خيره و ميکشم بيرون کيفم از را بودم کرده پيدا پالتويش جيب از روز آن که دونفرمايمان عکس

 عنوان به گردنم به فرودگاه در آخر روز او و بود دست به کمان ی فرشته همان که را گردنم درون گردنبند و خندانش

ميگويم زيرلب بؽضی پر صدای با و ميکنم لمس را بود انداخته يادگاری ... 

- ميکشم؟ درد نبودنتو روز هر که کردی کار چی من با  

ميکنم زمزمه لب زير تنهاييام همدم بود شده بدجور روزها اين که را شعری و ... 

- بمانم دور هميشه برای عشق ز نشد  

بمانم مؽرور که نگذاشت تو چشم شکوه  

تکرار خسته های لحظه ام زندگی تمام  

بمانم مرور در همواره که خواست زمانه  

شکيبا هنوز ام مانده اگر تداوم اين در  

بمانم صبور من که گفتی خواست،تو تو دل  

تنها و ساکت يگانه نشستم سالها چه  

بمانم کور و سوت ؼريبانه مخواه دگر  

دلگيرم تو نيست،از حوصله کنی فکر اينکه نه  

سيرم عاشقی ترديد دلهره اين از  

ها شايعه هجوم از است پر شهر تمام  

ميميرم تو بی ای،اينکه شايعه عجيب  

بود اين نيست،زندگی من و تو از گناه  

تقديرم برگ به جدايی است نوشته  

وحشت از است پر من زندگی کتاب  

تفسيرم به را تو بخوانم که تا نخواه  

هنوز و شدی گم تو خيابان ازدحام در  

زنجيرم به ها لحظه همين ايستگاه در  

ست مانده جا دوباره چمدانت و رفتی تو  

ميميرم وگرنه بيايی که کند خدا  

 ميخواهم و اندازم می عکس درون مرد به را آخرم نگاه و ميرسانم بهم و ميگيرم را پالتويم ی يقه طرؾ دو سرما از

 با و ميشود رها دستم از عکس.. ميپراند جا از را فکر در منِ  و ميکند ؼرشی ابری آسمانِ  که بگذارم کيفم درون را عکس
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 درون بود نزديک حاال و بود شده رها دستم از که عکسی به شده درشت های چشم با.. ميشود همراه ميوزد که شديدی باد

 بلندتر ؼرش آسمان.. نميشوم موفق اما بگيرم را عکس تا ميشوم خم ها نرده روی بالفاصله و ميکنم نگاه کند سقوط رود

 ها نرده روی از نميماند چيزی که ميپرم جايم از ها نرده روی شده خم همانگونه ترس از.. ميگيرد باران و ميکند ديگری

 و ها نرده به گردنبندم کردن گير با ميشود مصادؾ شدنم کشيده عقب و ميکشد عقب مرا بالفاصله دستی که شوم پرت پايين

 دستی که بگيرم را گردنبند تا ميکنم دراز دست دورم ی شده حلقه های دست به توجه بی و ميکشم بلندی جيػ.. شدنش پاره

 هم را گردنبند اينکه از خوشحال... او دست دور ميشود حلقه هم من دست و ميگيرد هوا ميان را گردنبند من از زودتر

 برميگردد و ميگذارد دستم ميان را گردنبند بالفاصله او اما کنم تشکر منجی فرد از تا برميگردم ندادم دست از عکس مانند

ميگويم و ميگيرم را کتش اور گوشه سرعت به.. برود تا ... 

- آقـــ آقا ... 

.. ميگذارد فرار به پا من متعحب چشم جلوی بزند حرفی و کند نگاهم اينکه بدون و آورد درمی دستم زير از را کتش مرد

ميگويم فرانسه به بلندی صدای با و ميدوم دنبالش اراده بی ... 

- کنيد صبر آقا . 

 تنها ها ماشين به توجه بی و ميشوم خيابان وارد.. ميگذارد خيابان به پا پل روی از و برميدارد بلندتر را هايش قدم مرد

 بسيار صدای.. ميگيرد را ديدم جلوی ماشينی شديد نور ميرسم که خيابان های وسط به نکنم گمش تا ميدوزم او به چشم

ميزند فرياد خيابان طرؾ آن از آشنايی ... 

 

- نفس باش مواظب . 

 و ميخورد ماشين جلوی سپر به سرم.. ميکند پرتم زمين روی به و ميکند برخورد پايم به وحشتناکی قيژ صدای با ماشين

 لبخند هوشياری و بيهوشی ميان.. ميدود طرفم به صاحبش که ميبينم را ای ترسيده و نگران های آبی تارم های چشم با من

بود من ی گمشده مرد همان او.. ميزنم تلخی ... 

 

 به گردنم از نگاهم و ميکشم اش خالی جای روی را دستم.. ميکنم نگاه گردنبندم از خالی گردن به و ايستم می آينه جلوی

 به بيهوش مرا شد باعث که دليلی.. من از کردن فرار برای دليلش به ميکنم فکر و ميشود کشيده ام شده باندپيچی سرِ  سمت

 را خودش ديگر چرا پس.. پاريس در اينجاست، او ميدانستم ديگر که من.. نبينمش من تا برود خودش و برساند بيمارستان

ميکرد؟ پنهان من از  

 و گذاشت جای بر آرنجم و دستان و سر روی کوچک زخم چند تنها نرساند جسمم به جدی آسيب خيابان در ام انگاری سهل

.. بودم راننده کم سرعت مديون هم اين و است نرسيده آسيبی ام جمجمه به که شد مشخص شد گرفته سرم از که عکسی با

شدم اتفاق آن مسبب و پريدم ماشينش جلوی باره يک که بودم مقصر من حقيقت در چون نکردم شکايتی راننده از ... 

 از واقع به ديگر.. ميماندم زنده و ميبردم در به سالم جان من هم باز آمد می سرم به که اتفاقاتی همه اين با بودم تعجب در

 گرمش آؼوش نميفهميدم ها موقع آن چطور.. است جهنم نيست زندگی نباشد سام آن در که زندگی.. بودم شده خسته زندگی

 ام زندگی در رفته رفته و نبود آرامش اين حاال اما ابدی بود آرامشی کنارم در بودنش.. است؟ روانم و روح بخش تسکين

 از آوردنش دست به برای هم را شانسم دومين من کنم؟ پيدايش ميخواستم کجا از.. بودم بريده ديگر.. ميشد تر کمرنگ

باشد کار در هم سومی شانس که کند خدا فقط.. دادم دست ... 

*** 

 ويهان تولد مناسبت به شانزليزه فروشی ساعت بهترين از که را ساعتی ی شده کادوپيچ ی بسته و مينشينم ماشينم درون

 کار آن در ويهان که بيمارستانی سمت به را ماشين و ميگذارم راننده کمک صندلی روی کيفم همراه به را بودم خريده

اندازم می راه به ميکرد .. 
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 و ميکنم پارک خيابان کنار در را ماشين.. ميرسم بيمارستان به پاريس خلوت های خيابان در رانندگی ساعت نيم از پس

 او که ميدانستم چون ميگيرم پيش در را ويهان اتاق راه و ميشوم بيمارستان وارد و برميدارم را کيفم همراه به کادو ی بسته

 فرانسه به ويهان که ميزنم در به ای ضربه و ايستم می اتاقش در پشت ندارد مريضی و است بيکار روز وقت اين در

 ...ميگويد

 .بفرماييد-

 و ميزند برقی چشمانش من ديدن با ميگيرد باال که را سرش.. ميشوم وارد و ميزنم اش فرانسوی ؼليظ ی لهجه به لبخندی

ميشود بلند جايش از ... 

- مادام ُبنژوغ . 

ميدهم را جوابش فرانسه به او از تقليد به و ميزنم لبخندی ... 

- موسيو ُبنژوغ . 

 ی گوشه ساز قهوه طرؾ به هم او مينشينم و ميروم بزرگش اتاق رنگ مشکی راحتی طرؾ به.. ميکند بلندی ی خنده

مينشيند روبرويم و آيد می فنجان دو با و ميکند آماده ای قهوه سرعت به و ميرود اتاقش ... 

- دراومده؟ طرؾ کدوم از آفتاب.. طرفا اين از عجب چه  

ميگويم و ميزنم خندانش هميشه ای قهوه های چشم به لبخندی ... 

- اومدم تاخير روز يه با تولدت تبريک واسه من اما درمياد شرق طرؾ از معموال دارم اطالع من که جايی تا . 

 سرم به و اندازد می يکی آن روی را پايش خودش خاص ژست با و ميزند تکيه راحتی به و ميگذارد روبرويم را قهوه

ميکند اشاره ... 

- نشده؟ خوب هنوز  

ميگويم و ميکشم ماليمش کبودی روی دستی اراده بی ... 

- بشه خوب کامال تا ميبره زمان خب ولی شده بهتر خيلی چرا . 

- بود؟ کجا حواست.. بيفته اتفاق تصادفا اين از مياد پيش کمتر خلوت خيابونای اين تو.. شديا هوا به سر تازگيا  

ميگويم جايش به اما نبود من به حواسش که بود حواسی پیِ  حواسم بگويم ميخواهم ميشود مچاله قلبم ... 

- ميشم رد خيابون از دارم که نبود حواسم بود مشؽول فکرم يکم . 

ميدهم ادامه حرؾ کردن عوض برای و ... 

- چطور؟ مامانت خوبه؟ ويانا خبر؟ چه تو از  

 

ميگويد و ميکند بلندی ی خنده ... 

-  نميشه بند خونه معمول طبق که مامانم.. نيست ميلش باب زياد جديدش فرند ُبی ظاهرا برداشته افسردگی فاز باز که ويانا

دور دور ميره دوستاش با روز هر و . 

 ها ايرانی فرهنگ از و بود برداشته الگو اينجا فرهنگ روی از کامال بود آمده دنيا به اينجا در ويهان خالؾ بر ويانا چون

 گذران خوش بسيار ی ساله هفت و بيست دختر يک و داشت ويهان با سنی تفاوت سال ده دقيقا او.. نميدانست چيز هيچ
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 فراتر حدش از که نميداد اجازه او به و بود ها مرد با روابطش مواظب دورادور هميشه ويهان ها اين تمام با البته.. بود

 ..رود

- جديه دوستی از قصدشون و داره فرق بقيه با يکی اين بود گفته که من به چرا؟ . 

- داره جذابيت براش اول ی دفعه همون فقط هرکسی ولی ميگه همينو هميشه . 

 ميگذارم ميز روی روبرويش و ميکشم بيرون کيفم از را ساعت ی شده کادوپيچ ی جعبه و مينوشم را ام قهوه از ای جرعه

ميگويم و ... 

- مبارک تولدت . 

 قيمت گران ساعت ديدن با و ميکند باز دورش از را کادويش کاؼذ و ميزند برقی چشمانش ميبيند را کادو تا ها بچه عين

ميگويد و ميزند لبخندی داخلش ... 

- گولو زی زی مرسی.. مارکم اين با ساعت عاشق من . 

ميگويم معترضانه ... 

 !..ويـــهـــااان-

- ويهان؟ جـــانِ   

- خودتی زی زی . 

- وی وی بنده.. زی زی شما.. جانم نه . 

ميزند ای مستانه ی قهقهه ... 

- س ديوونه دکتره ميگه خودش با حتما.. نميگره سراؼمم ديگه ببينه اينجوری منو مريضام از يکی اگه . 

ميشوم بلند جايم از و ميکنم آرامی ی خنده ... 

- ميکنم زحمت رفع ديگه من وی وی دکتر آقای ديگه خب . 

ميشود بلند جايش از ... 

- بودی؟ حاال کجا؟  

- برسم کارام به برم ديگه نه . 

آيد می همراهم هم او.. ميروم در طرؾ به ... 

- کنيا هوايی به سر نبينم ديگه.. سالمت به برو . 

 و ميروم ماشينم طرؾ به بيمارستان از شدن خارج با و ميزنم بيرون اتاقش از و ميدهم تکان سری و ميزنم مهربانی لبخند

.. ميکند جلب را نظرم بود شده پارک تر آنطرؾ کمی که رنگی مشکی لوکس ماشين بنشينم ماشينم درون اينکه از قبل

 طرؾ به و آيد می بيرون بيمارستان از بود زده چشم به آفتابی عينک که ای پوشيده شلوار و کت کچل مرد موقع همان

 را شيشه بود نشسته ماشين داخل که کسی و ايستد می عقب ی شيشه جلوی شود سوار اينکه از قبل و ميرود ماشين همان

 و ميگيرد کچل مرد از را ای بسته که ميبينم رو سام تعجب کمال در که ميشوم خيز نيم ماشين طرؾ به کمی.. ميکشد پايين

کنم تعقيبش تا ميپرم ماشين درون سرعت به.. افتد می راه به ماشين بعد و ميکشد باال را شيشه ... 
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 محله زيبای حد از بيش ی خانه باز دهان با من و ميکند توقؾ وياليی ی خانه جلوی طوالنی چندان نه مدتی از پس ماشين

 ماشين از مرد دو.. بود قصری خودش برای وياليی ی خانه اين.. ميبينم را بود زادگان اشراؾ ی محله که لوومری ی

 باز با و ميکنند همراهيش خانه در دم تا ميکنند اسکورت را او که انگار و ميکنند باز سام برای را عقب در و ميشوند پياده

ميکنم نظاره را رفتنشان تنها ها گيج مانند همانطور هم من و ميروند داخل سه هر در شدن ... 

 ماشين مستاصل.. مرد دو آن از خبری نه و ميشود سام از خبری نه اما ميدوزم وياليی ی خانه در به چشم طوالنی مدت

 باال را ام آفتابی عينک.. آيد می بيرون ويال از جوانی دختر و ميشود باز در موقع همان که برگردم تا ميکنم روشن را

.. ميبينم را سام خواهر سونيا، ناباوری کمال در و دهم تشخيص را اش چهره بتوانم تا ميکنم ريز را چشمانم کمی و ميدهم

 حرؾ ی همه يعنی ندارد؟ خبری سام از که بود نگفته بهبود و من به پيش ماه چند مگر ميکرد؟ چه اينجا در ديگر او

بودند؟ دروغ هايش  

 سونيا چشمانم.. ميزنم ماشين فرمان به محکمی ی ضربه دستم کؾ با و ميفشارم هم روی را هايم لب عصبانيت روی از

 برگردم خانه به تا اندازم می راه به را ماشين و ميزنم چشم به را ام آفتابی عينک آن از بعد و ميکنند دنبال خيابان پيچ تا را

 حد از بيش ی خانه اين اما و.. باشد داشته برايم ديگری چيز کردن تلؾ وقت جز نميکنم فکر سونيا کردن تعقيب زيرا

بود سام به متعلق صد در صد وياليی زيبای ... 

*** 

 و ميکنم پرت بؽلم صندلی روی را کنترل قراری بی با و ميکشم پوفی و ميکنم پايين و باال را تلوزيون های کانال هدؾ بی

 نفس کمی آزاد هوای در تا ميکنم باز را پنجره و ميزنم کنار را پرده کمی و ميروم پنجره کنار به و ميشوم بلند جايم از

 خودم دور وار حلقه را هايم دست و ميکشم تر پايين را ام بافتنی بلوز های آستين.. شود تمام لعنتی اضطراب اين تا بکشم

 ..ميپيچم

 که انسان ها وقت گاهی.. ميداد را نرفتنم يا رفتن دستور بهم و بود اينجا کسی کاش.. نرفتنم يا رفتن برای بودم دل دو

 حالت اين در هم من اکنون هم و کند مشخص را تکليفش و دهد دستور او به که باشد کسی الزم ندارد گيری تصميم قدرت

 چه ميخواستم موقع آن چه؟ نميگذاشت محلم و ميرفتم اگر چه؟ نميشدم مواجه خوبی اتفاق با و ميرفتم اگر.. ميبردم سر به

کنم؟ کار  

ميکنند نابود را آدم ها بودن دودل اين.. بودم متنفر تصميم يک در احتماالت وجود و بودن دودل از هميشه ... 

 ی محله در زيبا قصر آن سمت به ماشينم با کرده کاله و شال و ميگيرم قاطعی تصميم باالخره و ميکنم پا آن و پا اين کمی

ميروم لوومری ... 

 اينجا باشد هم شب خود تا اگر حتی.. ميمانم منتظر در به خيره و ميکنم پارک تر دور را ماشين کمی ميرسم قصر به وقتی

 را فرارهايش دليل بايد ديگر دفعه اين.. برود در دستم از که نميگذارم ديگر دفعه اين.. شود خارج قصرش از سام تا ميمانم

بگويد برايم .. 

*** 

 بودم دوخته قصر در به چشم بس از من و بود شده تاريک کامال هوا.. ميگذارم فرمان روی را سرم درمانده و خسته

 کشيده و در شدن باز صدای شنيدن با که بيفتند هم روی هايم پلک بود نزديک ديگر.. بود شده تار ديدم و ميسوخت چشمانم

 که رو سام صورت بود کوچه در که چراؼی تک با و ميگيرم باال را سرم بالفاصله خيابان آسفالت روی الستيک شدن

ميشوم روانه دنبالش به و ميکنم روشن را ماشين سرعت به.. ميبينم بود نشسته فرمان پشت .. 

 داشت قصد ظاهرا بود که جا هر اما نميدانستم را بود کجا مقصدش.. ميراند خلوت های خيابان در آوری سرسام سرعت با

بود محض ديوانگی تاريکی اين در هم آن سرعت اين با رانندگی زيرا برسد زودتر .. 
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 سياهی را جا همه و بود درخت و کوه تماما   برمان و دور.. ميشويم نميشناختمش اصال که ای جاده وارد مدتی از پس

 را جلويم ميداد اجازه که بود ماشين جلوی های چراغ نور تنها و ميرفتيم فرو شب دل در داشتيم که انگار بود گرفته محض

شب؟ وقت اين هم آن ميرفت کجا داشت او.. ميلرزد تنم ترس از.. ببينم  

ميکند توقؾ همانجا باشد ای دره جلوتر کمی که انگار و ميرود باال تند چندان نه شيب با سربااليی يک از دقايقی از پس .. 

 خاموش را ماشين جلوی چراغ نشود من متوجه اينکه برای و ميدارم نگه را ماشين پايين همان و نميروم باال سربااليی از

 و ميزند الستيکش به محکمی لگد عصبانی و ميشود پياده ماشين از سام.. ميشوم پنهان ای گوشه و ميشوم پياده و ميکنم

ميزند فرياد لرزانی و بلند صدای با باره يک به و ميگرد دستانش ميان را سرش ... 

- بدم؟ پس تاوان بايد کی تا.. جهنم اين از کن خالصم.. ميکنی نابودم داری...! خــــدا  

ميزند فرياد باز و مينشيند زمين روی زانو دو و ميزند ماشينش کاپوت روی محکمی مشت ... 

- کن خالصم کــــی؟ تــا بدم؟ پس تاوان بايد کی تا . 

 جلوی را دستانم.. ميشوند سرازير هايم اشک.. لرزانش صدای در شده آوار ؼم همه اين از ميگيرد درد ميشود، مچاله قلبم

 فرياد ميخواست دلم ميخواست؟ را شدنش خالص ميداد؟ پس تاوان من مرد.. نشود بلند هايم هق هق صدای تا ميگيرم دهانم

انصاؾ؟ بی بری ميخوايی کجا من بدون.." بگويم و بزنم " 

 باعث که بود سام ماشين های چراغ نور تنها تاريکی آن در.. ميکنند باريدن به شروع ابرها و ميکند ؼرشی آسمان ناگهان

 با هايم اشک.. بود گرفته آسمان سمت به را سرش زمين روی زده زانو همانگونه سام.. ببينم سختی به را اطرافم ميشد

 به و برميدارم آرام را هايم قدم.. برميدارم گام سربااليی سمت به و ميکشم عميقی نفس.. ميشوند عجين باران های قطره

 از که هايی چشم با و برميگرداند را سرش پايم صدای شنيدن و کنارش در کسی وجود احساس با ميرسم که اش نزديکی

ميگويد ناباوری با لب زير و ميکند نگاهم ميزنند دو دو تعجب ... 

- ميکنی؟ کار چی اينجا تو.. تو نفس؟  

ميگويم ميلرزيد، بؽض شدت از که صدايی با و ميزنم زانو کنارش و ميروم جلوتر ... 

- بزنم پيوند شکستی که رو عهدی اومدم . 

 از بالفاصله باشد آمده خودش به که انگار بعد و ميکند نگاهم حرکت بی ثانيه چند شده درشت های چشم و تعجب با سام

ميپرسد عصبانيت با و ميشود بلند جايش ... 

- کردی؟ پيدا جوری چه منو  

ميشود خيره شب سياهی به تنها کند نگاهم ای ذره اينکه بدون.. ميروم کنارش به و ميشوم بلند جايم از ناباورانه ... 

- مهمه؟ مگه  

ميزند فرياد عصبانی ... 

- کردی؟ تعقيب منو تو.. مهمه آره  

 و ايستم می روبرويش و ميروم و ميدهم قورت را دهانم آب سختی به.. ميفشارد درهم را گلويم بزرگی سيب مانند بؽض

ميزنم فرياد بلندی نسبتا صدای با خودش مانند هم من ... 

-  زود که بودی داده قول.. سام بودی داده قول تو.. نذاشتی باقی برام ای ديگه راه ميکردی فرار ازم همش تو ميکردم؟ نبايد

 حاال اما ميکنی تموم هميشه برای کابوسو اين و برميگردی که دادی قول ماشين تو آخر روز همون.. پيشم برميگردی

حرفات همه زير زدی ظاهرا . 
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ميزند فرياد ... 

- نبايـــ تو.. نفس کن بس ... 

ميزنم فرياد و اش سينه تخت ميزنم عصبانی ... 

- کردی؟ پيدا من برای بهتری جايگزين سال يک اين تو نکنه هــــان؟ چی؟ نبايد من  

ميگويم عصبی و ميکنم هيستيريکی ی خنده نميشنوم جوابی وقتی ميکنم نگاهش منتظر و ميکنم مکث کمی ... 

- بوده؟ ازش انتقام فکر به عمرش تمام که ميشه دختری عاشق کی.. خب آره  

- نفس کن بس . 

ميشوند سرازير هم هايم اشک و ميشکند بؽضم بار اين اما ميدهم ادامه لرزانی صدای با هم باز حرفش به توجه بی ... 

- آزار دل ميشه کهنه بازار به مياد که نو همينطوره هميشه.. بگو احمقو منِ  . 

ميرود آسمان به فريادش صدای باره يک ... 

- ميگی؟ مزخرؾ داری چرا.. کن بس ميگم بهت دارم  

- چيه؟ برای کردنات فرار دليل بگو پس مزخرفه اگه  

- توضيـــ برات بعدا.. نيست وقتش االن ... 

ميگويم ميلرزيد، بؽض شدت از که صدايی با و ميپرم کالمش ميان ... 

- بذاری؟ تنهام سال يک اين تموم مثل ميخوايی بازم کنی؟ فرار ازم ميخوايی بازم وقتشه؟ کی پس  

 سختی به که نفسی با و ميکنم هقی هق و ميزنم اش شانه روی آرام و ميکنم مشت را دستم.. ميرود باال هايم گريه صدای

ميگويم آمد، می باال ... 

-  مثل نکنه که ميکردم فکر همش.. نداشت خبر ازت کس هيچ شدم؟ زنده و مردم مدت اين تو من ميدونی انصاؾ؟ بی آره

 انتظار و نگرانی از اينجا نفس نگفتی ســـام؟ چرا.. ندادی خودت از خبرم يه حتی تو.. باشن آورده باليی توام سر کيان

ميکشه؟ درد نبودنتو لحظه هر که نگفتی ميده؟ جون ثانيه هر داره  

ميگيرد قاب را صورتم دستش دو با و ميزند بخشی آرامش لبخند و ميپاشد چشمانش در را مهربانی رنگ سام ... 

- ميری حال از داری.. نکن گريه ديگه تو فقط.. ميدم توضيح برات چيزو همه که گفتم.. نفسم باش آروم . 

ميگويم لب زير آرام ميلرزيد بؽض و سرما از که ای چانه با و ميدوزم چشمانش در چشم ... 

-  شيرينِ  رويای يه اينجا بودنت انگار.. کنارمی که نميشه باورم.. ميشه کنده جاش از داره قلبم.. باشم آروم نميتونم

 .زودگذره

 را ام گونه صورتم، دور اش شده قاب های دست با و ميچسباند ام پيشانی به را اش پيشانی و آورد می جلو را سرش سام

ميکند نوازش ... 

- نکن گريه فقط تو.. تو پيش اينجام، من.. نفسم نيست رويا . 

 در و ميگذارم هم روی را چشمانم و ميزنم آرامی لبخند باشد رسانده اثبات به برايم را بودنش هايش حرؾ اين با که انگار

 مرا کرده حلقه کمرم دور را هايش دست و ميکند آرامی ی خنده لبخندم، ديدن با سام.. ميکشم عميقی نفس بارانی هوای آن

ميگويد باری شيطنت لحن با و ميکشد آؼوشش در ... 
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- عسلی چشم بگيرم نفس ازت ها مدت از بعد ميخوام اينجا بيا يکم حاال . 

ميکشم نفس را تنش عطر و ميکنم فرو ستبرش ی سينه در را سرم ... 

- بود شده تنگ گفتنات عسلی چشم برای دلم . 

ميگويد گوشم زير آرام و ميپيچد دورم تر محکم را دستانش ... 

- نميشه تموم وقت هيچ که چيزيه من برای تو داشتن دوست باشه؟.. نفس نزن رو حرفا اون وقت هيچ ديگه . 

ميشوم خيره هايش چشم به و آورم می باال را سرم و ميکنم حلقه کمرش دور را دستانم او از تقليد به هم من ... 

- داره شرط يه . 

ميکنم باز لب که ميکند نگاهم منتظر ... 

- بدهکاری من به توضيح تا چند تو نره يادت . 

- باشه؟.. وقتش به ولی ميگم واست چيزو همه  

 موهای اش اشاره انگشت با و ميزند لبخندی.. ميدهم تکان باشه ی نشانه به را سرم ناچار به اما بودم ناراضی که چند هر

 را چشمانم.. مينشاند ام پيشانی روی طوالنی ی بوسه و ميشود خم کمی و ميزند کنار را ام پيشانی روی شده پخش و خيس

او با بودن ناب حس در ميشوم ؼرق و ميبندم ... 

ميگويد چشمانم در خيره و آورد می عقب را سرش ... 

- بخوری سرما ممکنه شدی خيس حسابی.. بيارن واست فردا ميگم ماشينتو.. خونه برسونمت بريم . 

 و ميرويم او ماشين طرؾ به و آييم می پايين سربااليی از هم دست در دست دو هر و ميدهم تکان باشه ی نشانه به را سرم

هستند؟ شدنی تمام زودی به يا داشت خواهند ادامه هم باز ها لحظه اين آيا که ميکنم فکر من  

آبه تو ماه تمام.. ميره سر مهتاب از شب  

خوابه جهان خوابيدی تو.. روياس يک عکس شبيه  

افتاده تو دست زمان.. ميگرده تو دور زمين  

داده شب به عمقی عجب تو سکوت کن تماشا ... 

 

 

 سام ميبينم و ميکنم باز را پنجره و ميزنم کنار را پرده و ميدوم پنجره سمت به تاب بی ماشينی بوق تک صدای شنيدن با

 با و ميکند سالم سر با و ميزند ای عاشقانه لبخند ميبيند که مرا.. است شده خيره ما ی خانه ی پنجره به ماشين به زده تکيه

 را سرم و ميزنم رويش به لبخندی.. ميکند اشاره کنم، عجله شدن حاضر برای اينکه معنای به اش مچی ساعت به انگشت

 نگاهم کنجکاوانه که بابا از و ميپوشم بود آويزان در کنار جالباسی به که را کالهم و پالتو بالفاصله و ميدهم تکان برايش

ميزنم بيرون خانه از و ميکنم خداحافظی ميکرد ... 

 خودش سمت به مرا ناگهان ميفشارم که را دستش.. ميکند دراز را دستش و آيد می سمتم به بالفاصله ميرسم که ماشينش به

ميگويد داری خنده لحن با و ميکند تعظيمی و مينشاند لبم روی کوتاهی ی بوسه تک و ميکشد ... 

- مادام بنژوغ . 
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ميگويم او از تقليد به و ميشوم خم جلويش کمی و ميکنم بلندی ی خنده ... 

- موسيو بنژوغ . 

 که هنگامی.. ميکند ماشين در نشستن به دعوت مرا و ميگذارد پشتم را دستش و ميدهد تحويلم را جذابش های خنده آن از

ميگويد نميرفت کنار لبانش روی از که لبخندی با من به رو ميگيرد جا ماشين در هم خودش ... 

- مادام؟ بريم کجا حاال خب  

- بزنيم حرفامونو راحت ميتونيم نيست شلوغ زياد اينکه هم.. داره طعمی خوش کيکای و قهوه اونجا.. فلور کافه بريم . 

- فلور کافه سوی به پيش پس.. باشه . 

*** 

 تمام که بود اين به کافه اين زيبايی.. ميدهيم را کيک دو با الته کافه دو سفارش و مينشينم هايمان صندلی پشت دو هر

 پاريس های کافه ترين معروؾ از يکی همچنين و بود شده چيده خيابان کنار در و کافه از بيرون هايش ميز و صندلی

 ...بود

 خوردن مشؽول دو هر.. ميرود و ميگذارد ميز روی را کيک با ها قهوه و آيد می ميزمان سر پيشخدمت مدتی از پس

 ی گونه روی کوچيکی زخم جای متوجه و ميکنم نگاهش خيره.. مينوشد را اش الته کافه اول ی جرعه سام.. ميشويم

 اشاره زخم به.. ميرساند نظر به تر مردانه را اش مردانه ی چهره و نميزد چشم به بد هم زياد که ميشوم اش استخوانی

ميگويم و ميکنم ... 

- نبود صورتت روی زخم اين يادمه که جايی تا . 

ميگويد و ميکشد دستی زخم جای روی و ميزند پوزخندی ... 

- پدر اصطالح به کيانِ  طرؾ از يادگاريه يه . 

ميپرسم تعجب با ... 

- زده؟ رو تو اون کيان؟  

ميگويد خونسرد و ميکند نگاه خيابان در تردد حال در های ماشين به و برميگرداند را سرش ... 

-  و دور هم از لحظه هر ميشد باعث همينم نميخوند باهم فکرامون طرز.. نداشتم خوبی ی رابطه پدرم با وقت هيچ من

نبود باشه داشته وجود بايد فرزند و پدر يه بين که حرمتی کيان منو بين وقت هيچ.. بشيم دورتر . 

- چی؟ مامانت پس  

- .. ميشد بدترم وضع اين م عمه وجود با.. نميداد اهميت ما به زياد.. بود بابام گوش به حلقه ؼالم جورايی يه هميشه مامانمم

بوديم مستثنا قاعده اين از سونيا منو فقط بود شده سوزونده ريشه از محبت و عشق خانواده اين تو انگار . 

 با و ميکنم دستم های انگشت با کردن بازی به شروع و ميکنم نگاهش چشمی زير... ميگذرد سکوت در ای دقيقه چند

ميشکنم را سکوت ترديد ... 

- نميشی؟ ناراحت بپرسم ازت سوالی يه اگه  

 .بپرس-

- ميدونی؟ چيزو همه که گفتی عمت به  
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ميزند پوزخندی ... 

- بگم بخوام که نداشت دليلی نه . 

ميگويم متعجب ... 

- چی؟ يعنی  

-  داره االنم.. داد جوابشو خوب اونم خدا به سپردمش فقط.. کنم نابودش يا مجازات بخوام که نبود ديگه کس يا شاهين عمم،

ميکنه مرگشو آرزوی روز هر که ميکشه عذابی . 

ميشوند گرد تعجب از چشمانم ... 

- شده؟ چی مگه چی؟ برای  

 

ميگويد نامعلومی ی نقطه به خيره و ميدزدد من از را چشمانش ؼم و برميگرداند را سرش ... 

-  جزای داره منم ی عمه.. نميمونه جزا بی کس هيچ اعمال اينجا.. راسته واقعا مکافاته دار دنيا ميگن اينکه نفس؟ ميدونی

داد دست از رو تکلمش قدرت همينطور و شد لمس بدنش طرؾ يه منتظره ؼير خيلی ی سکته يه با.. ميبينه کاراشو . 

- اينجان؟ تو با خانوادتم. نميشه باورم  

-  يه به حاال زمان و زمين به فروشيش فخر و اقتدار همه اون با آرمند ی فيروزه ميکرد فکرشو کی.. بشه باورت نبايدم

کنم ولشون تنها ايران تو نميتونستم.. اينجان همه مامانم و خانوم عمه و سونيا آره.. باشه افتاده خواری و خفت همچين . 

 سخت برايش ها حرؾ اين زدن که ميدانستم.. ميکشد موهايش ميان دستی عصبی سام.. ميکنم نگاهش تنها حرؾ بی

 صورت به مهربانی لبخند و ميگيرم هايم دست ميان بود ميز روی که را دستش ممکن جو از شدن خارج برای.. است

ميگويم بخشی آرامش لحن با و ميزنم اش برافروخته ... 

- نه؟.. شد تموم کابوسا اين ی همه ديگه.. هميم پيش تو منو که اينه مهم االن.. گذشته بوده چی هر خالصه  

 که بود چيزی چشمانش در که انگار.. ميشود مچاله قلبم نگاهش ؼم اين از.. ميدهد تکان را سرش و ميزند اجباری لبخند

ميگويم دلم لرزش به توجه بی... دارد ادامه ها کابوس اين هم هنوز ميگفت بهم ... 

- باشيم هم پيش اينکه خاطر به فقط کردم تعطيل کارو امروز بزنيم؟ قدم يکم سن رود کنار بريم . 

 سام.. ميشويم بلند جايمان از.. مينشاند رويش ای بوسه و آورد می باال را بود دستانش ميان که را دستم و ميزند لبخندی

ميرويم ماشينش سوی به هم دست در دست دو هر و ميکند حساب را ها قهوه پول ... 

*** 

ميگويد و ميشود خيره نيمرخم به سام که ميکرديم نگاه را سن رود ی کننده خيره ی منظره ها نرده به زده تکيه دو هر ... 

-  ؼمی يه.. ميکردی نگاه اطراؾ به و بودی داده تکيه نرده به.. ديدمت همينجا بار اولين برای فرانسه بودم اومده که اوايل

 و نميشد اما نخور ؼصه ديگه اينجام من که بگم بهت و جلو بيام ميخواستم همش.. ميکرد مچاله قلبمو که بود چشمات تو

 ؼم ديدن با دفعه هر و ببينمت هم دور از شده تا اينجا ميومدم روز هر تقريبا بعد به اون از.. ميداد عذابم بيشتر همين

 وقتی روز يه اينکه تا شدم ناراحتيت همه اين باعث که ميشدم متنفر خودم از بيشتر ميريختی گاهی که اشکايی و چشمات

 به و بودی زده تکيه ها نرده به وايساديم، ما االن که همينجايی دقيقا تو.. گرفتی مچمو بودم شده زيباييت محو حواس بی که

 چشمای.. بود کرده اناری سفيدتو لپای سرد هوای و بود پخش هوا تو بلندت موهای.. بودی شده خيره دستت تو عکس يه

 ميشدم تر نزديک بهت قدم به قدم داشتم اراده بی.. ميکرد تر ديوونه منو ی ديوونه دل و ميدرخشيد اشکات برق از عسليت
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 با.. بگيريش تا شدی خم ها نرده روی تو و شد رها دستت از بود دستت که عکسی و زد برق و رعد آسمون دفعه يه که

 بؽلت پشت از که وقتی.. دويدم سمتت بيارمو طاقت نتونستم که بيفتی نرده روی از نزديکه که ديدم آسمون دوم ؼرش

ميدونی خودت... که بعدشم شد آروم ناآرومم، قلب گرفتم . 

 بيخيال اما ايستاده می تماشا به دور از و آمده نمی نزديک گاه هيچ ميديده دور از مرا وقتی چه برای که بپرسم ميخواهم

 احساسی پر لبخند..بود زياد دادن توضيح برای وقت.. کنيم پر ديگری های حرؾ با را لحظه اين که ميدهم ترجيح و ميشوم

.. ميدهم تکيه اش سينه به را سرم او به پشت و ميدهم جای آؼوشش در را خودم و ميکنم اش داشتنی دوست های آبی نثار

 گرمش آؼوش در بيشتر.. مينشاند ای بوسه موهايم روی و ميکند قفل درهم شکمم روی و ميکند حلقه کمرم دور را دستش

ميگويم و ميروم فرو ... 

- تو باشمو من فقط هميشه کاش.. باشه نداشته تمومی وقت هيچ لحظه اين کاشکی . 

ميگويد گوشم زير و ميکند فرو گردنم در آرامی به را سرش ... 

-  نفس؟ ميدونی.. نميذارم تنهات وقت هيچ و دنبالتم سايه يه مثل نکنی حس وجودمم اگه حتی کنارتم جا همه و هميشه من

 هر.. نميشه هرکس نصيب عشقی همچين.. خوشبخيتم خيلی بخشيده هديه قلبامون به خدا که عشقی همه اين خاطر به تو منو

باشه هم پيش قلبامون که اينه مهم نميکنه، فرقی باشيم جا . 

 روی پی در پی های بوسه سام.. برميگردانم طرفش به را سرم و ميزنم گلش شهد از تر شيرين های حرؾ به لبخندی

ميکشد عميقی نفس و مينشاند گردنم ... 

- منه سهم هميشه عطر اين باشه هم خودخواهانه اگه حتی.. بکشم نفس وجودتو عطر ميخوام . 

 چشمانش به را خمارم های چشم و ميکشم عميقی نفس.. ميکند داغ را بدنم گوشم زير و گردن روی داؼش های نفس

ميگويد بيايد قلقلکم که جوری گوشم زير و ميکند آرامی ی خنده هايم چشم خماری ديدن با که ميدوزم ... 

- ميدما خودت و خودم دست کار عموم جلوی جا همين ميکنی نگام خواستنی اينجوری . 

 داؼش های لب ميان هايم لب که بزنم حرفی تا ميکنم باز دهان و ميدهم سر بلندی ی خنده و ميکنم کج بالفاصله را سرم

 چشم ی شاهزاده همان او و بخش لذت و شيرين ای بوسه در ميشوم ؼرق و ميشوند بسته خود به خود چشمانم.. ميشود قفل

ها دلتنگ سرزمين به شده تبعيد منِ  برای ميشوند رويايی گاهی ها لحظه و بود من ی ممنوعه مرد.. آبی ... 

 شيطنت لحن با ميکرد تر داغ را داؼم صورت سرهمش پشت و تند های نفس که حالی در و ميکشد عقب را سرش سام

ميگويد آميزی ... 

- انگيز هوس و قرمز همونجور ميده؟ فرنگی توت ی مزه لبات که بودم گفته بهت حاال تا . 

ميگويم صدايم در ای خنده ته با و ميگيرم دندانم ميان را لبم خاصی حالت با و ميکنم خمار را چشمانم ... 

- شيطون شديا حيا بی . 

ميگويد و اندازد می باال ابرويی و ميدهد تحويلم جذابی ی خنده ... 

- نفسم داره عالمی حياييم بی باشی عشقت کنار وقتی . 

ميگويم چشمانش در خيره و ميکنم نوازش را اش گونه روی زخم جای و آورم می باال را دستم ... 

- دارم دوست تا هزار . 

ميگويد چشمانم در خيره و ميزند کنار را صورتم روی شده پخش موهای اش اشاره انگشت با و ميزند لبخندی ... 

- ميخوامت يکی و هزار . 
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 را پالتويم و کيؾ امروز زياد کار از خسته.. ميبندم سرم پشت را در خانه به شدن وارد با و ميچرخانم قفل درون را کليد

 اش عالقه مورد ی برنامه تماشای مشؽول خانه های راحتی روی که بابا سمت به و ميکنم آويزان در کنار لباسی چوب به

ميگويد و ميزند ای پدرانه لبخند بابا.. مينشانم اش پيشانی روی ای بوسه و ميکنم سالمی و ميروم بود ... 

- دخترم نباشی خسته.. سالم . 

 اخم با و ميدهم بود، زياد رفتن راه از ناشی دردش که پايم مچ به فشاری و ميکنم جمع درهم را پاهايم و مينشينم مبل روی

ميگويم درهم های ... 

- رفت در خستگيم ديدم که رو شما ولی هستم خيلی که خسته . 

- درميره؟ خستگيت که ميشی خوشحال انقدر من ديدن از يعنی.. نگووو دروغ  

ميگويم جوابی حاضر با ... 

- درنميره؟ خستگيتون من ديدن با شما چيه؟ مگه.. بله  

ميگويد و ميزند کنار را صورتم روی شده پخش بلندِ  موهای و ميکند آرامی ی خنده بابا ... 

- درنره؟ خستگيش و نشه شاد زندگيش ی همه ديدن با پدر يه ميشه مگه  

ميگذارم اش شانه روی را سرم ... 

-  انگيزه اين بهم منتظرمه که هست کسی ميدونم خونه بيام سرکار از ميخوام وقت هر که همين.. هستين که خوبه قدر چه

 بها گران نعمت اين قدر واقعا بعضيا.. بزرگيه خيلی نعمت يه کنارم در شما بودن.. برسم زودتر و کنم عجله که ميده رو

دادن دست از رو بزرگی نعمت چه ميفهمن تازه بدن دست از رو مادرشون و پدر که وقتی نميدونن رو . 

 بود کرده هديه بهم خداوند که لذتی.. ميکند لذت در ؼرق را وجودم هايش نوازش و مينشيند صورتم روی بابا لرزان دست

بود داشتن پدر نعمت همان لذت اين و ... 

-  پدری درست نازنين برای شايد.. بمونی تنها شرايطی هيچ تو نميذارم کنارتم هميشه من.. دخترم نکن رو چيزا اين فکر

بری دستم از توام نميذارم اما اومد سرش بال اون که بودم نکرده . 

 زير دويمان هر ام معده قور و قار صدای شنيدن با.. ميکنم پاک را بود شده سرازير چشمم ی گوشه از که اشکی ی قطره

ميگويد بابا و ميزنيم خنده ... 

-  يه همونجام بيرون برين باهم دنبالت بيان ميخوان نخوری شام که گفت زد زنگ دوستت.. ها گرسنته حسابی اينکه مثل

ميخورين چيزی . 

ميگويم تعجب وبا ميکنم بلند بابا ی شانه روی از را سرم ... 

 ويانا؟-

-  خريد برات کريسمس که رو لباسی بگم بهت ک گفت اينم راستی.. برسن االناس که شو حاضر پاشو هم حاال.. دخترم آره

بپوشی رو . 

ميزنند بيرون حدقه از هايم چشم ... 

- کنم استراحت ميخواست دلم خستم خيلی من مناسبت؟ چه به آخه . 

- ميشه عوض هوات يکمم بيرون ميری ميخواد؟ مناسبت رفتن بيرون مگه.. ببينم پاشو . 
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- اومدم بيرون از االن همين که من . 

- تفريحه واسه اين بود کار واسه اون.. ميکنه فرق يکی اين با اون . 

 دل در و بگردم ويانا اهدايی لباس دنبال تا ميکنم باز را کمد در و ميروم اتاقم طرؾ به و ميشوم بلند جايم از اجبار به

 هم بار يک حتی و بود شده فراموشم کل به بود آورده برايم کريسمس که زيبايی لباسی.. را اش حافظه ميکنم تحسين

ميگويم حين همان در و ميکنم فرو کمد در بيشتر را سرم.. بودم نکرده اش استفاده ... 

- نميايين؟ شما  

- بگذرون خوش من جای برو تو.. ميگيرم درد استخون زود گذشته ازم سنی که منم سرده هوا دخترم نه . 

 

 خانه اوقات اکثر که هم من.. کند باز برايش را دلش ی سفره تا نداشت همدمی که حيؾ خانه در بودنش تنها از ميگيرد دلم

 اتفاقی نکرده خدايی که ميترسيدم ميگذاشتم تنهايش خانه در که وقت هر هم طرفی از.. بگذراند من با را وقتش که نبودم

 که بار هر حاال اما بود راحت خيالم.. بودند بقيه و دخترش و بانو بوديم که ايران.. کنم کمکش که نباشم من و بيفتد برايش

 از ؼم نميتوانستم ديگر زيرا باشد بابا مراقب خودش ميايم و ميروم من تا ميشدم خدا دامن به دست ميزدم بيرون خانه از

کنم تحمل هم را او دادن دست ... 

*** 

 که نگهبانانی از يکی.. ميدارد نگه پاريس های رستوران ترين مجلل و بهترين از يکی جلوی را لوکسش ماشين ويهان

 از پس و ميگويد آمدی خوش فرانسه به و ميکند باز من برای را در و ميدود ما سمت به بالفاصله بود ايستاده در جلوی

 رستوران در جلوی دو هر.. کند پارک رستوران مخصوص پارکينگ در را ماشين تا مينشيند فرمان پشت ويهان شدن پياده

 حلقه دست به آرام بازويم با و ميگيرد ام خنده که ميکند نگاهم خاصی حالت با و ميکند حلقه را دستش ويهان.. ايستيم می

ميگويم خنده با و ميزنم اش شده ... 

- نيست الزم کارا اين . 

ميگويد دارد، کردنش پنهان در سعی که لبخندی با و ميکند ريز را چشمانش ويهان ... 

- نذار تو کنم رفتار جنتلمنا عين ميخوام بار يه من حاال . 

ميگويد و اندازد می دستش ی حلقه در و ميگيرد را دستم ... 

- مادام؟ بريم.. شد بهتر اينجوری حاال.. آهان  

 قصد انگار که پوشی شيک بسيار جمعيت ديدن با.. ميشويم رستوران وارد دو هر.. ميدهم تکان سری و ميزنم لبخندی

ميگويم آرام ويهان به رو و ميماند باز دهانم بفروشند فخر يکديگر به زيبايشان بسيار های لباس با داشتند ... 

- مياد؟ کی خودش پس.. بپوشم رو خريده واسم کريسمس که لباسی گفت ويانا چرا بگو پس  

ميگويد گوشم دم آرام ويهان ... 

- ميرسه ديگه االنا داشت کار يکم . 

ميگويد فرانسه به ويهان به رو و آيد می سمتمان به رستوران های پيشخدمت از يکی ... 

- اونجاس شما ميز شهباز آقای اومدين خوش . 
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 و ميکنم نگاه ويهان به باز دهان با.. ميرود و ميکند اشاره ميشد آماده ويژه های مهمان برای که مجللی ميز به دست با و

ميگويم و ميکنم ريز را هايم چشم ... 

- خبريه؟ امروز  

ميگويد خونسردانه ... 

- باشه؟ خبری بايد نه  

- ميده؟ معنی چه اينا... و ويژه ميز رزرو.. مجلليو رستوران همچين يه انتخاب  

ميگويد است خيره روبرو به که حالی در خونسردانه هم باز ... 

- مياييم اينجا زياد مامان و ويانا منو . 

 منتهی سرسبزی جنگل به طرفش يک و بود ای شيشه سرتاسر که رستوران دوم ی طبقه به باهم و اندازم می باال ای شانه

 اشتها ؼذاهای به.. مينشينيم ويژه مهمانان مخصوص ميز پشت و ميرويم آب، پر ی رودخانه يک به ديگرش طرؾ و ميشد

ميگويم ويهان به رو و ميکنم نگاه بود ميز روی که برانگيزی ... 

- بخورم؟ نبايد من که رو اينا ی همه  

ميکند تر لبی و برميدارد را قرمزش شراب گيالس و ميخندد آرامی به ... 

- من با اونش نباش نگران . 

 به رو بود پوشيده که رسمی و زيبا لباس ديدن با.. ميرسد سر هم ويانا موقع همان که ميشوم خوردن مشؽول و ميخندم

ميگويم شده ريز های چشم با هردويشان ... 

- ميزنين مشکوک خيلی شماها.. خبريه يه امشب مطمئنم من . 

ميگويد من به رو و ميکند بلندی ی خنده ويانا ... 

- معلومه؟ انقدر يعنی  

ميشوند گرد هايم چشم ... 

 خــبــريـــه؟-

ميگويد لبش روی لبخند با و ميگذارد جلويم را کوچکی ی شده کادوپيچ ی جعبه ويهان ... 

- عــزيــزم مبارک تولدت . 

ميپرسم تعجب با و ميکنم نگاه را دو هر زده شوک ... 

 تولد؟-

ميگويد و ميزند لبخندی ويانا ... 

-  به.. کنيم سورپرايزت که گرفتيم تصميم ويهان با و بود يادم رو تولدت روز خوبه خيلی من ی حافظه اونجا از.. ديگه آره

بشی ؼافلگير تا نگه بهت که گفتيم باباتم . 

 باز بود دويشان هر طرؾ از ای هديه که را ای شده کادوپيچ کوچک ی بسته و ميکنم تشکر دو هر از و ميزنم لبخندی

 مقابل و ميکشم بيرون اش جعبه از را گردنبند.. ميبينم را زيبا بسيار ظريؾ طالی گردنبند يک تعجب کمال در و ميکنم

ميگيرم چشمانم ... 
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- ها بچه ممنونم واقعا.. قشنگه خيلی . 

ميگويد و آيد می طرفم به و ميشود بلند جايش از بالفاصله ويهان ... 

- گردنت بندازم من بده . 

.. ميدهد زينت زيبايشان گردنبند با را گردنبندم از خالی گردن او و ميگيرم باال را بلندم موهای.. ايستد می پشتم ويهان

 تشکر هردويشان از دوباره و ميکشم دست بود قرمز و سفيد های نگين از پر رويش که گردنبند به و ميزنم لبخندی

 ...ميکنم

 نام و ميرود رستوران سن روی دستی به ويولون مرد پايين ی طبقه در ميشود تمام ؼذاهايمان خوردن که مدتی از پس

 های زوج.. ميکند نواختن به شروع و ميگذارد اش شانه روی را ويولون و ميکند اعالم بنوازد ميخواهد که را آهنگی

 پخش ويولون سوزناک نوای از که رمانتيکی و ماليم آهنگ با همراه سن جلوی و ميشوند بلند جايشان از تک به تک جوان

 لذت با.. برميگيرد در را رستوران فضای ماليمی نورپردازی و ميشود کم ها نور.. ميشوند رقص مشؽول دو به دو ميشد

 کاش ميکنم دعا دل در و ميکنم نگاه ميرقصيدند يکديگر آؼوش در عاشقانه چنان آن پسران ی سينه بر سر که دخترانی به

 ی خيره نگاه و برميگردانم را سرم.. کنم تجربه را گرمش آؼوش ميان رقصيدن لذت ديگر بار يک تا بود اينجا هم سام

 و ميدهد باال را ابرويش تای يک و ايستد می ام صندلی کنار و ميشود بلند جايش از.. ميبينم را خودم روی به ويهان

ميکند دراز سويم به را دستش و ميريزد اش مشکی چشمان در را شيطنت ... 

- نميکنی؟ رد که منو رقص درخواست  

ميگردم دليل دنبال کردن خالی شانه برای و ميکنم نگاهش مستاصل ... 

- سنگينه معدم.. خوردم ؼذا تازه آخه . 

ميکشد و ميگيرد را دستانم از يکی و ميشود خم ... 

- نخوردی چيزی که تو بعدشم نيست قبول ای بهانه هيچ . 

 با و ميشوم بلند جايم از ناچار به.. برميگرداند را سرش و ميزند ای بدجنسانه لبخند هم او که ميشوم خيره ويانا به درمانده

 مرد ميرسيم سن نزديکی به که وقتی.. ميشوم قدم هم پايين ی طبقه تا ويهان با و ميگيرم را لباسم حرير ی دنباله دست يک

 دستش يک و ايستد می روبرويم ويهان.. ميکرد نوايی هم آن همراه و مينواخت را نوازی گوش موسيقی ويلون با همچنان

 روی را آزادم دست.. ميگيرد دستش يکی آن ميان مرا دست و ميکشد خودش طرؾ به مرا و ميکند حلقه کمرم دور را

 هيچ با سام جز به من.. نبود رضا دلم رقص اين به اصال اما چرا نميدانم.. ميگيرم فاصله او از کمی و ميگذارم اش شانه

 حس اين از من و ميکرد زنده را سام به خيانت حس وجودم در ويهان با رقصيدن و بودم نشده پا هم رقص در ديگری مرد

 فشار با.. بداند را بودنم معذب دليل که نداشت خبر من زندگی در ديگری مرد وجود از هم بيچاره ويهان.. بودم بيزار

 شده گم فضا بر حاکم تاريکی ميان در که ويهان چشمان سياهی به و ميگيرم باال را سرم ميشود وارد کمرم به که آرامی

ميپرسد مقدمه بی خيلی و ميزند رويم به مهربانی لبخند.. ميکنم نگاه بود ... 

- شدی؟ عاشق حاال تا  

 به را سرم تنها ای اضافه توضيح بدون همين برای بود سخت برايم حقيقت گفتن چرا نميدانم.. ميکنم نگاهش زده شوک

ميگويد صدايش در ای خنده ته با و ميخندد آرام.. ميشوم خيره مبهمی ی نقطه به و ميدهم تکان آره ی نشانه ... 

- نباشی عاشق ديگه تو اينکه مگر دادم دست از شانسمو من پس.. شد حيؾ . 

 شانس؟-

- نگرفتی؟ منو حرؾ منظور که بگی ميخوايی يعنی  
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ميگويد و ميزند لبخندی که ميکنم نگاهش شده درشت های چشم با ... 

- بشم؟ عاشق نمياد من به چيه  

ميکنم نگاهش مستاصل ... 

- چيه؟ منظورت  

- شانســ تو با شايد که کردم فکر من ... 

ميگويم و ميپرم کالمش ميان.. ميروند درهم هايم اخم ... 

-  ادامه ديگه که ميکنم خواهش ازت قائلم برات که احترامی تمام با.. ميکنه فرق ميکنی فکر تو چيزی اون با من شرايط

 .ندی

- ميخواســ فقط من ... 

 گوی ديدن با اما بروم که برميگردم و ميکشم بيرون آؼوشش از را خودم بالفاصله.. ميشوند روشن ها چراغ موقع همان

نميشنوم ديگر را ويهان حرؾ ی ادامه و ميزند خشکم جا در ای نشسته خون به آبی های ... 

 

 روی که ويهان دست به توجه بی.. ام بدشانسی بر ميفرستم لعنتی و ميکنم مشت را دستم و ميگذارم عقب قدمی اراده بی

 از و ميکند تند پا ميبيند مرا تا او اما ميدوم بود کرده رفتن عزم و برگشته که سام سمت به بود نشسته عريانم بازوی

ميگويم تند و برميگردم ويهان سمت به.. ميشود خارج رستوران ... 

- ميگيرم تماس باهاتون بعدا.. برم بايد من . 

 چشم.. ميبينم را رستوران جلوی سام ی شده پارک ماشين و ميزنم بيرون رستوران از و نميمانم ويهان جواب منتظر و

 ميچرخانم سرم.. ميکند هدايت ماشين سمت به مرا و ميشود کشيده پشت از دستم ناگهان که کنم پيدا را خودش تا ميگردانم

ميگويم الفاصلهب.. ميلرزاند را قلبم سام ی برافروخته صورت و ... 

- ميکنی؟ کار چی داری  

 ميان از عصبانيت با و مينشيند کنارم هم خودش و ميکند پرت داخل به مرا و ميکند باز را ماشين در کند نگاهم اينکه بدون

ميگويد اش شده کليد های دندان ... 

- بشه روشن تو و من بين چيزايی يه بايد امشب . 

آورد می باال صورتم مقابل را دستش که دهم توضيح برايش تا ميکنم باز دهان بالفاصله ... 

- بشنوم چيزی نميخوام . 

 ...اما-

 را گلويم بؽض و ميشود بسته دهانم.. ميکند شليک صورتم در را اش جذبه و عصبانيت و برميگرداند را سرش ناگهان

ميکرد کوک برگشته بخت من برای را مخالفش ساز هميشه که زندگی اين به لعنت.. ميفشارد درهم ... 

 صدای تا ميگذارم دهانم جلوی را دستم و برميگردانم ماشين ی پنجره طرؾ به را سرم و ميزنم تکيه ماشين صندلی به

نشود بلند ام گريه ... 

 به و ميگويم آخی درد از.. ميکشد بيرون طرؾ به مرا دست و ميکند باز را ماشين در ميرسيم زيبا قصر همان به وقتی

 سام زياد سرعت ميشويم که خانه بزرگ حياط وارد.. نکند گير پايم زير تا ميگيرم را لباسم ی دنباله.. ميشوم روانه دنبالش
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 بالفاصله سام.. ميخورم سکندری زمين روی و ميکشم جيؽی درد از.. بخورد پيچ ها سنگريزه روی پايم ميشود باعث

ميگويد بلندی صدای با و ميکشد را دستم دوباره عصبانيت با و برميگردد ... 

- ببينم پاشو . 

 اشک و ميشکند بؽضم ميکرد؟ نوا بی منِ  خرج چگونه را بيرحمی همه اين مرد اين و ميکنم حلقه پايم مچ روی را دستم

ميزنم فرياد لرزانی صدای با و ميشوند سرازير هايم ... 

- شم بلند نميتونم خورده؟ پيچ پام نميبينی مگه . 

 کنار پايم مچ روی از را ام شده حلقه دست و ميزند زانو زمين روی کنارم و ميفشارد هم روی را هايش لب کالفه سام

 ميکند رها را پايم.. ميفشارم هم روی را چشمانم و ميشود بلند نهادم از آه درد از ميگذارد مچم روی که را دستش.. ميزند

 چيزی تا ميکنم باز دهان و ميکنم نگاهش تعجب با.. ميکند بلندم زمين روی از و اندازد می پاهايم و کمر زير دست و

ميبندد را دهانم حرفش با که بگويم ... 

- نفس بگير خون خفه . 

 قلب اين مهربانی و ميشنوم را قلبش تند های تپش صدای و ميکنم فرو اش سينه ميان را سرم و ميگيرم دندانم ميان را لبم

بود؟ رفته کجا  

آيد می سمتم به و ميکند تنش از عصبانيت با را کتش و ميکند رها ها اتاق از يکی تخت روی مرا ميشويم که خانه وارد ... 

 

- بود؟ کی مرتيکه اون.. بده توضيح  

ميکنم نگاهش استيصال با و ميکنم فراموش را مچم درد ... 

- دوسته يه فقط ويهان.. نيست ديدی تو که چيزی اون چی همه . 

ميزند صداداری پوزخند ... 

- فاميليش؟.. ويهانه شازده اين اسم پس  

ميشوند گشاد تعجب از چشمانم ... 

- کار؟ چی ميخوايی فاميليشو  

- بده منو جواب.. نباشه کاريت تو . 

ميگويم ترس با و ميگذارم بازويش روی را دستم ... 

- ميکنی اشتباه داری.. بدم توضيح بذار.. سام ميکنم خواهش . 

ميگويد اش شده کليد های دندان ميان از و ميشود خم رويم عصبانيت با و ميزند کنار را دستم تشر با ... 

-  نيومدم همونجا که کردم آقايی خيلی.. ميرقصيدی داشتی مرتيکه اون بؽل تو رسيدم که من بده؟ توضيح ميخوايی رو چی

سرويــ دهنشو نزدم و ... 

ميدهد ادامه و ميکشد پوفی عصبانيتش کردن فروکش برای و ميبندد را هايش چشم و ميگذارد تمام نيمه را حرفش ... 

-  چيز؟ همه به ميزنی گند ميره پيش خوب داره چيز همه ميکنم فکر که وقت هر چرا نفس؟ وايسادم زندگيت کجای دقيقا من

 چـــرا؟
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ميگويم و ميکنم خفه گلو در را هقم هق و ميکشم باال را ام بينی آب ... 

- کن باور.. نيست چيزی ويهان و من بين کن باور . 

- کن ثابتش کنم باور ميخوايی اگه . 

 و ميکنم حلقه دورم را دستم.. بود کرده لرز بدنم سرد هوای و نازک لباس آن با.. ميکنم پاک دستم پشت با را هايم اشک

 ...ميگويم

-  نشسته باال ی طبقه چون ولی بود پيشمون هم ويانا امشب ويهان منو جز به.. شدم آشنا خواهرش طريق از ويهان با من

 وگرنه نداره خبر من زندگی تو ديگه مرد يه وجود از اون.. شدم مجبور.. برقصم ويهان با نميخواستم من.. نديديش تو بود

برقصم باهاش که نميخواست ازم وقت هيچ . 

-  مثل ميکنی زندگی اروپا تو چون نميشه دليل نفس بفهم اينو کردی؟ قبول چی برای.. ميدونستی که تو اما نداشت خبر اون

 دارم ؼيرت و ايرانيم مرد يه من.. باشم تفاوت بی مسائل اين به نسبت که باش نداشته توقع منم از کنی رفتار اروپاييا

 ؼريبه مرد يه با که نيست اين فقط خيانت.. کرد نخواهم و نميکنم خيانت وقت هيچ اما دارم آزادی تقريبا روابط که درسته

 از روحت از جسمت از داره دوست و داری دوسش که اونی از ؼير ای ديگه مرد بدی اجازه يعنی خيانت بشی بستر هم

نفس کن فرو کوچولوت مؽز تو اينو.. ببره لذت ديدنت . 

 خودم از بايد چگونه ميگفتم؟ چه.. ميسوزاند را استخوانم مؽز تا هايش حرؾ.. ميپوشانم دست با را اشکم از خيس صورت

باد خودم بر لعنت که کردم خودم.. بود خودم از اشتباه.. بودم محکوم جوره همه ميکردم؟ دفاع .. 

- برقصی؟ مرتيکه اون با شی مجبور بخوايی که بودين رفته اونجا مناسبت چه به اصال  

ميگويم و ميکشم باال را ام بينی آب و اندازم می پايين را سرم و ميکشم پايين را هايم دست ... 

- اينکه برای.. کنن سورپرايزم ميخواستن اونا ... 

- چی؟ برای  

- تولدمه امروز . 

ميپرسد متعجب و آورد می باال را سرم و ميگذارد ام چانه زير را دستش ... 

- نگفتی؟ من به چرا تولدت؟  

ميگويم و ميشوم خيره مبهمی ی نقطه به کنم نگاهش اينکه بدون ... 

- نبود يادم خودمم . 

ميگويد و ميزند کنار را صورتم کنار شده ريخته موهای و ميشود خيره نيمرخم به و مينشيند تخت روی کنارم ... 

- بدهکاريم بهم عذرخواهی يه دوتاييمون اوصاؾ اين با . 

- چی؟ برای تو  

- نبود يادم تولدتو روز اينکه برای . 

ميگويم و ميزنم بود شده پيشش لحظه چند طوفان جايگزين که آرامش های آبی به لبخندی ... 

- ميخوام معذرت . 

- نيست قبول ينجوریا . 



 

 

ی انتقامالهه   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  242 صفحه

ميگويم تعجب با و ميکنم نگاهش شده گشاد های چشم با ... 

- قبوله؟ جوری چه پس  

ميگويد و ميدواند اش آبی های چشم در را شيطنت و اندازد می باال را ابروهايش ... 

- بزنه گاز فرنگی توت کرده هوس دلم . 

ميگويد و ميکند هايم لب به ای اشاره ابرويش با که ميکنم نگاهش تعجب با همانطور شده گرد های چشم با ... 

- بياد بده يکی . 

 يک وسعت به دريػ، بی داشت محبتی قلبش.. بود من مهربان مرد همان او و ميشود کج کمی لبخند ی نشانه به لبم گوشه

 زود من مرد.. ميزد فرياد را محبت قلبش تپش هر با و بود مهربان من مرد.. نميشد مرد خشونت با فقط که مرد.. دريا

ميشد بخشيده هم زود و ميبخشيد ... 

 

 

 صورتم به خون.. ميفرستيم يکديگر آؼوش به را هايمان لب و ميکنيم پر را ميانمان ی فاصله اندک دو هر من لبخند با

 بيشتر مرا و ميکند فرو موهايم ميان را دستانش از يکی سام.. بوديم افتاده نفس نفس به دو هر گرما از و بود آورده هجوم

 کم که هايمان نفس.. ميروم فرو آؼوشش در که طوری ميکند حلقه کمرم دور را آزادش دست و ميکشد خودش طرؾ به

 از قسمتی و افتد می پايين ام شانه روی از لباسم شل ی يقه.. ميگيريم ای دوباره نفس و ميشويم آزاد يکديگر بند از آيد می

 شکاؾ ميان را سرش.. ميدوزد عريانم ی شانه به را ملتهبش نگاه سام.. ميگذارد نمايش به را ام سينه ی قفسه سفيدی

 بوسه.. ميفرستد عشقمان بازی مهمانی به را جهنم داؼی سوزانش های بوسه با و ميکشد عميقی نفس و ميکند فرو گردنم

 را دستش سام.. ميکردند تر ديوانه مرا ی ديوانه دل لحظه هر و ميکشيدند آتش به را وجودم و ميشدند تندتر و تند هايش

 چشم.. ميشود خم رويم او و افتم می تخت روی آرامی به.. ميدهد هول عقب سمت به مرا و ميگذارد هايم شانه جفت روی

 نوازش را گرمايم از انداخته گل های گونه اش اشاره انگشت پشت با سام.. ميدوزم ملتهبش های چشم به را خمارم های

ميگويد گوشم زير آرام و ميکند ... 

- ميده دستمون کار داره اجباری بخشيدن اين.. ميزنه آتيشم داره نگاهت دلبری . 

ميگويم چشمانش در خيره و ميکنم لبانش مهمان ای بوسه تک ... 

- کنيم صبر بايد شدن يکی برای ولی منی مال تو و توام مال من دنيا آخر تا که درسته . 

ميگويد و برميگرداند خودش سمت به مرا و ميکشد دراز تخت روی کنارم و ميزند مهربانی لبخند سام ... 

- قشنگه انتظارشم همين . 

ميگويد شيفتگی با و ميپيچاند اش اشاره انگشت ميان و ميگيرد را ام مشکی موهای از ای طره ... 

- ميشم ديوونه وگرنه کنه لمست من جز به کسی نذار ديگه.. ميخوامت خيلی . 

ميگويم و ميدهم تکان باشه ی نشانه به را سرم ... 

- نيست؟ خونتون تو منو جز به کسی.. ندم اجازه ديگه ميدم قول  

ميگويد و ميخندد ... 
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-  راننده از يکی با احتماال هم عمه مامانمو.. دوستشه پيش که سونيا.. گذاشتن خالی تو منو واسه رو خونه امشب ظاهرا نه

هواخوری رفتن ها . 

- بپرسم؟ سوالی يه  

- بپرس سوال تا دو شما . 

ميگويم و ميخندم ... 

- رستوران؟ رفتم دوستام با امشب من ميدونستی کجا از تو  

- رسوند خبر کالؼه . 

- کالؼه؟ کدوم  

- شماس مواظب که کالؼی همون . 

ميگويم تعجب با ... 

- منه؟ مواظب  

ميگويد و ميشود بلند جايش از و ميدهد تکان را سرش ... 

-  ميکنه فکر ببينتت قيافه اين با بابات بده جال يه صورتت به.. خونه برسونمت پاشو فعال.. عزيزم ميدم توضيح برات بعدا

برگشتی جنگ ميدون از . 

 شب اين در را جفتمان کام ميدهم ترجيح اما بزند حرؾ ميخواهد ها توضيح اين از کی نبود معلوم نميپرسم سوالی ديگر

ميگويم شوخی به و ميخندم و ميشوم بلند جايم از.. بعد برای بگذارم را ها تلخی و نکنم تلخ شيرين ... 

- نبود جنگم ميدون از کم البته . 

ميگويد صدايش در ای خنده ته با و ميزند پشتم آرام سام ... 

- ندادم نشونت جنگو ميدون االن همين تا شيطون برو بيا . 

ميگويد سام که ميدهم سر بلندی ی قهقهه ... 

- هات خنده اون فدای به سام . 

- ديوونه نکنه خدا . 

 با رستوران از بس از.. اندازد می دورم را هايش پالتو از يکی و ميريزدشان بهم و ميبرد فور موهايم ميان را دستش سام

 امشب و ميزنيم بيرون قصر از بعد و اتاق از دو هر.. بردارم را پالتويم کيؾ بودم کرده فراموش بودم آمده بيرون عجله

کرد منقوش جفتمان ذهن در را شيرين خاطرات ... 

 

 و ميکشم عقب کيبورد و موس روی از را دستانم و ميشوم خيره دسکتاپ روی اتوکد ی شده باز ی صفحه به حوصله بی

 را هايم گيجگاه روی انگشتانم با و ميگيرم ميانشان را سرم و ميکنم حائل ميز روی را دستانم.. ميدهم هايم مچ به ورزشی

 هر از.. ميرفت رژه ام نداشته اعصاب روی و بود کرده مشؽول را فکرم بدجور ويهان ديروز های حرؾ.. ميدهم فشار

 وقتی اما ميلرزاند را قلبم باشد درست ويهان های گفته اينکه احتمال.. ميرسيدم نقطه يک به هم باز ميکردم فکر که طرؾ

 اگر نميگفت دروغ من به وقت هيچ سام اما بود ويهان با حق که ميديدم ميگذاشتم هم کنار را پازل مجهول های تکه که

 ديوار به شده نصب دار شماطه ساعت به نگاهم اختيار بی.. ميگذاشت جريان در هم مرا حتما بود افتاده برايش اتفاقی
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 از تر کشنده قرار بی منِ  برای لحظات اين و بود مانده سام با قرارم زمان تا ساعتی نيم حدود.. ميشود کشيده روبرويم

 کنار ديروز.. ميشوند رديؾ ذهنم در ويهان های حرؾ دوباره.. ميشوم خيره شمار ثانيه ی عقربه به.. بود زهرآلود شمشير

 که نميخواستم بگويم ام زندگی در سام وجود از او به ميخواستم.. گذاشتم قرار ويهان با ام هميشگی پاتوق همان سن رود

 در که بوديم کردن صحبت مشؽول.. بودم ديگری مرد به متعلق روحا و جسما من چون ببافد رويا اين از بيش خودش پيش

 و ميروم کجا ميدانست که بود گذاشته پا به برايم سام ظاهرا شد پيدا اش کله و سر درهم های اخم با سام ناگهان تعجب کمال

 ميز روی را پاکت نشست رود کنار های نيمکت روی ما کنار که زمانی.. بود دستش بزرگی نسبتا پاکت.. ميکنم چه

 راديو عکس چند شامل که درونش محتويات و بخورد ليز ميز روی از پاکت که شد باعث اش انگاری سهل اما گذاشت

 عمه به متعلق ها عکس آن که گفت و کرد جمع زمين روی از را ها عکس بالفاصله سام.. بريزد زمين روی بود لوژی

 از يک هر مدتی از پس.. رفت درهم باره يک به ويهان های اخم که ديدم اما نکردم کنجکاوی ديگر هم من.. است اش

 و بگويد بهم را مهمی حرؾ بايد گفت و زد زنگ ويهان که بودم رسيده خانه به.. کرديم رفتن عزم و شديم بلند جايمان

 سوار و دويدم پايين و کردم تن به دوباره را ام درآورده پالتوی ترسيده.. است من منتظر يمان خانه در جلوی هم االن همين

 ای کلمه هر با و گفت برايم را بود کرده درگير را فکرش که را موضوعی درهم های اخم همان با ويهان و شدم ماشينش

 زدم زنگ سام به بالفاصله شدم جدا ويهان از که زمانی.. ميکرد چيره من قلب بر بيشتر را ترس آمد درمی دهانش از که

کنم صحبت او با مهمی موضوع ی درباره تا ببينيم را همديگر وقت اول فردا که خواستم ازش و ... 

 اونقدر من.. " ميکنم دوره دوباره را ويهان ی کننده ديوانه ی جمله و ميکشم پايين ساعت شمار ثانيه ی عقربه از را نگاهم

 يه که شده گرفته ساله سی حدود مرد يه فقرات ستون از عکسا اون بفهمم راديولوژی عکسای اون ديدن با که دارم تجربه

 زن يه مال لوژی راديو عکسای اون گفت دروغ بهت سام که مطمئنم من.. داره فقراتش ستون تو هم بزرگ نسبتا تومور

خودشه واسه زيادم احتمال به.. مرده يه مال نيست باشه ش عمه که ." 

 و ميکشم پوفی.. ميگفت من به حتما داشت هم اگر و نداشت مشکلی من مرد.. بود ؼيرممکن اين.. افتد می دوران به سرم

 سام با که جايی سمت به و آيم می بيرون شرکت از و ميزنم چنگ ميز روی از را کيفم و اندازم می ساعت به ديگری نگاه

ميروم بوديم گذاشته قرار ... 

*** 

 چند ها چراغ دور و بود رنگ مشکی های چراغ با بلند سکوهای طرفش يک که زيبايی و طويل خيابان های نيمکت روی

 شدت به هوا.. ميشوم خيره ؼليظ مه در رفته فرو ايفل برج به و مينشينم بودند، نشسته چوب جنس از کوچک ی فرشته

 پالتويم طرؾ دو.. بود شده حس بی سرما از صورتم و ميشد پخش هوا در دهانم بخار ميکشيدم که نفسی هر با و بود سرد

 سرم سرعت به گوشم کنار کسی های نفس گرمای احساس با.. ميکنم حلقه درهم را دستانم و ميکشم هم روی و ميگيرم را

ميکند آب را هايش يخ و مينشيند سردم های لب روی داؼی ی بوسه تک لحظه همان که برميگردانم را ... 

- چسبيد قدر چه.. جوووونم ای . 

ميگويم شوخی به و ميکنم شيطانش آبیِ  های چشم نثار ای دلبرانه لبخند ... 

- نشه؟ زياديت وقت يه  

 ميکشد خودش طرؾ به مرا و ميکند حلقه ام شانه دور را دستش و مينشيند نيمکت روی کنارم و ميزند ای مستانه ی قهقهه

ميگويد گوشم زير آرام و ... 

- نگاش دلبری يه و نفسه يه من واسه ديدی؟ کجاشو حاال . 

 همچنان و ميزدند سيلی هايم شادی صورت بر بدجور ها درد.. ميچسبانم اش پيشانی به را ام پيشانی و ميزنم تصنعی لبخند

 مال هم لعنتی راديولوژی های عکس آن و نبود بيمار من سام.. ميگرفتند پيشی هم از ديگری از پس يکی بيشتر قدرت با

نبود که خدا به.. نبود او ... 

 سام؟-
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 جانم؟-

- درسته؟ نميگی؟ دروغ وقت هيچ من به که تو  

ميگويد و ميکند نوازش آرامی به را موهايم ... 

- نفسم؟ شده چی بگو  

ميروم مطلب اصل سر راست يک و نميروم حاشيه ... 

- بود؟ کی مال.. راديولوژی عکسای اون  

ميگويد درهم های اخم با و ميکشد عقب را خودش کمی ... 

- گفته؟ چيزی بهت کسی  

- دکتره اون.. ويهان . 

ميگويد آشکاری حرص با و ميفرستد يکديگر آؼوش به بيشتر را ابروهايش ... 

- نکنه دخالت من کارای تو بگيره ياد تا ميکنم واصلش درک به رو شازده اين من آخر . 

ميگويم و ميکشم درهم را هايم اخم ... 

-  منم به و فهميده که چيزی از ميخواست فقط نداره بدی قصد هيچ اون ويهان؟ به داری کار چی تو.. بده جواب منو سوال

کنه مطلع منو ميشه مربوط . 

- س بقيه کار تو کردن فضولی اين عزيزم نيست کردن مطلع اين . 

ميگويم کالفگی با و ميکشم بيرون آؼوشش از را خودم ... 

- شده ديرم تازه وقتشه االن همين.. بدی من به توضيحاتی يه بود قرار تو.. ندارم کاری ايناش به من . 

ميگويد و ميشود خيره روبرو به و ميکشد پشتش پر و صاؾ موهای ميان دستی حرص با.. ميرود درهم صورتش ... 

-  که نميذارن نميشه، اما بريزم بهم چيزو همه کاری اول همين نميخواستم.. نشی اذيت تو اينکه برای نزدم حرفی االن تا من

بگم بهت تا بپرس بشنوی؟ ميخوايی چيو.. بره پايين لعنتی گلوی اين از خوش آب يه شده که کوتاهم مدت يه . 

 نسبتا صدای با.. نبود خبری پيش لحظه چند شيطنت از ديگر و ميباريد ؼم اش آبی چشم از.. ميشوم خيره رخش نيم به

ميگويم ميلرزيد بؽض شدت از که آرامی ... 

-  از همش.. همش.. ميکرد ديوونم و ميزد زنگ بارها و بارها مؽزم تو سوال يه هميشه بودم تنها نبوديو که سالی يه اين تو

 ازش حرفی نميخواستی تو که شرطی بود؟ چی اسير تو و بشم آزاد من شد باعث که لعنتی شرط اون ميپرسيدم خودم

 همه از.. ميخورد وجودمو تمام خوره مثل وجدان عذاب مثل حسی يه هميشه.. کرد دور هم از جفتمونو که شرطی.. بزنی

 من که نکنه ميگفتم خودم با.. باشه پسرش کس اون اگه حتی نميکنه رحم کس هيج به که ميدونستم داشتم خبر کيان کارای

 بيشتر همينم نداشتم خبری هيچ ازت.. من زندگی برای ميکشی عذاب داری دنيا سر اون تو تو،.. بيخبر دنيامو سر اين

.. ميمونم پيشت آخرش تا نميرمو من برو بگه و پايين بياد خدام اگه حتی که بگم کنم پيدات تا ايران اومدم.. ميکرد ديوونم

 حاال بکشم عذاب پات به پا ميخوام منم بگم که اومدم.. ميکشی عذاب داری که ميگفت ميداد آزارم قلبم تو موذی حس يه

نبودی بازم اما باشه باشه، ميخواد که چی هر تاوانش . 

ميگويم و ميزنم کنار را مزاحم های اشک و ميکنم مکثی ... 

- بگو برام رو همه.. رفتم من که روزی همون از.. بگو برام اولش از بود؟ چی لعنتی شرط اون . 
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ميگويد خشداری صدای با و ميزند صداداری پوزخند درهم، ابروهای با مبهمی ی نقطه به خيره همانطور ... 

-  خبر بی خدا از الشخورِ  سری يه به ميفروشه دخترشو که پدریِ  کيان.. بگم واست اول از بذار پس.. شناختی کيانو خوب

 موقعيت برای تنها لجنزار اعماق ميفرسته اونو.. ميزنه خنجر پسرش به پشت از که پدریِ .. کاريش موقعيت برای تنها

 مردمو جوونای.. کاريش موقعيت برای تنها ميکنه قاچاق بدنشونو اعضای ميکنه بيچاره و بدبخت آدمو تا هزار.. کاريش

 مردم سر از کاله عوضی اون.. کاريش موقعيت برای فقط ميکنه رهاشون وحشت و ُبهت تاريکیِ  تو بعدم ميکنه معتاد

نبره باد خودشو کالهِ  تا ديگه کسای سر رو ميذاره برميداره . 

 

ميگويد متورم، را گلويش و بود کرده لرزان را بمش صدای که بؽضی با و ميگيرد دستش ميان را سرش و ميکند مکثی ... 

-  بتونم روزی يه نميکردم فکرشم حتی که بکنم کارايی شدم مجبور.. کشيدم عذاب سال هزار ی اندازه به سال يک اين تو

.. دادم عذاب کشيدمو عذاب چی هر بسه.. ديگه بسه که بگم و بکشم کنار ميخواستم که دفعه هر.. بدم انجام رو کارا اون

.. نميشد تموم بازم تمومه ديگه دفعه اين ميگفتم که موقع هر اما ميذاشتم کيان پای جای پا داشتم که بودم شده پست انقدر

.. برسه تو به آسيبی نميذاشتم ولی ميمردم خودم بودی تو منم ضعؾ نقطه.. داره ضعفی نقطه يه کس هر نفس؟ ميدونی

 بودمو کرده قبول منم بودو گذاشته که شرطی.. ميکرد گوشزد رو تو بودن ميکشيدم کنار که دفعه هر بود فهميده اينو کيانم

 پناهو بی دختر از پر کشتی يه تهديداش خاطر به شدم مجبور بارم يه حتی ميکرد تهديدم سونيا با قبلشم.. ميکرد گوشزد

 انجام ميخوادو که کاری اگه که کرد تهديدم پير کفتار اون.. افتاد بوديم استراليا که موقع همون اتفاق اين.. عربستان بفرستم

 ميگه که کاری همون که شدم مجبور بگذرم ازش نميتونستم بود خواهرم منم.. بره ميفرسته دخترا اون با هم رو سونيا ندم

 هم رو بقيه داره دوست هست راهی هر تو کی هر ميگن که شنيدی.. رسيد هدفش به بار اولين برای اونم و بدم انجام رو

 اگه ميگفت.. خودش مثل بشم يکی منم که بود آرزوش هميشه کيان.. نميکنه فرقی بد يا خوب راه حاال بياره؟ راه همون تو

 منم که نميگنجيد م مخيله تو جوره هيچ نبود پليد اون مثل من ذات اما ميکنيم پادشاهی دوتايی پسر و پدر بشم پاش هم منم

 اين برای فقط کردم آواره آدمو تا هزار جنگيدم وامونده قلب اين برای فقط سال يک اين تو شدم اما کيان مثل يکی بشم

 حاالم.. باشم من تا باشی تو تا جنگيدم.. هست هم نفسی يه که ميکرد گوشزد بهم همش و بود چسبيده گلومو بيخ که عشقی

 باشی فهميده ديگه حاال تا کنم فکر.. ميده مرگمو بعدشم ميکنه فلجم اولش که بيماری با.. ميدم پس جنگيدنو اين تاوان دارم

بود من مال راديولوژی عکسای اون که . 

 ديگری جای روحم ولی بود اينجا جسمم.. بود کرده سياه اش، سياهی با هم را من ی گرفته آتش قلب و بود شده تاريک هوا

 باال وقت هيچ ديگر بگويم خورشيد به ميشد کاش.. نزنند چشمک ديگر بگويم روشن های ستاره به ميشد کاش.. ميکرد سير

.. بود کشيده عذاب من مرد.. کنم پنهان را ها نور تمام ميشد کاش.. کنم پاک آسمان ی صفحه از را ماه ميشد کاش.. نيايد

 ميگفتند دروغ همه.. خداوندا ميخواستم؟ چه برای را روشنايی و نور دگر.. بود داده عذاب ناخواسته.. ميکشيد عذاب

نبود زيبا وقت هيچ زندگی .. 

ميداد پنهانش های اشک از نشان اش بينی آب کشيدن باال صدای و بود گرفته دستانش ميان را سرش همچنان سام ... 

-  راحت خيال با ميتونم ديگه و شده تموم چيز همه ميکردم فکر که ای لحظه درست.. کشيدم چی نميدونی.. نفس نميدونی

 هيچ ديگه که کرد کجی دهن بهم و سراؼم اومد بيماری اين.. شد خراب چيز همه دوباره کنم شروع زندگيمو و پيشت بيام

 برای رو جديدی زندگی تا مردم ايران همون تو که کنی فکر تا پيشت نيومدم.. کنم زندگی شاد و باشم شاد نميتونم وقت

 سراؼت که نبودم عاشق وقت هيچ بودمو وفا بی که کنی فکر.. کنی حذؾ زندگيت ی صفحه از منو تا کنی شروع خودت

 از تر قوی عشق که نميدونستم اما ببينمت شده بارم آخرين برای اگه حداقل خواستم اينجا تا کشوند منو قلبم.. نشد اما نيومدم

کردی تر ديوونه ديوونمو قلب بازم ريختی بهم ذهنمو معادالت همه.. کردی پيدام اومدی، تو.. حرفاس اين . 

 تلخی لبخند.. ميزد آتش را قلبم چشمانش ی برجسته و قرمز های مويرگ ميان اش آبی های گوی.. ميگيرد باال را سرش

ميگويد خشداری صدای با و ميکند اشاره ميکوبيد وار ديوانه قلبش که همانجا اش، سينه چپ سمت به و ميزند ... 

- گذشته؟ چی اينجا ميدونی چه تو  
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 را جذابش صورت شستم انگشت با و مينشانم اش گونه روی را دستم.. کنند خيس را صورتم هايم اشک ميدهم اجازه

ميگويم و ميکنم باز لب اما بودم عاجز هم کلمه يک گفتن از و بود شده الل زبانم درد همه اين مقابل در.. ميکنم نوازش ... 

-  با نداشتم خبر من و بود مهربون قلبت.. نکردی بدی تمام سخاوت با تو ولی کردم بد خيلی بهت.. مديونتم عمرم آخر تا

 اينکه برای متاسفم.. بدی پس بايد تو منو گناهای تاوان اينکه برای متاسفم.. متاسفم.. کردم له مهربونتو قلب ؼرورم

متاسفم.. گرفتی ناديده اشتباهمو بازم تو ولی شدم زندگيت وارد اشتباهی . 

 بقيه جلوی که ها مرد.. نميکردند گريه که ها مرد بود؟ کشيده چه من سام.. ميزد برق اشک از و بود قرمز هايش چشم

ميزدند؟ فرياد را درد هايش چشم اينگونه که بودند کرده چه من مرد با.. نميشد خيس چشمانشان  

 را دستش.. قلبش روی را دستم و ميگذارم اش سينه روی را سرم.. ميدهم جا آؼوشش در را خودم و ميروم جلوتر کمی

ميکند اش چانه گاه تکيه را سرم و ميکند حلقه ام شانه دور ... 

-  عشق به.. جنگيدم تو عشق به.. بود دلم بخش آرامش تو ياد تنها سخت روزای اون تو.. نباش متاسفم.. نفسم نباش مديون

 شروع درمانمو که وقته خيلی.. بدم تاوانشم بايد ناخواسته هرچند کردم گناه.. خداست دست نموندنم يا موندن.. تو با بودن

 يا پنجاس پنجاه، عملم.. خطرناکه وقت دادن هدر اين از بيشتر بشم عمل بايد ديگه ی هفته يه تا که ميگه دکترم.. کردم

فلج يا ميشم خوب کامال . 

ميدهد ادامه و ميزند داری صدا پوزخند ... 

- ميکنه نااميد آدمو اميدای تمام خدا خوب خيلی وقتا بعضی . 

ميگويم و ميدهم فرو را گلويم ی شده سيب بؽض ... 

-  با خيلی ما.. کافيه برام کنم حس بودنتو وجودتو،.. باشی که همين.. سالم کامال يا فلج باشی جوری چه نيست مهم

 خيلی.. نزديکه زندگيمون خوش روزای ميگه بهم حسی يه.. ميشيم پيروز بارم اين رسيديم بهم بازم اما جنگيديم سرنوشت

بگيريمش مشتمون تو کنيمو دراز دستمونو کافيه فقط نزديک . 

ميکشد عميقی نفس و ميکند فرو موهايم ميان را سرش سام ... 

- شدی؟ ديوونه بگذرونی؟ زندگيتو عليل مرد يه با ميخوايی تو  

ميزنم تلخی لبخند ... 

-  فقط نميشه حاليش چيزا اين عشق.. ميمونم ديوونه ابدم تا شدم ديوونه آره،.. ديوونگيه دارم دوسش که مردی با بودن اگه

چيزه همه براش همين.. باشه کنارش داره نياز بهش که کسی اون ميخواد . 

ميگيرد بازی به انگشتانش ميان را موهايم از ای طره و مينشاند موهايم ميان ای بوسه ... 

-  بشم فلج من اگه که ميدونی.. نری بيراهه تا بگيره احساستو جلوی عقل بايد وقتا گاهی.. نفسم نگير تصميم احساسی

 تو.. گرفت ناديدشون نميشه که هست زناشويی زندگی تو نيازايی يه.. باشم کاملی همسر واست بايد که اونقدر نميتونم

 ...بايـــ

 ؼمگينش نگاه نثار را نگاهم های عاشقانه و ميگذارم سردش های لب روی را ام اشاره انگشت و برميگردم بالفاصله

 ...ميکنم

- بشيم هم مال باالخره روز يه اينکه جز نميخوام هيچی زندگی اين از تو، از من.. هــيـــس . 

ميگويم و ميگذارم قلبش روی را دستم ... 
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-  تو که اونجوری ميخوام، من که اونجوری ميسازيم نو از رو زندگی باهم ما.. بزنه هميشه تا بايد قلب اين هستم من تا

 .ميخوايی

خواهد می سخت زمستان يک دلم  

برؾ يک  

کوالک يک  

تاريخ وسعت به  

شوند بسته راهها تمام تا ببارد و ببارد و ببارد که  

باشی نداشته ماندن جز ای چاره تو و  

زمستان آن بشود بهاری چه و بهار تا بمانی و ! 

*** 

- کنم قبول رو چيزی همچين من نداره امکان.. نفس نزن حرفشم اصال . 

ميکنم باز دوباره و ميبندم ثانيه چند حرص روی از را چشمانم و ميکشم پوفی عصبی ... 

- .. پاريسه فقرات ستون جراح بهترين اون مياد؟ بدت ازش انقدر که داره پدرکشتگی چه تو با ويهان ميکنی؟ لجبازی چرا

کنه؟ عملت اون نميذاری چرا  

 

ميگويد بلندی نسبتا صدای با و ميکوباند ماشين فرمان روی را دستش عصبی سام ... 

-  وگرنه نکن اصرار اين از بيشتر.. نميکنم قبول من بازم باشه هم دنيا دکتر بهترين اگه حتی.. نـــــه گفتم کلمه يک

هم تو ميره کالهمون . 

 ...ولی-

- .. داره خود جای که شدن فلج نميرم مرتيکه اون دست زير بميرمم باشه قرار اگه حتی.. نــــه گفتم که همين ولی بی ولی

ميفرستن واسم نميشه کوچيکشونم انگشت شازده اين که کشورو دکترای بهترين کنم اراده من . 

ميگويم خشم با بلندی صدای با و ميشوم عصبانی ... 

- .. بکنی ريسکی همچين نميدم اجازه بهت دارم ايمان کارش به من.. پذيرفته کمال و تمام مسئوليتتو زدم حرؾ ويهان با من

ميفهمی؟ اينو.. ميشه مربوط منم به تو زندگی  

- بفهمم نميخوامم.. نميفهمم نه . 

 تا ميبرم ماشين ی دستگيره طرؾ را دستم ميزنمو چنگ صندلی روی از را کيفم و ميروم برايش ای ؼره چشم خشم با

ميگويم قبلش اما کنم بازش ... 

- بکن داری دوست کاری هر.. توام نگران که بگو منو . 

 نفس نفس، به توجه بی و ميدوم خانه در طرؾ به و ميشوم پياده ماشين از بدهم ديگری حرؾ ی اجازه او به اينکه بدون و

 کنارشان هم خودم و اندازم می ها راحتی روی را شالم و پالتو حرص با و ميروم داخل و ميکنم باز را در هايش گفتن

 ساکت و تاريک خانه.. ميدهم بيرون را هايم نفس حرص با و ميگذارم هايم چشم روی را ساعدم عصبی و ميکشم دراز
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 حال اين برای عنوان هيچ به چون نيست که ميکنم شکر را خدايم قدر چه من و ميداد بابا بودن بيرون از نشان اين و بود

 با.. نداشت لنگه دنيا در که بود ای دنده يک.. ميکرد ام ديوانه واقعا سام لجبازی ها وقت گاهی.. نداشتم برايش دليلی خرابم

 طرؾ به دست به فنجان و ميريزم ام عالقه مورد فنجان درون ساز قهوه از را آماده ی قهوه و ميشوم بلند جايم از کالفگی

ميکند کجی دهن بهم سام ماشين خالی جای و ميزنم کنار را اش پرده و ميروم پنجره .. 

 که اسمی ديدن با و ميکشم بيرون کيؾ از را گوشی.. ميکشاند کيفم سمت به پنجره پشت از مرا ام گوشی زنگ صدای

 تماس گوشی ی صفحه کردن لمس با و ميشود ظاهر هايم لب روی لبخندی ميشد روشن و خاموش گوشی ی صفحه روی

ميگذارم گوشم کنار را آن و ميکنم اتصال را ... 

- آشنا امسال دوست پارسال.. خان بهبود سالم به به . 

-  ازت حالی يه ميزنه زنگ ما زن اين باز تو؟ يا کنم گله بايد من نيفتی؟ پس ميگيری پيشو دست ببينم وايسا.. سالم عليک

نميگيری تحويل رو ما اصال که تو ميگيره . 

- خبرا؟ چه.. ميپرسم ساناز از حالتو هميشه من حرفيه؟ چه اين  

- داغ داغِ .. دارم واست اول دست خبر تا دو . 

- شده؟ سرمون به خاکی چه ببينم بگو.. باشه خير  

- مرؼا قاطی ميره ديگه ی هفته داداشت باباااا؟ چيه خاک . 

- بگو تبريک من طرؾ از سانازم به.. کردی خوشحالم خيلی.. باشه جفتتون مبارک جدی؟ . 

- نه؟ بيايی نميتونی که تو.. حتما  

-  ولی مرده کيان.. خطرناکه هممون واسه ولی بيام ميخواست دلم خيلی.. ميدونی منو وضعيت خودت که تو شرمندتونم

کنم ريسک نميتونم هستن هنوز آدماش . 

- فرانسه؟ اومده سام داری خبر راستی.. مردش هم داد عذابمون زندش هم کنه لعنتش خدا  

 

- فهميدی؟ کجا از تو.. ديدمش ميشه ای هفته سه دو يه آره  

- قويه آنتناش داداشت.. گرفتيا کم دست . 

ميگويم و ميزنم دريؽش بی محبت به لبخندی ... 

- ميکنی شرمندم کنم؟ تشکر ازت چطوری نميدونم . 

- ميرسونه سالم عيال.. نميشم مزاحمت ديگه خب.. نيست تشکر به نيازی نفس؟ حرفيه چه اين . 

- فعال.. ميگم تبريک بهتون بازم.. باشه سالمت . 

- خداحافظ.. باش خودت مراقب . 

 يک اندرخم هنوز من ولی ميگرفتند سامان و سر باالخره هم دو آن.. ميکشم آهی و ميکنم پرت ها راحتی روی را گوشی

بودم کوچه ... 

*** 
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 به و ميزنم بيرون شرکت از و ميسپارم ها بچه از يکی به را کارها و ميکنم لوله هم در را ها نقشه های ورقه سرعت به

 که بيمارستانی طرؾ به و مينشينم فرمان پشت هم خودم و اندازم می عقب صندلی روی را ها ورقه و ميروم ماشينم طرؾ

 از بايد که بود گفته پزشکش.. ميروم کند عمل همانجا فردا بود قرار موضوع اين از بيخبر سام و ميکرد کار آن در ويهان

 بودم قهر او با اينکه با من و شود عمل وقت اول فردا و دهند انجام را الزم آزمايشات تا شود بستری بيمارستان در امروز

 سه دو که بودم گفته بابا به ديروز.. بمانم کنارش را شب همراه عنوان به که بود قرار بود نکرده گوش حرفم به چون

 بابا به را حقيقت نميتوانستم نبود مشخص سام وضعيت چون فعال نشود نگرانم تا ميمانم دوستانم از يکی ی خانه را روزی

شوم متوسل دروغ به بودم مجبور و بگويم .. 

 سام اتاق که ميپرسم بيمارستان اطالعات از و ميروم ورودی در طرؾ به و ميکنم پارک بيمارستان پارکينگ در را ماشين

 ضربه دو و ايستم می در پشت ميرسم اتاقش به وقتی.. ميروم آسانسور طرؾ به راهنماييشان از پس و کجاست آرمند

 نشسته تخت روی کنارش هم سونيا و بود کشيده دراز تخت روی بيمارستان رنگ سفيد لباس با سام.. ميشوم وارد و ميزنم

 و بود نشسته کنارش اينگونه که ميشود ام حسودی سام به اش نزديکی از ثانيه صدم چند ی اندازه به ای، لحظه تنها.. بود

کنم تزريق سام وجود به را آرامش تا ميگرفتمشان بايد من.. بودند من مال ها دست آن.. بود گرفته دست در را سام دست .. 

 دستش و ميشود بلند تخت روی از و ميزند ای مهربانانه لبخند سونيا.. ميکنم سالم دو هر به و ميزنم تصنعی لبخند اجبار به

ميکند دراز سويم به را ... 

- عزيزم اومدی خوش . 

ميگويد که ميکنم تشکری گوييش آمد خوش بابت ... 

- برميگردم زودی برسم کارام به برم ساعتی دو يکی من اومدی تو که حاال . 

ميدهد ادامه را حرفش و برميگردد سام طرؾ به و ... 

- داداش؟ باشه  

ميگويد و ميکند نگاهش ميزد آتش را دلم که محبتی با سام ... 

- باش خودتم مراقب.. عزيزدلم برو . 

 نفس اختيار بی.. ميرود و ميکند خداحافظی دويمان هر از و مينشاند برادرش ی گونه روی ای بوسه و ميشود خم سونيا

بود؟ شده ِچم من واقعا.. نميماند دور سام تيزبين نگاه از که ميکشم راحتی  

 به را نگاهم سام تصنعی ی سرفه که مينشينم رويش و ميروم تختش کنار صندلی طرؾ به کنم نگاه را سام اينکه بدون

 ای ؼره چشم و ميکشم درهم را ابروهايم خودآگاه نا.. ميشوم مواجه هايش لب روی ای موذيانه لبخند با که ميکشد طرفش

ميگويم حرص با و ميروم برايش ... 

- داره؟ خنده انقدر چی  

 

ميکند ديوانه را دلم بازيگوشش آبی نگاه و ميخندند آميزانه شيطنت هايش لب ... 

- نکنی؟ نگاه اونجوری ميشه  

ميگويد دراری حرص لحن با و ميخندد بلند صدای با بار اين ... 

- نکنم؟ نگاه جوری چه  

- اعصاب رو اينجوری . 



 

 

ی انتقامالهه   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  251 صفحه

ميگويد و ميکند اشاره تختش کنار به و ميکند دراز سويم به را دستش اش کننده ديوانه لبخند همان با ... 

- ببينم اينجا بيا . 

 که ميکنم نگاهش طلبکارانه و ميروم تختش کنار و ميشوم بلند جايم از هايش چشم برق و اش شده دراز دست به توجه بی

بنشينم تخت روی کنارش ميکند مجبورم و ميکشد خودش طرؾ به و ميگيرد را دستم يکدفعه ... 

- ميکنی؟ کار چی.. اِ   

ميگويد من حرؾ به توجه بی و ميکند جهش برقی هايش چشم از دوباره ... 

- نبودی؟ حسود مياد يادم که جايی تا  

ميگويم و ميکنم نگاهش شده گرد های چشم با ... 

- حسودم؟ من گفته کی حسود؟  

ميگويد و ميکند اشاره هايم چشم به ابروهايش با ... 

- گفتن عسليت چشمای . 

 و ميگيرد گرمش دست ميان را دستم و مينشيند تخت روی.. برميگردانم را سرم و ميروم ای ؼره چشم حرص با دوباره

ميگويد خاصی حالت و ميکشد خودش طرؾ به مرا ... 

- بدی روحيه بهم بودنت با بايد تو االن.. عمال برم ميخوام فردا من مثال.. خانومی ديگه نکن ناز . 

ميگويم و ميکنم نگاهش دلخورانه ... 

- اينجا اومدم همين واسه منم . 

- همه؟ تو اخمات چرا پس  

- کنم تکرارش دوباره نيست نيازی.. چرا ميدونی خودت . 

ميگويد و ميپيچاند هايش انگشت از يکی ميان و ميکند فرو موهايم ميان را هايش انگشت ... 

-  پزشکای بهترين از يکی کنه عمل منو قرار که کسی.. هستن وسيله يه فقط پزشکا اين ی همه خداست دست چيز همه نفسم

باشه؟.. ميگم من چون باشی نگران نبايد تو.. بيمارستانه اين  

 االن حداقل نميتوانستم من و بود گرفته را تصميمش او چون بکنم نميتوانم اعتراضی مهربانش صدای و نگاه اين برابر در

ميگويم و ميسپارم خدا دست به را اش سالمتی و خودش فقط دهم تؽيير را چيزی ... 

- نيست خودم دست نگرانيم اما باشه . 

 ته با و ميکارد ام پيشانی روی ای بوسه و ميگيرد آؼوشش در مرا و ميشود جا به جا کمی و ميزند ای عاشقانه لبخند سام

ميگويد ميزد، موج صدايش در که ای خنده ... 

- موال به ُمريدتم . 

ميگذاشتند دردها اگر ميشد زيبا زندگی و ميزنم اش التی لحن به لبخندی .. 

خواهد می شعر دفتر، يک دلم  

من برای تو خط به  
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سرودمت بگويی که  

زمان هر به  

زبان هر به  

بيان هر به  

تو برای تنها شوم گم بيتش بيت در من و ...! 

 ای خميازه و ميشوم جا به جا جايم در کمی ميکرد نوازش را موهايم روی که سرم روی کسی دست سنگينی احساس با

 با و ميشود باز نعلبکی دو ی اندازه به هايم چشم و ماند می نيمه نصفه ام خميازه کسی ی خنده صدای شنيدن با که ميکشم

 راحتی نفس ام مکانی موقعيت درک با و ميکنم نگاه را اطراؾ و ميپرم جايم از بالفاصله سام خندان ی چهره ديدن

ميگويد اش قهقهه ميان سام.. ميکشم ... 

- خانومم بخير صبح . 

 بودم خوابيده سام تخت کنار صندلی روی را ديشب تمام.. ميدهم ام کوفته بدن به قوسی و کش و ميکشم موهايم ميان دستی

 و ميزنم لبخندی.. بود برده خوابم او از زودتر من ظاهرا اما ببرد خوابش که وقتی تا باشم مواظبش ميخواستم مثال و

 ...ميگويم

- شدم ترک زهر کردنه بيدار وضع چه اين.. بخير توام صبح . 

- بگيرم خندمو جلوی نتونستم کشيدی خميازه که همين ولی کنم بيدارت آروم ميخواستم . 

ميگويم حرفش به توجه بی و ميکنم نگاهش چپ چپ ... 

- خوردی؟ صبحونه  

-  ديگه ساعت دو من عمل.. بيا بخور چيزی يه کن عوض لباساتو خونه برو توام ميخوايی.. بيارن که االناس کنم فکر نه

 .س

ميگويم و ميبندمشان پشت از کش با و ميکشم موهايم ميان دستی دوباره و ميدهم تکان نه ی نشانه به را سرم ... 

- ندارم کاری خونه.. نيست الزم . 

 صبح فرانسه به جفتمان به خندان روی با و ميشود وارد صبحانه سينی با اجازه کسب از پس و ميزند در به تقه چند کسی

ميرود و ميگذارد ميز روی را سينی و ميکشد سام تخت جلوی را ميز و ميگويد بخيری ... 

 از ماشين به زدن سر ی بهانه به و ميشوم بلند جايم از سام شوخی و خنده با همراه صبحانه خوردن و دقايقی گذشت از پس

.. ميشوم وارد و ميزنم ضربه چند و ايستم می اتاقش در پشت.. ميگيرم پيش در را ويهان اتاق راه و ميشوم خارج اتاق

ميگويد و ميزند لبخندی من ديدن با و ميکند بلند تاپش لپ روی از را سرش ويهان ... 

- کندی دل باالخره عجب چه.. بخير صبح . 

ميگويم کالمش طعنه به توجه بی و ميزنم لبخندی ... 

- بزنم حرؾ باهات سام بيماری به راجع اومدم.. بخير توام صبح . 

ميگويد و ميکند اشاره ميزش جلوی صندلی به ... 

- خدمتم در من.. بفرما . 
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ميگويم رفتن حاشيه بدون و مينشينم صندلی روی و ميروم جلوتر ... 

-  فلج سام نکرده خدايی که داره احتمال درصد چند تو نظر از بدونم ميخوام.. ديدی سامو راديولوژی عکسای که ميدونم

 بشه؟

ميگويد متفکرانه و ميکند قفل هم در را هايش انگشت و ميشود متمايل جلو به کمی ويهان ... 

-  که کنم پيدا راهی يه کردم سعی ميديدم راديولوژيشو عکسای وقتی.. زياده احتمالش اما بگم قطعی درصد يه نميتونم

 ريشه ای ديگه چيز با عمل جز به و س پيشرفته خيلی خيلی تومورش که مشخصه کامال متاسفانه اما بشه عمل جايگزين

نميشه کن . 

ميرود درهم ابروهايم ناخودآگاه ... 

- چی؟.. نشه عمل اگه  

-  از بعد و ميشن حس بی سرهم پشت پاش و دست که ميکنه احساس زمان مرور به نشه عمل اگه ميگم بهت صريح خيلی

 من نظر به.. بعيده اونم که بيفته اتفاق معجزه اينکه مگر ميدونی خودت که بعدشم بره راه نميتونه و ميشه فلج کامال مدت يه

کرد ريسک موارد اين تو نبايد اصال خطرناکه . 

 

ميگويم و ميگيرم دستانم ميان را سرم و ميزنم خندی زهر و ميدهم قورت را گلويم بؽض ... 

- نميشه باورم . 

ميدهم ادامه و ميگيرم باال را سرم و ميکشم موهايم ميان دستی ... 

- ميشناسی؟ رو کنه عملش قرار که دکتری تو  

 

-  خوب کارش ميکنم فکر اما نيست اينجا وقت تمام چون نداشتم برخورد باهاش زياد اما ميکنه کار بيمارستان همين تو

ميکنيم بهتر شرايطو فقط بديم تؽيير چيزيو نميتونيم دکترا ما بشه همون بخواد خدا چی هر نيست نگرانی جای.. باشه . 

بشود ميخواهد او چه هر پس زين باشد نوشته سام زندگی کتاب در خدا کاش.. ميزنم تلخی لبخند ...! 

*** 

 آماده عمل اتاق برای تا ميکرد چک را اش حياتی وضعيت سرش باالی که دکتری به نگرانی با و بودم نشسته سام اتاق در

 تنها نه ام نگرانی و ترس اما کند دور هايم چشم از را نگرانی تا ميزد لبخند من به سرهم پشت سام و ميکردم نگاه کند اش

ميشد بيشتر ام نگرانی و ميرفت دلم نگرانش های چشم و ظاهری لبخند ديدن با بلکه نميشد کم .. 

ميگويد فرانسه به و ميکند پرستارها به رو کار اتمام از پس معالجش پزشک ... 

- عمل اتاق بيارينش ديگه ی دقيقه پنج تا س آماده عمل برای بيمار . 

 دقيقه يک که ميخواهد اجازه پرستارها از قبلش اما بخوابد برانکارد روی تا ميشود بلند تختش روی از سام و ميرود دکتر

ميگويد و ميزند ای کننده دلگرم لبخند و ايستد می روبرويم و آيد می من طرؾ به و کند صحبت من با ... 

-  باشه.. برميگردم زود ميرمو.. ورتره اون اتاق تا سه دو همين که برم نميخوام جايی.. باشن نگرون عسليت چشمای نبينم

 نفسم؟
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 بود شده جاری ام گونه روی اجازه بی که را اشکی و ميخندم ميزد حرؾ ها بچه با داشت انگار که اش مزه با شوخی به

ميگويم لرزانی صدای با تنها نشود، شکسته او جلوی اين از بيش بؽضم اينکه برای و ميکنم پاک را ... 

- برگرد سالم . 

 آرام و مينشاند ام پيشانی روی ای بوسه و ميشود خم و ميگيرد قاب را صورتم دستش دو با و ميکند نوازش را صورتم

ميگويد بود، شده خشدار بؽض شدت از که صدايی با گوشم زير ... 

- نازم ی الهه دارم دوست . 

 های چشم با من و ميرود برانکارد طرؾ به و برميگردد کند نگاهم اينکه بدون و نميشود من جانب از حرفی منتظر و

 برق اشک های قطره هجوم از و ببارد ميخواهد که ميبينم را اش آبی های چشم دور از و ميکنم اش بدرقه خيس و ترسان

 صالبت به داشت ای مردانه ؼرور من مرد.. نبينم را اش آبی چشمان در اشک برق من تا بود برگشته بالفاصله او.. ميزند

ميکرد دنيا مرد ترين داشتنی دوست را او که بود کاشته قلبش در را محبتی نهال آن کنار در خداوند اما کوه يک ... 

*** 

 و رسيدنش دير برای که خواهری.. سام مادر و سونيا به ميکردم نگاه و بودم نشسته عمل اتاق در پشت ها، صندلی روی

 نباشد مهم برايش اصال انگار و بود نشسته من روبروی ها صندلی همان روی که مادری و ميکرد گريه برادرش نديدن

 سونيايی به عصبانيت و حرص با و بود داده لم ها صندلی روی راحت خيلی است پسرش است عمل اتاق آن در که کسی

 از کرده سپر های سينه و بيخيالش صورت به پوزخندی.. ميکرد نگاه بود گرفته را جا همه اش بينی کشيدن باال صدای که

 برای.. بود نکرده گريه شوهرش مرگ با که بود زنی او بود؟ چه برای اينجا بودنش ميدانست خدا و ميزنم ؼرورش روی

 بود انسانی حتی يا مادر چگونه او.. نميکرد بؽض هم ای ذره دخترش گريه ديدن با.. بود نکرده گريه پسرش شدن بيمار

ميدانست خدا فقط هم باز ... 

 

 تا بياورم برايش آب ليوانی و بکشم من سونيا برای را سام مادر جور تا ميشوم بلند جايم از و ميخورم تاسفی برايش دلم در

نرود حال از گريه شدت از بيچاره دختر ... 

ميگيرم جلويش را آب ليوان و مينشينم کنارش و و ميزنم لبخندی ... 

- ميری حال از داری کردی گريه که بس.. بخور آب يکم عزيزدلم بيا . 

 ليوان و مينوشد ای جرعه و ميگيرد دستم از را آب ليوان لرزانش های دست با و ميدوزد دستم به را معصومش های چشم

ميگويد لرزانی صدای با و ميگذارد ام شانه روی را سرش و ميدهد دستم به را ... 

- داری؟ دوسش همونقدر توام.. ميفهمم چشماش از اينو داره دوست خيلی داداشم  

ميگويم و ميکنم نوازش را ابريشمش مانند رنگ خرمايی موهای ... 

- عزيزم دارم دوسش که معلومه . 

 بؽضی پر صدای با و ميدوزد چشمانم در را اش گريه شدت از شده قرمز چشمان و ميکند بلند ام شانه روی از را سرش

 ...ميگويد

-  رو سختی طعم اين از بيشتر نذار کشيده سختی خيلی داداشم نميذاری؟ که تنهاش داری؟ دوسش بازم بشه فلج اگه.. اگه

 .بچشه
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 داشتن با واقعا سام.. ميکرد را نذاشتنش تنها طلب من از و بود برادرش تنهايی نگران او.. ميفشارد درهم را گلويم بؽض

 بود شده زاده معصومی دختر چنين چگونه القلب قسی مادر و پدر اين از و بود دنيا برادر ترين خوشبخت خواهری چنين

ميدانست خدا ..! 

 چهار سه اينکه با.. ميکرد هديه دختر اين به را موعود بهشت خداوند حتما و ميپاشم صورتش به مهربانی لبخند بؽض ميان

ميگويم و ميکنم نوازشی را موهايش.. داشت فرق من با پاکش قلب آسمان تا زمين اما داشت سنی تفاوت من با سال ... 

-  که هرجور سام برم؟ و اينجا بذارم زندگيمو ميتونم من مگه.. عمله اتاق درای همين پشت همينجا من زندگی و عمر نصؾ

نميکنه تؽيير ای ذره بهش احساسم و س گذشته سام همون من واسه بازم بيرون بياد اتاق اين از . 

ميگويد و ميگيرد آؼوشش ميان مرا و ميزند لبخندی اش گريه ميان باشد شده راحت خيالش که انگار ... 

- داره رو تو سام که خوبه . 

 از را دويمان هر جلويمان، از جت مانند پرستاری دويدن و عمل اتاق در شدن کوبيده که بدهم را جوابش تا ميکنم باز دهان

ميکنند پيج عمل اتاق به را شهباز ويهان دکتر که ميشنوم و ميپراند جا ... 

 و ميدوم ميگفت سام وضعيت از ويهان برای عجله با و بود آمده ويهان همراه به بار اين که پرستاری طرؾ به هراسان

ميگويد که ميشنوم ... 

- نخوره بخيه ديگه ی دقيقه يک تا اگه شده ايجاد کبد کيسه تو کوچيک شکاؾ يه ... 

 ويهان سبز پيراهن ی گوشه و مينشينم زانو دو زمين روی ناخودآگاه و ميرود گيج سرم و نميشنوم را اش جمله ی بقيه و

ميپرسم بالکنت و ميگيرم را ميدويد در طرؾ به که را ... 

- افتاده؟ اتفاقی چه سام.. ســ برای  

ميگويد ای دهنده تسکين لحن وبا ميگذارد ام شانه روی را دستش ميدود عمل اتاق سمت به که حالی در او و ... 

- ميکنم درستش.. نباش نگران.. نيفتاده اتفاقی . 

 را زمين افتاد می اتفاقی سامم برای اگر.. ميگذارند جا بسته درهای پشت مرا و ميشوند عمل اتاق وارد پرستار با دو هر و

 سر و ميکردم قهر نرسيد من فرياد به اما است رس فرياد ميگويند همه که خدايی آن با هميشه برای.. ميدوختم آسمان به

باشد جهنم آتش جذايش اگر حتی ميگذاشتم جنگ ...! 

 

 خيس های چشم با را سونيا و برميگردم.. مينشيند ام شانه روی دستی که بودم عمل اتاق ی بسته درهای به خيره همانطور

 زمين روی از لرزان پاهای با.. شوم بلند تا ميگيرد را دستم و ميزند برايم ای دهنده تسکين لبخند حرؾ بی.. ميبينم قرمز و

 و ميشوم خم.. بياورد برايم آب ليوانی که بود او نوبت حاال و مينشينم ها صندلی از يکی روی سونيا کمک به و ميشوم بلند

 ی الهه و آخر ی لحظه.. من اسم به و من برای نزند ديگر بود ممکن که قلبی به ميکنم فکر و ميگيرم دستانم ميان را سرم

 و من ميان بود شده بلندی حصار که لعنتی درهای اين ميتوانستم کاش.. نميرفت کنار چشمانم جلوی از ای لحظه گفتنش ناز

بيار طاقت ميکنم خواهش هستم من بگويم و بگيرم دست در را دستانش و بايستم تختش کنار و کنم باز را او .. 

*** 

 مرا جان داشتند ذره ذره کشنده لحظات اين و بود نشده سام عمل شدن تمام از خبری هنوز و بود گذشته ساعتی يک

 از همچنان که خواهری و رفت و شد بلند عمل کشيدن طول از کالفگی با که مادری خالی جای به ميکنم نگاه.. ميگرفتند

ميکرد بيتابی برادرش نبودن ... 
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 اين که ميکنم دعا برميدارم که قدمی هر با و ميکنم پايين و باال بار چند را عمل اتاق راهرو و ميشوم بلند جايم از کالفه

 داده پس تاوان سامم هرچقدر بود بس ديگر.. بدهد را سام بودن سالم خبر ويهان و شوند تمام سريعتر چه هر تلخ لحظات

 همان از ها انسان.. ميکند کاری هر انجام به مجبور را انسان سرنوشت و زندگی دارد؟ توان حد چه تا آدم يک مگر.. بود

 يکی و خاکستری يکی ميشود سفيد يکی ميريزد رنگ ها آن وجود در که زندگيست شرايط اين نميشوند زاده سياه تولد بدو

 اين شود سفيد تا ميدهد پس تاوان دارد هم حاال کردند سياهش.. باشد سياه که نميخواست وقت هيچ من سام.. مطلق سياه

بهم رسيدن برای انتظار اوست منو مجازات ... 

 عقبگرد بالفاصله عمل اتاق در خوردن بهم شنيدی با در که بزنم ديگر دور يک تا برميگردم و ميرسم عمل اتاق در به

 ی نتيجه نگاهش از تا اش کرده عرق و خسته صورت به ميشوم خيره و ميشود چشم وجودم ی همه ويهان ديدن با و ميکنم

بخوانم را عمل ... 

- سالمه که بگو . 

ميماند جواب منتظر ويهان، دهان به خيره و ميدود ما طرؾ به سرعت به هم سونيا موقع همان ... 

ميگويد و ميگذارد ام شانه روی را دستش و ميزند ای خسته لبخند ويهان ... 

-  بايد.. بدم بهتون قطعی جواب هيچ نميتونم نياد بهوش که زمانی تا.. خداست دست ديگه بقيش کردم تونستم کاری هر من

کنيم صبر . 

ميگويم ميلرزيد، بؽض شدت از که صدايی با و ميکنم نگاهش مستاصل و درمانده ... 

- مياد؟ بهوش کی.. کــ  

- بيشتر شايدم.. ديگه ساعت سه تا شايد . 

*** 

 تا که دادند اجازه ويهان بازی پارتی با.. ميشوم سام اتاق وارد سونيا از پس و ميکنم تنم را يو سی آی مخصوص لباس

 سام که بود ممکن نبود او اگر.. بودم ممنون او از ويهان های کمک بابت قدر چه من و بمانم کنارش آمدنش بهوش زمان

 و شود ايجاد کبدش ی کيسه در کوچکی شکاؾ که بود شده باعث معالجش دکتر انگاری سهل.. باشد داشته بدتری وضع

 به کمک با ويهان اما بريزد بهم را چيز همه و بيفتد بدتری اتفاق که بود ممکن نميشد ترميم شکاؾ اين زودی به اگر

ميکنم شکر را خدايم چقدر او بودن بابت از من و برگرداند روال روی را اوضاع توانست کرد که سزايی ... 

 اين در که بودم نفهميده چگونه.. اش استخوانی های گونه و اش پريده رنگ ی چهره به ميشوم خيره و ميروم تختش کنار

 پريشان موهای اش بسته های چشم به خيره و ميگيرم دستم ميان را دستش بود؟ شده پريده رنگ و الؼر قدر چه مدت

 کرده حس را بودنش که انگار و ميکنم نوازش را صورتش دستم پشت با و ميزنم کنار سرانگشتم با را اش پيشانی روی

 اش بسته های چشم نثار را نگاهم های عاشقانه و ميزنم لبخندی.. ميشود تزريق وجودم به آرامشی و ميگيرد آرام قلبم باشم

ميگويم و ميکنم ... 

-  کنم؟ بيدارت بوسه يه با منتظری نکنه.. نميذاشتی منتظر منو انقدر وقت هيچ که تو آبيم؟ چشم ی شاهزاده پاشی نميخوايی

آره؟.. کنم بيدار خواب از شاهزادمو بايد منم کرد بيدار خواب از رو خفته زيبای که ای بوسه همون مثل  

ميچسبانم اش گونه به را ام پيشانی و ميگذارم بالش روی کنارش را سرم و ميشوم خم ... 

-  باز آبيتو چشمای کافيه فقط.. منی مال توام.. توام مال من اين از.. ميرسه سر به داره انتظارا ی همه ديگه که ميگه قلبم

 نبود تو حق سخت مجازات اين.. کردم حقت در که بديايی تمام جبران به ميکنم زندگی تو برای فقط بعد به اين از.. کنی

 لبخند جفتمون روی به زندگی قرار ديگه.. ميگذره اينا ی همه که ميگه بهم احساسم ولی تو نه ميدادم پس تاوانشو بايد من

کن باز درياييتو آبيای تو فقط.. بزنه . 
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 ام بينی آب.. ميکردند خيس هم را سام صورت ميشدند سرازير چشمانم از که هايی قطره و بود شده خيس اشک از صورتم

 لب اما ببخشم زندگی وجودش به هايم لب با تا صورتش روی ميشوم خم و ميکنم بلند کنارش از را سرم و ميکشم باال را

 های چشم با.. ميلرزاند را پلکش و چشمش ی گوشه ميشود چکيده چشمم ی گوشه از اشکی ی قطره نرسيده بهم هايمان

هايش چشم به ميمانم خيره و ميکشم عقب را صورتم کمی شده گرد .. 

افتند می هم روی دوباره و ميشوند باز هايش چشم .. 

 

 های چشم به شده درشت های چشم با.. افتد می دوران به سرم ميکشيد سام سر باالی دستگاه که مانندی جيػ صدای از

 و مستقيم خط يک روی که رنگی سبز خط ديدن با و ميکنم نگاه ميداد نشان را قلبش ضربان که دستگاهی و سام ی بسته

 بی ميلرزيد شدت به که پاهايی با و ميشود زنده چشمانم جلوی نازنين مرگ ی لحظه و ها گذشته ميکرد حرکت صاؾ

 داخل ثانيه صدم در ويهان ی اضافه به يشان همه.. ميزنم صدا را ها پرستار و ميدوم بيرون سام سر باال زنگ به توجه

 سام که شوکی دستگاه و داخل به اش شيشه از و ايستم می عمل اتاق اصلی در کنار.. ميفرستند بيرون مرا و ميريزند اتاق

 داده قول ويهان.. بود ايستاده قلبش من سام.. ميشوم خيره برميگرداند جايش سر دوباره بعد و ميکرد بلند تخت روی از را

 بند در ی دستگيره به را دستم شد؟ چه پس بيايد بهوش ديگر ساعت دو يکی تا بود قرار.. کند درست را چی همه که بود

 صاؾ خط آن هنوز که دستگاهی به ميشوم خيره و ميشود چشم وجودم تمام و کنم جلوگيری ام احتمالی افتادن از تا ميکنم

 حرکاتم روی کنترلی و ميلرزيد بدنم.. قلب ضربان دستگاه به ديگرم نگاه و بود سام به نگاهم يک.. ميداد نشان را لعنتی

ميگويم لب زير و ميبندم را چشمانم ای لحظه برای و ميگذارم شيشه کنار را لرزانم دست.. نداشتم ... 

- گردون برش.. نه ديگه رو دفعه اين.. خدايا ميکنم خواهش . 

 آرامی لبخند.. ميزد قلبش دوباره سامم.. نيست هموار ديگر سبز خط که ميبينم و ميشود باز ضربان دستگاه روی هايم چشم

 ميفشرد را گلويم که بؽضی.. ميگيرم هايم دست ميان را سرم و مينشينم زمين روی و ميخورم سر در روی همانجا و ميزنم

 سام دوباره او.. بود داده را جوابم خدا چون بودند شادی روی از ها اشک اين.. ميشوند روان هايم اشک و ميکند باز سر

بود برگردانده من به را ... 

باالها آن در نه …نزديکيست اين در که دارم، خدايی من  

نورانيست چهرهاش …قشنگ خوب، مهربان، .. 

من ساده سخن از سادهتر من، کوچک دل با ميگويد، سخنی گاهگاهی  

ميفهمد مرا او ! 

ميخواند، مرا او  

ميخواهد، مرا او  

ميداند مرا درد همه او … 

شادی در و ؼم در است، من ذکر او ياد  

مينگرم، ؼم به چون  

ميخندم کنان رقص زمان آن … 

است، من يار خدا که  

است من ياد جا همه در خدا که . 
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بعد ماه دو  

 پاهای کوتاهيش و بود گرفته قاب را باريکم کمر کوتاهم سفيد لباس.. ميشوم خيره قدی ی آينه در خودم تصوير انعکاس به

 شده جفت پاهايم جلوی که را سفيدم بلند پاشنه های کفش.. ميداد نشان تر تراش خوش هميشه از را ام کشيده و فرم خوش

 روی از را رنگم قرمز رژ و ايستم می صاؾ.. ميبندم زانويم زير تا را نازکش های بند ميشومو خم و ميکنم پا به را بود

 هم روی دور يک را هايم لب شدنش پخش کامل برای و ميکشم هايم لب روی خاصی مهارت با و برميدارم آينه کنار ميز

 يکديگر از کدام هر و بودند جدال در عجيب سفيدم پوست با رنگم قرمز رژ همراه ام مشکی ای نقره ی سايه.. ميکشم

 پشت شکلی مرواريدی سنجاق تک با را ام شده هاياليت و نرم موهای.. بکشند رخ به را خودشان بيشتر تا ميگرفتند پيشی

 و ميکنم تنظيم صورتم روی را کوتاهش تور و ميگذارم سرم روی آرامی به را رنگ سفيد دار لبه کاله و ميکنم جمع سرم

 فرو هايم دست در را بلندم و رنگ سفيد توری های دستکش و ميسازم نهان زيرش را ام برگشته و بلند های مژه و ها چشم

ميزنم آينه در خودم به لبخندی و اندازم می خودم به آينه در را آخرم نگاه و ميکنم .. 

 آبی های ستاره چشمانش آسمان از ميخواهم.. بسوزانم عشق از را مردم وجود آتش های شراره همانند است قرار امشب

 گرما تا بتابم زندگيمان به هايم چشم خورشيد با هميشه برای ديگر و کنم باران ستاره را شبمان و بچينم را درخشانش

سام جز نباشد کسی پادشاهش و باشد آرزوهايم قصر است قرار که ای خانه به ببخشم ... 

 به نگاه ام آبی چشم ی شاهزاده منتظر و ميزنم کنار را نازکش ی پرده و ايستم می اتاقم ی پنجره کنار و ميکنم دل آينه از

ميدوزم خلوت ی کوچه .. 

 سه سام منو از بيمارستان در ويهان که عکسی همان.. ميشود کشيده پنجره ديوار کنار ی گرفته قاب عکس سوی به نگاهم

 من برای عکس اين و گرفت نزده، آسيبی پاهايش اعصاب به تومور اينکه شدنِ  مشخص و آمدنش بهوش از پس روز

 و ميگذرد ماه دو سخت روزهای آن از.. ميگذاشت نمايش به خوبی به را سام منو زندگی ی دوباره تولد چون بود خاص

 چند هر ميشويم بهم متعلق پس اين از سام منو و ميشوند شکسته فاصله های سد ی همه امشب که ميشود باورش کسی چه

 با و شد حک يکديگر های شناسنامه در هايمان اسم بود سام آشنای که عاقدی ی واسطه به هم آن بوديم هم مال قانونا که

 ها، صبر اين تمام امشب ولی بوديم نشده هم مال کامال روحا و جسما هنوز اما شديم بهم متعلق قانونا و شرعا عقد ی خطبه

بزند لبخند جفتمان به زندگی بود قرار پس اين از و ميشد تمام چيز همه ها، فاصله ها، سختی ... 

 که کسی پسر به را اش دردانه نبود حاضر عنوان هيچ به او چون برد زيادی نسبتا زمان هم بابا کردن راضی که چند هر

 آروزيش تنها چون بيايد کوتاه شد باعث سام منطقی های حرؾ و من های التماس و ها گريه اما بدهد بود کرده خيانت بهش

 ی خواسته فدای را خودش قلبی ی خواسته که پدری چنين داشتن به ميکنم افتخار من و بود من بودن خوشحال و خوشبختی

 يا ناراحتی احساس زمان هر که گرفت قول من از اما بسازم را ام زندگی ميخواهم من که جور هر گذاشت و کرد من قلبی

 اين در را او من بود محال که آنجا از و است باز من روی به خانه اين در هميشه زيرا برگردم خودش پيش کردم خطر

 که بزرگی ی خانه آن زيرا شود ملحق ما به هم او خانه اين از من رفتن از پس هفته يک گرفتم قول او از بگذارم تنها خانه

 را جايمان عنوان هيچ به بابا وجود و باشد زيادی سام منو برای که بود بزرگ قدری به بود خريده خودش منو برای سام

نميکرد تنگ ... 

 و ميدوانم رنگش مشکی مازراتی سوی به را نگاهم لبخند با و ميگيرم فاصله افکارم از ماشينی بوق تک صدای شنيدن با

 تختم کنار عسلی روی از را رنگم طاليی دستی کيؾ و ميکنم تنم را خزدارم کوتاه کت و ميگيرم فاصله پنجره از بالفاصله

ميگويم و مينشانم اش گونه روی ای بوسه و ميروم بابا سمت به دوان دوان و ميروم بيرون اتاقم از و ميزنم چنگ ... 

- ميرم من اجازتون با . 

ميکشد صورتم روی نوازش دست و ميگويد ماشااللهی لب زير و ميکند نگاه را پايم سرتا بابا ... 

- ميزنه صدات داره خوشبختی که برو.. باشه خندون لبات همينجوری هميشه ايشاهللا.. دخترم برو . 

ميگويم و ميدهم قورت را بود شده پيدا اش کله و سر اجازه بی که بؽضی و ميزنم لبخندی ... 
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- ميشه کامل شما کنار در خوشبختيم.. داره ارزش برام خيلی خيرتون دعای اين . 

ميشوم خارج خانه از و ميدهم تکان برايش دستی بروم بيرون اينکه از قبل اما ميروم در طرؾ به و ميزنم لبخندی ... 

 به.. ميکند جا به جا انگشتانش ميان را ماشينش سوييچ اش مازراتی به زده تکيه که ميبينم را سام ميشوم که کوچه وارد

 خوش و مشکی موهای.. ميرود دلم ماشين بر زده تکيه ی اسطوره اين ديدن با ای لحظه که بود شده خوشتيپ قدری

.. داشت تن به اسپرتی شلوار و کت.. داشتند جالبی ريختگی بهم و بودند شده پخش اش پيشانی روی القيدانه فورمش

 زدن ديد از.. ميکرد تندتر مرا قلب تند های طپش و ميکشيد رخ به را اش ورزيده اندام رنگش مشکی و سفيد تنگ پيراهن

 را سرش هايم کفش ی پاشنه صدای شنيدن با که برميدارم سويش به را سنگينم و آرام های قدم و ميکشم دست ام اسطوره

 ژست با را اش آفتابی عينک شوکزده و ميشود بسته نشده باز دهانش اما بگويد چيزی تا ميکند باز دهان و ميگيرد باال

 طنازی با.. ميکند ايست صورتم روی ثانيه چند از پس و ميکند ورانداز را سرتاپايم اش آبی نگاه و ميدهد باال خاصی

 و ميشود باز جذابی لبخند به سام های لب.. ميگيرم قرار روبرويش و برميدارم را سويش به مانده قدم چند و ميزنم لبخندی

ميگويد و ميکشد سوتی ... 

- باش داشته رو اينجا.. اوهو . 

 های آبی و ميدهد باال کمی را کالهم تور دستش يکی آن پشت با و ميگذارد ام چانه زير را دستش جذاب لبخند باهمان سام

ميگويد واميدارد تند های طپش به را قلبم که خاصی شيطنت با و ميدوزد هايم چشم به را ملتهبش ... 

- هستی؟ چيزی پری، حوری توام بهشته اينجا نکنه ميگم  

ميگويد و ميگيرد آسمان سوی به را سرش داری خنده حالت با و ... 

- ســاخــتــی چی.. شکر بزرگيتو خدايا ..! 

ميدوزم زمين به را هايم چشم و ميگيرم دندانم ميان را لبم خجالت از ... 

- ميکنی؟ نگاه زمينو تو وايساده جلوت خوشتيپ يه.. ببينم باال بده رو عسليا اون  

ميگويد و ميکند نوازش را رنگم اناری ی گونه اش اشاره انگشت با.. واميدارد قهقهه به را او آرامم ی خنده ... 

- بريم.. بشين . 

 و ميکنم مرتب را لباسم.. ميشود سوار هم خودش.. ميبندد برايم را در و ميشوم سوار.. ميکند باز برايم که را ماشين در

 هايم چشم به کالهم تور زير از و ميکشم بيرون ام دستی کيؾ از را ام آفتابی عينک و اندازم می پايم يکی آن روی را پايم

ميگويم سام به رو و ميزنم ... 

- بريم؟ کجا قرار  

 حرارتی پر و خاص حالت با و ميزند چشمش به را اش آفتابی عينک و ميرود برايش دلم که ميدهد تحويلم جذابی لبخند

 ...ميگويد

- خودت باشمو خودم فقط که جايی يه . 

تپنده قلب يک .. 

ناتمام عشق يک .. 

التهاب پر های سينه .. 

بودنش گرم حس .. 
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عشق هم باز و عشق.. عشق.. عشق.. است همين زندگی ..! 

*** 

 های شراره آسمان قرمزی.. ميدوزم پاريس آسمان خونين ؼروب به چشم و ايستم می سام شخصی کشتیِ  ی عرشه روی

 فرارسيده هم من خوشبختی روز باالخره.. ميساخت تر داغ را ملتهبم و گرم بدن و ميکرد ورتر شعله را قلبم درون آتش

 عوض دنيا تمام با را موعود بهشت اين من و بود شده داده وعده بهشت همان زمان همين همينجا، من برای.. بود

 ..نميکردم

 همينجا بود خواسته من از و بود رفته کشتی پايين ی طبقه به نميزد من به حرفی ازش که چيزی کردن آماده برای سام

خودش بودمو خودم که بود همانجايی اينجا و بمانم منتظرش ... 

 گردن کنار را کسی های نفس هرم زمان هم که ميکشم عميقی نفس و ميگذارم کشتی بلند ی عرشه های نرده روی را دستم

ميشود حلقه کمرم دور دستش که برگردم ميخواهم.. ميکنم احساس گوشم ی الله و ... 

- ناز ی الهه نخور تکون . 

 حس با و ميدهم قلبش ضربان ريتميک سمفونی به گوش و ميدهم تکيه اش سينه به را سرم و ايستم می حرکت بی سرجايم

ميگويم و ميبندم را چشمانم عجيبی آرامش ... 

-  تموم شده قلب همين ضربانای حاال اما بکشم آتيش به قلبو اين بتونم روزی يه که ميکردم آرزو موقع همين پيش سال دو

ميشه؟ باورش کی واقعا..! رسيدم کجا به کجا از.. ميکشم نفس تپشش هر با حاال.. زندگيم  

ميسازد پنهان هايش دست حصار ميان مرا و ميکند حلقه دورم تر محکم را هايش دست ... 

- .. نيست نفعمون به گاهيم.. نفعمونه به گاهی که اتفاقايی.. باشيم منتظره ؼير اتفاقای منتظر بايد هميشه.. نفسم همينه زندگی

 که نداره ارزش اونقدر زندگی ميده ياد بهمون که هايی تجربه.. مهمه ميکنيم کسب اتفاقا اين از ما که هايی تجربه فقط

 تموم که بهتر چه پس رسيده پايان به عمرمون بزنيم بهم چشم.. انتقام دنبال بيفتی کنيو سياه سفيدتو قلب بخاطرش بخوايی

بورزيم عشق باشيمو عاشق عمرو اين . 

ميدوزم اش آبی نگاه به چشم و ميچرخم دستانش حصار و آؼوش ميان ... 

- دادی يادش شدنو سفيد عشقت با تو.. سام بود شده سياه قلبم . 

 محکم پيراهنش باز ی دکمه چند ميان از که را اش برنزه ی سينه انگشتانم نوک با و ميگذارم اش سينه روی را هايم دست

ميگويم ميکنمو نوازش ميکشيد رخ به را بودنش ... 

-  اينه خوبيش.. ميزنه صدا را تو اسم تپشاش تک تک با ديگه حاال.. دادی ياد داشتنتو دوست نافرمانم قلب اين به باالخره

نميدم ياد بهش منم.. نيست بلد کردنتو فراموش قلبم که . 

 را جعبه و ميکشد بيرون را رنگی قرمز مخملی ی جعبه شلوارش جيب از و ميپاشد صورتم به را اش آبی عاشق نگاه سام

 ياقوت درون آفتاب نور انعکاس.. ميگيرد چشمانم مقابل و ميکشد بيرون داخلش از را زيبايی گردنبند و ميکند باز مقابلم

 به که را ناز ی الهه ی کلمه و ميرسد آويزش به زيبايش زنجير از نگاهم.. ميکرد دوچندان را زيباييش رنگش قرمز های

ميگويم و ميشوم خيره سام به استفهام با و ميخوانم دور يک را بود شده نوشته التين به آويز عنوان ... 

- ناز؟ ی الهه چرا  

 ی الله روی ای بوسه و ميکند فرو گردنم شکاؾ ميان را سرش.. اندازد می گردنم دور را گردنبند و ميشود خم کمی سام

 پرحرارتی لحن با گوشم زير آرام و ميرساند هزار به را قلبم ضربان و ميکشاند آتش به را وجودم که مينشاند گوشم

 ...ميگويد
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- منی ناز ی الهه تو.. نه من انتقام ی الهه تو چون . 

 می بود داخلش پيش دقايقی تا سام که اتاقی همان روبروی کشتی پايين طبقه به باهم.. کمرم و پاها زير اندازد می دست و

 که آسمانی و شد رها زمين روی سرم از راه ميان که کالهی به ميکنم نگاه من و ميکند باز پايش با را اتاق در.. رويم

 بسته سام پای يک با که دری دوباره آخر در و کند پنهان شب سياهی ميان را اش سرخی داشت سعی و نبود قرمز ديگر

 قرمزی رز های گل عطر و گذاشتند شدن يکی شيرين دنيای در گام که ملتهبی و داغ وجود و نوازشگر های دست و شد

ميزد پرسه حوالی همين در خوشبختی و ميسوختند صدا بی اتاق سوزان های شمع ميان که ... 

نشد سوگند تو تلخ حافظی خدا به  

نشد بند ای ثانيه دلم و رفتی تو که  

لبهايم ولی ممنوع، ی ميوه تو لب  

نشد کند دل تو سرخ لب طعم از چه هر  

شهر در وگشتم گشتم جا همه چراؼی با  

نشد مانند تو به اينجا کس هيچ کس، هيچ  

دارد را خودش جای من دل در کسی هر  

نشد خداوند سينه اين در تو جانشين  

شاعرها شبی بگويند تو از خواستند  

نشد: نوشتند شرم قلم با عاقبت . 

 

 پايان
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