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 یاجتماع , یلیتخ , عاشقانه : ژانر

***** 

   پور اصفهانی هما :نویسنده 
  ی سقراطدیفر  :ساخت کتاب

   کتاب ما در تلگرامکانال
goldjar/me.Telegram   

***** 

  :درباره رمان 
  

تائیس افسونگری بود که با افسون خود اسکندر را وادار کرد پرسپولیس 
... را به آتش بکشد و من افسونگری هستم که روح را به آتش می کشم 

  ... یکی پس از دیگری 
  ... افسونگرش کردند ...  نخواست افسونگر باشد افسون

  

***** 

  از زبان اول شخص  :مونمض
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   :سندهی نوحاتیتوض
  

 مسائل رو اگه ی سرهی بوده که نی هم الشی رمان لندنه و دلنی اشنیلوک

اما با توجه به فرهنگ باز .  شدی می نوشتم پرده دری مرانی ایتو

با ... اما !  راحت ترهیلی اروپا خی فضای رمان تونی ها نوشتن اییاروپا

 ی و تالش من برخی با وجود تمام سعرانهیز ا خارج انی لوکشنکهیا

 هی شبیی داستان خلق و خونی مرد اتیت ها به خصوص شخصیشخص

 که ی از رمان وقتییچه بسا که جا... البته نه کامل !  ها دارهیرانیا

 الوگی ها ، نوع دتی شه تفاوت فضا ، نوع شخصی شه می عوض منیلوکش

 نشم که ی وارد مسائل جزئادی کردم زی سعیلیخ. رو حس کرد... ها و 

!  نباشهی دارن همراه با بدآموزی که سن کمیراد افیخوندن رمان برا

 ی لحظاتدوارمیدر هر صورت ام...  دونم تا چه حد موفق بودم یاما نم

 و از نی از دست رفته ندوننی ذاری رمان منی خوندن ایرو که برا

  هما... دوستدار همه شما  ... نیخوندش لذت ببر

***** 
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  :مـقـد مــه 
  

  ... هویت ایرانی  یک مادر ایرانییک
  ... دختر ایرانی یک

  ! نهنه
   هویت اروپایی یک... پدر اروپایی یک

   دختر اروپایییک
  ! نهنه

  ! کیستم؟من
  افسون؟

   شده ام برای پاکی؟آفریده
   گناه؟یا

   محبت دیدن و محبت کردن؟برای
   دیگران را تشنه محبت کردن؟یا

   مهمم؟من
   کردن من را دوست دارند اذیت ...اصال به چشم نمی آیم ...  هم نه شاید

   من اذیت و آزار دادن را دوست نداشته باشم؟چرا
   من تالفی نکنم؟چرا

  !من دختری یکه و تنها...  مردند آنها
  ... زور بازو دارند و من آنها

  ! و مکر زنانهعشوه
  : من اینستشعار

  ...بم را خراب کنند  می دهم همه مردان رژ لترجیح
  ! ریمل چشم هایم را نه
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  )ا فســو نـگـــر  (  

  
 دست از سر ی بغض لعنتنی دادم تا بلکه ای دهنم رو تند تند قورت مآب
 هر نطوریهم!  شهیمن موندم چرا خسته نم...  ام برداره چارهی بیگلو

ن  دونه میم!  من جا خوش کردهی گلویصبح تا شب و هر شب تا صبح تو
 یصدا...  ره ی بازم از رو نمی حرفام که بذارم بشکنه ولنیسرتق تر از ا

  : بلند شدادد
  
  ؟یمرد ... یلی ام-
  

 نی از اایخدا...  درب و داغون رو باز کردم نتی خم شدم و در کابعیسر
 ی هم میهر چ... همه جاش پر از سوسک و کثافته ... خونه متنفرم 
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 رم؟ی میچرا نم! ادی ین از سوسک بدم م مایخدا! شورم انگار نه انگار
  : بلند تر از قبل بلند شدنباری اکی فردریصدا

  
  ... کنم ی تو اون آشپزخونه هالکت مامیب!!! یلی ام-
  
 عیسر...  مورد دروغ تو کارش نبود نیدر ا...  گه ی دونستم راست میم
..  .ینی سی باز کردم و گذاشتم توی آبجو رو برداشتم درشو به سختشهیش
 بود گذاشتم کنارش و از یتری لکی هم که فکر کنم ی بزرگوانیل

هال خونه  ... رونی دخمه بود زدم بهی شببای که تقریآشپزخونه چهار متر
 تو اون خراب ی حس خفگیی جوراهی...  نداشت شتری متر بوازدههم د

 کاناپه رنگ و رو رفته ی لم داده بود روکیفردر.  دادیشده بهم دست م
  : لب زمزمه کردمریز...  کرد ی خونبارش نگام میشماو با چ

  
  ... دائم الخمر بدبخت -
  

  : بلند شددادش
  
   هان؟؟ی زر زدی لبت فارسری باز زیچ...  هرزه آشغال -
  
 رو گذاشتم جلوش و وانی و لشهیاما بدون حرف ش...  باال دمی دادش پراز

 سرم و ی رودستم رو گذاشتم. دی کشریخواستم عقب گرد کنم که سرم ت
  :دمینال
  
   ...ی آی آ-
  

  :دی و در گوشم غردی دهن بو گندوش عقب کشکی رو تا نزدسرم
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  !هان؟!  حرف نزن؟تیی صد بار بگم به زبون اون مامان هر جا-
  

دستم رو ...  که حس کردم پرده گوشم پاره شد ی رو با داد گفت طورهان
 ی اما نه خواهش مچدمی پی موهام و از درد به خودم مخیگذاشته بودم ب

 کرد فشار ی مشی عصبشتری بنیهم...  کردم ی مهیکردم ولم کنه نه گر
  : کرد و گفتشتریدستشو ب

  
 خی دورت از بی ول کنینجوری تلفن ها رو امی سنی اگهی بار دهی -
  ؟یدیفهم...  کنم ی مشونیچیق
  

 ازش متنفر بودم، ایخدا...  تکون دادم دنی سرم رو به نشونه فهمفقط
... موهامو ول کرد  ... شهی از همشتریاز بعد از اون شب، ب... نفر مت

  : اش و گفتشهیدستش رو برد سمت ش
  
  ... کارت دارم نجای بتمرگ ا-
  
! دمی ترسی ازش میمثل چ ... می ترس نشستم، باز با هم تنها شده بودبا
نه خدا تو از تحمل من خبر ...  نبود باز مست کنه و بزنه به سرش دیبع
اون آشغال هرزه ! ...  طاقت و توانشو ندارمگهی که دی دونیم! یردا

 گ زرد رنهی رو لبالب پر از اون ماوانشیل!!!  فهمه من محرمشم؟یچرا نم
 رو برداشت گرفت سمت من و با وانشیل... روش پر از کف بود ... کرد 

  : گفتیخنده چندش آور
  
  ... تو ی به سالمت-
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 ینم...  آشپزخونه ی شد برم توی مکاش...  داشتم عق بزنم دوست
حس کردم ...  رون پام یدستش سر خورد رو ... نمیخواستم کنارش بش

 نفس همه هی به پام وارد کرد و یفشار کم...  برق از بدنم رد شد انیجر
 و زی می رودی رو کوبوانشی تموم شد لیوقت ... دیآب جوهاش رو سر کش

 رنگش زل ی خمار آبیبا چشما...  کرد زی پشت لبش رو تمتبا پشت دس
  : گفتزشیزد تو چشمام و با لحن نفرت انگ

  
   ...یلی کار دارم امیلی امشب باهات خ-
  

 دنیباز دوباره دندونام به هم خوردن و دوباره اون با د ... دی لرزتنم
اومدم از جام بلند بشم که فشار ... ترس ته چشمام با لذت قهقهه زد 

   ...دمیاز درد نال... د  کرشتری پام بیدستش رو رو
  
   ...ی آ-
  
   جان؟ چته؟ دردت گرفت؟-
  
 یصدا ... یول...  رو ی وقتا دوست داشتم بشکنم اون بغض لعنتینجوریا

 رو بهم دادن ای انگار دندنشیبا د... در خونه بلند شد و لئونارد اومد تو 
 داره ی اون دست از سرم بر می جلوکی دونستم که فردریچون خوب م

 دونست اگه یاما م!  ازش بترسهنکهینه ا...  به کارم نداره یرو کا
 کی هم بفروشه و فردرگرانی بفهمه ممکنه منو واسه لذت به دئوناردل

 هم شد دستش رو نطوریهم!  از من لذت ببرهیی داد فعالً تنهای محیترج
 مبل کنار در یلئونارد بدن بو گندوش رو رو...  پام برداشت یاز رو

  :و به من داد زدانداخت و ر
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

9

   ...اری قهوه بهی -
  

 دی گفت بای مشهیمامان هم... نفسم رو فوت کردم و بلند شدم  ... نوکرت
 که یدی و ندیمامان خوش به حالت رفت!  احترام بذارمکهیبه اون مرت

 باهام کردن که رمان یکار!  دو تا جونور چه به روزم آوردننیا
 ی هایبدبخت...  شده یز و فوکاه هوگو برام رمان طنکتوری وانینوایب

رفتم سمت آشپزخونه  ... ستنی نیچی من هی هایکوزت در برابر بدبخت
  : بلند شدکی فردری عصبیصدا... 

  
  ؟ی برگشتی چی برا-
  
  ... امشب دندون گرد شده بود کهی دعوام شد باهاش زن-
  
سرم ...  نقشه هاش نقش بر آب شد چارهیب. دمی خندکی دلم به فردریتو
 آماده عیقهوه رو سر...  شکرت ای خدادمیو گرفتم رو به آسمون و نالر

اگه کمربندش رو بکشه ...  رحم ندم یکردم که بهونه دست اون لئونارد ب
 ی بار با شجاعت گوشهیچقدر دوست دارم ...  مونه ی برام نمیچی هگهید

 که من از دوستان ییتا جا ( نی نانی نانی رو بردارم و شماره ناتلفن
 وان نی هست و نانی نانی نانی نایسی پلی هاتی فوردمیساکن لندن پرس
)  خوام ی در هر صورت اگه اشتباه کردم عذر مکاست،یوان شماره آمر

 بار که هیاما همون ... دوست دارم از شرشون خالص بشم  ... رمیرو بگ
 مون کمک خواستم و اون هی که از همسایوقت!  به خرج دادم بسهتشجاع
 شد و ری دستگکیچون فردر...  شد الی زنگ زد بعدش واوسیبه پل

 کیلئونارد به من گفت اگه نرم و اعتراف نکنم که دروغ گفتم و فردر
 ی دونستم راست میم...  کنه ی ماهی روزگارم رو ساوردهی سرم نییبال

 که اعترافم یدر حال...  کنم که دروغ گفتم اعترافگه پس مجبور شدم 
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 با کیفردر ... رونی گذاشتم و بردم بینی سی توقهوه رو! دروغ بود
  : انگار داغ دلش تازه شددنمید
  
  . من از دستت راحت شمیری بمی اله-
  
  : زمخت لئونارد هم بلند شدی او، صدای دنبال صدابه
  
  .شیی خواد بره ال دست مامان هر جای می کستی معلوم ن-
  

 و کتک دمیشن کردم؟ هجده سال فحش ی چرا عادت نمدم؟ی لرزی مچرا
 ی شد بدنم به لرزه می نثار مامانم می بازم هر بار که فحشیخوردم ول

 که دقش نی داشتند؟ همی ام بر نمچارهیچرا دست از سر مامان ب. افتاد
 که کشتنش بس نبود؟ حاال با گور به گور نیدادن براشون بس نبود؟ هم

 یت م جو شجاعهی برسن؟ آخ که چقدر دلم ی خواستن به چیمکردنش 
 کس و کار یکاش ب...  بکوبم تو سر هر دوشون ینی سنیخواست تا با هم

 ی و پدرکی مثل فردریننگ داشتم از داشتن برادر.  بودمیو پرورشگاه
دلم .  مردمی شد و من میکاش دعاهاشون مستجاب م! مثل لئوناردو

 دلت ی برارمیبم.  افسانه جونمو کردهیدلم هوا.  مادرمو کردهیهوا
.  حرمتت کردی بکیچقدر فردر. یچقدر از لئوناردو کتک خورد! مامان

فقط به ! مارشونیبه خاطر ذهن ب! ی مسخره ایزایاونم به خاطر چه چ
 با تو ی نبود که تو عالم مستادشی احمق ی اون لئوناردونکهیخاطر ا

 کرد من از خون خودش یچون فکر م! رابطه داشته و تو رو باردار کرده
 گفت یفقط م!  بدهی ان ای دشی نشد آزمایم راض وقت هچیه. ستمین

 گفت من یم...  پسر داره هی گفت فقط یم. ستمیمطمئنه من دخترش ن
هر وقت .  زدیبعد تو رو م...  گفت من حرومزاده ام یم...  توئم هیشب

 من ی و جای کردی مسپر نهی سر وقت من باز تو سادی خواست بیهم که م
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 گهی دی رفتی که از وقتی دونیان، چه مآخ مام ... ی خوردیهم کتک م
 خودم بی سپر نکرد و همه اون کتک ها تموم و کمال نصنهی برام سیکس
 خسته ام گهی د؟یری گی چرا تقاص منو و مامانمو ازشون نمایخدا! شد

  : باالدمی متر پرهی کی داد فردریبا صدا! خسته. کردن
  
 ینی بیده؟ نم وسط اتاق خشکت زیواسه چ! دهی برسی هرزه گی او-

  ! رو پسینی اون سنییبذار پا!  زدخیاون قهوه 
  
 لئونارد و خواستم عقب گرد کنم که باز موهام ی رو گذاشتم جلوینیس

  : شدکی دست فردرریاس
  
 یی ظرف شومیمثل مامانت س!  تلفنا رو جمع کنمی سنی مگه نگفتم ا-

   ...ی زنیحالمو به هم م!  موی سرته به جایرو
  

 دوست داشتم شهیهم.  من بوداهی فر و سی تلفن موهامی از سمنظورش
 ی رو منکاری هر بار که افی حیموهامو آزاد و رها اطرافم ول کنم ول

 امم چارهیمامان ب! مثل االن.  شدمی ممونیکردم بعدش مثل سگ پش
.  توان کتک خوردن نداشتگهی کرد، چون دی موهاشو کوتاه مشهیهم

 کی که تو فکر فرو رفته ام با نفرت به فردرمنطوریاصالً حواسم نبود که ه
 گفت مامانت؟ مگه مامان من مامان اونم نبود؟ چرا یچرا م. زل زدم

 نگاهم کفرش در اومد از جا دنی با دکیفردر!!  صفت بود؟وونی حنقدریا
  :دی و کمربندش رو کشدیجه

  
 که یعاشق شد!  کثافت لجنی زل زدی هان چه مرگته امشب؟ به چ-
 خوام ی آتو ازت مهیفقط .  توی تو فکر؟ گه خوردی ری میه گاو نیع

  ...که بفرستم ال دست مامانت 
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چنان هلم داد که از .  گوشم گذاشتمی ادامه بده و دستم رو رونذاشتم

دستم رو .  خوردم و از درد کمرم نفسم بند اومدواریپشت محکم به د
 فقط شهیهم.  در انتظارمهی دونستم کتک سختیم.  صورتم گرفتمیجلو
 فقط ایاز دار دن.  بهش وارد نشهیبی گرفتم که آسی صورتمو میجلو
 ضربه رو که زد اشک به چشمم هجوم نیاول.  داشتم نگو صورت قشنیهم

 خواستم ضعفمو ینم.  نکنمهی لبمو گاز گرفتم که گرعی سریآورد، ول
 خواستم بذارم به خواسته اش ی خواست و من نمی منویاون هم. نهیبب

لئونارد .  زد که خسته شدنقدریا...  ضربه و نی ضربه ، سومنیدوم. هبرس
 بو گندوش داد و کلی به هیباالخره تکون. دی دوکه نفس نفس زدن پسرش

  : رو گرفت و گفتکیدست فردر. از جا برخاست
  
 رهیمی باالخره منمیا!  آبجوت رو بخورنی بشایب. ی خسته شدگهی بسه د-

  !می شیراحت م
  

  :ت به من زل زد و گفت با نفربعد
  
  ! نونفی ح-
  
 ده یدخترش کف خونه داره جون م.  بگمیمن دردمو به ک!  خدایوا

 نای داد منو از اایخدا!  آبجوت رو بخورنی بشای گه بیاونوقت به پسرش م
با .  خسته شدمگهیبه خدا د. رمی بهم بده که خودم بگی قدرتای! ریبگ

 پرت شد و من چهار دست شی حواسش به گوششی اس ام اس گوشیصدا
 زد و دل و ی مرونی آشپزخونه از دهنم خون بی تودمیو پا خودم رو کش
 ی االن چشمامو برانیدوست داشتم هم...  خورد ی مچیروده ام تو هم پ

 و کی قهقهه بلند فردریصدا!  نداشتی ادهی اما انگار فاندمی ببشهیهم
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 انی دو تا زن قراره بمدی حرفاشون فهمنیاز ب ... دمی شنیلئونارد رو م
...  هم گذاشتم ی و چشمامو روواری گوشه ددمیخودمو کش... خونه مون 

 خنده ی مستانه اون دو تا صدای خنده های که به صدادی طول نکشیزیچ
 شد یآخ کاش م...  هم اضافه شد و بعد فی پر عشوه دو تا جنس لطیها

 .. رونینه برم ب شد از خویکاش م...  شد کر باشم یکاش م... نشنوم 
 ی هال دوزاده مترهی یپدر و پسر تو... خورد یحالم داشت به هم م

 دو نفر نی به اسم شرم تو وجود ایزی چرا چایخدا! هر دو با هم... داشتن 
 ی در مکی که فردریی هایصدا!  کردن؟یچرا اصال به من فکر نم! نبود؟

 هی...  کرد ی م حالم رو بدترنیهم...  من آشنا بود یاورد حداقل برا
 خورده و نخورده بودم رو کف آشپزخونه یهر چ... دفعه باال آوردم 

  ... کردم و از حال رفتم هیتخل
  
 ، حالم اصال مساعد سر کار دمی کشی رو مادهی پی درد خودم رو توبا

 دور شدن از اون نشی که مهم ترلی رفتم به چند دلیرفتن نبود اما م
 ی شدن اما بعضی تفاوت از کنارم رد میما باکثر آد...  بود یخونه جهنم

 اعصابم رو خورد گاهی گاه و بی نگاه هانی زدن و ایها با تعجب بهم زل م
فقط کنار لبم پاره ...  معلوم نبود چه به روزم اومده رونیاز ب.  کردیم

 که تنم بود ی ادهی هام از صدقه سر لباس پوشی کبودهیبق... شده بود 
 ی که فاصله کمی بزرگبای به سوپر مارکت تقردمیرس...  شده بودن یمخف

 اهر... هر کس سر کار خودش بود ... رفتم تو ... با خونه مون داشت 
 نشون ی کرد و نه توجهی به آدم سالم مینه کس ... یافتادم قسمت پشت

 یشگی همی و نشستم سر جادمیلباس مخصوصم رو پوش...  دادن یم
 یی هاوهیم...  کردم ی میشتم و بسته بند دای ها رو بر موهیم... خودم 

 خوش رنگ و آبشون اصال طعم ندارن ی هاافهی دونستم برعکس قیکه م
 کردم که دلم نخواد و هوس نکنم ی خودم رو قانع متی ذهننیمبا ه... 



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

14

 از پشت سر یسخت مشغول کارم بود که کس...  گاز بزرگ بهشون بزنم هی
  :صدام زد

  
  ... افسون -
  
فقط ...  که منو مخاطب قرار داد یو از اسم ... مزهی جدمیفهم لحنش از

 یلی امهیبق ... دیاونم از دهنم پر...  افسونه می گفته بودم اسم اصلمزیبه ج
...  بود که مامان برام انتخاب کرد یافسون اسم...  کردن یصدام م

 لب دنیبا د...  و برگشتم دمی کشیآه... خودش برام شناسنامه گرفت 
  :دینشست کنارم و نال...  شده ام چشماش گرد شد پاره

  
  !!! افسون؟ی شدی باز چ-
  

 هم مثل مزیج!  تونه خوب باشه؟ی مرد مهی برام سخت بود باور کنم چرا
 ری انداختن زی دختر رو مهی اگه اونم دیشا ... دی دی آب نمدیشا ... هیبق

...  کنه ی بخواد می کس و کاره هر کاری بنی گفتن ایدست و پاش و م
چرا نزنه؟ چرا له نکنه؟ چرا زورشو نشون نده؟ چرا؟ همه مردا 

 دستم دنی دفعه با دهی دستمو گرفت و مزیج...  مطمئنم نطورنیهم
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...  کبود و خون مرده بود کهی به تکهی دستم تیرو... چشماشو گرد کرد 
  : گفتی آشکاریبا ناراحت ... دمی دستمو پس کشعیسر

  
 رفته از تخت جی سرت گای وار؟ی تو دی رفتای ؟ی باز خودتو سوزوند-

   مشت زده تو صورتت؟ هان؟ی کردی می با داداشت شوخای ؟یافتاد
  
  :شونه باال انداختمو گفتم...  کنه ی وقت دروغامو باور نمچی دونستم هیم
  
   !ستی مهم ن-
  
 نای کنن؟ آخه ای دختر؟ دارن تو رو شکنجه مستی مهم نی تا ک؟ی تا ک-
 ی چشمای غم رو تونی خوام ای افسون من نم؟یتو سکوت کرد که نیک

   ...نمیتو بب
  
خشک ! محال ممکنه ! ؟یمرد و دلسوز.  زد ی حرف میادی داشت زگهید

  :و سرد گفتم
  
  ...بذار منم کارم رو بکنم  ... مزی برو سر کارت ج-
  
  : چند لحظه نگام کرد و گفتمزیج
  
 بالها رو نی نفر داره اهی دونم یمن که م... نگو ...  خوب باشه یلی خ-

  !ارهیسر تو م
  
   ...ستی به تو مربوط ن-
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از ...  به غرورش بر خورده یلی داد خی مشت شده اش نشون میدستا
 ... دی از حد دور و بر من پلکادی سر کار زنجایهمون اول که اومدم ا

بطه با دخترا هم بلد نبودم را...  مرد ها دور و برم باشن ومدی یخوشم نم
 رو وقت از چی همزی جنیاما ا...  تنها بودم شهی همنی همیبرقرار کنم برا

  : زل زد تو چشمامو و گفتشی خاکستردهی کشیبا چشما...  رفت ینم
  
 حرفا نی که سمج تر از ای دونیم ... ی نکن منو از خودت برونی سع-

  ...هستم 
  
 شده یم فرار وقت بود که خنده از لبایلیخ...  لحظه خنده ام گرفت هی

 پرو شد منو چرخوند سمت خودش دستاشو مریج ... دمیاما خند... بود 
 خم شد رمی بخوام جلوش رو بگنکهیگذاشت دو طرف صورتم و قبل از ا

 کارم نیبا خشم هولش دادم و ا... زخم کنار لبم داغ شد ...  صورتم یرو
...  طرفش دمیبا وحشت چرخ...  شد با سوت سر کارگر اونجا انهمزم

  : خشک گفتیلیخ
  
 ، یلی نظرت دارم امری وقته زیلیخ! نه محل عشاق...  محل کاره نجای ا-

 برام یچاره ا!!! ی دی ، دل به کار نمیمزیفقط مشغول الس زدن با ج
  ! اخراجت کنمنکهی جز اینذاشت

  
...  خواستم از خودم دفاع کنم یم...  خواستم التماس کنم ی تته پته مبا

  : گفتمزی جاما قبل از من
  
   ...ستی مقصر نیلیام...  من بود ریهمه اش تقص...  خانوم جونز -
  
  : خشم گفتبا
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 االن تو رو نی هممی نداشتازیاگه به فروشنده ن ... مزی تو حرف نزن ج-

  ... برگرد سر کارت ؟ی کنی کار می چنجایتو ا...  کردم یهم اخراج م
  
من تو ! ن برام سخت بودالتماس و خواهش کرد...  بغض رفتم طرفش با

 مجبور بودم، گوشه نباریاما ا!  کردمیاوج کتک خوردن هم التماس نم
  : گرفتم و گفتمشویلباس بلند آب

  
  ... دارم اجی کار احتنی خانوم جونز من به ا-
  
 بودم که تعادلم رو از دست دادم و فی ضعنقدریا...  خشم هولم داد با

 به طرفم دی دومزیج...  شدم نی زمپخش...  ها وهی مزیمحکم خوردم به م
 ی همه دخترایتو چشما...  جرئت نداشت کمکم کنه ی کسمزیجز ج... 

خانوم جونز که ....  بودم زاری و من از ترحم بدمی دیاونجا ترحم رو م
  :دی کشغی حرفش بزنه جی روی حرفی نداشت کسدتعا
  
 نیتو با ا.  ..ستی ننجای تو ایجا...  گفتم رونی برو بارهی دختره پت-

  !یفاحشه عوض ... ی نداریچی جز دردسر هیحواس پرت
  

 من یشونی کنن من هرزه ام؟ به چه جرم پیچرا همه فکر م!  چرا؟ایخدا
 سرنوشت مادرم باشه یاهی سرنوشتم به سدی چرا با؟ی نوشتاهی سنقدریرو ا
 از چشماش یغم...  بازوم رو گرفت ری زمزیج!  تراهی از اونم سیحت... 

  :آروم گفت...  زد که از وصفش عاجزم ی مونریب
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باور کن خودم ...  بگم ی دونم چیواقعا نم...  من واقعاً متاسفم افسون -
 نشدن یاگه راض ... ی کنم برگردی مشونی راضکنمیباهاشون صحبت م

  ... دم یقول م...  کنم ی مدای کار بهتر برات پهیهر طور شده باشه 
  
درد بدنم ... از جا بلند شدم  ... دمی کشرونی نفرت بازومو از دستش ببا
  :گفتم...  زدم ی شده بود و بدتر لنگ مشتریب

  
 نی تریشما عوض ... نی ما زنا نداری برایچی هی شما مردا جز بدبخت-

 ختتی رگهی خوام دینم ... نی زنیحالمو به هم م ... نیموجودات عالم
   ...مزی جنمیرو بب

  
 دونستم یم ... رونی اونجا بمونم زدم بگهی لحظه دهی ی حتنکهی ابدون

 دیبا ... ارنی ی و لئونارد پدرم رو در مکیاگه بدون پول برم خونه فردر
 ی مهی رفتم گری رو مادهی که از گوشه پنطوریهم...  کردم ی کار میچ

 به هوی...  رو بشکنم ی بغض لعنتنی تونستم ای خودم که مشیپ... کردم 
  : زنمیاد م دارم ددمیخودم اومدم د

  
چرا !  من بدبخت روی صدای شنوی مگه نم؟یستی د مگه تو اون باال ن-

 نی سر من؟ ای رویزی ری مهی بدبختی چرا هر چ؟ی دیجوابمو نم
چرا !! ؟ی کنی چرا خودت افسارشون نمیدی رو تو آفری عوضیمردا

 زن؟ی پناه رو به هم بری زن بهی ی به خودشون اجازه بدن زندگدیبا
 هوس مردها باشم؟ لئونارد با هوسش منو به یبان قردی بایا ک تایخدا

...  کرد زاری رابطه اس بی با هوسش منو از هر چکیفردر... وجود آورد 
 ی نمی چرا به من قدرتایخدا...  کرد کاری با هوسش منو از کار بمزیج
   رو نابود کنم؟ چـــــــــرا ؟نای که اید
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 کنم هی خواستم گریفقط م...  رو ادهی پنشستم کنار...  هق هق افتادم به
  ....  برام مهم نبود یچی هگهید... 

  
 تو کوچه ها یبه اندازه کاف... زمان برگشت به خونه ...  شده بود شب

 ی چطور مگشتم؟ی بر مدیاما حاال بدون پول چطور با... لفتش داده بودم 
ون ضربه  طاقت اگهی بدنم د؟یتونستم بگم که اخراج شدم؟ به چه جرئت

دلم  ... دمیچی پیداشتم از سرما به خودم م...  رو نداشت نی سنگیها
به درک که توش پر از سوسک ...  خواست ی گوشه آشپزخونه رو میرماگ

 واریاز در و د ... ابونمونی خی تودمیچیپ...  مامان سردمه یوا! بود
 یباز کوچه داشتن یبچه ها هنوز تو ... دی باریخونه ها چرک و کثافت م

 از حد ادیمحله مون ز...  رفتن ی کردن و از سر و کول هم باال میم
درش ...  فاحشه خونه ها اونجا بود نی از معروف تریکی!  بودامخوش ن

 در ی کار جلوغی تبلی دو تا از زنهاش برایکیهم طبق معمول باز بود و 
چند  شد ی که از اونجا رد میهر مرد...  بودن ختنیمشغول عشوه و ادا ر

لباساشون رو ...  زدن تا بلکه بتونن بکشنش تو ی باهاش الس میلحظه ا
 گذشتم با ی گرفت هر شب از جلوشون که می خنده ام مدمی دیکه م

واقعا مضحک بودن ...  رفت ی مادمی غمام ی کاراشون چند لحظه ادنید
 چسبونن و ی خودشون رو به بدن مردا میچه جور! نگاشون کن... 

از کنارشون رد ... واال اونا هم از من وضعشون بهتره ! ن کنی میدلبر
 ی مجتمع آپارتمانهی! خونه که چه عرض کنم... شدم و رفتم سمت خونه 

 ی قوطنیع...  داشت ی متریده طبقه که هر طبقه اش ده واحد س
 راهرو با ولع مشغول ی که توی دختر پسردنیوارد که شدم از د! تیکبر
ه هم خورد با نفرت نگاشون کردم و رفتم سمت  هم بودن حالم بدنیبوس

 نکهیبا ا...  کردم ی می کتک حسابهی بدنم رو آماده دیبا... آسانسور 
 یآسانسور که تو! دمی ترسی هنوزم می همه کتک خورده بودم ولنیا

...  و رفتم سمت در خونه رونیطبقه هفتم توقف کرد با ترس و لرز رفتم ب
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بارها !  داشتن رو نداشتمدی اجازه کلی چیبرا دونم ینم...  نداشتم دیکل
... با ترس زنگ رو فشار دادم  ! ودمپشت در خونه ساعت ها معطل شده ب

... در خونه باز شد ...  خودمو به ی شنوی و صدامو می اگه هستایخدا
  :آروم گفتم...  بود ستادهی دهنه در ای سرخ توی با چشماکیفردر

  
  ... تو امی برو کنار ب-
  

...  تو دمی حرفم تموم نشده بود که شال گردنم رو گرفت و کشزهنو
 و سرشو آورد واری کارم کنه که چسبوندم به دی خواد چیمونده بودم م

 بهم اجازه یحت ... زارمیب...  مرد متنفرم نیمن از ا! ایخدا... آخ ! جلو
 دست بردار ی لعنتی ولدی چکیاز لبام خون م...  داد نفس بکشم ینم

 تر ی دست و پا بزنم اون جرشتری بیتجربه ثابت کرده بود هر چ..  .دنبو
 ی کرد ولی همه رو پاره ملیاوا... دستش رفت سمت لباسام ...  شه یم

 هم با نی همیبرا...  ضرر به مال بزنه دی بود نبادهی انگار فهمدایجد
 ی عجزم رو مدینبا...  کردم ی نمهیبازم گر...  آورد یخشونت درشون م

 تو ایخدا...  رفتم ی بار حرف زور نمری بودم، زیمن دختر گستاخ...  دید
اما ! زارمی بهم دستور بده بی کسنکهی چقدر از ای دونی می شناسیمنو م

. ری سرمو بندازم زدیبا. امی کوتاه بدی افتادم که بای به چه روزنیبب
 تونم برم تو یم!  کنمی خالمزی سر جرونی تونم بیجسور بودنم رو م

 نجایا. ادی ی از دستم بر نمیاما خدا من تو خونه کار.  داد بکشمابونیخ
 با خشونت منو کیفردر! ی که انگار نداری هوامو داشته باشدیتو با

 گهید ... دیچی همه بدنم پیدرد تو ... واریبرعکس کرد و چسبوند به د
 دونم چرا ینم ... دمی کشی مغیبا همه وجودم ج...  نکشم غینتونستم ج

فحش ...  شد ی تموم نمی درد لعنتنیچرا ا...  بار بازم درد داشتم هر
...  کرد ی مری سیاز زندگ!  داد منو از خودم که نهی که میکی رکیها
!!!  خدا رو شکر کنم که هنوز دخترم؟دی باتی دونستم تو اون وضعینم
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 چی بود که از برداشتن بکارت هی مردهی کی که فردرنیا!  نعمت بود؟نیا
 همه نی بود ای کثافت وحشهیاون ...  شد شتری برد؟ دردم بی نمیذتل

 خراب نبود؟ با من ی با اون زناشبی آورد؟ مگه دی رو از کجا میانرژ
...  رفتم که کارش تموم شد یداشتم از حال م!!!  کار داشت؟ی چگهید

 ناله ام دل سنگ یصدا...  خودم جمع شدم یتو ... واریولم کرد گوشه د
 که نطوری همکیفردر ...دی کشی مریهمه بدنم ت...  کرد یم آبرو هم 

  : گفتدی پوشیلباساش رو م
  
  ... گمشو تو آشپزخونه بخواب -
  
 ی مهوشی ره که بی ملی تحلمی انرژنقدری عمل انی دونست بعد از ایم

 بال باعث شد اخراج شدنم لو نی با اکیکه فردر!  نعمت بود؟هی نیا... شم 
دم با زجر خودمو انداختم گوشه آشپزخونه و چشمامو از جا بلند ش! نره؟

   ...یلیخ...  درد داشتم یلیخ... بستم 
  

***  
  

 دی کشی مریهنوز بدنم ت ... رونی زدم از خونه بی حالی روز بعد با بصبح
 ذاشتم بفهمن من کارم رو از دست ی مدینبا...  گشتم دنبال کار ی مدیبا

 رمیخواستم مس ... دمی رو دمزیج ابونی سر خدمی که رسنیهم... دادم 
 تونستم ی تونستم آزاد باشم، می منجایا...  جلوم دیچی بدم که پرییرو تغ

  :خودم باشم پس با داد گفتم
  
  ... دست از سرم بردار -
  

  : گفتیبا ناراحت
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 تا نصف شب در به در شبیباور کن د...  کردم دایبرات کار پ...  افسون -

 خبرت کنم اما آدرس امی خواستم همون موقع بیم...  تو بودم یکار برا
  ... رو بلد بودم ابونتونیفقط خ... خونه تون رو نداشتم 

  
  : ادامه دادجانیبا ه...  تعجب نگاش کردم با
  
 و ی ظرف بشوردیبا ... ی بغلابونی خنیتو هم...  رستورانه هی ی تو-

 یلیش خاما حقوق ... ستیکارش بد ن ... ی بکشیآخر شب رستوران رو ت
اگه اومدم ...  اونجا امی منم بدیشا... دو برابر اون سوپر مارکت ... خوبه 

   ...ی کنم که خسته نشیخودم کمکت م
  
 من کرده بود؟ با ی اون کار ها رو برای چیبرا...  نگاش کردم جیگ

  : و گفتدیخنده دستمو کش
  
   ...ی اونجا باشگهی ساعت دمی تا ندیبا...  دختر گهی دای ب-
  
... نگام سر خورد سمت آسمون ...  حرف دنبالش راه افتادم دونب

  ؟ینی بیهنوز منو م! ایخدا
  

 شد ینم...  خوب باًی تقری های با مشترزی تمباًیتقر...  بود ی خوبرستوران
 که داشت یتنها بد!  نبودی عالیچی طرف شهر هنی چون ایبگم عال

 ساعت ده شب بود  سوپر مارکت تایساعت کارم تو... ساعت کارش بود 
 به خونه خبر دی دونستم چطور باینم...  تا ساعت دوزاده نجای ایول... 

  : کم که بهش فکر کردم شونه باال انداختم و گفتمهی ... دمب
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 خبرشون کنم؟ دی خرن چطور بای برام نملی موباهی یوقت!  به درک-
تش  کردم ساعدای کار بهتر پهی گم ی معی رم سری که مریفوقش شب د

آره ...  شن یهر دوشون الل م ... شترهی در ازاش حقوقش بی ولشتریب
  ... بهتره نیا

  
 هاشون باال بود هی پازی می رودمی چی ها رو برعکس می همه صندلداشتم

...  ها هنوز نشسته بود ی از مشتریکی ... زی میو سطح صافشون رو
 پسر هی... هنوزم قصد رفتن نداشت ...  وقت بود اومده بود یلیخ

 پشیاما از ت! مگه جنتلمن هم وجود داشت اصال؟! جنتلمن! اوهو! جنتلمن
 یلی خی مشکی پالتوهی ... ستی دور و بر ننیمشخص بود که اصال مال ا

 که خط اتوش یشلوار خوش دوخت ... ی شکالتلوری تنش بود با پکیش
 یلی خمیاز حق نگذر...  براق ی رسمیبا کفش ها...  زد ی قاچ موهیم

 گارسون همه شون محوش ی اومد تو دخترایوقت...  بود افهیخوش ق
...  ها بودم زی از میکی ظرف از سر کردنمن در حال جمع ... شدن 
 کم آورده بودن از منم خواستن که از آشپزخونه خارج بشم و رویچون ن

 هی...  بودم که اومد تو فهیاون لحظه هم مشغول انجام وظ... کمک کنم 
 بود یقدش حدودا دو متر... خترا سر جاشون خشک شدن لحظه همه د

 هی ... رهی تیلی و کرم خفی کثیی طالنی بودن ما بی رنگهیموهاش ... 
 دسته اش هی... لخت و تکه تکه ...  رنگ خاک بارون خورده هی شبیرنگ
 ها و منو رو از ی از صندلیکی ینشست رو...  ولو بود شیشونی پیرو

 ادیمن ز...  گرفت ی کرد دو انگشتی غش م که جلوش داشتیگارسون
 رنگ خاص و هی ... ونداما رنگ چشماش خوب تو ذهنم م... نگاش نکردم 

 یوقت...  نگاش نکردم گهیبعد از اون نگاه اول د ... ییکهربا! قشنگ
 گارسون ها یحت...  نبود ی کسگهیاما االن د... اومد رستوران شلوغ بود 

 رو زهای شب اولم بود نوبت من بود که مچون امشب... هم رفته بودن 
حاال !  نفرههی نوبت گفتن هر روز یم...  بکشم یجمع کنم و کف رو ت
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... مونده بودم چطور برم بهش بگم گورشو گم کنه تا من کارمو بکنم 
...  کرد ی خورد و به من نگاه مینشسته بود خونسردانه قهوه اش رو م

 یقی موسیصدا... ، کارم رو بکنم  اونالیخی گرفتم بمیتصم! لجم گرفت
دستم رو بردم  ... دی رسی ضبط به گوش می هنوز هم از باند هایمیمال

 ساعت آخر می ننی ایتو... سرم درد گرفته بود ...  موهام پسیسمت کل
... تو خونه هم که امکانش نبود ...  موهامو باز بذارم ی تونستم کمیم

 سه ربع نی بلوز آستهی زانو بود با  دامن کوتاه تا سرهیلباس فرم اونجا 
وگرنه ... شانس آوردم رون پام و بازوهام معلوم نشده بود ...  باز قهی

 اونجا دمی لباس رو بهم دادن فهمیوقت...  شدن ی مدای ها پیهمه کبود
 آشپزخونه باشم ی قرار بود فقط تویوگرنه وقت...  بکنم ی همه کاردیبا

 ی دستختی و فر بلندم دورم راهی سیموهاخرمن !  به لباس فرم؟ازیچه ن
 کیار همراه موزی اختیب...  شدم دنی کشی و مشغول تدمی کشرشیز

پا ... کفش هامو هم در اورده بودم تا راحت تر باشم ...  کردم یزمزمه م
 رو حس کهی نگاه مرتینیسنگ...  رفتم ی سمت به اون سمت منیبرهنه از ا

 ی تنی شد با همیکاش م!  شدیچندشم م رهی خیاز نگاه ها...  کردم یم
  ... دست بدم ز خواستم کارم رو اینم! فیاما ح...  سرش یبزنم تو

  
 prance and me لمی فی رو از رودنی کشیاون قسمت ط: اعتراف(* 
  !) کمهی... اما نه همه اش رو ...  کردم دیتقل
  

***  
  

 و با ستادیمن ا دنیبا د...  اومد تو ی با خوشمزی رستوران باز شد و جدر
  : بلند گفتیصدا

  
   ...ادی ی لباس ها بهت منیچقدر ا!  افسونی ه-
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  : به سمتش برم گفتمنکهی زدم و بدون ایپوزخند

  
  ...به خصوص به من ! ادی ی به همه میلباس خدمتکار...  آره -
  
  : گفتی ناراحتبا
  
 ادی پی خوبنی کار به ایستی خوشحال ن؟ی چیعنی حرفا نیا!  دختر بد-

  ؟یکرد
  
   به تشکره؟ازین ... یلی چرا خ-
  
  ...من کارمو جبران کردم !  نه نه اصال-
  
  ؟ی کنی کار می چنجای ا-
  
  ؟یراحت...  هم به تو بزنم ی سرهی خواستم برم خونه گفتم قبلش ی م-
  
  ! آره خوبه-
  

  ... کنارم اومد
  
 چقدر خوشحالم که تونستم برات ی دونینم!  اجازه هست بغلت کنم؟-

  ... بکنم یکار
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 پاش یخونسردانه پاشو رو...  گوشه چشم به اون مرده نگاه کردم از
 مزیج... اما نگاش به سمت ما بود ...  کرد ی دود مگاریانداخته بود و س

  :رو هول دادم و گفتم 
  
 بود که وقت نکردم نی اون بار اگه نشد باهات برخورد کنم به خاطر ا-

  !ینی بی بد می بشکیمن نزد به گهی بار دهی اگه یول... 
  

!  تونستمی رو که ممزی جیجلو ... رمی تونستم بگی رو نمکی فردریجلو
  : دستاش رو برد باال و گفتمزیج
  
   ...می من تسل؟ی زنیچرا م!  باشه باشه-
  
  ... رم خونه ی شه میمنم االن کارم تموم م ... مزی جگهی برو د-
  
  !نیهم ... نمتی خواستم فقط بب-
  

!  عمراًت؟یمرد و مظلوم! ت؟یمظلوم... چه مظلوم شده بود  لحنش
  : زدم و گفتمیپوزخند

  
  ...حاال برو !  که یدی د-
  
  :زمزمه کرد ... دی کشی آهمزیج
  
   ...ادی ی باز بهت می چقدر مو-
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لحظه آخر ...  سمت در دی راهشو کشی اگهی بدون حرف اضافه دبعدم
د لحظه چشم تو چشم شدن، اما  کرد و با اون مرد مرموز مزاحم چنیمکث

کار منم ...  انداخت و رفت ریبعدش سرشو ز...  کوتاه هیدر حد چند ثان
 نشسته شخوانیپشت پ... رفتم سمت صاحب رستوران ... تموم شده بود 

  :گفتم... بود 
  
فقط اون آقا هنوز ! کارم تموم شده...  رم ی مک دان من دارم می آقا-

  ... موقع ناراحت نشه هیفتم که  بهش نگیزیمن چ... نشسته 
  

 پول برداشت گرفت به یدسته ا...  نزد یاما حرف...  رو تکون داد سرش
  :طرفم و خشک گفت

  
   ...ای صبح زود ب-
  

حقم رو ! ؟ی چیتشکر برا...  رو گرفتم و بدون تشکر رفتم سمت در پول
. .. کردم ینگاه مرده رو هنوز حس م... لطف که نکرده بود ! داده بود

 الیخیب...  شده بود ی مخفگارشیصورتش پشت دود س... نگاش کردم 
 ی و از آسمون مشخص بود که هواومدی ی میسوز سرد ... رونیزدم ب

...  رو گرفتم و راه افتادم سمت خونه ی سنگی روادهیپ... بارش داره 
اما ...  کردم ی آماده می درست و حسابی دعواهی ی خودم رو برادیبا

 دیبا...  کردم که قبل از کتک خوردن بزنم یمو آماده مداشتم حرفا
 ی خودمون دونه هاابونی خی تودمیچیپ...  گرفتم ی جلوشون رو منباریا

سرعت قدم هام رو ...  از آسمون کردن زشیدرشت برف شروع به ر
 تو ادی موقع شب زنی مست ادمی کشواریخودم رو کنار د...  کردم شتریب

درسته که !  له کنننشونی ماشرینداشتم منو ز بود اصال دوست ابونیخ
نوع مرگم ! چه سرخوش! منو باش!  شکلنیمردن آرزوم بود اما نه به ا
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 رو روشن ابونی تا ته خنینور ماش ... نم انتخاب کخواستمیرو هم خودم م
هر آن منتظر بودم از کنار من رد بشه !  رفتی مواشیچقدر . کرده بود

  :مغر غر کرد!  نبودی خبریول
  
  ! چه مرگشهستیمعلوم ن. گهی برو دای د ب-
  
نکنه فکر و ! ترس برم داشت.  قصد نداشت از من جلو بزنهنی ماشیول
 روزی حاال چطور فرار کنم؟ پام از پرلی علی پانی با اای داره؟ خدایالیخ

 در ی که صدازمی تو سرم بریمونده بودم چه خاک...  کرد یهنوز درد م
 که هر آن دی کوبی قلبم باال رفته و چنان مضربان.  بلند شدنیماش
 لنگم ی تونستم سرعت قدم های که مییتا جا. ستهی بود از کار بامالشاحت
  : کردخکوبمی از پشت مییصدا.  کردمشتریرو ب

  
  ... خانوم محترم دی ببخش-
  

چه ! جلل خالق!!  خانوم؟ خانوم محترم؟د؟یبا من بود؟ گفت ببخش! جانم؟
 محترمانه نطوری منو ایشکیتا حاال ه. ستادمیاراده ا یب! یبیالفاظ عج

 ی کار می چنجای اکهی مرتنیا! به.  برگشتمیبا کنجکاو. خطاب نکرده بود
از !  داشتیبی عجنیچه ماش!  کرده؟بمینکنه تعق! سکته م داد! کرد؟

 دهی طرفا ندنی تا حاال مثلش رو ای ولمتهی دونستم گرون قی که مییاونا
 تنومندش رو کلی شد هیو در آورده بود حاال بهتر مپالتوش ر! بودم

  :به خودم غر زدم! کی ستبر و کمر باریشونه ها. دید
  
  ! دختره هرزهی الهی کور ش-
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. انگار باورم شده بود که هرزه ام.  از حرف خودم جا خوردمخودم
  : مرد بلند شدیصدا

  
ارم راستش من د.  شدمفتونی خانوم شرمنده مزاحم وقت شردی ببخش-

 یم.  ها فکر کنم گم شدمابونی خنی تو ای گردم ولی آدرس مهیدنبال 
  ن؟یشه شما کمک کن

  
 طرف فرق داشت نیلهجه اش هم با مردم ا! ستی اطراف ننی مال انگفتم

نا خودآگاه  ... کردی کشدار ادا می جور با تحکم ولهیکلماتش رو ... 
به ...  شد کینزد قدم بهم هی... دست دراز کردم و آدرسش رو گرفتم 

  :دمیخودم توپ
  
  !!!؟ی مرد کمک کنهی به ی خوای می واسه چ-
  
  : توجه به وجدانم که صداش در اومده بود گفتمیب

  
 ابونی ، دو تا خستی ننجایا ... نی خوای رو مbrixton ابونی شما خ-

  ...باالتره 
  
  : توجه به حرفم آروم گفتیب

  
  !افسون ... ی داری اسم قشنگ-
  

سو استفاده گر و فرصت  ... ننیهمه مردا هم ... ی عوضکهیمرت! جانم؟
 موجودات دو پا تو ذهن من نی خوب ایواقعاً رو به روز به صفت ها! طلب
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 مو به تنم کی فردریخواستم با خشم برگردم که صدا...  شد یاضافه م
  : کردخیس
  
 سر ی اومد؟ی کنی می داریچه غلط! نجای چه خبره انیبب...  به به -
 یم! آشغال هرزه. یرار؟ هه هه باالخره ذات خودت رو نشون دادق

 ی رو شروع می دونستم باالخره هرزگیم. ی مامانتنیدونستم توام ع
 ری دگهیحاال د ... ی بدبخت عوضیباالخره آتو رو دست من داد ... یکن
   هان؟ی ذاری مر و قرایای یم
  

 کردم ی نمی که کاری تا اون روزایخدا.  زدخی و بدنم دی از روم پررنگ
 نداشتم چه برسه به االن که شد یی پدر و پسر رهانی ایاز شر تهمت ها

 دستش ی رو توریبرق زنج. آش نخورده و دهن سوخته! آهان... شد ... 
 هی اون مرد عوضیصدا!  منو بزنه؟ری با زنجخواستیم!  خداای یوا! دمید

  : شدبلند
  
  . بدمحی من توضنی آقا بذار-
  
 اومد و قبل از نیی پاکی موند چون دست فردرجهی نتیب حرفش یول
دوباره دستش رفت باال و دوباره .  پهلوم سوخترمی بتونم جلوشو بگنکهیا

 یول...  بلند بود که به گوش خدا برسه نقدری ناله ام ایصدا. نییاومد پا
 هزار برابر کمربند درد ریزنج!  بود برامبیعج ... دی رسی که نمنیا
اما لئونارد  ... رهی رو بگکی فردری داشت جلویون مرده سعا ... اشتد

 ی خواد بزنتش ولی مدمی دیم...  و مرده رو گرفت دیهم از راه رس
خون از ...  آورد یدرد داشت نفسم رو بند م...  بود شتریمرده قدرتش ب

 چاقو رو هی شبیزی و دار چری همون گیتو ... رونی زد بی مری زنجیجا
  : عربده اش بلند شدی و صدادمی دکی فردرست دیتو
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  ... کشمت ی م-
  

  :زمزمه وار گفتم...  بستم چشمامو
  
   ...شتی پامی ی مامان دارم م-
  

جسمم ولو شد ...  نداشتم دنیقدرت داد کش...  به شدت سوخت پهلوم
و ضربه ...  نداشتم دنی کشینفس برا... ضربه دوم رو زد  ... نی زمیرو

 یداشتم از حال م.  شداهی شد که چشمام سادی زنقدریدردم ا... سوم 
... همه صداها  ... ریهمه تصاو...  شد ی داشت محو میهمه چ... رفتم 
 و کی فردری عربده هایصدا...  که جمع شده بودن ی مردمادیفر یصدا

  ... فرصت طلب بی اون مرد عجیلئونارد و صدا
  

چشمامو . وخت سیپهلوم بدجور م.  بوددی چشم گشودم همه جا سفیوقت
  :بستم و زمزمه وار گفتم

  
  ! من کجام؟-
  
  .یمارستانی ب-
  

 یدستمو رو.  مشغول عوض کردن سرمم بودیپرستار.  باز کردمچشمامو
  :دمیپهلوم گذاشتم و از زور درد نال

  
  ... آخ -
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  ؟ی درد دار-
  
   ...یلی خ-
  
.  سوزهی هات مهی بخیاالن جا. ی شی زود خوب می ول،ی حق دار-

  . کنم تا دردت کمتر بشهی مقی مسکن تزرهیبهت 
  
   من چم شده؟-
  
  .ی چاقو خوردست؟ی نادتی -
  
... ازت متنفرم ! کیلعنت به تو فردر ... کیفردر ... کیفردر.  اومدادمی

  . باعث شد از فکر خارج بشمی مردیصدا! متنفر
  
  ! خدا رو شکر؟ی بهوش اومد-
  

 که باعث شد به یهمون!!! ده مرنیبازم ا.  اونو نشونه گرفتنباری انگام
 دی جدی بدبختهی منو ی مرد افتاد رو زندگهی هیبازم سا ... فتمی روز بنیا

 ... نمشی خواستم ببیانگار تازه م...  چشماش یزل زدم تو. برام رقم زد
. کلیقد بلند بود و خوش ه!  شد گذشتیاز حق نم! چقدر خوشگل بود

ابروهاش !  رفتنیم راه م اعصابی درشت و خمار خوش رنگش رویچشما
اندازه اش ! یی چه لبایوا... لباش ...  بودن و دماغش سر باال یکمون

 راهی هم بادی زکیانگار فردر.  و براقی قلوه ای حسابی بود ولیمعمول
 زی شده بودم؟ چه مرگم شده بود؟ چقدر هینجوریچرا من ا.  گفتینم

 رهیکالفه از نگاه خ.  کردمی و داشتم اون مرده رو بر انداز مودمشده ب
  : پر پشتش فرو کرد و گفتی موهای تویام، دست
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   حالت خوبه؟-
  

 ی داشتن موهایچه رنگ.  بودشونشی پری موهای توشونمی پرحواس
 تر قی بودم اما االن دقدهی رو دنای رستوران هم همه ایتو! خوش حالتش

گاهش  تر از همه نبی بود و عجبی مرد عجنی ازیهمه چ ... دی شد دیم
  :دی دم دوباره پرسی جواب نمدی دیوقت... 

  
  ست؟ی حالت خوب ن-
  

  : شدم و گفتمهول
  
  . کم درد دارم فقطهی...  خوبم -
  
  : خودم غر زدمبا
  
 تخت بلند شم بکوبم تو نی ده از رو ای میفی چه ک؟ی مگه تو دکتر-

   من؟ی وسط زندگی از کجا افتادگهیآخه تو د... مالجت 
  

  : با تعجب گفتدی فهمی من نمی حرف زدن هایفارس از یچی که هاون
  
  ؟ی هستی تو خارج-
  

  : کردمپرخاش
  
   ...ستی به تو مربوط ن-
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اما از رو نرفت، نشست  ... ی عوضهیمرتک... به جهنم ! بخوره!  خورد جا
  : کنار تختم و گفتی صندلیرو
  
ر اگه من زودت.  منهری کنم همه اش تقصیحس م.  من واقعاً شرمنده ام-

  . شدی نمنطوری داداشت رو گرفته بودم ایجلو
  

 و دمی کشیقینفس عم.  شده بودیچی متوجه دستش شدم که باندپتازه
  :گفتم

  
 هی هم منتظر کیفردر ... نی دردسر هستهیشما مردا فقط ما. ستی مهم ن-

دستتون هم شاهکاره .  کنهی خالی جورهی اش رو نهیفرصت بود که ک
  اونه؟

  
  :رد و گفت به دستش کینگاه

  
 از اصل یزی حرفا چنی حال انی با ایول... هی خراش جزئهی نکهی ا-

 عذاب وجدان یدرسته که من بهونه داداشت شدم ول.  کنهی کم نمهیقض
  . دارمیبد
  
  :دمی پرسی کنجکاوبا
  
   داداشمه؟دیدی از کجا فهم-
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  بتونه جواب بده، دکتر وارد اتاق شد و اون دست از ادامهنکهی از اقبل
 سر یدکتر که هم سن و سال خود مرده بود، دست. حرف زدن برداشت
  :شونه اش زد و گفت

  
   کنه؟ی دستت که درد نمل؟ی دنی چطور-
  
  . رو به راههزی تو همه چی به لطف همکارای نه اد-
  
   چطوره؟ضمونی حال مرنمیاجازه بده بب.  خوب خدا رو شکر-
  
 یدستمو دوباره رو. د شدهی حرف نگاهش به سمت من کشنی دنبال ابه

  :پهلوم گذاشتم و گفتم
  
  . کرد بهتر شدمقی که پرستار بهم تزری بعد از مسکنی کرد، ولی درد م-
  
  ...هر چند که . ی شیبهترم م...  خوبه -
  

  : وسط حرف دکتر رفت و گفتلهی اسمش دندمی که حاال فهمپسر
  
   ...ی اد-
  

  : سرمم رو چک کرد و گفتی با خونسرددکتر
  
 یی دختر حق داره بدونه چه بالنیا! ی دونی تو که بهتر از من مل،ی دن-

  ... الزمه تی شکایبرا. سرش اومده
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 بباره؟ ی من بد اقبالی از آسمون برادی بایتا ک! ؟یی چه بالگهید! ایخدا
  :دمیبه زحمت پرس. دندی کشی مغی گوشم جی خطر تویزنگا

  
   شده دکتر؟ی چ-
  

سرش رو چند بار به چپ و راست تکون داد و ...  با تاسف نگام کرد دکتر
  : گفتیبا لحن افسوس بار

  
 مراقب یلی خدیبا! ی سمت راستت رو از دست دادهی متاسفانه تو کل-

. فتهی ات نهی کلیکی واسه اون ی نکرده اتفاقیی که خدایخودت باش
  .یاری شانس نگهی بار دنیممکنه ا

  
  :دمی صورتم گرفتم و نالی جلودستامو

  
  ! منی خدا-
  

باالخره زهر .  کثافتکیفردر!  شدی نمنیبهتر از ا! هی کلهی با یزندگ
 رو کی نه فردرنمی کدومشون رو ببچی خواستم هی نمگهید. یختیخودتو ر

  :دمیبا بغض نال. ، و نه باباشو
  
 خوام کلفت ی نمگهید. رنی گی ازشون متنفرم اونا ذره ذره جون منو م-
 اونا رو ختی رگهی دیکارتن بخوابم ول یحاضرم تو.  دستشون باشمریز
 هی. همه اشون کثافتن. همه اشون مثل همه ان. از همه مردا متنفرم. نمینب

 تر از فی به جنس ضعییجز زورگو.  حال به هم زنیمشت آدم عوض
من از همه مردا . رمی گیمن انتقام م. ستنی بلد نی کارچیخودشون ه

 که تو ییانتقام همه اشکا.  خوردم کهییانتقام همه کتکا. رمی گیانتقام م
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 ی امو مهیانتقام کل.  همه تهمت هارها،یانتقام همه تحق. ختمی رییتنها
  .رمی گیمن از همه انتقام م. رمی گی من از تو هم انتقام مایخدا. رمیگ
  
 زدم ی حرف می به فارسی و دکتر با تعجب به من که تند تند با زارلیدن

  : و گفتاوردی طاقت نلیدن.  کردنینگاه م
  
  ... نشده افسون یزی حاال که چ-
  
  ... شد؟ هان؟ فقط ناقصم نکرده بود که کرد ی مدی بای چگهی د-
  

  :دکتر گفت...  رفت سمت در اتاق لی و دندنی هر دو آه کشلی و دندکتر
  
 هم ی مشکلچیه...  کنن افسون جان ی می زندگهی کلهی ها با یلی خ-

  . افتهی چشمت به ما نمگهی و دی شی مرخص میندارن، توام به زود
  

 شی خوام برم پینم.  خوام برم خونهیمرخص بشم کجا برم؟ نم. دمیترس
 پامو تو اون خونه رمیبم.  راههنی بهترنی فرار کنم، آره ادیبا. اونا

  .  ذارمی شه نمی که توش از جسم و روحم سو استفاده میجهنم
  

 زد و از ی کرده بود لبخند من لونهی که تو چشمای توجه به ترسی بدکتر
 کنار ی صندلیرو...  برگشت لیبعد از رفتن دکتر دن ... رونیاتاق رفت ب

  :تختم نشست و گفت
  
 یول. یستی نطشی شرای دونم تویم. ی بدوندی هست که باییزای چهی -

  . افسون جانستی نیمتاسفانه چاره ا
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. دهی آب د شدم فوالدگهی سرم اومده؟ دیبتیباز چه مص!  شده؟ی چباز
 یلیخ.  سر پا بمونمدیمن با.  منو از پا بندازهی دردچی هدی نباگهید

 زنده نی همیبرا. رمیدوست دارم رو پا باشم و از همه مردها انتقام بگ
  : ادامه داددیسکوتم رو که د. ام
  
 کمربند هم ی ضربه هایجا. به جرم ضرب و شتم تو.  برادرت زندانه-

از ...  ها شهادت دادن که هر شب هیمساچون همه ه. براش دردسر شد
   ...دنی شنی مغی جیخونه تون صدا

  
! یآخ. دی کشیقی در عوض نفس عمی ساکت شد ولدی که رسنجای ابه

 ی به ترحم ندارم آقاازی نگهیمن د. ستی نیازی سوزه؟ نیدلت واسه من م
  :گفتم. مذکر

  
   خوب؟-
  
به . نیشما امضا کن رو آورده تا تنامهی که شکانجاستی ای مامورهی -

اما قبلش من ...  بره گوشه زندان آب خنک بخوره دی چند سال بایراحت
  ... باهات صحبت کنم دیبا
  

  :ادامه داد...  کردم نگاش
  
   کنن پدرته، واقعا پدرته؟ی اون مرد که ادعا م-
  

... فقط سرم رو تکون دادم !  خواد به من بگه حرومزاده؟ی منمی انکنه
  :زمزمه کرد
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  پس چطور طرف تو رو نگرفت؟ -
  
   ...ستی من نی کنه بابای چون فکر م-
  
 حرف نیاما خوب ا ... ستی هم گفته که پدرت نیتو بازپرس...  آره -

! ؟ی کاره بودی اون خونه چی پس تو تودنیازش پرس... براش بدتر شد 
... تو فقط به من بگو !  مسئولهشتریحاال ب ... یاونم گفت دختر زنش بود

 هم در ی آزار جنسای و شتمشون فقط در حد زدن با کمربند بوده؟ ضرب
  کار بوده؟

  
 یچ ... اوردمیسرمو باال ن!  آبروم رفتایاز کجا؟ خدا! دهی اونم فهمپس

 بگم؟ بگم هم جنسش به محرم خودش تجاوز کهی مرتنی تونستم به ایم
 رفتم تو ی شدم می کاش آب می واست؟ی من افت نی برانی کرده؟ ایم

  : نفسش رو فوت کرد و گفتدیسکوتم رو که د ... نیزم
  
  ... درست گفته ی لعنتکی پس اون فردر-
  

 ی لعنتکیفردر!! ک؟یفردر...  رو اوردم باال و با تعجب نگاش کردم سرم
  : زد و گفتیپوزخند!  گفته بود؟یچ
  
  ! نه خواهرشی گفته تو زنشی بازپرسی توکی فردر-
  
  : پر از نفرت گفتییبا صدا...  کردم می دستام قانیصورتم رو ب! یوا
  
وگرنه ! ارنی ی ظاهرا اصال سر از قانون در نمتی اون پدر و برادر عوض-

  ! انداختنی دردسر نمی توشتری حرفا خوشون رو بنیبا ا
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 فشیخم شد از داخل ک...  صورتم برداشتم و نگاش کردم ی از رودستمو

  : گرفت سمتم و گفت... رو خارج کرد یکه کنار پاش بود برگه ا
  
 ی کاراریاصال دوست ندارم تو درگ...  برگه رو امضا کن نی اری ز-

   ...یدادگاه ش
  
 حرف قلمبه سلمبه بگم که هی تعجب نگاش کردم و خواستم در جوابش با

  :گفت
  
  ! نگاه نکنینطوریا...  هستم لی من وک-
  
که من  داره ی تو چه فرقیبرا ... ی هستی که تو کستی برام مهم ن-

 به یازی به تو داره ؟ من نیمشکالت من چه ربط...  دادگاه باشم ریدرگ
  ...کمک تو ندارم 

  
  : رو به نشونه سکوت باال آورد و گفتانگشتش

  
 یلی بهت گفته خیتا حاال کس... آروم باش ...  دختر ی هی ه-

  ؟یگستاخ
  
 توجه به حرفش یب.  دونستمی کس نگفته بود اما خودم خوب مچیه

  :مگفت
  
   و لئو هر دو تو زندانن؟کی فردر-
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 الزم گهیپس د... خوشحال شدم ...  رو به نشونه مثبت تکون داد سرش
اما ... اما ... من آزاد شده بودم ...  اون خونه خراب شده ینبود برم تو

 خونه اجازه کنم؟ خونه هی خودم ی تونستم برایحاال با کدوم پول م
 پوند هم از خودم هی یحت ... رمیم بگ تونستی اتاق هم نمهی ، شکشیپ

  : بلند شدلی دنیصدا...  کار کنم ی چدی دونستم باینم! اشتمند
  
   ...ی بهتره وکالت من رو قبول کن-
  

  : گفتمیستی رودربابدون
  
  ... ندارم که در ازاش ی پولچی من ه-
  

  : گفتعیسر
  
  ! خوام؟ی گفتم از تو پول میمن ک!  دخترنی بب-
  
   ...ی آقانی کار رو بکننی انی خوایم ی پس واسه چ-
  
  : لبخند گفتبا
  
   ...لی دن-
  
  !لی فام-
  

  : تر شد و گفتقی عمشیلبخند
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   ...کی مجست-
  
 که به باالتر رفتن اوردمیاما به زبون ن! ادی ی دلم گفتم واقعاً بهت متو

  : و گفتدی کشیآه... اعتماد به نفسش دامن بزنم 
  
  ... دارم شنهادی پهیمن برات ...  افسون نی بب-
  

   خواست بگه؟ ی می چگهی دباز
  

  : ادامه داددی سکوتم رو دیوقت
  
  ؟ی ری کجا منجای بعد از ا-
  
  : گفتمظی غبا
  
  ... قبرستون -
  

  : زد و گفتیلبخند...  انداخت ی مادمی کم درد داشتم اونم خودم
  
با  ... ادی ی ات منهی معای دکتر هم االن براهی...  برگه رو امضا کن نی ا-

...  رو براش بگو زیهمه چ! ی تونی با اون که می راحت باشی تونیمن نم
 هی اندازمشون گوشه زندان و یسالها م...  کنم ی میمن همه کارا رو سر

فقط به ... تو نگران نباش ...  برات رمی گی هم ازشون میغرامت حساب
  ...من اعتماد کن 

  
  :ادم و گفتمآب دهنم رو قورت د...  شک نگاش کردم با
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 نی الی شه که بدون دلی باورم نم؟ی خوای می و در ازاش از من چ-

   ...ی من بکنیکارها رو برا
  

  : زد از جا بلند شد و گفتلبخند
  
  ... فکر کن من پدرتم -
  
 حرفا نی سنش مال انیاوال که با ا!  گرد شده زل زدم بهشی چشمابا

نگامو ...  بزنه نیسرم زد که ا به یدوما اون که بابام بود چه گل... نبود 
  : با خنده گفتدیکه د

  
  !هر چه نباشه دو برابر تو سن دارم...  نگام نکن دختر ینجوری ا-
  
 رونی که از اتاق بی ذهنم شروع کردم به حساب کتاب و اون در حالتو
  : رفت گفتیم
  
  ... و شش ی شه سیم ... اریبه مغزت هم فشار ن...  استراحت کن -
  

 سالش باشه کی و ی و سی زد سیفوقش م ... ومدی ی بهش نم!اوووووه
 که از نیهم.  رفتادمی از شی که مبهوت سنش شدم حرف اصلنقدریا... 

 که خوشبختانه زن بود اومد تو و ازم ی اگهی پزشک درونیاتاق رفت ب
به زحمت ...  گرفت یداشت خوابم م...  ام کنه نهیاجازه خواست که معا

 کرد بعد هم خودش ادداشتی کردم و اون فیتعر براش رو زیهمه چ
 از اتاق خارج شد یوقت...  کرد دیی منو تای شد و همه حرفانهیمشغول معا

  ...چشمام بسته شد 
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***  

  
 هی نیمن بودم و هم...  کرد لباس هامو بپوشم ی داشت کمک مپرستار

 و کامال مراقب بودم که دمی پوشی میداشتم با سخت! دست لباس کهنه
 ی براکهی مرتنیا...  اومد تو لیدر اتاق باز شد و دن ... نهیلوم صدمه نبپه
...  داشت یچرا دست از سرم برنم! د؟ی پلکی دور و بر من منقدری ایچ
 زد و رو به پرستار ی بود؟ به من لبخندی چی هاش برای خوش خدمتنیا

  :گفت
  
   آماده است؟-
  

  : گفتی باور نکردنی با احترامپرستار
  
   ...کی مجستیآقا بله -
  
  : زد و گفتی لبخندلیدن
  
  ... ممنون -
  

 خواست کجا یمنو م...  بازوم ری اومد به طرف من دست انداخت زبعد
با ...  نداشتم که برم یی تونستم مخالفت بکنم چون خودم جایببره؟ نم

  : و زمزمه کردمرونی بمیکمک اون از اتاق رفت
  
  ؟ی بری منو کجا م-
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

45

  : لبخند گفتبا
  
  ... خوب ی جاهی -
  
  ! بدونم کجاستدی با-
  
   ...ی نکنی بهتره کنجکاو-
  
   ...ی عوضکی تا توام مثل اون فردر-
  
 ی جاهی خوام تو رو ببرم یمن م ... ستی نیی جای خبرنیهمچ! سی ه-

  ...امن 
  
   کنه؟ی مدی منو تهدی مگه خطر-
  
ت  خوام خوشبخیم ... ینی آرامش رو ببی خوام رویاما م...  نه -

   ...یباش
  
   داره؟ی اصال؟ به تو چه ربطی هستی تو ک؟ی چی برا-
  
 جلب ی فقط دارینجوری ام؟ی خارج بشمارستانی از بی دی اجازه م-

 ی کارات برام بد منیبا ا ... ستی نی من عادتیموقع ... ی کنیتوجه م
  ...شه 

  
  ؟ی بریمن دوست دارم بدونم منو کجا م!  ندارهی به من ربط-
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  : و گفتنگی سمت پارکدیمنو کش ... می خارج شدمارستانی ب دو ازهر
  
   مهمه؟نقدری ا-
  
   ...نقدری از اشتری ب-
  
  ... خونه من می ری ممی دار-
  

  : گشاد شده گفتمیبا چشما...  جام توقف کردم سر
  
  !!!!؟ی چ-
  
   ...یدی که شننی هم-
  

  :دمیداد کش ... دی توجه به من دستم رو گرفت و با قدرت کشی ببعد
  
   !امی ی جا نمچی من با تو ه-
  

 تونستم داد بزنم ، یم!  تونستم خودم باشمی داشت که می چه لذتآخ
  :گفت! نترسم ، از حقم دفاع کنم ، حرف خودمو بزنم

  
 در ی بدزی چچی ه؟ی کنی می سرکشنقدری ای چی دختر تو برا-

  ... راحت باشه التیخ ... ستیانتظارت ن
  
   ...امی ی خونه تو؟ من نممای بدی من بای چی برا-
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   ...ی نداری خونه اگهی هان؟ د؟ی بری خوای پس کجا م-
  
   ...امی یاما تو خونه تو نم...  بخوابم ابونی حاضرم تو خ-
  

 و در رو بست شروع کردم به جفتک انداختن نشی هول داد تو ماشمنو
 غیج...  سوار شد و در ها رو قفل کرد عیخواستم در رو باز کنم که سر

  :دمیکش
  
   ...امی ی جا نمچی من با تو ه؟ی مگه کر-
  
 ابونی تونم اجازه بدم دختر خونده ام تو خیچون نم ... یای بدی با-

  ... بهش تعرض کنه یبخوابه و هر کس و نا کس
  
 یجد!!  گفت؟ی می چکهی مرتنیا...  گرد شده نگاش کردم ی چشمابا

  :داخت و گفت رو راه اننشی منه؟ ماشی باورش شده بابایجد
  
 نیکم کم ا... من از امروز پدر خونده توام ...  نگاه نکن ینجوری ا-

! ابونهیقبول کن که بهتر از آواره شدن تو خ ... یری پذی رو مهیقض
 نیبا ا ... یهر موقع احساس خطر از جانب من کرد ... نهیقرارمون هم ا

   ...لیموبا
  
  :تم و ادامه داد رو گرفت به سمیکی شی گوشدی که رسنجای ابه
  
در ضمن ...  شم ی راحت من بازداشت میلی و خسی به پلی زنی زنگ م-

...  مارتا هیدا...  من هم هست هیدا ... میستیتو خونه من من و تو تنها ن
 یتو اونجا آزاد ... می هم داررمردی باغبون پهیچند تا خدمتکار خانم و 
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 یگ زندی هاییبایتا ز کنم یبرعکس کمکت م...  کنم یمن حبست نم... 
 که از یغرامت ... ی بری تونی میهر موقع هم خواست ... یرو لمس کن

 ی داشتی خوبی زندگی تونیم ... ستی گرفت کم نمیپدر و برادرت خواه
   ...یباش

  
  :گفت...  نگاش کردم ینی بدببا
  
 نکرده بودم و بتی اگه اون شب من تعقدیشا...  من در برابر تو مسئولم -

  ... بودم دهی نپرسیدرس الکازت آ
  
  : وسط حرفش و گفتمدمیپر
  
  !ب؟ی تعق؟یآدرس الک!!! ؟ی چ-
  

  : و گفترونی رو با صدا فرستاد بنفسش
  
  ...حاال در اون مورد بعداً حرف ...  درسته -
  

  :دمی کشداد
  
 ام رو هی من کلی عوضیسر هوس تو ... می زنی بعداً حرف موی چی چ-

 چاقو یکل...  ندارم گهی دیخونه زندگ.  ..ی فهمیم! از دست دادم
  ...خوردم 

  
  : وسط حرفم و گفتاومد
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اما ...  کنم یمنم دارم جبرانش م ... ی و چاقوها حق دارهی در مورد کل-
در ...  من نجاتت دادم دختر ی بود از نظر خودت؟ به شکلیاون زندگ
  شه همهی نمیلی بود دلیچون داداشت عوض!  در کار نبودیضمن هوس
 داشتم مطمئن باش رک ی اگهی باشن من اگه منظور دنطوریمردها هم

... با طرف هام هم ندارم ... من با خودم تعارف ندارم  ... م گفتیبهت م
 ... یحاال بهتره انتخاب کن...  و بس یی دختر کوچولوهی من یتو برا
   اونموقع؟ای االنت بهتره یزندگ

  
 اون ی اون؟ توای بهتر بود ی زندگنیا ... رمی بگمی تونستم تصمی نمواقعا

اما هر شب سهم کتک و ...  که بخورم یی خواب داشتم و غذای جاهی یکی
 یچی من هی زندگیکی نی ایتو...  هم داشتم یگاری و بیآزار جنس

  : گفتلیکدوم بهتر بود؟ دن... نداشتم اما جسمم و روحم آزاد بود 
  
فقط  ... ی ندارنی جز ایفعال چاره ا ... ی کن بهم اعتماد کنی سع-

 ری خودم رو زی که سابقه خونوادگستمیمطمئن باش من اونقدر پست ن
  ...سوال ببرم 

  
اما حق با ! هی چه کوفتستیمعلوم ن!  سابقه اشنی به ادی نازی چه ماوووه

 خودم هی که دی تونستم بکنم حداقل تا وقتی نمی کارچیاون بود فعالً ه
 و از شر همه رمی خودم بگی خونه براهیم  تونستیبعدش م... رو نگرفتم 

 دست چهی بازمی ذاشتم زندگی مدی نباگهی دنباریا... مردا راحت بشم 
 ای هست لی دونستم واقعا وکی که نملی وکی آقانی ایحت... مردها بشه 

  ! نه
  

 که داشتم ینیری تو خودم فرو رفته بودم و داشتم به سرنوشت شیحساب
 اما دلمو زدم به اد،ی چه به روزم بگهی قراره د کردم، معلوم نبودیفکر م
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 تو نقدریا!  وجب، چه صد وجبهی آب که از سر من گذشته، چه ا،یدر
 دنیخودم فرو رفته بودم که متوجه نشدم از شهر خارج شده ، با د

  : نشستم و گفتمخیبزرگراه خارج از شهر س
  
  
  
  ؟ی ری کجا م-
  

  :گفت به چشمش زد و شوی آفتابنکی عخونسردانه
  
 ی دوست داره،ی قبل آفتابی امروز برعکس روزان،یی رو بده پاری آفتابگ-
 یلیهنوز خ...  که دور بزنم ی اگه موافق؟ی قدم بزنی کممزی کنار تامیبر

  .میاز لندن دور نشد
  
  : اخم گفتمبا
  
  ؟ی گم چرا از شهر خارج شدیم!  زنمای دارم به زبون خودت حرف م-
  
   ...تونهی برایتو من یالی ونکهی ای برا-
  
...  خوام از لندن خارج بشم، من ی من، من نمیاوه خدا!! تون؟ی برا-

  ! کنادهیاصال منو پ
  
 تو چه ی برا؟ی کنی لگد زدن استفاده می برای دختر چرا از هر فرصت-

 ساعت از کی با فاصله ی شهر ساحلهی ی توای ی داره که تو لندن باشیفرق
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 گردم، چون دفتر ی رم و بر میاه رو م رنیلندن؟ من خودم هر روز ا
  باشه؟...  برم ی با خودم میکارم اونجاست، توام هر وقت خواست

  
  : زد و گفتیلبخند.  نگاش کردمموشکافانه

  
  م؟ی قدم بزنمزی کنار تای دوست دار،ی نگفت-
  
  ... گرم ی جاهی دم برم ی محیترج!  هامهی بخنی با ا-
  
 ی خوای جات راحته؟ میت نبود، راست هاهی اوه متاسفم، حواسم به بخ-
  ؟ی عقب دراز بکشی صندلیبر
  
  : گفتمظی غبا
  
 بود من پهلوم ادتونی اصالً ی رو صندلنی اونوقت که منو شوت کرد-

  !گهی افتاد دی نمادتونیسوراخه؟ االن هم 
  

  : و گفتدیخند
  
  !ومدی یبهت نم...  اخالقت رو دوست دارم نیا! ی تخسیلی خ-
  
  : چشماش و گفتمیدم تو نفرت زل زبا
  
  !ی منو دوست نداشته باشیچی دم هی محی ترج-
  
  : و گفتدی تعجب چند لحظه نگام کرد، نگاشو دزدبا
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  ! نگاه نکنینطوری بهم اگهی وقت دچی ه-
  
  ؟ی چطور-
  
   جا شده؟ی چشمات چه جوری نفرت تونهمهی ا-
  

  : لرزون گفتمیی مشت کردم و با صدادستامو
  
  ...ات بپرس  از هم جنسنوی ا-
  

 کردن بهش یولم م!  رفتی منی کم داشت احترامش تو ذهنم از بکم
  : و گفتدی کشیآه! اصالً مرد رو چه به احترام؟!  دادمیفحش هم م

  
 یلی خهی سوپ خوشمزه درست کنه، البته داهی مارتا برات هی سپردم دا-
 نی هم نداره، اما خودش ای آشپزفهیوظ!  خونه من ارج و قرب دارهیتو

 کم هی هم بگم که نویا.  شه کردی هم نمشیکار! کار رو دوست داره
 شه باهاش کنار اومد، سالها خدمت به سلطنت ازش یگوشت تلخه، اما م

 که از دستت ناراحت نشه، ی حواست رو جمع کندیبا!  ساختهیزن خشک
  . کنهی مشهی شیوگرنه خون من و تو رو تو

  
  :ستم و گفتمچشمامو ب!  جالب بحث رو عوض کردچه

  
  ؟ی از من سو استفاده کنی خوای تو که نم-
  
  : گفتی جدیلیخ
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  ! و شش سالمهی دختر، من س-
  
 ی سن باال از دختر های مردا،ی سنت رو به رخم بکشی هستی نازی ن-

 شهی هرزه مردهاست، همعتی طبنیا. ادی ی خوششون مشتریسن کم ب
 یزیمن چ! از همه شون... متنفرم از همه شون .  نو هستنیزایدنبال چ

فعال که سرنوشت داره هر طور که دلش ...  از دست دادن ندارم یبرا
  . کنهی میباز خواد باهام یم
  
 وقت بهت چی پس چرا پدرت هنه،ی افسون اگه نظرت راجع به مردا ا-

  تعرض نکرد؟
  

  : باز کردم و براق شدم، زل زدم تو چشماش و گفتمچشمامو
  
 نداره، ی نذار، دوماً به تو ربطفی اون خوک کثی اوالً اسم بابا رو رو-

 خالصم ی تو سرم بهتره بکشی دائم گذشته منو بکوبی خوایسوما اگه م
 ازت، ادی یبدم م ... ی آشغال عوضهی ،ی توام آشغال؟ی فهمیم ... یکن
 هی دختر مورد سو استفاده برادرش باشه؟ دنبال بقهی ؟ جالبه که هیچ
 هی اکهی خوب تی بگ،ی کنشکشمیلئونارد هم پ به ی بری خواستی م؟یاش

 منو ی البد حاال هم دار؟ی بگی هان چرا نرفت؟یچرا تو ازش کام نگرفت
   ...ی تموم لئونارد رو تموم کنمهی که کار نی بریم
  
 که از حالت من جا خورده بود با سرعت لیدن.  نفس نفس افتاده بودمبه

 کنار جاده پارک کرد، یها یدگی از بریکی ی کنار و تودی رو کشنیماش
  : طرفم، دستاش رو برد باال و گفتدیچرخ
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 ... ی گی افسون، آروم، آروم باش دختر، باشه تو درست می ه،ی ه-
  ! خوامیمن معذرت م... من 

  
  : دستش و گفتمری دستم محکم زدم زبا
  
 یلی خبم؟ی عجیلی تو؟ هان؟ من خیشگاهی نکنه قراره بشم موش آزما-

 من چه ینی ببی بپرسی خوای مده؟یه داداشم باهام خواببرات جالبه ک
 ی می چه لذتکی فردری بفهمی خوای مای داشتم اون لحظه؟ یحس

  برده؟
  

  : زدمغی تو صورتم و جدمیکوب
  
  ! از خودم متنفرم ، متنفر-
  
 بغلش، شروع کردم به دست و پا زدن، ی تودی منو کشعی حرکت سرهی با
 اون لگد زدنا ی پهلوم که توی رو گذاشتمی از دستاش رو مالیکی

 بغلش ی اش منو مهار کرد و محکم توگهیزخمش سر باز نکنه و با دست د
 کرد ی سر باز نممی بغض لعنتدم،ی لرزی بچه جوجه مهی نینگه داشت، ع

مطمئنم اگه اون لحظه . دمی لرزی زدم و می نفس مسفقط نف... 
 لیدن.  کردمیاره اش م و پکهی ذاشتن جلوم با دندونام تی رو مکیفردر

  :در گوشم آروم گفت
  
 گهی تو امنه دیجا!  تموم شدهی همه چزم،ی تموم شده عزی همه چ-
منو ... من خودم پشتت هستم !  دمی قول ماد،ی سرت بیی بالچی هذارمینم
 رو بسپر زی کنه، به من اعتماد کن، همه چتتی اذی ذارم کسیمن نم! نیبب

  ...به من 
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 ی مرونی کرد، اون حرفا فقط اگه از دهن مامانم بی آرومم نمحرفاش

 و نه خواستمی رو می کرد، اون لحظه جز مامانم نه کسی آرومم مومدی
 چرا مامان؟ ؟ی چرا رفت؟یمامان کجا رفت ... نمی رو ببیدوست داشتم کس

 سفت منو گرفته بود که نقدری ایول.  کردی داشت حالمو بد ملیآغوش دن
 منو نگه نقدریاونم ا.  جفتک بپرونمهی تونستم یت م به زحمهی ثانندهر چ

داشت تا لرزش بدنم قطع شد، بعد آروم منو از خودش جدا کرد، دستشو 
  : گفتی زخمم برداشت و با نگرانیهم از رو

  
  ؟ی خوب-
  

  : خودم و گفتمی جمع شدم توی صندلیرو
  
  !ی دوست ندارم به من دست بزنگهید!  ندارهی به تو ربط-
  

 و دی کشی رو راحت کرد که من بهترم، چون آهالشی جمله خنی همانگار
 خواستم باهاش هم کالم ی نمگهی رو راه انداخت، چشمامو بستم دنیماش

 تونه سر گرم کننده باشه؟ یبشم، اونم مرد بود، چرا حس کردم حرفاش م
   ...ی مرد عوضهی... اونم مرد بود ... اونم فقط بلد بود زخم زبون بزنه 

  
 به اطرافم ی کندم و با کنجکاوی صندلی سرم رو از پشتنیف ماش توقبا

 در هی رومون ی سبز بود و جلوی فضانیدور تا دور ماش... نگاه کردم 
سمت راست در تا دور دست و سمت چپش تا ...  رنگ دی سفضیعر

 زی گل ری رو بوته هاواری دی بود و رودی سفی سنگیوارهایدوردست تر د
 بوق فشار ی دستش رو دوبار رولیدن... نده بود  پوشول رنگ کامدیسف
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 خواب ی توایآب دهنم رو که گو... داد و از گوشه چشم به من نگاه کرد 
  : شده بود از گوشه دهنم پاک کردم و گفتمریسراز

  
   کجاست؟نجای ا-
  

  : گفتلی باز شد و دنی باغ به صورت برقدر
  
  ... خونه ام -
  

  : لب غر زدری زبعد
  
  ! مزاحم جک بشمدیدائم با!  رو با خودم ببرمموتی رنیر ا باهی نشد -
  

! بهشت ... دمی روم دشی از بهشت رو پی کامل باز شد و من قطعه ادر
 ییایمن که قبول ندارم اصال اون دن! است؟ی گفته بهشت مال اون دنیک

 دونم گناه من و مادرم یفقط من نم ... استی دننی تو ازیباشه، همه چ
 سبز بود ی کرد فضایروبروم تا چشم کار م! می جهنم شدری بود که اسیچ

 ی شنی جاده اد،ی سفی هازهی قسمت ها سنگ ری سبز برخی فضانی برو د
.  کاشته شده بوددی رز سفیدرست کرده بودن و اطراف جاده، گل ها

 رنگ قرار گرفته بود دی سفضی عمارت دو طبقه عرهی سبز ی فضانیوسط ا
 رفت تا من بتونم ی آروم ملیدن. دی درخشی م کلمهی واقعیو به معنا

  : لب گفتمریز. خوب همه جا رو نگاه کنم
  
اگه دختر هم !  هاچارهی بری مال ما فقی مال پولداراست، مرده گی زندگ-

   ...یچی هگهی که دمیباش
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  : اخم گفتبا
  
   ...می و طعنه ندارکهیت!  خانومی ه-
  

 عمارت پارک کرد یاز جلو محوطه بیتو...  زدم و سکوت کردم پوزخند
  :و رو به من گفت

  
  ... افسون جان ی به خونه خودت خوش اومد-
  

  :گفت...  بهش پوزخند زدم باز
  
  ؟ی بشادهی پیخوای نم-
  

  : شد و گفتادهی هم پلیدن. نیی و رفتم پادمی کشیآه
  
  ؟ی رو دوست داردتی خونه جد-
  

 یباز شد و خانومدر عمارت !  بزنمنی نداشتم به ایحرف...  کردم سکوت
 یخانوما. (رونی اومد بظی غلشی بلوند و آرای با موهاانسالی مباًیتقر

 من دنیبا د)  کنن اکثراًی مظی غلشی شن آرای مسن می وقتییاروپا
  : گفتلی توجه به حضورم رو به دنیاخم کرد و ب

  
  ل؟ی دنی اومد-
  
  : رفت به طرفش و گفتلیدن
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   من امروز چطوره؟هی دا-
  
   شه خوب بود؟ی تو مگه میت کارا از دس-
  
  !ادی ی که خوشم نمی دونیغر نزن ، م! هی دا-
  

  : به من اشاره کرد و گفتبعد
  
  ! کنم، دختر من ، افسونی می معرف-
  

 دی چرخرهی موشکافانه منو برانداز کرد، بعد از چند لحظه نگاه خهیدا
  : و گفتلیسمت دن

  
 ی ، خودت رو گول ملیدن! شه که دختر تو بانی ایاما نه برا!  خوشگله-
  ؟یزن
  
  : و گفتدی غش غش خندلیدن
  
!  بچه امنمیا ... ینی بچه من رو ببی دوست داری تو، گفتمی بهتره بر-
   مشکل کجاست؟گهید
  

 عمارت بود، اطرافش چند تا ی که روبروی رفت سمت استخرچشمم
 که حالم فی آب، حی تاشو قرار داشت و آفتاب افتاده بود تویصندل

 آب تا بلکه خشمم رو با آب نی زدم تو ای مرجهیوب نبود، وگرنه شخ
  :تو دلم به خودم پوزخند زدم و گفتم.  کنمیخال
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 آخه بدبخت؟ تو سرنوشتت یتو شنا بلد ... اری بچه پولدارارو در نی ادا-
 مرده و هی همه اش مال نایا!  دم و دستگاه دل خوش نکننیبه ا! اههیس

تو اگه !  رسهی درصدش هم به زن نمهیشه  مال مرد بایزی چیوقت
 ی زندگهی و کهی مرتنی از دست ای خودتو نجات بدی بتونیشاهکار کن

   ...ی بسازدت خویبرا
  

  : بلند شدلی دنیصدا
  
  !ی استراحت کندی تو، تو بامی برایب ... نسای پا وای افسون، رو-
  

 یند م داشت تند تهی رو فوت کردم و همراهشون راه افتادم، دانفسم
  :گفت

  
 چه مدل راه نیا! ستی رو هم که اصالً بلد نتیاشراف!  و منگه؟جی چرا گ-

 ی دونی کنم؟ متی من تربی بچه آوردلیدن!  مونهیرفتنه؟ مثل الت ها م
 و بفهمن دختر خونده توئه ننی اون رو ببی سلطنتی از مهمونهایکیاگه 

  ؟ی بکنی خوای کار می شه؟ هان؟ چی می بزرگیزیچه آبرور
  
 یم.  کنهی نمریی تغیزی حرف ها هم چنیافسون دختر منه، با ا! هی دا-

  . خوادی همونطور که دلت م،ی کنتشی تربیتون
  
 ی مشونی حال کرده بود وگرنه حالی مسکن بدنم رو بی که داروهافیح

 هنوز هیدا!  زنن نه توله سگی آدم حرف مهیکردم که دارن راجع به 
 و وارد می عمارت باال رفتی جلویاز پله ها...  زد ی لب غر مریداشت ز

 نی لندن هم همچی خونه ما، توایموندم اونجا خونه بود !  اوهم،یشد
بزرگ و !  فوتبالنی زمنیچقدر بزرگ بود، ع!  وجود نداشتییالهایو
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 بزرگ که دور تا دورش یلی سالن خهی ... ینتی و زقهی عتلیمملو از وسا
گوشه گوشه .  کوچک بزرگیمجسمه ها شده بود و دهی چیمبلمان سلطنت

همه هم ...  قرار داشت یعی طبی بزرگ مملو از گل هایخونه گلدون ها
محو ...  داره دی سفی به گل هایادی بشر عالقه زنی اکه دمی فهمد،یرز سف
  : به طرفم و گفتدی چرخلی موزه اطرافم بودم که دنیتماشا

  
همه اتاق ها طبقه باال  که برات در نظر گرفتم طبقه باالست، ی اتاق-

   ...ی بکنی احساس راحتدوارمیهستن، ام
  

  :دی کشادی فربعد
  
  !نی کروال-
  
 ی وسط رودی با سرعت پری دختر کم سن و ساله؟ی کگهی دنیا! به

  : شد و گفتنیی بار در حد چند سانت باال و پاهیزانوهاش 
  
  ! بله آقا-
  
  !دیاق سف خانوم رو ببر اتاقشون رو بهشون نشون بده ، ات-
  

  : شد و گفتنیی به من کرد ، دوباره باال پای نگاهدختره
  
  ! بله آقا-
  

  : رو به من گفتبعد
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

61

  ... خانوم دیی بفرما-
  

 کردن ی ممی تعظکهی مرتنی ای همه جلوی جورهی!  نهای بودم برم مونده
 نیناچاراً همراه کروال.  دادی قرار مریکه ابهتش داشت منو هم تحت تاث

 رفت باال ، ی داشت مییرای گوشه پذچی تو پچی پی، از از پله هاراه افتادم
  : بلند شدلی دنیمنم رفتم دنبالش ، دوباره صدا

  
   ...نی کروال-
  

  : خم شد و گفتی تر من کمنیی پله اومد پاهی دوباره برگشت، دختره
  
   بله آقا؟-
  
 ، دوست ندارم ی کنی از امروز دستورات خانوم رو مو به مو اجرا م-
  ؟یدیفهم... هش سخت بگذره ب

  
  : شد و گفتنیی باال و پانی کروالباز

  
  ... بله آقا -
  
 نی لگد بزنم به ماتحتش تا از رو پله ها پخش زمهی داد ی می چه حالیآ

بعد ! خاک بر سر بدبخت!  مذکرهی یاونم جلو!  کنهی ممیچقدر تعظ! بشه
 شدم، دهینبالش کش حرف دوباره راه افتاد به سمت باال و منم به دنیاز ا

 یلیدوست داشتم خ ... ومدی ی خوابم میلی پا بند نبودم، خی روگهید
 خواستم که بشه ی میی جاهی شد، فعال فقط یحرفا بزنم اما اون لحظه نم

  ...  اگه شد گوشه آشپزخونه ی ، حتدیتوش خواب
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 که دمی دی و طوالنلی طوی راهروهی روم شی باال پمی پله ها که رفتاز

 کردم یداشتم تو ذهنم فکر م.  مختلف قرار داشتیسرش در هاسرتا
 از یکی خشک در یلی خنی هتله؟ چه خبره؟ کروالا؟ی آمارستانهی بنجایا

  :اتاق ها رو که وسط راهرو قرار داشت باز کرد و گفت
  
  ... خانوم، اتاقتون دیی بفرما-
  

تا .  بودبی برخورد ها برام عجنی تا من برم تو، چقدر استادی کنار ابعد
حس .  کردمی میبیاونجا احساس غر!  به من نگفته بود خانمیحاال کس

 می از پنج ستاره که ندارشتری هتل پنج ستاره ، بهی ی کردم رفتم تویم
 ی شدم، چشمایداشتم خل م.  دونمیچه م!  ده ستارهمی اگه دارم؟یدار

م و  برداشتادشی زی چشم از راهرو و درهادمی رو که دنی کروالنتظرم
سرجام همونجا !  خونههی اندازه بای روم بود تقرشی اتاق پهی. رفتم تو 

 فرش وارهای بود، مالفه ها ، ددی اتاق سفیهمه چ.  در خشک شدمیجلو
 همه از پر استفاده شده و ی بود که تونیها، پرده ها و نکته جالب توجه ا

 دیاتاق سف منظور از دمی فهمیحاال م! یدنی کرده بود دیزی چهیاتاق رو 
 من سمت تخت خواب ی و منگیجی توجه به گی بنیکروال!  بودهیچ

 که بالش ی گوشه از اتاق قرار داشت رفت و در حالهیبزرگ دو نفره که 
 رو به من کردی کوتاه و محکم صاف و صوف میو لحاف ها رو با ضربه ها

  :گفت
  
   ...دیستی خانم، آقا فرمودن شما سر پا نادیی بفرما-
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 چند قدم رفتم جلو، از لب تخت بلند شد، رفت سمت یوسک کوک عرمثل
 داده شده بود، در کمد رو هی تکواری تخت به دی که روبررویکمد بزرگ

  :باز کرد و رو به من گفت
  
. ی تعداد جزئهیاما فقط . می داخل کمد براتون لباس قرار داد-

 یم م انجانی بهتر شدی آقا وقتی رو خودتون به همراهی اصلیدهایخر
 نداشته ی استراحت مشکلی که برانی لباس راحت تنتون کنهیبهتره . نید

  .نیباش
  

 ی لباس خواب راحت صورتهی توجه به من دست داخل کمد کرد و ی ببعد
 و اومد طرفم، لباس رو گذاشت لب تخت و دستش رو به دی کشرونیب

دم دستشو پش ز. ارهی مندرس من دراز کرد که از تنم درش بیسمت پالتو
  : اراده داد زدمیو ب
  
  ؟ی کنی کار می چ-
  
  : سرشو کم خم کرد و گفتستاد،ی قدم عقب اهی جا خورد چارهیب

  
  .فقط خواستم کمکتون کنم. دی جسارت منو ببخش-
  

 ی با وجود اون اصال احساس راحترون،ی داشتم بره از اتاق بدوست
  :دستم رو به سمت در دراز کردم و گفتم. نداشتم

  
  ... تونم آماده بشم، شما برو ی خودم م-
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رفتم . رونی خم شد و بعد با سرعت از اتاق رفت بی کمی حرفچی هبدون
 ادی بی کسنکهیوحشت داشتم از ا.  در چرخوندمی رو تودیسمت در و کل

 دونستم اونا به ینم.  هم وجود داشتگهیدور تا دور اتاق دو تا در د... تو 
! یچه حمام!  بودییمام و دستشورفتم سمت در اول، ح! کجا راه دارن

 که اصالً ازشون یی شده، همراه با وان و دم و دستگاه های کارنهی آاملک
 شده و دور تا دورش هی گوشه حمام تعبهیتوالت هم !  آوردمیسر در نم

 زدم و یپوزخند. ی و از حمام جداش کنی بود که بشه پرده رو بکشلهیم
  :گفتم

  
 ی ممی تو خونه مون داشتیزی چنیا همچم!  رونای ایی حموم و دستشو-

  !ییرای پذمشیکرد
  

 تخت خوابم کی نزدیکی نی ا،ی به هم و رفتم سمت در بعددمی کوبدرو
 شد، با انی نمای آبونی اتاق با دکوراسهی روم شیبازش که کردم پ. بود

 بود اما دهی اتاق سفهی شبزشی قدم رفتم داخل اتاق، همه چهیتعجب 
اونجور که من اون لحظه !  بودی آسمونیه رنگ آب کامل بونشیدکوراس

.  خونه دو تا دوتا به هم راه داشتننی ای همه اتاق هاکردماستنباط 
 ی که رویدی رنگ رو بستم و با کلی رنگ، در اتاق آبدیاومدم تو اتاق سف

 راحت شد که جام امنه ، رفتم سمت المیخ. در بود سه بار قفلش کردم
 دمی کشیزی تخت، نه چی رودمیباسا دراز کشتخت خوابم و با همون ل

!  عادت داشتمینجوری بالش، همی رو گذاشتم رورم خودم نه سیرو
 تو خودم جمع شدم و نی جننیع. لباسم رو هم دوست نداشتم عوض کنم

  ... شد که پلکام بسته شدن ی چدمینفهم
  
  : شدن در چشم باز کردمدهی کوبی صدابا
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  !نیخانوم جواب بد ن؟ی خانم، خانوم خواب هست-
  
 خواستم در ینم! نی اون دختره بود، کروالی شدم رفتم طرف در، صداپا

 اتاق نی همی دوست داشتم فعال تودم،ی ترسیاز همه شون م. رو باز کنم 
 دمی رو شنلی دنیصدا.  کرده بودمدای پنجای رو اتمیدردندشت بمونم، امن

  :که گفت
  
  ن؟ی شده کروالی چ-
  
  ... دن ی جواب هم نمیحت!  کننینم آقا در رو باز -
  
  : بلند شدلی پر جذبه دنی به در خورد و صدای ضربه محکم ترنباریا

  
 یزی چهی افسون خواهشاً ؟ی دیچرا جواب نم... افسون ...  افسون -

  ...بگو 
  

 خودمو چسبوندم به در و عی اگه حرف نزنم در رو بشکنن ، سردمیترس
  :گفتم

  
  ن؟ی کارم داری چه؟ی چ-
  
 ی بدون تو شام نمیکس! در رو باز کن، وقت شامه...  افسون جان -

  !خوره
  
ساعت هشت شب بود، چقدر .  شدمرهی روبروم خواری دی ساعت روبه

  :گفتم!  بودمدهیخواب
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  . کنمی در رو هم باز نمام،ی ی هم نمرونی خورم، بی من شام نم-
  
  : غر غرو بلند شدی مارتاهی دای صدانباریا

  
   ؟زی سر منی ری شده؟ چرا نمیچ! لیدن! نجا؟یا چه خبره -
  
  ! کنهی افسون در اتاقش رو باز نم-
  

  . بلند شدهی دایصدا
  
 ی دونیم! ؟ی دوروثی جلویاری افسون رو بی خوای نکنه ملیدن!  بهتر-

 من چه یآه خدا!  شه؟ی میاگه خبرش رو به گوش سر پائولو برسونه چ
  ! به اتاقشمی فرستیتر رو م دخنی ای غذاز،ی سر منی بر؟یزیآبرور

  
 مارتا به نفع من حرف زد، هرچند هی دانی بار انی اولی رو شکر براخدا

 یصدا. رونیدوست نداشتم از اتاق برم ب.  بودمی کرد اما راضرمیکه تحق
  : بلند شدلیدن
  
 ادی بدیبا...  که با افسون آشنا بشه نجای اومده ایدوروث!  شهی نم-
  !رونیب

  
  ! شهی دختر خوشحال نمنی ادنی اصال هم از دی دوروث!ی بس کن دن-
  
  !هی دوست داشتنیلیافسون خ!  چرا که نه؟-
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 ندهی در آدیشا!  دوست دختر توئهیدوروث! ی فهمی انگار نمی دن-
  ... رو بهی دختر غرهی تونه حضور یچطور م... همسرت بشه 

  
  : و گفتهی وسط حرف دادی پرلیدن
  
  ! اون دختر منه-
  
  ه؟ی قانونهی قضنی اای و آ-
  
  : با خشم گفتلیدن
  
 ازی نیزی چی دوروثنی ببنیی برو پانجا؟ی ایستادی ای چی برانی کروال-

  ... شم ی بهش ملحق مینداشته باشه ، بگو به زود
  

 و دهی کرده و راهشو کشمی البد دوباره تعظدم،ی نشننی از کروالییصدا
  : مارتا هم با خشم گفتهیدا. رفته

  
 ی آبرویاری دختر رو بنی باشه اگه اادتی! ی دوروثشیرم پ ی منم م-

   ...ی رو ناراحت کردی و دوروثیخودت رو برد
  
 نشون داد که از اونجا دور هی کفش دای پاشنه های نزد و صدای حرفلیدن

  : بلند شدلی نرم دنیشده، صدا
  
  ...افسون ...  افسون جان -
  
  : لب گفتمریز
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  !افسون جان و مرض!  اه -
  
  : داددامها

  
   باز؟ی دی چرا جواب نم-
  
 خوام نه از ی زنن، من نه شام می بار مهی بگم؟ حرف حساب رو ی چ-

  .رونی بامی یاتاق م
  
  ... کنم یخواهش م!  امشب رو دختر خوبهی نی هم-
  
  :دمی کشغیج
  
  ست؟یمفهوم ن! ـــــامی ی نم-
  
  : در و گفتی رودی دفعه با کف دستش کوبهی

  
  ! به جهنمای ن-
  
 راحت خودمو ول کردم الیبا خ...  که دور شد دمی قدم هاشو شنی صداو

 بودم دهی که دی چند نفرنیهم!  بود؟ی چه خرگهی دیدوروث.  تختیرو
 نی مونده بود که برم با دوست دختر انیهم!  عذابم یشده بودن مامورا

  ! لندهور هم آشنا بشمکهیمرت
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 که توش ی اتاقی با همه جا که همه دور شدن تازه زد به سرم کهیوقت
 نی بلند رو چک کردم، خوب از زمیاول از همه پنجره ها. بودم آشنا بشم

 تونست از راه پنجره وارد بشه ، قفل و بستش ی نمیفاصله داشت و کس
 عمارت تا دم ی جلونی سرتاسر زموشی شد ببندمش، ویهم محکم بود م

 اتاق مشخص نینجره ا سمت چپ قرار داشت و از پیاستخر ول... در بود 
 پی تا کپی رنگ رو کدی بلند و سفیپنجره رو بستم و پرده ها. نبود

 دی گفت خریم!  ابلهنیکروال! بعد از اون رفتم سر وقت کمد ها. دمیکش
 یانواع و اقسام لباس ها!  بودن؟ی چی همه لباس برانیپس ا. یجزئ

ا به حال  بودن و من تی بود که اکثرا هم اشرافزونی کمد آویشب تو
در کمد رو بستم و رفتم سر ! دنیلمسشون هم نکرده بودم چه برسه به پوش

 ینگاه ... ی راحتی خواب و لباس های مملو بود از لباس ها،یکمد بعد
 رنگ و رو رفته وری پلهیبه خودم انداختم، پالتوم رو دراورده بودم و فقط 

 شسته بودم هم  که از بسنی شلوار جهی بودم با دهی رنگ پوشیاسیگشاد 
 فتهیگشاد شده بود هم پاره پوره، مدام هم دستم به کمرم بود که شلوارم ن

  : لب غر زدمری گرفتم لباسم رو عوض کنم، زمیتصم!  آبرو نشمیو ب
  
پس !  بشهی چنی قراره بعد از استیمعلوم هم ن! نجامی حاال که فعال ا-

  ! اتاقنی ایبهتره راحت باشم، حداقل تو
  

 و گرم از ی پشمی دست بلوز و شلوار راحت ولهیدل کردم و  کی رو دلم
 مارک رو عی بود، سرزونی مارکش هنوز بهش اودم،ی کشرونیداخل کمد ب

بلوز و ...  االن وقت در آوردن لباسم بود نه،ی آیجدا کردم و رفتم جلو
 دمی رو از تنم کشورمی تخت رها کردم و پلی رنگ رو رویشلوار آب

 از خودم یاما پول!  نداشتی هم وضع خوبرمیز لباس ی حترون،یب
 یدوباره برگشتم سر کمد ، اما هر چ!  بهترش رو بخرمهینداشتم که بتونم 

پنج تا ...  توالت زی میرفتم سمت کشوها!  نکردمدای پیریگشتم لباس ز



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

70

 سشوار و یکی یتو!  بودختهی رشی فقط لوازم ارایکی یتو... کشو داشت 
 یسه تا...  حالت دادن مو قرار داشت لیام وسا و اقسنواعاتو مو و ا

!  شدی نمدای تو اون اتاق پیری لباس زچی هیلعنت!  بودی خالی ولیبعد
 زیاونا سا! شعوری به خودم نگاه کردم و گفتم خوب بنهیچپ چپ تو آ

...  شد ی جورهی لحظه ته دلم هی!!!  بدونن؟دیلباس تو رو از کجا با
 که زی و مازی رن و سایل تا ته خط رو م نگاه اوون مردا با همیبعض

مثل ! ی فهمن که خودت هم ازشون خبر نداری مییزایچ ... یچیه
اون حتما به من نگاه نکرده  ... لی مثل دنیکیاما ...  پدر سگ کیفردر

 کار رو کرده که خودش رو مظلوم نیا...  هم دیشا... که متوجه نشده 
 و راه افتادم سمت دمی کشیآه ... دیشا! یدیخدا رو چه د! جلوه بده

آب گرم رو باز کردم و اجازه دادم ...  وان بود ی باالریدو تا ش... حموم 
 یاونم تو!  خواستی می حموم طوالنهیچقدر دلم ... تا پر از آب بشه

لباس هامو کامل در ... دوست داشتم بدنم دردناکم آروم بشه ! وان
 یوان که پر شد آروم طور. .. آب شد زآوردم و صبر کردم تا وان پر ا

!  داشتیچه لذت! یوا ... دمی آب دراز کشی تونهی هام صدمه نبهیکه بخ
 هی گرفت ی که سر قرار میلبه وان قسمت! دور تا دورم رو آب گرفت

...  قرار داشت، با آرامش سرم رو گذاشتم رو بالشتک یبالشتک چرم
بلند ... وت خارج شد  از رخبدنم نکهی تا ادمی همونجا خوابی اقهیچند دق
 که به نظر خوش رنگ تر و خوش بو تر یی هاندهی از مواد شویکیشدم و 

!  هستی دونستم چیاصال نم!  وانی کردم توی رو خالومدی ی مهیاز بق
خودم رو شستم و از وان اومدم ...  بود ی داد کافی خوب می که بونیهم

حوله نرم سرخ رنگ  هی بود، ه شدزونی آوواریحوله همونجا به د. رونیب
 کردم پوستم یاحساس م ... رونیحوله رو تنم کردم و رفتم از حموم ب... 

 به نهی آی و توشی آرازی می صندلینشستم رو...  کشه یداره نفس م
 مامان افسانه تنگ شده بود، ی زل زدم، چقدر دلم برامی خاکستریچشما

هر بار که تو !  بوددهی دو رنجای کاش اونم انجا،ی اومدی یکاش اونم م
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 ، شباهتم بهش نمی بی کردم دارم مامان رو می کردم حس می نگاه منهیآ
 موهامو که قبل از پسی بلند شدم، کلنهی آیاز جلو!  بودبی غربیعج

 ی تخت انداخته بودم برداشتم و موهایرفتن به حموم باز کرده و رو
!  نرم بود چقدردم،یشبلوز شلوار رو پو.  سرم جمع کردمیبلندم رو باال

 رو از توش در دی لحظه رفتم سمت در و کلهی گرفت، یباز داشت خوابم م
 شد یبه زحمت م! دی بزنم، اونم از سوراخ کلدی رو درونیاوردم تا بتونم ب

 قفل ی رو تودیآروم کل!  ، اما مشخص بود که امن و امان استدید
 یانتها کردم، گاهاول سمت چپ رو ن.  در رو باز کردمیچرخوندم و ال

 دونستم ی و نمدی شد دی سالن که داخلش رو نمهی به دی رسیراهرو م
 به دی رسی می طرفنی ایسرم رو چرخوندم سمت راست، انتها! کجاست

 المی هم اون دور و بر نبود، خی کسن،یی متصل شده به طبقه پایپله ها
  فضامستانه ی قهقهه ایاومدم در رو ببندم که صدا! جمع شد که جام امنه

 دختره از پله ها اومده هی و لی سرم رو چرخوندم، دنعیرو شکافت، سر
 دست و پا دی خندی که می بود و در حاللیبودن باال، دختره تو بغل دن

  : گفتی هم با خنده ملیدن.  زدیم
  
   مست نکن؟نقدریچند بار بگم ا!  دخترری آروم بگ-
  

رام مهم نبود،  اما بد،ی منو دلی اتاق، لحظه آخر دنی تودمی پرعیسر
 دختره با لحن ومد،ی یصداشون هنوز م! نکهی داشت مثل ایامشب سرگرم
  :کش دار گفت

  
 شدم تا بتونم تو رو ی مست مدیبا! ی ات کنم دنوونهی خوام امشب دی م-
  ... خودم کنم ریاس
  
  : بلند شدلی دنی دفعه صداهی
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  ؟ی دوروثی کنی کار می چ-
  

 ی دوه، همراه با صدایه داره م کومدی ی می کفشیی پاشنه هایصدا
 خدا رو شکر د،ینا خودآگاه چشمم رو چسبوندم به سوراخ کل! قهقهه 

 لی دنی و هر چواری بود به ددهی چسبی چشم من بودن، دوروثی جلوقایدق
 یصدا.  رفتی دستش در مری بشه با خنده از زکی خواست بهش نزدیم

 افتادم که یی زنایغای جادی.  کردی ام موونهیخنده هر دوشون داشت د
!  شدنی من می متن زندگیقی و لئونارد تا صبح موسکیهمراه فردر

 یاز هر چ.  بزنمغی گوشم و از ته دل جیدوست داشتم دستم رو بذارم رو
 هی با لینا خودآگاه دوباره بهشون نگاه کردم، دن.  بودمزاریمرد بود ب

  : کرد و با خنده گفتری اسدستاش نی رو بی دوروثزیخ
  
  ! فرار کنی تونیحاال اگه م!  گرفتمت-
  

 چه ی در اتاق من کنار رفتن، لعنتی از جلودنی خندی که می در حالبعد
 ذاشتم که ی اون بودم میمن اگه جا!  احمقیدوروث! زود خودشو باخت

 کلشی با اونه هکهیمرت!  نرسهیزی دستش به چیتا صبح له له بزنه ول
 یهمه شون زن رو فقط برا!  همه ننیهمه شون ع!  دوهیدنبال دختره م

 مردا رو زی چهی همون لهی خوان و زنا چقدر احمقن که به وسیم زی چهی
 نیاگه من از ا...  دستم باز بشه یآخ اگه من روز!  کننی نمدی و عبریاس

به !  بکنمی دور و برم چه معامله ای دونم با مردایاسارت خالص بشم، م
 به خاطر همه اون دم،ی کشکیت فردر که از دسییپاس همه اون زجر ها

به خاطر همه اونا هم جنساشون رو نابود !  که از لئونارد خوردمییکتکا
 ی آروم نمفتهی به دست و پام نی جنس برتر عوضنی ایتا وقت!  کنمیم

  : کردمی که زمزمه می تخت خواب افتادم و در حالیشم، رو
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  !رمی گی مای عوضنی مامان، من انتقام خودم و تو رو از ا-
  
  ... خواب رفتم به
  

***  
  

چقدر !  بودمدهی دامن کوتاه مخمل، تازه خرهی رو برانداز کردم، دامنم
 گهیدختر بودم د! قشنگ بود، باالخره پوالمو جمع کردم و تونستم بخرمش

 دونستم ی شلوار دامن بپوشم، می اوقات هم به جای، دوست داشتم بعض
 ی میی وقتادی بانی همیبم پاکه، برا حسانهی تنم ببی تونوی ایاگه کس

 ستی قرار نی که تو خونه تنها باشم، االن هم که تنها هستم، کسدمشیپوش
 تاپ رنگ و رو هی ، لباسامو تند تند عوض کردم، نهی آیرفتم جلو! ادیب

 بود و تنگ، تاپ ی مونده بود، زرشکی مامانم برام باقلی وسایرفته از تو
 لباسم رفته بود به جنگ یاهیخمل کوتاه رو، س بعد هم دامن مدم،یرو پوش

 نبود یحاال که کس!  کم هم قر بدمهیهوس کردم  ... دمیبا پوست سف
 خودم ی برانهی آی رو روشن کردم و مشغول شدم، جلوونیزیخونه، تلو

 ی چشمم کبود بود، همه تنم درد مری زدم،ی خندی کردم و می میدلبر
 کی فردری صدادنیبا شن.  کردیومم م با اون لباسا آردنیکرد، اما رقص

  : دفعه به التماس افتادمهی پشت سرم مو به تنم راست شد، رستد
  
   ...دیداداش ببخش!  داداش غلط کردم-
  

من !  اومده توی کدمی سرخ اومد به طرفم، اصال نفهمی با چشماکیفردر
 دونستم االن یم... عقب عقب رفتم و اون آروم آروم اومد به طرفم 

 ی زخمم می دونستم االن باز زخم رویم!  زنتمیره با کمربند مدوبا
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هنوز به کتکاش عادت نکرده بودم  ... رمیدوست داشتم از ترس بم! سازه
 توجه یب... از ترس به سکسکه افتادم  ... ستادمی و اواری به ددمخور... 

 خواستم یم...  بهم دهی چسبدمی به خودم اومدم دیاومد طرفم و وقت
  ... کرد سی شد، اشک صورتمو خیاما نم! پا بزنمدست و 

  
 ببر لباسامو ایب...  کنم ی کارا نمنی از اگهیفرد د!  فرد تو رو خدا-

  ...داداش ... اما نزن منو ... ببر پاره کن ... بفروش 
  

 دونستم ینم...  شد یداشت مور مورم م...  پام ی رو گذاشت رودستش
 خوب ییزای چهی سالم بود اما از زدهیدرسته که س!  کار کنهی خواد چیم

 با دختر یی آوردم و اونم از صدقه سر مدرسه رفتن و آشنایسر در م
 نکهی کردم جز ای فکر میزی به هرچیاون لحظه ول!  بودگهی دیپسرا
 شتریخودشو ب... با ترس نگاش کردم ...  داشته باشه یی سود قصکیفردر

 تا حاال نزده بود منو ینجوریا! دمی لرزی داشتم مگهید... چسبوند بهم 
  :گفتم... دردم گرفت .... کمرمو محکم فشار داد ... 

  
  ؟ی کنی کار می چکی کمرم، فردری آ-
  

 نهینفس تو س...  لبام ی حرفم تموم نشده بود که لباشو چسبوند روهنوز
 گشاد شده نگاش ی و منگ با چشماجی گیچند لحظه ا... ام حبس شد 

شروع کردم به دست و پا زدن ...  افتاد تیزم به فعال دفعه مغهی... کردم 
 ... واری دی تودی جدا کرد و بعد محکم دوباره کوبواری بار از دهیمنو ... 

اما بازم از کار ... کمرم درد گرفته بود ...  داد یدهنم طعم خون م
 اشو خراش نهیبا ناخنام س... شروع کردم به هول دادنش  ... ستادمینا

ادش در اومد چند لحظه ازم جدا شد و به زخمش نگاه کرد، د... دادم 
.  گرفت به طرفمزی شد و خی گشتم که وحشیداشتم دنبال راه فرار م
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از درد به خودم ...  به خودم اومدم که گوله شده بودم گوشه هال یقتو
 کرد ی دستم و دستم بدجور درد می همه وزن بدنم افتاده بود رودم،یچیپ

 به سمتم دستش رفت سمت کمربند ومدی ی که منطوریماومد طرفم ه... 
 نخواد یول! بزنه به درک...  خواد منو بزنه ی بازم مدمیفهم... شلوارش 

از ته ... با همه وجودم ...  زدم یزار م ... دمی ترسی باهام بکنه میکار
 بر خالف تصورم کتکم نزد کمربند رو یکمربندش رو باز کرد ول... دل 

دکمه شلوارش رو باز کرد و بعدم ... مت و اومد به طرفم انداخت اون س
...  نشستم سر جام خیبا وجود درد دستم س! شستم خبردار شد...  رو پیز

 به خودم هوی...  تونستم ی نمی کردم خودمو بکشم عقب ولی میسع
 یزار م...  مهم نبود یول!  کردمسی از زور ترس خودمو خدمیاومدم د

 یلیس...  نکرد یاونم نامرد... افتادم به جونش زدم با چنگ و دندون 
 تو دهنم و دی کوبیمشت م...  زد یداد م...  گرفت یگاز م...  زد یم

 کنه دستمو ی ذارم بهم دست درازی رم و نمی بازم از رو نمدید یوقت
 زوزه گهیاز زور درد د...  کرد ی که درد میهمون دست ... چوندیگرفت پ

 کردم همه مفاصل تنم یحس م... شت خوابوند و منو به پ ... دمی کشیم
 ی مغیج...  شد یدستم داشت از جا کنده م...  شه یداره از هم جدا م

  :دمیکش
  
  !نـــــــه ... کیفردر... تو رو خدا !  نــــه-
  
...  عرق بود سیتنم خ ... دمی به در از جا پری محکمی ضربه های صدابا

 ... دمی لرزیداشتم م...  تو دی پرلی ضربه محکم باز شد و دنهیدر با 
  :دمی کشغی تو بغلش جدی حرکت منو کشهی تخت و با ی نشست رولیدن
  
درد ...  کار رو نکن نیا...  کنم یخواهش م ... کینه فردر!  نــــه-

  ...ولم کن  ... کینه فردر... دارم 
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  : گفتی داد و می اش فشار منهی سی محکم رومنو

  
نگاه کن ...  خواب بود هی زیهمه چ...  دختر خوب آروم...  آروم باش -

 زیآروم باش عز!  بهت برسهکی ذارم دست فردرینم! لیدن ... لمیمن دن
  ...دلم 

  
  : مارتا بلند شدهی غضب آلود دایصدا

  
 گم یمن بهت م!!!  لرزه؟ی چرا داره مثل جوجه منی ال؟ی شده دنی چ-
  ... ، قبول ستی نیعی دختر طبنیا

  
  :دی و داد کشهی وسط حرف دادی پرلیدن
  
 نیتنهاش بذار!!! ده؟ی ترسنینی بینم ... رونی بنیهمه بر! رونی بنی بر-

...  
  

 دختر با لباس خدمتکار گهی چند تا دهی آوردم باال ، عالوه بر داچشمامو
 تخت نیی درست پای دختر هم با لباس خواب صورتهی... هم اونجا بودن 

 کس گوش چی هدی که دلیدن...  کرد یم بود و داشت نگام ستادهیمن ا
 گونه ام حس ری گلوش رو زبی که لرزش سدی داد کشی کنه طورینم

  ...کردم 
  
خدمتکارا رو  ... یدوروث ... هیدا! رونی بنیبر!!! ستم؟ی مگه با شما ن-

   ...نی خودتون هم برنیببر
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 ی کردم و میهنوز هق هق م...  شد ی چشم به هم زدن اتاق خالهی یتو
 ی انرژچیه...  شد یاما نم...  رو پس بزنم لیدوست داشتم دن ... دمیلرز

  :آروم گونه ام رو نوازش کرد و گفت... تو تنم نمونده بود 
  
 هیهمه اش فقط  ... گهیتموم شد د!  نکنهیگر ... زمی نکن عزهی گر-

بهت ...  رسونم ی عملش میمن اون پسر رو به سزا...  بود یخواب لعنت
 هم لئونارد ، هر دو کیفردا روز دادگاهشونه ، هم فردر... م  دیقول م

  !افسون جان... افسون ...  شونم ی ماهیرو به خاک س
  

! ی اون شب افتاده بودم، اون شب لعنتادی...  کردم ی هق هق مفقط
 بهم تجاوز کرد و من از زور درد ی رحمی با بکی که فردریهمون شب

... م گوشه آشپزخونه افتاده بودم  به هوش اومدیوقت...  شدم هوشیب
 کردم شکسته ی شده بود ، حس مختی ری بیلیدستم ورم کرده بود و خ

 یم...  کرد ، به زور خودمو سر جام جا به جا کردم ی مردهمه بدنم د... 
اما با !  رسنی رو مکی حساب فردرسی زنگ بزنم به پلهیدونستم اگه 

 مرد هم هی...  اومد کی فکرا بودم که فردرنیکدوم تلفن؟ تو هم
 ی هنوزم توکیفردر... خودمو سر جام جمع کردم ... همراهش بود 

 عوض شده بود، من که تا اون یزی چهی گهیاما د... نگاش نفرت بود 
 ی دونستم، هر موقع ازش کتک می رو داداش خودم مکیلحظه فردر

 رمای کردم دلشو به رحم بی میخوردم با فرد صدا کردنش و التماس سع
 سنگ کهی تهیمن مثل ...  حس رو داشته باشم نی نتونستم بهش اگهید... 

... چ وقت التماس نکردم یه...  نکردم هی وقت گرچی هگهید... شدم 
 تر یبعدم سر سر!  گفت شکستهی کرد و سر سرنهیمرده دستم رو معا

 یانگار نه انگار که من اونجا داشتم جون م! نیهم... گچش گرفت و رفت 
 ... دی نپرسکی از فردریچی هدی وضع من رو دیلئونارد هم وقت! مداد

 به حال خودم من بود که دو روز گذاشتن نی که بهم کردن ایتنها لطف
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 من ییای رویایدن...  عوض شد زای چیلی اون دو روز خیباشم و تو
 سرنوشتم مثل ی روزهی کردم ی فکر مشهیمن که هم...  شد رونیو
 شه که از اون دخمه نجاتم بده حاال از ی مداینفر پ هی شه و ی مندرالیس

 پر استم خویم...  خواستم پرواز کنم یفقط م! همه مردا متنفر شده بودم
! اما چه سود!  و بند همه مردهادیآزاد و رها از ق... بزنم و آزاد باشم 

 ستی بودم و حاال معلوم نکی دست فردرری پنج سال اسانیبعد از اون جر
 به دست ی کم انرژهیباالخره !  باشمدی مردک بانی دست اریچند سال اس

  :دمیداد کش...  کنار دمیاوردم و خودم رو کش
  
  !ازت متنفرم!  خوامینم ... نمتی خوام ببینم ! رونی برو از اتاق من ب-
  
  : چپ چپ نگام کرد و گفتلیدن
  
  ؟ی شی می وحشیتو چرا ه!  بخوابری بگ-
  
  ... خوام تنها باشم یم ... رونی گم برو بیم! ی خودتی وحش-
  
   ...یممکنه دوباره از خواب بپر!  افسون بذار بمونم تا خوابت ببره-
  
  !بــــرو!  ندارمیازی نچی من به کمک تو و امثال تو ه-
  
  : جا بلند شد و گفتاز
  
اگه  ... ی قفلش کنی تونی نمگهی در اتاقت شکسته دیول!  رمی باشه م-

 هم گهی و دامی ی سرت مین باش که من باال مطمئیدیباز خواب بد د
  !؟یدیفهم. ی کنرونمی بی تونینم
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 نگاش کردم و اون از ظیمنم با غ...  بزنم ی صبر نکرد که من حرفگهید

 تخت و یخودم رو دمر انداختم رو...  و در رو بست رونیاتاقم رفت ب
فرد ! فرد خدا ازت نگذره...  سر باز کنم میاجازه دادم بغض لعنت

با من چه ! آشغال هرزه...  زندون پودر بشه ی استخونات هم تودوارمیام
  ... از همه ... من از همه متنفرم ...  ازت متنفرم ؟یکرد

  
  : مارتا باعث شد از خواب بپرمهی دایصدا

  
 با من دیبلند شو با ... ی که برام ناز کنستمی نلیمن دن!  دختر بلند شو-
   ...رونی بیایب

  
 در رو نشکسته شبی دلی اگه دنی هم فشردم، لعنتیتر رو محکم چشمامو

دوست . دمی شنی رو کنار گوشم منی ای صدادیبود االن در قفل بود و نبا
 کردم؟ لحاف رو ی زن گوش منی ای به حرفادی بشم، چرا بادارینداشتم ب
  : گفتظی خودم رو کنار زد و با غی رودمی کشی بودم کدهیکه نفهم

  
 ، باهات کار ارمی سرت بیی خوام بالینترس نم!  شوداری گم بی بهت م-

  !دارم
  

 دنیبا د!  نداشتمنی جز ای چشمامو باز کردم، ظاهراً چاره اناچاراً
  : بازم از تخت فاصله گرفت و گفتیچشما

  
  !نی بش-
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 بره و بلند شدم ی داره حوصله مو سر منکهی چرخوندم به نشونه اچشمامو
  : کنار تخت و گفتیمبل ها از یکی ینشستم، اونم نشست رو

  
  اسمت افسون بود درسته؟...  دختر -
  

  : سرمو تکون دادم، گفتفقط
  
 ای ندارم که من موافق بودم نی به ای خونه، کارنی ای توی تو اومد-

 شه و ما هم ی انجام ملی دنلی به مزی خونه همه چنی ایمخالف، چون تو
و االن  ... یت تو اومددر هر صور. می بکنی کارلشی بر خالف ممی تونینم

 رو زای چی سرهیپس بهتره  ... یای ی خونه به حساب میجزو اعضا
 هم نویا...  دونم ی در مورد گذشته تو نمیزیمن چ ... ی و اجرا کنیبدون

 و ستیبرام هم مهم ن! ی اتاقت باشی توی دی محی دونم که چرا ترجینم
 ها بهتره هر چه ی مسخره بازنیاما ا ... هی چلشی خوام بدونم دلینم

  ... خودشو داره نی خونه قواننیا... زودتر تموم بشه 
  
  : غر زدمی لب به فارسریز
  
  ! انگار ارتشه-
  

  : دادش باعث شد از جا بپرمیصدا
  
 فهم ریش! میاری ی که ما ازش سر در نمی حرف بزنی به زبونی حق ندار-

  شد؟
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فقط سرم !  شدیاست م مو به تنم رقتاًی زد حقی نگاش کردم، تا داد مفقط
  :رو تکون دادم و اون گفت

  
  ! حمامی بردی بلند شو، با-
  

 ی خودش؟ که سر تا پام پر از شپشه؟ از الشی فکر کرده پی چنکبت
  : به هم فشرده ام گفتمیدندونا

  
  ... رفتم روزی د-
  
 زی سر م،ی بپوشدیلباس جد! یری دوش بگدیهر روز صبح با! ستی مهم ن-

 ناهار آماده ی ظهر برا،یبعد از اون تا ظهر آزاد! یصبحانه حاضر بش
 ی همه وعده هایبرا!  شامی عصرانه و شب برای عصر برا،ی شیم

  ؟یدیفهم! ی باشزی سر مدی باییغذا
  
 با اون پسره رغضبی منی چشم ای مونده بود که دائم جلونمیهم!  بابایا

  : گفتمیبا غد باز! مشکوک باشم
  
   و اگه حاضر نشم؟-
  
 که نطوریهم! ینی بیچون بد م! ی حرف من حرف نزنیره که رو بهت-
 کنم درکت کنم به همون نسبت ی و سعامی هات کنار بی تونم با سرکشیم

  ! جهنم باشهتی نکن که زندگیکار!  باشمی تونم بد خلق و عصبیهم م
  
  ! که االن بهشتهستی ن-
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و دارن  ها آرزیلیخ! ی گذاشتی چه بهشتی که پا توی فهمی کم کم م-
 مدت نا یشانس به تو رو کرده و تو برا!  کننی زندگنجای روز اهی

 تا ما هم با تو کنار یای کنار بنیپس بهتره با قوان ... ی هستنجای ایمعلوم
  .میایب

  
  ! رمی منجای من روشن بشه من از افی تکلنکهیبه محض ا!  گفته؟ی ک-
  
   ...دی بافت،یکلاما تا روشن شدن ت! ی کنی مطمئن باش خوشحالمون م-
  
  ن؟ی نکندی بادی بانقدری شه ای م-
  
 ها دی بانی هر روز ای شی مجبور نمی باشی اگه دختر حرف گوش کن-

  .یرو بشنو
  
 تا امی رفت، کامالً مشخص بود اگه من کوتاه نی بشر از رو نمنیا! ریخ

  :خسته و کسل گفتم.  خواد ادامه بدهیشب م
  
   کار کنم؟ی چدیحاال با!  باشه-
  
 دست لباس کی ،ی ربع وقت دارهی! ری از جا بلند شو، برو دوش بگ-

و !  کنهی کمکت منیکروال!  تنت کنرونی بی ذارم، اومدیبرات آماده م
کم !  عمارت رو بهت نشون بدهی برو تا همه جانیبعد از اون همراه کروال

دوست دارم ! نمتی بی ناهار مزی سر م،ی آشنا بشتی با محل زندگدیکم با
   ...ی باشاستهرآ
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از جا بلند !  حرف با دست به در حموم اشاره کرد، ول کن نبودنی از ابعد
!  مسخرهکهیزن.  حموم اداشو در اوردمی رفتم توی که میشدم و در حال

 منتظرم نهی دست به سنی کروالرون،ی دوش گرفتم و رفتم بی اقهیپنج دق
از لخت شدن !! ! کردم؟ عمراًی لباس عوض منی ای جلودیمن با. بود
با دست به !  نفر دختر باشههی اگه اون ی متنفر بودم، حتگهی نفر دهی یوجل

  : گفتمدمیچی پی که حوله رو به خودم میدر اشاره کردم و در حال
  
  !ی بری تونی به کمک ندارم، میازی ن-
  
  . خوام عمارت رو نشونتون بدمی م-
  
  . زنمی آماده شدم صدات می وقت-
  

 ی خواب هم نمیتو! ایخدا. رونی شد و رفت بنییباال و پا زانو ی روباز
 بلوز و هیرفتم سمت تخت خواب، !  روزهی کنه می بهم تعظی کسدمید

 لباس نی ادیچرا با.  تخت بودی رویشلوار از جنس ساتن به رنگ صورت
 دست و پام؟ ی انتخاب کرده بود؟ مگه خودم بهی چون دادم؟ی پوشیرو م

 به خرج دادن نداشتم اون لباس هم راحت قهیسل که حال و حوصله فیح
 نهی آی خودم تودنی از ددمش،یپس بدون ترس پوش. ومدی یبه نظر م

.  بهم دست نداده بودی حسنی وقت بود که چنیلیخ. واقعاً لذت بردم
 زدم و بدون بستن موهام از یبه خودم لبخند! مییبایحس لذت بردن از ز
 از ی بود که خبربیبرام عج.  نبودنی از کروالیراتاق خارج شدم، خب

 از کدوم دی دونستم بای بودم و نمستادهیوسط راهرو ا!  هم نبودلیدن
 آخر سالن باز شد و ی از اتاق هایکی کار کنم، که در یسمت برم و چ

 من لبخند رو از دنی لبش بود ، با دیلبخند رو. رونی اومد بنیکروال
 ازش ی دونستم هر چیم. م اومد طرفسرعت صورتش پاک کرد و با یرو
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 دست زور ری داشت به زیچه لذت!  اش بودفهی ده، وظیبپرسم جوابم رو م
 از دستور دادن به من چه کی لئونارد و فردردمی فهمیتازه م! گفتن

 ادی همن هم زی کردم برایاما من درک م.  دادهی بهشون دست میحال
  . رمی سخت بگنی به کروالومدی یدلم نم

  
  :مال برخورد کنم کردم نریسع
  
  ه؟ی اتاق ها مال کنی ا-
  
اما اتاق آخر .  شنی مهمون استفاده می هستن، برای اکثر اتاق ها خال-

 یاتاق زرد رنگ هم اتاق خانوم دوروث! کهی مجستیراهرو، اتاق آقا
  . مارتاستهی هم اتاق داهی اتاق سمت چپنی که همیاتاق خاکستر. هست

  
  : گفتمیبا کنجکاو. اشاره کرد از اتاق ها یکی با دست به و
  
   رنگ داره؟هی هر کدوم از اتاق ها -
  
  ! بله-
  
   و همه اتاق ها به هم راه دارن؟-
  
  . هر دو اتاق به هم راه دارنر،ی نخ-
  

  :با نفرت گفتم!  حدسم درست بودپس
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 شه ی وصل ممی مستقهی و البد اتاق زرد رنگ که همون اتاق خانوم دروث-
  !کی مجستیبه اتاق آقا

  
  : لبش نشست و گفتی روی محولبخند

  
 نی چون عاشق رنگ زرد بودن مجبور شدن اتاق ای خانوم دوروثر،ی نخ-

 اون سمت راهروئه و درش کی مجستیاتاق آقا. سمت راهرو رو بردارن
 اتاق ها رو ونیالبته از آقا خواستن که دکوراس.  شهیبه اتاق بنفش باز م

  .عوض کنن، اما آقا قبول نکردن
  
 یبا ابرو! رنگ مورد عالقه من! بنفش...  توجه به حرفش رفتم تو فکر یب

  : گفتمدهیباال پر
  
  نم؟ی شه اتاق بنفش رو ببی م-
  

 اتاق کنار اون ی تکون داد و راه افتاد، منم به دنبالش، رفت تویسر
 لهی اون همه وسدنی که خودش توش بود، وارد اتاق که شدم از دیاتاق

دهنم باز مونده بود ! چقدر قشنگ بود!  شدمریمتح گهیبنفش کنار همد
 دور یچرخ.  من لبخند نشست کنج لبشدنی با دنیفکر کنم که کروال
  :خودم زدم و گفتم

  
  !ییای چه رو-
  

! آه خدا.  گفتی میزی چدی در جواب احساسات من نبادی نزد شایحرف
 رو  کنندهرهی خزی همه چنی عمرم ایتو! ؟یعنی همه تجمل الزم بود نیا
 هی اگه دیشا.  تو وجودم خشک شده بودجانیاما ه.  بودمدهی جا ندهی
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 نکهیقبل از ا. دمی کشی مغی ججانی بودم االن از زور هیآدم عاد
 دو اتاق و بازش کردم، نی رفتم سمت در بره،ی جلومو بگنه بتونیکروال

 اتاق ها قرار داشت که همه هی اتاق به مراتب بزرگتر از بقهی روم شیپ
 ششی آتیلیانگار خ! یچه رنگ!  و قرمز بودی به رنگ مشکسشیوسر

 بزرگ هم گوشه اتاقش قرار داشت که روش پر از کاغذ و زی مهی! تنده
  : تذکر دادی به نرمنیکروال.  بودزای جور چنیدفتر و ا

  
 اتاقشون ی توی آقا دوست ندارن کسی خوام، ولی عذر میلی خانم، خ-

  !سرک بکشه
  

 کالً ن،ینه به خاطر حرف کرال.  و از در فاصله گرفتم اتاق رو بستمدر
 اتاق خوش رنگ، اتاق نیکاش اتاق متصل به ا.  با اون اتاق نداشتمیکار

عاشق رنگش شده بودم و .  تونستم ازش استفاده کنمی نبود تا من ملیدن
 امیب بشه با خودم کنار ی طوالننجای اگه مدت اقامتم ادیشا. ونشیدکوراس

 چیه.  بردمی مادیانگار داشتم خودم رو از .  رو تصاحب کنم اتاقنیو ا
جو اونجا منو بدجور گرفته .  جنبه باشمی بنقدری کردم ایوقت فکر نم

 امی یآره من م! احساس دارم!  کردم آدممیتازه داشتم حس م. بود
 یآه.  در اتاق رو قفل کنمشهی شدم همی اتاق، فوقش مجبور منی ایتو

 راه افتاد به سمت قسمت آخر نی کروالرون،یفتم ب و از اتاق ردمیکش
 اون قسمت قرار داشت که بسته شده بود، یراهرو، دو در بزرگ چوب

  : درها رو باز کرد و گفتنیکروال
  
  . خونه استمنی قسمت نشنجای ا-
  

 مغزم دنی تا من اول وارد بشم، وارد شدن همانا و سوت کشستادی اکنار
 گوشه قرار داشت و هی نمای سهیرگ در حد  بزیلی خونیزی تلوهی! همانا
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سمت ! ی و راحتی شده بود ، همه چرمدهیچند دست مبل هم جلوش چ
 دهی دونیزی تلوی قرار داشت، که فقط تواردیلی بزیچپ سالن هم دو تا م

 ی شده بود که بزانی اون قسمت آوواری قاب هم به در و و دچند. بودم
 بود با کت لی از خود دنی عکسیاول. اراده منو به خودشون جذب کردن

 به خودش یلی دختر بود که خهی با لی عکس از دنهی ی بعد،یشلوار رسم
 ی عکس خونوادگهیو عکس بعد، !  بود و حدس زدم خواهرش باشههیشب

 ی موند رورهیچشمم خ!  زنهی مرد و هی دختر در کنار ن و همولیبود، دن
 نبود لی دنهی هم شبادیرا، ز دونم چینم!  برام آشنا بودیلیچهره مرد، خ

.  مادرشون بودنهی شبشتری و خواهرش بلیدن! که بگم به خاطر شباهتشونه
 بود، قد بلند و ی آبی و چشمای جو گندمباًی تقری مرد با موهاهیپدرش 
  : دادحی توضنیکروال.  از تو عکس هم منو گرفتبهتشا! استوار

  
 و می کزابتیانم المادرشون خ! کهی مجستی آقای عکس خونوادگنی ا-

 هم پدرشون هستن، کنت السکاندر شونیا! انیداخواهرشون خانم 
  . رتبه دربار ملکه که متاسفانه سه ساله فوت شدنی عالی قاضک،یمجست

  
 پسر کنت بوده؟ پس بگو چرا لی دنیعنیکنت؟ !! ن؟ی گفت ای میچ
ود  بنی به خاطر همدیشا!  گفتی مشی از سابقه درخشان خونوادگنقدریا

 کم خودمو هی ی دونم چرا، ولینم ... دی اش برام آشنا بود، شاافهیکه ق
 باشن، نجای ها دوست دارن ایلی گفت خی مارتا مهیدا. جمع و جور کردم
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!  سپارمی من بازم خودمو به خودت مای نبود، خدایکم کس! تحق داش
  و من باز همرونی رفت بمنی از نشنی کردم؟ کروالی کار می چنجایمن ا

 و نییرفت طبقه پا.  به دنبال مادرش، دنبالش راه افتادمیمثل جوجه ا
 و ینیرزمی کتابخونه، استخر ز،ی سالن مهمون،یاونجا سالن غذا خور

. رو به من نشون داد...  و انوی ، اتاق بار، اتاق پلی دنیباشگاه بدنساز
 و من سر درد گرفتم از اون همه میدی خوب به همه جا سرک کشیوقت

 کرد به سمت یی منو راهنمانی لوچ شدم، کروالیی جوراهی و فات،یتشر
 دوست داشتم برم تو اتاقم و نرم تو سالن غذا نقدریا. یسالن غذاخور

 ی مارتا حساب مهی از داقتاًی نبود، حقیاما چاره ا!  که حد نداشتیخور
 تو خونه لئونارد برام ی هم مثل زندگنجای ای خواستم زندگینم. بردم

 دی بارم که شده باهی ی کردم، برای می زندگاستی با سدیبا. بشهجهنم 
 نشسته لی مارتا و دنهی فقط دازیسر م.  بردمی مشی رو با برنامه پمیزندگ

 تو ذهنم زده ی لحظه جرقه اهی!  شدداشی پلیبودن، چه عجب باالخره دن
 من دنی با دلیدن!  بهم گفت امروز دادگاه دارهشبید ... شبیشد، د

 انداختم و ریسرمو ز.  زد و سرش رو به نشونه سالم تکون دادیدلبخن
 بلند هی دای دور بود نشستم، صدالی از دنیلی که خزی نقطه از مهیرفتم 

  :شد
  
  !میدی سالمت رو نشنیصدا!  افسون-
  
  : گفتلی نگاشون کردم، دنظی غبا
  
  !هی نکن داتشی اذ-
  

  :ه گفت کنینی از موضع خودش عقب نشنکهی هم بدون اهیدا
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  ...پس خواهشاً دخالت نکن ! لی دنی دختر رو به من سپردنی اتی ترب-
  

 و به زور دمیلبم رو جو.  رو ساکت کنهلی بود تا دنی حرف کافنیهم
  :گفتم

  
  ... سالم -
  
 خدمتکار تکون داد و ی برای سرهی جوابم رو داد، دایی با خوشرولیدن

  : گفتمهیبدون توجه به بق. اون مشغول سرو ناهار شد
  
   شد؟ی چکه،ی امروز دادگاه فردرنی گفتشبی د-
  

  : گفتهی دالی از دنقبل
  
!  متفرقه، مخصوصا صحبت در مورد کار ممنوعهی غذا حرف هازی سر م-

  !غذاتو بخور
  

  : و گفتماوردمی نطاقت
  
   ارتش؟ی برانی کنی متی سرباز تربنی دارنجای مگه ا-
  
 و مشغول هم زدن نییخت پا سرش رو انداعی خنده اش گرفت و سرلیدن

  : صورتم براق کرد و گفتی توشوی آبی چشماهیدا. سوپش شد
  
  ! قانونه-
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بردارم بشقاب سوپم رو !  قانوناشنی منو کشت با انمیا!  درد و قانونهیا
 کنه سرشو آورد یری جلوگی از هر اتفاقنکهی ای برالیدن! بکوبم تو سرش

  : زد و گفتیکیباال ، لبخند کوچ
  
  .می زنی از ناهار در موردش حرف م بعد-
  

.  گرسنه بودمیلی و مشغول خوردن سوپم شدم، خدمی کشیقی عمنفس
بعد از خوردن . ومدی ی نمادمی که غذا خوردم رو اصالً ی بارنیآخر

 که تا حاال نخورده بودم گهی دزی چی سرهی و پسیسوپ، خوراک مرغ و چ
 ادیو مشغول شدم، اما ز کم از رون مرغ برداشتم هی.  شددهی چزی میرو

 شدنم به ریبعد از س.  شده بودکی کوچیلی معده م خرم،نتونستم بخو
 دور دهنم رو پاک کردم و اومدم بلند ی با دستمال کاغذهی از دادیتقل

  : شد فرق سرمدهی چکش کوبنی عهی دایبشم که باز صدا
  
   ...دی از جا بلند نشده تو نبالی که دنی تا وقتن،ی بش-
  
چه ! دهی ترشی عقده اکهیزن.  علناً چپ چپ نگاش کردمگهی دنباریا

 یخنده ام گرفت ول! دهی و ترشی هم بهش نسبت دادم، عقده ایالقاب
  : هم دور دهنش رو پاک کرد و گفتلی خودم رو گرفتم، دنیجلو

  
  . اتاق منای شدم، افسون بری س-
  

  : گفتعی به افکارم برد که سریفکر کنم از نگاهم پ!  چشم حتمابله؟
  
  .می زنی با هم حرف ممنی نشی تو-
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 کرد رو به ی رو ترک می که سالن غذا خوری جا بلند شد و در حالاز
  :خدمتکار گفت

  
  .منی نشی تواری قهوه ب-
  

 تکون داد و رفت، منم از جا بلند شدم و بدون نگاه کردن ی سرخدمتکار
به مبل  نشست ی نفره اهی مبل ی رولیدن.  شدمنی نشمی راههیبه دا

  :روبروش اشاره کرد و گفت
  
  .ی کنی باشه که احساس راحتی فکر کنم فاصله مون به قدرنی بش-
  

 ی کالمش نشستم و مشغول ضربه زدن با پام روی توجه به طعنه توبدون
  :دی پرسیبا مهربون.  شدمنیزم
  
  .ی نگرانم کردشبی د؟ی خوب-
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
  ... خوبم -
  
  :خت و گفت پا اندای روپا
  
  ؟ی شی خوشحال می بشنوی خوب ، چ-
  
   کشنش؟ی م-
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  : و گفتدیخند
  
  ؟ی بکشنش؟ به چه جرم-
  
  : خشم گفتبا
  
   که اون کرده؟یی جرم بدتر از کارا-
  

 قهوه ی فنجان ها و قوری محتوینی با چرخ گردان وارد شد ، سخدمتکار
  : و گفتختی دو فنجون قهوه رلی و رفت دندی چزی میرو رو

  
 همه حرفام ی پرونده من بودم، قاضنی الی بود، چون وکنی جرمش سنگ-

مطمئن .  شهی صادر مندهی حکم هفته ارفت،یرو با استناد به مدارکم پذ
  . رسهی عملش میباش به سزا

  
  ؟ی مثالً چ-
  
  ... سال زندان و هزاران پوند غرامت ی در حدود سیزی مثالً چ-
  
  : گفتمعی کم دلم خنک شد، اما سرهی

  
  ؟ی لئونارد چ-
  

  : فرستاد و گفترونی رو با صدا بنفسش
  
   ...ی مدرکچی لئونارد ههی متاسفانه بر عل-
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  :دی وسط حرفش، رنگم پردمی ترس پربا
  
   آزاد شد؟-
  

 دهنش، فنجون قهوه اش رو باال برد، چند ی تودی رو کشنشیری زلب
  : و گفتدیجرعه داغ و داغ نوش

  
 چطور دمیت من اون شب اونجا بودم و د آزاد که نه، چون در هر صور-

 براش نی هم،ی کرد و مصر بود حتما تو کشته بشیاز پسرش دفاع م
  ...دردسر شد 

  
   خب؟-
  
  ... شد نیی دو سال براش تع-
  
   فقط دو سال؟-
  
   کمه؟-
  
  ! کشهی منو مرونی بادی اون ب-
  

م  به جلو خی ، دستاشو تو هم قفل کرد و کمزی می رو گذاشت روفنجونش
  :شد

  
  ... باور کن نویا!  رسهی بهت نمی گزندچی خونه من هی افسون، تو تو-
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 حرفاتو باور دی چرا با؟ی از من محافظت کنی خوایتو چرا م...  تو -

  کنم؟
  
   !ی فعالً مجبور-
  
  ؟یستی نلی تو مگه وک-
  
  ! درسته-
  

  :رونی بختمی آزار دهنده ام رو رافکار
  
 راحت به من نقدری پس چطور ا،یک باش به عالم و آدم مشکودی تو با-

  ! نقشه باشههی همه اش نای ادی شا؟یاعتماد کرد
  

  : و گفتدیخند
  
 ،ی دونی دونم که تو نمی مزای چیلی خزم،ی تیلیمن خ!  نگران نباش-

!  نبودی اون رستوران، اتفاقی نمونه، حضور من اون شب، اونجا، تویبرا
  ...من دنبالت بودم 

  
  : گفت؟ سرش رو تکون داد و گفتی می چنیا ...  بهت نگاش کردمبا
  
  .ی فهمی رو مزی نکن، کم کم همه چی مورد کنجکاونی فعالً در ا-
  
  : گفتمی فارسبه
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  ... کاسه ری زی کاسه امی نهی!  وسط من خنگمنی انگار ا-
  

  : فکر بودم که گفتیتو...  گفت ی مییزای چهی گفتم؟ مامان درست
  
! هیچاره اش رفتن کالس زبان فارس! جه نشم حرف نزن که متوی فارس-

  هان؟ ... ی بهتر باشه خودت بهم آموزش بددیاصالً شا
  
 چه نجایا! ایخدا!!!  زنم؟ی حرف می من دارم فارسدی از کجا فهمنیا

  : متعجبم خنده اش گرفت و گفتافهی قدنیخبره؟ از د
  
  . دونمی رو مزای چیلی گفتم که من خ-
  
 ازم مارستانی هستم، پس چرا اون روز تو بینرای من ای دونی اگه م-

   نه؟ای هستم ی خارجیدیپرس
  
 یگاری رو خارج کرد، خونسردانه سگارشی کتش جعبه سی کناربی جاز

 نگاش کردم تا از رو نقدریگوشه لبش گذاشت و با فندکش روشنش کرد، ا
  : زد گفتگارشی که به سیرفت، بعد از پک محکم

  
 چون ،ی بفهمیزی خواستم چیون لحظه نم خواستم رد گم کنم، ای م-

  !یای و همراهم نیممکن بود چموش بش
  
  : از جا بلند شدم و گفتمتی عصبانبا
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 چرا رک ،ی کنی می از عمد با اعصاب من بازی شدم، تو دارجی من گ-
  ؟ی خوای از جونم می و چی هستی کی گیبهم نم

  
 دنشی شن چون زمان،ی شنوی نمیزی چی هم که بکنی االن هر کار-

  .دهینرس
  

  :دمی کشداد
  
  ! کنم نه شمای منیی من تعنوی ا-
  

  : پشت سرم بلند شدی ملوسی جوابمو نداده بود که صداهنوز
  
   ...زمی ، عزی دن-
  

 که شبی دنمش،ی تونستم ببی تر مقیاالن دق!  بودی دوروثدم،ی چرخعیسر
 کل،یه خوش یلی دختر قد بلند و خهی. دمی ندیزی بودم چدهی ترسنقدریا

 دامن کوتاه تا هی!  باسنش منو هم محوش کرده بودیقوس کمر و برآمدگ
 گذاشته دی دی رو تودشی خوش تراش سفی بود و پاهادهی زانو پوشیباال
 داشت، مدل ی بازیلی خقهی کم رنگ هم تنش بود که ی تاپ صورتهی د،بو

 یچشما!  پسرانی کوتاه بود، عیلیخ.  دوست نداشتمیموهاش رو ول
 یرو.  و خاص داده بودی غربیتی رنگش به چهره اش جذابیت آبدرش

 و سر یهم رفته خوشگل بود، ابروهاش کمرنگ و نازک بودن، دماغش قلم
 چهره یرای شد گفت که تنها عضو گی حالت، می و بزکباال، لبهاش هم نا

 دست گذاشت لی توجه به من رفت سمت دنیب. اش همون چشماش بودن
 با نفرت صورتم رو بگردوندم، د،ی لبهاشو بوسی روسر شونه اش و خم شد

  : با تعجب گفتلیدن
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  ؟ی اومدیک! ی دوروث-
  
  زم؟ی عزی تو ، خسته اشی پامی بودم، گفتم بکاریخونه ب!  االننی هم-
  
  . به استراحت دارمازی ن،یلی آره خ-
  
  .می اتاقت با هم بخوابمی پس بلند شو بر-
  
 و ی هم بهش لبخندلیدن. ستادیف ا زد و صای حرف چشمکنی دنبال ابه

  :گفت
  
 کنم، افسون، همون دختر خونده من که بهت ی می جان، معرفی دوروث-

  .گفته بودم
  

 بودن، یخی ی دو تا گونی نگام کرد، چشماش عی جدی اافهی با قیدوروث
 ، کامال به ستادیاومد جلوم ا.  کردنی رو به آدم منتقل نمی حسچیه

  :وم و گفتاجبار دستش رو گرفت جل
  
  ! خوشبختم افسون-
  

  : از اون بدتر به زور دستشو فشردم و گفتممنم
  
  ... منم -
  
  : گفتلیدن
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 ساله نی از دوستان چندیکی دوست دختر من و دختر ی افسون، دوروث-

  ...خونواده من 
  

 ی دختر خوشم نمنی اراده از ایب.  کردم لبخند بزنم، اما انگار نشدیسع
 شد لی دنشیری توجه به من دوباره سیب...  من  اونم ازدیشا. ومدی

  : بهش و گفتدیچسب
  
  زم؟ی اتاقت عزمی بر-
  
  : هم با لبخند گفتلیدن
  
  ... عسلم می بر-
  
حالم رو به هم زدن، زودتر از اونا راه افتادم سمت اتاقم و بلند !  اه اهاه

  :گفتم
  
 یادی زی حرفاک،ی مجستلی دنی شم جناب آقای مزاحمتون می به زود-

  !می گفتن داریبرا
  

راهمو کج کردم سمت .  نگفتیچی هم هدی گفت، شای چلی دندمینشن
 کتابخونه کش رفته ی که از تویی از کتاب هایکی اتاق، یاتاقم و رفتم تو

 در اصل امانت برداشته بودم رو برداشتم، خودمو انداختم یعنیبودم، 
 ذهنم متمرکز  کردمی می تخت و مشغول مطالعه شدم، اما هر کاریرو
 ختهی زدن، اعصابم به هم ری گوشم زنگ می تولی دنیرفاح.  شدینم

 تخت غلت زدم، کتاب ی شناخت؟ روی بود؟ منو از کجا می کلیدن. بود
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 دارم که ینکنه من گذشته ا. میشونی پیرو بستم و دستم رو گذاشتم رو
 یرانیخودم ازش خبر ندارم؟ اگه مطمئن نبودم هفت جد مامان همه ا

 می مادرلی از فک و فامیکی لی دندی شاکه کردم یبودن، االن شک م
  : سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتمعیسر!! نکنه؟. باشه

  
  !محاله! نه...  نه -
  

نکنه لئونارد و !  رفتی هم نمرونی اومده بود تو ذهنم و بثی فکر خباما
داشته؟ نکنه  رابطه گهی مرد دهی گن؟ نکنه مامان با ی راست مکیفردر

 نیا...  توبه ایخدا! ی مثالً خواهرش؟ واای!  باشم؟لی دنیمن دختر واقع
باز .  شناسمیمن مامانمو خوب م.  مامان من از گل پاک تر بوده؟یفکرا چ

 فکر کردم که مغزم نقدریا! هی مرد کنی آوردم ای سر در مدیغلت زدم، با
   ...خواب رفت و به دنبالش خودم هم به خواب فرو رفتم

  
  : حوصله غلت زدم، صداش بلند شدی بی تکون دستبا
  
  .دی بشداریبهتره ب!  خانوم، عصرانه حاضره-
  

 ومدی یخوابم م! نی داشتم بالشمو بردارم و فرو کنم تو حلق کروالدوست
 کالفه نشستم شیبا تکون دست بعد!  خواست بفهمهی دختر نمنی ایول
  : تخت و گفتمیرو
  
  ه؟ی چ-
  

  : گفت وستادی اصاف
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  .نی سالن حاضر بشی تودی کنم، بادارتونی آقا فرمودن ب-
  
  ؟ی شه راحتم بذاری خورم، می من عصرونه نم-
  
  ...دستور دادن . نیاری بفی تشردی بانی هم ندارلی اگه می حت-
  
  : جا بلند شدم و اداشو در آوردماز
  
  منرن؟ی گی ممی من تصمی برایبه چه حق!  دستور دادن، دستور دادن-

  ...اگه بخوام بخوابم 
  
از جا .  خواستم باهاش بزنم افتادمی که میی و حرفالی دنادی دفعه هی

  : بلند شدنی کروالی و رفتم سمت در، صدادمیپر
  
  ... اول لباستون رو دیبا!  خانوم-
  
 دونستم که عصرونه یم. رونی توجه بهش در رو باز کردم و رفتم بیب

 هزار ی اتاق هایکه آخر راهرو هم منینش.  شهی صرف منی نشمیتو
 لی و دنهیدا.  ، در رو باز کردم و رفتم تونی سمت نشمدمیدو. رنگ بود

 ی کردن با هم گپ می که اخبار تماشا می مبل ها نشسته و در حالیرو
 من هر دو به طرفم ی پای صدادنیبا شن!  نبودی دوروثاز یخبر. زدن
  : با پوزخند گفتهی و دادنیچرخ

  
  ! چه عجب-
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 بزنه که ی اومد حرفلی مبل ها، دنی توجه بهش خودمو انداختم رویب
  : تر از اون گفتعی سرهیدا
  
 اوالً لباست رو عوض ،ی بشهی تنبدی و به خاطرش بای دو تا قانون شکست-

! ستی وقت خوردن عصرانه نگهیاالن د ... ی حاضر شدریدوماً د! ینکرد
  . رو جمع کنزی خواهشاً من،یکروال

  
 قرار ی شکالتکی کی و چند فنجان و برشی قورهی جلوشون، زی میرو

  : با تحکم گفتلی رو برداره که دنلی خم شد وسانیکروال. داشت
  
  ! بذار باشه-
  

  : اعتراض کردهیدا
  
  !لی دن-
  
 اما ر،ی براش در نظر بگی خواستیهی شده، هر تنبفی افسون ضعه،ی دا-

  ... بخوره دیبا.  دم خوراکش کم بشهیاجازه نم
  
نا .  و سر داد جلومختی قهوه برام ری حرف خم شد و فنجوننی دنبال ابه

 کرد، ی ازم دفاع می دونم چرا اما وقتیخودآگاه بهش لبخند زدم، نم
 ی که حسابهیدا.  شدی منظور، من ته دلم شاد میچه با منظور، چه ب

  : شده بود از جا بلند شد و گفتعی من ضایجلو
  
 اصل و ی و بتی تربی دختر بنی تو و انمیرسم، ا رم به کارام بی من م-

  !نسبت
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 که پشتش رو به ما کرد زبونم رو در آوردم و پشت سرش شکلک در نیهم

 نشنوه هی که دای آروم، طوری خنده اش گرفت و با صدالیدن. آوردم
  :گفت

  
  ! افســــون-
  

  : زدم و گفتمی خودمو به خنگکامالً
  
   بله؟-
  

  : خودش رو گرفت و گفتیجلو خنده اش گرفت اما باز
  
  ؟ی اومدری چرا دنمی خوب، حاال بگو بب-
  
دوست ندارم . ادی ی قانونتون بدم منیدر ضمن من از ا...  خواب بودم -

  ... ده یحس خفه شدن بهم دست م. همه کارام راس ساعت خاص باشه
  
 هی. ی اگه به حرفش گوش کنهی زن مهربونهی دا،یای کنار بدی فعالً با-

  !ینی خوبش رو هم ببی نکن، تا اون روی سرکشمدت
  

  : صورتم کنار زدم و گفتمی از جلوموهامو
  
  . رو بدونمتی خوام واقعیمن م!  خونه و قانوناشنی و اهی داالیخی ب-
  
  : و گفتدی ابروش باال پری تاهی
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  ه؟ی منظورت چت؟ی واقع-
  
  ؟ی هستی که شما کنهی منظورم ا-
  

  : و گفتدیخند
  
  ؟ی کنی به اون مسئله فکر میهنوز دار دختر، تو -
  
  .نی بذاری خماری منو تونی شما حق ندار-
  
  ...ستی نی مهمزی اصالً چ-
  
  ... مهم رو بدونم ری غزی چنی خوام همی من م-
  
 خوب با من و دیاول با. ی کم صبر کنهی دی گم، اما بای باشه بهت م-

 هم نکن، جایار باصر!  دونستنش زودهیاالن برا. یخونواده ام آشنا بش
  .ی شنوی نمیزیچون چ

  
  : خشم گفتمبا
  
   ...ی ول-
  

  : به نشونه سکوت آورد باال و گفتدستشو
  
  . باهات صحبت کنمگهی دزی چهی خوام در مورد ی اآلن م-
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  : جا بلند شدم و گفتماز
  
 دم با شما صحبت ی محی منم ترج،ی دی جواب منو درست نمی وقت-

  .نکنم
  

  :و گرفت و گفت خم شد دستم رعیسر
  
  . افسون کارت دارمنی بش-
  
  نم؟ی و اگه نش-
  

 مجبورم فی فشار خفهی دستاشو گذاشت سر شونه هام، با ستاد،ی شد ابلند
  : و گفتنمیکرد بش

  
  ! کنمی مجبورت م-
  
 تی تونست زور بگه و اذی خواست می نفرت نگاش کردم، اونم اگه مبا

  :خونسردانه گفت. ند شم برمناچاراً نشستم تا حرفاشو بزنه و بل. کنه
  
   ...ی پاس کردA ی رو با نمره هارستانتی دونم که دبی م-
  
 از کجا؟ یول!  دونستی رو می مرد همه چنی تعجب نگاش کردم، ابا

  : به نگاه متعجبم زد و گفتیلبخند
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 دوران یتو با سخت کوش!  دونمی مزای چیلیگفتم که خ!  تعجب نکن-
  .ی اآلن واقعاً سر بلند وی رو تموم کردرستانیدب
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
 ی خوره؟ قاب کنم بذارم باالی میاون مدرک به چه درد!  آره واقعاً-

 رستانیهمون دب!  نذاشتن برم دانشگاهیسرم خودم بهش افتخار کنم؟ وقت
 دادن برم ی که اجازه میلی دلنیشتری رفتم، بی مهیرو هم با زور و گر

 هم ی کردم و حقوق خوبی کار مرستانی دبین جلو بود که تو رستورانیا
به خاطر اون حقوق گذاشتن برم درس بخونم، وگرنه محال .  گرفتمیم

  !بود
  

  : و گفتدی کشیآه
  
 تو تموم ی زندگی دونم، اما بهت گفتم که دوران سختی رو منای همه ا-

 رو اقتشی که لی خوام تو رو به آرامش برسونم، آرامشیشده و من م
  ؟ی درست رو ادامه بدی چه رشته ای تویدوست دار. یدار

  
  : زدم و گفتمیپوزخند

  
 ی ، اما منگی بود که برم دانشگاه کنی آرزوم انی بزرگترشهی هم-

  ... شه برام ی حسرت مهی نیدونستم ا
  

  : باال انداخت و گفتابروشو
  
  .ی من بشی هم دانشگاهی پس قصد دار-
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  : بهت نگاش کردم و اون گفتبا
  
 که ی دونی همون دانشگاه درس خوندم و مدرک گرفتم، میم تو من-

  . زنهی کل انگلستان حرف اول رو می تونگیحقوق دانشگاه ک
  

  : بار سرم رو تکون دادم، ادامه دادچند
  
 ی می که گرفتی عالی با توجه به نمره های آرزو رو دارنی حاال که ا-

  . راحت تو رو به آرزوت برسونمیلیتونم خ
  

 اون دانشگاه ی خواست منو توی می راحتنی به ایعنی!  شدیم نباورم
 ی قرار بود به آرزوم برسم؟ لبخندی جدی جدیعنیبزرگ ثبت نام کنه؟ 

  :زد و گفت
  
!  کنهی که شادت کنه ، منو هم شاد میزیهر چ!  باور کننوی افسون ، ا-

 خوام خوشبخت یم.  خوام تو رو به همه خواسته هات برسونمیمن م
باورم کن تا . نمی ببتی زندگی و اعتماد رو توی لبخند واقعخوامیم ،یباش

  ...بتونم به آرامش برسم 
  
  : داغش و گفتی دستای گفت؟ دستمو گرفت توی داشت می چنیا

  
 ی رو خودم هم نملشی دل،یزی عزیلی من خی من دوستت دارم، تو برا-

ه اندازه تو  دختر داشتم، درست بهیاگه  ... یزی عزیلیاما برام خ! دونم
  !دوسش داشتم
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  : زدم و گفتمپوزخند
  
 سن هجده ی باشه توی راضک،ی فکر نکنم پسر کنت الکساندر مجست-

  ! بچه دار بشهیسالگ
  

  : زد و گفتی تلخلبخند
  
 مثل تو ینیری دونستم حاصل اون ازدواج دختر شی چرا که نه؟ اگه م-
  . کردمی کار رو منی شه، حتماً ایم
  
دارم کم کم بهت !  نگاش کردم، اوه ماماندهی باال پریرو من با ابنباریا

  :راه افتاد سمت پنجره و گفت!  کنم ، منو ببخشیشک م
  
   ...ادی ی داره بارون م-
  
 کنم منم از ی اوقات حس میگاه!  تعجبههی اگه بارون نباره مانجای ا-

  ! نم دارمشهیجنس بارون و مه شدم و هم
  

  : و گفتدیخند
  
   ...کی و از نزدی بشدهی دی دوری وقت،یاز جنس مه باشتو !  تصور کن-
  
  ! کردمی چه کارا که نم-
  
 ی برایفعالً بهتره آماده بش! ی بکنی تونی کارا میلی خی جورنی هم-

 دارم و یادی زی دانشگاه، من اونجا دوستامی ری هفته منیثبت نام، آخر ا
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م، دو هفته از  کنی شناسم، فردا باهاشون صحبت می رو مدی از اساتیلیخ
. رم از نفوذم بهره ببی مورد کمنی بتونم در ادیشروع کالسا گذشته، شا

!  کم سختههی...  که خوب ی آزمون هم شرکت کنهی ی قبلش تودیالبته با
  . کنمیاما نگران نباش کمکت م

  
  : رفتم سمت در سالن گفتمی که می جا بلند شدم، در حالاز
  
 یفقط کاش برا! نی بکننی تونی میه کار شما پولدارها و قدرتمندا ، هم-

  !انتونی نه فقط اطرافن،ی کردی کار رو منیهمه ا
  

 هام چندان با یشاد.  اتاقم شدمی ندادم و راهیی مهلت پاسخ گوبهش
 فقط چند لحظه شوکه و خوشحال ی بخشی شادزی هر چیدوام نبودن برا

 هم نی ادی شا! گشتمی شدم، اما بعد از اون دوباره به حالت قبل بر میم
  ! نبوددیبع!  من افسرده شده بودمدیشا...  بود ی افسردگینوع

  
 کنار لی دنی باز شد، صداشمی دستم انداختم و باز نی به کارت توینگاه

  :گوشم بلند شد
  
  .دی خرمی بردی فعالً با،ی دارادی کردن زی شادی وقت برا-
  
  : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
  
  ؟ی چدی خرد؟ی خر-
  
  .می تو بخری برامی نتونستزای چیلی لباس، ما خدی خر-
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از .  از رنگ و رو افتاده بودرمی افتادم، واقعاً لباس زری لباس زادی هوی
 نکردم ی هم مخالفتنی همی داد، برای حالت تهوع بهم دست مدنشیپوش

  : گفتمینشست پشت فرمان و راه افتاد، با کنجکاو.  شدمنشیو سوار ماش
  
  ؟ی نداریزی چ،یگاردیباد به ازی تو ، ن-
  

  : و گفتدیخند
  
.  هم نکردمیدشمن تراش...  نکردم ی ظلمی من که به کس؟ی چی برا-

  ! آرومهیلی من خیزندگ
  
 نی چند تا دشمن و حسود و از ا،ی پسر کنت هم هست،یلی باالخره تو وک-

   ...ی داشته باشدیحرفا که با
  

 کتش در آورد و بی از داخل جشوی خورد، گوشی داشت زنگ مشیگوش
  :گفت

  
 و راننده گاردی باداد،ی ی بدم مزای چنی حق با تو باشه، اما من از ادی شا-

  ... و یشخص
  

  : آورد باال دکمه اتصال رو فشار داد و گفتشویگوش
  
  ! لحظههی -
  

 وقت بود یلی مناظر اطراف شدم، خی رو تکون دادم و مشغول تماشاسرم
 یابونای خی هر روزه توی روادهیت به پ که عادیمن.  بودمدهیلندن رو ند
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 شد که اون قسمت ی می دو هفته اکی شهر داشتم، حاال نزدنیی پافیکث
 با باال شهر یابونای خی تولی بودم، اآلن هم داشتم همراه دندهیشهر رو ند

 و لی دنینا خودآگاه حواسم معطوف حرفا.  زدمی چرخ منیماش
  : شدلشیموبا

  
همونجا منتظر بمون  .... ؟یدیتو رس ... میو راهآره ت ... زمی سالم عز-

 قهی خانومانه است، دوست دارم تو با سلدای خرنیا. می رسیما هم زود م
  .یمنحصر به فردت بهش کمک کن

  
  : و گفتدی خنددی که رسنجای ابه
  
  ...خداحافظ  ... نمتی بی م-
  

  : گفتمیبا کنجکاو.  رو قطع کرد و به من لبخند زدیگوش
  
   بود؟ی دوروث-
  
  : حدس بود اما از قضا درست در اومدهی فقط نیا

  
 مونم، ی منی ماشیمن تو.  کمکت کنهدی که تو خرادیخواستم ب...  آره -

کارتون که تموم شد با من تماس .  بخری دارازی نی برو و هر چیبا دوروث
   همراهته؟لتیموبا. نیریبگ
  

 قهی با سلخواستیم یدوروث!  حرصم گرفته بودیلیخ.  رو تکون دادمسرم
 چرا من ایخدا.  دمینشونش م!!! منحصر به فردش به من کمک کنه؟

 چون من همه عمرم رو زجر دی شاومد؟ی ی دختر بدم منی از انقدریا
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 کردم ی حس مدیشا.  ناز و نعمت بزرگ شده بودی بودم و اون تودهیکش
از  کرد و ی برام پشت چشم نازک منکهیبدتر از اون ا! حق منو خورده

 روم شی به پاساژ پی که متوقف شد نگاهنیماش.  کردیباال بهم نگاه م
 پاساژ تو کل نی ای مغازه هایرهایلباس ز. دیانداختم و برق از سرم پر

 یسع.  برند ها دور هم جمع شده بودننی ترینام. لندن معروف بود
همون . دمی دی خاصزی بشم، انگار نه انگار که چادهیکردم خونسردانه پ

 رنگ و چکمه ی پوست قهوه ایبا اون پالتو.  اومد سمتمونیظه دوروثلح
 جذاب و یی خدای کرم قهوه ای همرنگ با کاله بافتنی زانوی تا رویها

 خم شد تو و لی سمت دنشهی توجه به من از شیکامالً ب.  شده بودرینفس گ
با ! ی اونم چه بوسه طوالند،ی رو بوسلی دنیها لب،یبدون سالم و حرف

 ول کن ر،ی نخدمی که گذشت دقهی دقهیت صورتم رو برگردوندم، نفر
. دمی و در رو محکم به هم کوبنی رفتم نشستم تو ماشیبا پروگ! ستنین

 خودش رو کنار ی دفعه متوجه من شد، چشماش باز شد و به نرمهی لیدن
  : گفتلیدن.  به من نگاه کرددهی باال پری هم با ابرویدوروث. دیکش

  
  .داتونی دنبال خرنی بردی بازم؟ی عزید چرا سوار ش-
  
 سرده خواستم منتظر بشم کارتون تموم رونی قصدو داشتم، اما بنی من ا-

  ! خوشمزه بودیلیبشه، انگار خ
  
 مورد حال به نی کردم در ای هم میبا جسارت داشتم شوخ!  من بودمنیا

به  و لئونارد با من چه کرده بودن که زبون کیواقعا که فردر!! هم زن؟
 ی برای خنده اش گرفت، وللیدن!  کرده بودمی رو سالها مخفی درازنیا

  : لبش رو گاز گرفت و گفتدنی از خندیریجلوگ
  
  . نشدهری برو تا دزم،ی برو عز-
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  : شده بود گفترهی که مغرورانه به من خی رو به دوروثبعد

  
  . دلمزی عزی دخترم سنگ تموم بذاری خوام برای م-
  

  :نازک کرد و با عشوه گفت ی پشت چشمیدوروث
  
  !حواسم هست...  عسلم ی دونی منو مقهی سلگهی تو که د-
  
 سمت من و دی چرخلی فاصله گرفت، دننی از ماشی زد و کمی چشمکو

  :گفت
  
  . برهی بد نمی همراهش برو، اون تو رو جا-
  

 ی رودمی داشت کشی قهوه ای رنگم رو که منگوله های نارنجی بافتنکاله
نشونش !  کنمدی خرستمیانگار خودم بلد ن. نییگفتم و رفتم پا یشیسرم، ا

 از ی رفتم سمت پاساژ که دوباره دوروثیداشتم م. هی چقهی دم سلیم
  : خم شد تو و گفتشهیش
  
 لباس هی. رمی تو رو به کار بگقهی خوام سلی ما،ی توام بنباریا! ی دن-

  ؟یای شه بیم...  خوام بخرم یخواب م
  
  : رو خاروند و گفت چونه اشی کملیدن
  
  !ستی رو پارک کنم، جاش مناسب ننی اجازه بده ماش،ی باشه هان-
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!  خودشهلی خواد بهم ثابت کنه مالک دنی دونستم فقط میخوب م! یلعنت
 نی ماشلیدن.  رو ازش بدزدملی خواستم دنیحاال انگار من م! خوب باش

 حلقه لیدن ی دستش رو دور بازویدوروث. رو پارک کرد و اومد سمتمون
 ی دنبال دوروثمی داشتیی جوراهی. میکرد و هر سه وارد فروشگاه شد

 ی از مغازه هایکی راست رفت طبقه سوم و وارد هی. می شدی مدهیکش
 باًیتقر. انگار نه انگار منم دنبالشونم!  بودیعجب آدم.  بزرگ شدیلیخ

  هم مجبور بود دوست دخترش رو دولیدن. دمی دویداشتم دنبالشون م
! دنیوارد مغازه که شد همه فروشنده ها جلوش صف کش!  بچسبهیدست
 براشون تکون داد و یهمونطور مغرورانه سر. ود سرشناس بیلی خایگو

 مدل لباس ها رو نی تردی داخل مغازه جدی توجه به رگال هایب
 کرد و شروع ی همراهی اونو به سمت اتاقعی از دخترها سریکی. خواست

 یلیبعدم چند تا ست خ.  کردنغی همون تبلای کرد به ور ور کردن
 ی از ست هایکی زد و ق بری دوروثیچشما. خوشگل جلومون باز کرد

  : گفتلی سمت خودش و رو به دندی رنگ رو کشیزرشک
  
   چطوره؟نی ا-
  
  : باال انداخت و گفتیی ابرولیدن
  
  ش؟ی خوایم!  محشره-
  

 ارن،یبراش ب رو از اون ست زشی تکون داد و گفت سای سریدوروث
  : رو به من گفتیدختره رفت و دوروث

  
  . برداری خوای خوام، توام هر کدوم رو که می منوی من ا-
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!  کدوم رو دوست نداشتمچی هقتاًیحق.  هم کنجکاوانه نگام کردلیدن
 کالس یمثال مثل دوروث.  بگمیزیگذاشتم اون فروشنده هه برگرده ، تا چ

  .ارهی برام ب تردیبذارم و بگم چند تا مدل جد
  

  : زد رو به من گفتی ملی به دنی که چشمکی با تمسخر در حالیدوروث
  
  
  
 زی سای بگم لباسادی به تو نخوره، بازشونی سانای هرچند که فکر کنم ا-

  !ارنی تو بی رو براکیکوچ
  

 بندازه، لی حرفا منو از چشم دننی خواست با ایم!  بدبختالی خخوش
 نگاه کنه خودم ی بددیواد منو به د بخلی خبر نداشت اگه دنگهید

فروشنده وارد . ستی ها نی شرمی بنی به ایازی و نارمی یچشماشو در م
  : رو گذاشت جلوش گفتمیشد سفارش دوروث

  
  ن؟ی نداری اگهی لباس دنای خانوم، به جز ا-
  

  : رو تکون داد و گفتسرش
  
 یکه م رو آوردم ییمن اونا!  برامون اومدهادی زدی جدی چرا مدل ها-

  ! هماهنگهزشونی خانوم و ساقهیدونستم با سل
  

  : با اعتماد به نفس برخورد کنمی دوروثنی کردم عیسع
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 حاًی خوام ، ترجی لباس خواب هم منم؟ی رو ببگهی دی شه مدل های م-
  !ریحر

  
  ! بله حتماً-
  
 گورتو ی خوای مری و گفت و رفت، تو دلم گفتم لباس خواب حرنویا

 در جواب ؟ی زنی زر می چی برای پوشی تو که نمآخه! ؟یباهاش بکن
 بشر کم بشه فکر نکنه فقط خودش نی ای رونکهی ایبرا: خودم گفتم

 تو اون خونه بود که ونیزی تلوهی هم که عقب افتاده باشم یهر چ. شهیحال
بدتر از اون ف اح ش ه خونه بغل خونه . رمی بگادی ازش دچهار تا ترفن

  :پا انداخت و گفت ی پا رویدوروث! مون بود
  
  .ی کندی خرنجای ایای بی تونی میهر موقع بخوا!  هول نشوادی ز-
  
!  گفته بودی در موردم بهش چلی دونم دنی کنه، نمرمی خواست تحقیم

.  دادم با من بد حرف بزنهی هم که گفته بود بهش اجازه نمیاما هر چ
 شیه، اما پ بزنی به دوروثی افتاد که با اخم خواست حرفلینگاهم به دن

  : زدم و گفتمیپوزخند.  کردمیدست
  
  ! حتماًلی با وجود دن-
  

 بود ی دختر خودخواه و مغرور استفاده از محبتنی تنها راه چزوندن افعالً
 ی و باز اخمالی لب دنیباز لبخند نشست رو.  نسبت به من داشتلیکه دن
 یکی یکیدختر فروشنده با چند جعبه داخل شد و .  در هم تر شدیدوروث

همه رنگ !  محشر بودراشونی لباس زشییخدا!  من بازشون کردیجلو
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 رو ی عروسکی از مدل هایکی با لبخند لیدن!  مدل ها جلفغ،ی جیها
  :برداشت و گفت

  
  ! قشنگهنی ا-
  
 توجه به ی کردم و بیبچه کوچولو؟ اخم!  فرض کرده بودن؟ی منو چنایا

 برداشتم ینگولی جیلی چند مدل خ،ی دوروثی و پوزخندالی دنقهیسل
 گفتم، وگرنه خودم ی دوروثی جلونویالبته ا!  لب ساحل و استخریبرا

 ای که برم لب ساحل لخت بشم ستمی حرفا ننی دونستم آدم ایخوب م
چند مدل هم .  هوس شنا به سرم بزنه چون اصالً بلد نبودمنکهیا

  امایچند تا هم معمول! ضهی نبودن عری خالی برداشتم برای.س.ک.س
 دست ستی هم رفته بیفکر کنم رو.  مداومدنی پوشی براکیساده و ش

قانع بزرگ .  کردمی ها داشتم خودمو خفه مدی بددی ندنی عنیهمچ! شد
. سه چهار تا هم لباس خواب برداشتم. م قناعت رو بلد نبودیشده بودم ول

داشت با تعجب به من و اعتماد به نفسم و !  شده بودیدنی دلی دنافهیق
 قشنگ یلی که من برداشتم خییمطمئن بودم لباسا.  کردیابام نگاه مانتخ

 ایمتاسفانه . دمی فهمیاز چشماش م!  جونشهی دوروثیتر از ست ها
 تونستم از ی رو مزای چیلی داشتم و خادی مورد تجربه زنیخوشبختانه تو ا

 موقع هی کردم تا ی و رو مریداشتم هنوز لباسا رو ز.  مردا بخونمیچشما
 ی مشکی ست تورهی از لباس ها رو که یکی لی جا نمونه، که دنیزیچ

  : گفتیرنگ بود رو برداشت و رو به دورث
  
 کننده وونهی دهی مشکریبا اون لباس خواب حر! کهی شیلی خنی ازمی عز-
  ! شهیم
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 ارن،ی رو براش بزشی به فروشنده گفت از اون لباس ساعی سریدوروث
  : گفتیفروشنده با شرمندگ

  
و با لباس خوابش هم ست شده، !  شما رو ندارهزیاسفم، اون لباس سا مت-
  . تونم لباسش رو تک بهتون بدمینم
  
  :دلم براش سوخت، اما از رو نرفتم و گفتم! ی دوروثچارهیب

  
   من چطور؟زی سا-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
   شما چنده؟زی سا-
  

 رو زتی بعد سای کردی بود که اول انتخاب منی اون فروشگاه ایجالب
 یزی کرد و سای دستشی پی رو بگم که دوروثزمیخواستم سا! دنی پرسیم

 من زیچون سا!  شدی معی االن باز ضاچارهیب.  زد رو گفتیکه حدس م
 هی که من ی زده بود در حالنی تخمکتری از خودش کوچزی دو ساقاًیرو دق

 رو گفتم، اگه ی اصلزی نگاش کردم و سایچپ چپ.  تر بودمرگ بززیسا
 اما کرد،ی هم داشت نگام ملیدن.  نگفتمراهیبگم چشماش چهار تا شد ب

  : تکون داد و گفتیفروشنده سر.  شد بخونمی نمیزی از نگاش چنباریا
  
  .می شما رو دارزی بله سا-
  

  : و خندون گفتمخوشحال
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  ! لطفانی هم برام بذارنوی پس ا-
  

 لیدن. شد یداشت منفجر م! ومدی ی در نمی خون دوروثی زدی مکارد
 کوتاه حواسش رو پرت کنه، اما چندان موفق ی کرد با جمله های میسع

 کرد و رفت که ادداشتی منو ی انتخابیفروشنده کد لباس ها. نبود
  : شد گفتی که داشت منفجر میدوروث.  منو آماده کنهیسفارش ها

  
  ؟ی لباس مونده بودی بنقدری ایعنی! ؟ی خودتو خفه کرد-
  
  :م و گفتم پا انداختی روپا
  
 ی که واقعاً بنهی اارم،ی با خودم بیزی چی نذاشت از خونه قبللی دن-

  .لباس شدم
  

 لهی حرف بزنه باز به وسگهی کلمه دهی دونست اگه ی بسته شد، مدهنش
.  گفتی نمیچی هم هلی بود که دننجای کار ایجالب.  دمی جزش ملیدن

 به خاطر دیشا. انه کردم نگری حس میی جوراهیبدجور رفته بود تو فکر، 
 ی لباس خواباای دارم، ازی نی.س.ک. گفتم لباس سی من، وقتیحرفا

 خواد ی میبذار هر فکر! به درک ... ی خودش فکرشی پهنکن! ریحر
 خوام بکنم، فقط خواستم دوست دختر ی نمیمن که کار! بکنه، بکنه

 رفت اومده لباس ادشیاونقدر که . محترمش رو بچزونم که چزوندم
 یاداوری لیخود دن!  استفاده کنهلی دنقهی بخره و قصد داشته از سلخواب

 یفروشنده با چند باکس خوشگل که همه سفارش ها! چارهیب. کرد بهش
همه از جا بلند !  شده بود اومد تو و گرفتشون سمت مادهیمن توش چ

 منتظر گهی دیدوروث.  رفت صندوق که همه رو حساب کنهلی و دنمیشد
  .رونیازه زد بنموند و از مغ
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  :دی پرسلی دنرون،ی بمی رفتلی همراه دنمنم

  
  ؟ی ندارازی نیزی چگهی د-
  
  ! نه ممنون-
  
   دانشگاه؟ی لباس برا-
  
  . پر هستی نه کمدم به اندازه کاف-
  
 هوا روز به روز ،ی نداشته باشی کنم پالتو به اندازه کافی اما حس م-

  .ی خوام سرما بخورینم.  شهیسردتر م
  

  : برگشت و گفتظی رفت با غی که از ما جلوتر میدوروث
  
  ! من عجله دارمن؟یای کم تند تر راه بهی شه ی م-
  
  : با تعجب گفتلیدن
  
  ؟ی کار داریی مگه جا-
  
  ... برم خونه دی آره با-
  
  ! پس تو بروزم،ی خب عزیلی خ-
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  : گفترتی با حیدوروث
  
  ون؟ خونه میای ی مگه با من نم؟ی ؟ من برم؟ پس تو چی چ-
  
 خونه تون چون افسون امی تونم بی نه، من که بهت گفتم امروز نم-

 یتو برو، بعداً م.  خوام براش چند تا پالتو بخرمیاالن هم م. همراهمه
   ...نمتیب

  
.  کرد و رفتی سردی طاقت موندن نداشت، خداحافظگهی که دیدوروث

 ریم ز هلیدن. شی خداحافظینه به بوسه گرم هنگام سالمش، نه به سرد
  :لب گفت

  
  ! انگار ناراحت شد-
  
 رو جز ی دوروثیمن در حد!  نداشت، مشکل خودشون بودی من ربطبه
.  نداشتمی شد به رابطه اون دو نفر کاری دادم که به خودم مربوط میم

 خودش چند تا قهی به سللی و دنمی شدی اگهی وارد پاساژ دلیهمراه دن
 از یوق. دی شال و کاله برام خر کوتاه و بلند و چند جفت چکمه ویپالتو

از حق . می ناهار بخوریی جامی اون رفتشنهادی به پمی شدفارغ دیخر
 دی دانشگاه، خریثبت نام تو!  کرده بودمی رو سپری روز خوبمینگذر

 و خوردن ناهار ،ی دختر از خود راضهی حرص دادن ،ی آنچنانیلباس ها
  ! پدرم باشهید جا خوای کردم می که کم کم داشتم باور میبا مرد

  
 ی و هشت سال زندانستیب!  ناراحتای خوشحال باشم دی دونستم باینم

 و ستی و سه ساله، تا بستی بکی عمر بود، فردرهیخودش ! کی فردریبرا
 ی پاشویهمه جوون.  شدی ساله مکی پنجاه و ندهیهشت سال آ
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 من بابت یدلم خنک شده بود، اما نگران!  و هوسش باختیخودخواه
 شده بود، در اصل دهی براش بری زندانمینارد بود که فقط دو سال و نلئو

 سال بود، اما چون کی و پنج سال و لئونارد ستی بکی فردریمدت زندان
 ی زندان می تودی بایشتری پرداخت غرامت نداشتند مدت بی برایپول

 ای خوشحال شدم نهی شده بود تا ببرهی کنجکاوانه به من خلیدن. موندن
 تونه بفهمه، چون خودم ی نمیچی ام هافهیق دونستم که از ی، مناراحت

  :صداش بلند شد!  چه مرگمهقاًی اآلن دقدمی فهمیهم نم
  
   خب؟-
  
  ! خب که خب-
  
  .دی عملش رسی به سزاکی فردر؟یستی خوشحال ن-
  
  !هستم...  چرا -
  
  ؟یای ی پس چرا به نظر پکر م-
  
  ! هم خونسرددی شا-
  
  .ی باش خونسردادی ی بهت نم-
  
  ؟ی لئونارد چ-
  

  : شد و گفتمی ناراحتلی دلمتوجه
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 شه ی که لئونارد آزاد مگهی دمی تا دو سال و نی خوای از اآلن م-
  ت؟ی زندگی دارم تووی من حکم چی افسون، فکر کرد؟ینگرانش باش

  
  : باال انداخت و گفتی نگاش کردم، شونه افقط

  
 رو زی و همه چینگران نباش نقدری شه ایم!  خوام پدرت باشمی مثالً م-

   به من؟یبسپر
  
  ؟ی من فاش کنی رو براتتی هویستی حاضر نی حتی به تو؟ وقت-
  
  : موهاش زد و گفتی توی چنگی کالفگبا
  
قصدم هم فقط و فقط کمک کردن به ! ستمی نوالی مطمئن باش من ه-

  !توئه
  
  !البته اگه دوست دخترت بذاره...  دونم ی م-
  

  :ت اش گرفت و گفخنده
  
!  باشهزیعادت داره خودش در صدر همه چ!  حسودهی کمی دوروث-

 ی دختر بد،ی کنیبهش عادت م!  ها رو هم دارهی بدنیدختر سر بودن ا
  !ستین

  
  ! از نظر تو که همه خوبن-
  

  : و گفتدیخند
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  ! دخترینی بدبیلی تو خ-
  
  ! پسرینی خوش بیلی توام خ-
  
 بهتره بهم گهی گذشته باشه؟ د ازمی پسر بودن سنی برای کنی فکر نم-
  !رمردی پیبگ
  

  : به سر تا پاش کردم و گفتمینگاه
  
 سال کی و ی سی سن داشته باشیلی با خودم گفتم خدمتی که دی روز-

  ره؟ی ساله پهی و یبه نظرت مرد س! یدار
  
  . بودی اعتماد به نفس خوب-
  
  ... رو گفتم قتی نکردم، حقفی تعر-
  
   بود؟ دانشگاهت چطورم،ی بگذر-
  
 که همه هم سن و نهی اشی خوبنیبهتر...  روز اول خوب بود ی برا-

دوست دارم چند تا دوست داشته !  خشکنیلیاما بچه ها هنوز خ! میسال
  ...باشم 

  
  : گفتی با کنجکاولیدن
  
   پسر؟-
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  .ستیمرد جماعت قابل اعتماد ن!  اونو که اصالً حرفشو نزن-
  
 ی باشه، نمکیا در حد سالم و عل با پسرتی دم دوستی محی منم ترج-

  . داشته باشمیخوام بابتت نگران
  
  . محدود باشهنقدری ادتی دادی ی بهت نم-
  
  ؟ی که چ-
  
  .ی با پسرا رو غدقن کنی که دوست-
  
 که دوست پسر ستی گم اآلن به صالح نیمن فقط م!  غدقن نکردم-

هر وگرنه دوست داشتن از . ی بشی و وارد روابط احساسیداشته باش
  ! حق توئهیجنس

  
  : ابروم رو باال انداختم و با تمسخر گفتمی تاهی

  
  ! چشم بابا جون-
  

  : کرد و گفتی بامزه ااخم
  
  . خواد استراحت کنهی بابا رو تنها بذار، مگهی حاال د-
  
فعالً . رونی رفتم از اتاقش بی حرف اضافه اچی جا بلند شدم و بدون هاز
 درسم تموم یوقت.  کردمیخوش م چند سال آرامش دل نی به همدیبا
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 وقتا یبعض.  رمی منجای کنم و از ای خودم دست و پا می برای کارهیبشه 
! ا روز مبادی بزنم و پوالمو جمع کنم براغی رو تلی کم دنهی زد به سرم یم

 چارهی دادم، بی انصاف به خرج مدیبا!  گرفتمیاما بعدش وجدان درد م
 یپس سزاوار نامرد. کب نشده بود مرتی جرمچی جز مرد بودنش هلیدن

  .نبود
  
  
  

===============  
  

 مارتا که هی دای آروم بود جز غر غر های گذشته بود، همه چی هفته ادو
 باهاش گهیاما د!  کتکش بزنمری دل سهی کردم ی وقتا واقعاً هوس میبعض

  :دی کشی رفتم داد میکنار اومده بودم، راه م
  
 خطر راه هی یتو! اتو آروم بردار و شمردهقدم! قوز نکن!  صاف راه برو-

  ! تو بده جلونهی س؟یتلو تلو نخور مگه مست... برو 
  

  : زدی خوردم داد می مغذا
  
دور !  لباستی رویدستمال نذاشت!  گوشتو با چاقو تکه کن، نه با چنگال-

غذاتو از دور بشقابت جمع ! یستیدهنت رو آروم پاک کن، تو که مرد ن
  .ونری بزهیکن که نر

  
  : زدی داد مدمی دی مونیزیتلو
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 زی می کاناپه، پاهاتو از روی کاناپه، پاهاتو نذار روی بده به پشتهی تک-
  ! صحبت نکنلمیپاتو تکون نده، بلند نخند، وسط ف! بردار

  
 افتاد ی دنبالم راه مگهیدو روز د!  دادی مری من گزی که به همه چخالصه

 ی سرکش ملیاوا! واال!  دادی مری هم گنمونی به نقطه چیی دستشویتو
 که دمی رسجهی نتنی کردم، اما کم کم به ای نمیشدم و به حرفش توجه

 مته مخت رو سوراخ نی عی رو نکنی کارهی یتا وقت!  رهی از رو نمهیدا
 خواد تا ی باشم که اون می گرفتم جلوش همونطورمیپس تصم.  کنهیم

 چند ماه یم باعث شد در ط هم کم کنیهم. می کندایکمتر با هم کنتاکت پ
.  خانوم با وقار بشمهی به لی و کم کم تبدرمی بگادیرسم شاهزاده بودن را 

 خواستم از ینم.  بودمی از همه نگران مسخره شدنم توسط دوروثشتریب
 منی رفتم سمت نشی روز که داشتم مهی.  کم داشته باشمیزی چونا

 رو به اونجا منتقل لمیسا به اتاق بنفش بزنم و به وقتش ویوسوسه شدم سر
 رو جانمی تونستم هی نبود، پس مهیدر اتاق رو باز کردم و رفتم تو، دا. کنم
 ی دور خودم زدم و با خوشحالیدستامو از هم باز کردم چرخ.  کنمهیتخل

  :گفتم
  
  ! بنفشیعنی رنگ -
  

 ی تودمی تخت و لحاف نرم بنفش رنگ رو کشی پرت کردم روخودمو
 نی سر الی گرفتم همون لحظه با دنمیتصم! ت واقعاً داشیچه لذت. بغلم

 دو اتاق و نیرفتم سمت در ب. موضوع صحبت کنم و اتاقم رو عوض کنم
 سر جام لی دنی صدادنی اما با شنرهی دستگیدستم رو گذاشتم رو

  : شدمخکوبمیم
  
  ! افسون دختر همون افسانه استنی اه،ی بله دا-
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 رو به زی بود و همه چنجای ماه اکیه  کیهمون افسانه ا!  شهی باورم نم-

  ! بودختهیهم ر
  
  . مقصر من بودمه،ی داختی رو به هم نریزی چچارهی اون ب-
  
  ؟ی چیعنی -
  
 خودم آوردم شی افسون رو پنکهی الی داستانش مفصله، خواستم فعالً دل-

 سقوط یمن باعث شدم پدرم نابود بشه و افسانه به دره بدبخت. نیرو بدون
  !به خاطر تفکر بچه گونه امفقط . کنه

  
  !ی پسر بچه بودهی تو اون موقع ل؟ی دنی گی می چ-
  
  ! سالم بودازدهی درسته، فقط -
  
  ... شدم جی گی من حساب-
  
 گم اما خواهشاً هرگز به گوش افسون نرسه، دارم ی رو مانی براتون جر-

 تقیاون اگه حق.  گردم که قانعش کنهی اون می براگهی دلی دلهیدنبال 
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 شدم تا اعتمادش چارهی بینجوریهم.  بخشهی وقت منو نمچیرو بفهمه ه
  . انداختی چقدر جفتک ملی که اون اواادتونهی. رو جلب کردم

  
  ! شنوهی از من نمیزی چی راحت، کسالتی خ-
  
 نی تحمل اقتاًی زدم، اما حقی نمی نداشتم حرفمانی اتونی اگه به رازدار-

  . دهی داره آزارم میلی تنه خکیراز 
  
  ... باشم ی دم رازدار خوبی قول م-
  
 ی مجرمکی جرم یوقت!  خاص داشتیلی اخالق خهی که پدر ادتونهی -

 اون مجرم به خاطر فقر به خالف رو آورده دی فهمی شد و پدر میثابت م
 داد تا بتونن در نبود ی می رفت سراغ خونواده مجرم و بهشون پولیم

 مادر اون یاگه در توانش بود برا ی کنن و حتیسرپست خونواده زندگ
 دهی کشی نکرده به هرزگیی کرد که خدای مدای شغل خوب پهیخونواده 

  .نشه
  
  !ادمهی -
  
 راه برگشت، با ی از خونواده ها تویکی ره سروقت ی روز که پدر مهی -
 فرودگاه افتاده بوده، لباس کی کنه که کنار جاده نزدی برخورد میزن

  ... رو به مرگ یی جوراهی.  اسفبار بودهیلی ختشیتنش نبوده و وضع
  
   خب؟-
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 ی برهی گی ممی کنه و تصمی اون زن افسانه بوده، پدر اول بهش شک م-
اما ...  ده ی شه و به راهش ادامه می منشی سوار ماشیحت.  بشهالشیخ

بعدش هم بدون توجه به .  گردونهیوسط راه عذاب وجدان برش م
 ی کنه و می منشیال رفته بوده سوار ماشعواقب کار اون زن رو که از ح

 گفته، اما به ی مونی سوخته و هذی تب میداشته تو. مارستانیبره ب
 منتقل مارستانیخالصه افسانه رو به ب.  آوردهی که بابا سر در نمیزبون

 ی اون دختر خوب می کشه تا حال جسمانی طول می هفته اهی کنه و یم
  ! داغون بودهیبوده و از لحاظ روحاز قضا بارها بهش تجاوز شده . شه

  
  ! نه-
  
.  خونه آشوب به پا بودی تونجایاز اون طرف ا!  افسانهانی جرنی بله، ا-

هر روز .  خواستن از هم جدا بشنیخاطرتون که هست، مادر و پدر م
  .دعوا و جنجال داشتن

  
   به خاطر افسانه بود؟یعنی -
  
  .ه گرده به قبل از افسانی بر مانیجر...  نه -
  
   خب؟-
  
  . طالق بودن که پدر افسانه رو آورد خونهری اونا درگ-
  
 مدت هی دی از دوستاشه و بایکی پدرت گفت دختر ادمه،ی رو خوب نجای ا-

 و با من حرف ی به لپ تاپت ور نرنقدری شه ای ملیاه دن... نگهش داره
  ؟یبزن
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  : بلند تر از بار قبل گفتهیدا...  بلند نشد لی از دنییصدا

  
  !!ل؟ی دنستی مگه با تو ن-
  

 رو بچسبم و ازش بخوام ادامه لی دنقهی مونده بود منم وارد اتاق بشم، کم
 یی با صدانباری و ادی کشی آهد،ی هم طول نکشیلیاما سکوتش خ!! بده

  : غصه دار بود گفتیکه حساب
  
 ی کرد و برای جز طالق فکر نمیزی چچی مادر اصالً اون لحظه به ه-

.  هم نداشتیتیبراش اهم.  راحت حرف پدر رو باور کردیلی هم خنیهم
فکر و ذکرش ...  رو با خودش ببره انی خواست هر طور شده دایفقط م

 بود که پدر کم نی اقتیحق.  همه ظاهر امر بودنهایاما ا. نیشده بود هم
 ی نگاه جذابفتهی شنطوری شد، و همی افسانه ماتی اخالقفتهیکم داشت ش

 ی وحشیافسانه چشما.  کردی نثار پدر متیومکه افسانه با معص
و پدر دل به !  موج دار، درست مثل افسونی داشت و موهایخاکستر

 چیالبته ه.  منحصر به فرد اون باختاتی افسانه و خصوصی شرقییبایز
 بار گفت کی داشت، فقط یاتی من نگفت افسانه چه خصوصیوقت برا

 رو هم چند سال نیا!  بودهدی حال با شهامت و مقنیافسانه گستاخ و در ع
 ی کنم میاالن که دقت م.  نبودادمی یزیبهش گفت وگرنه من خودم چ

  ! مادرشههی شبیلی هم خی افسون از لحاظ اخالقنمیب
  
  ه؟ی وسط چنی خوب جرم تو ا-
  
  ! سر منهری همه جرم ها ز-
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  ؟ی چیعنی -
  
 پدر و مادرم ناراحت بودم و با همون شم یی از جدایلی من خ-

.  گشتمی میی جدانی ای برالی دلهی داشتم دنبال ی که از بچگیکارآگاه
 خواستم ی شده؟ می سردنی باعث به وجود اومدن ای کردم چیفکر م

هر طور شده اون مانع رو نابود کنم تا بتونم پدر و مادرم رو با هم داشته 
  ... باشم 

  
   خب؟-
  
 شب که پدر هی ی که بهش مشکوک شدم افسانه بود و وقتی کسنی اول-

 نی که باعث شد بزرگتردمی شنییزای چستادمی فال گوش اششیرفته بود پ
 داد که ی میپدرم داشت به افسانه دلدار.  رو مرتکب بشممیاشتباه زندگ

 صبر کنه تا از مادرم جدا بشه و بعد دی شه و فقط بای هاش تموم میسخت
 باشه لیگه اون ما ایپدرم به افسانه قول داد که حت.  ازدواج کنهاونبا 

  .فتهی خاطرات بدش نادی تا رونی ببرتش بسیاز انگل
  
  ! منی خدا-
  
 لی برسه که دلجهی نتنی بود تا ذهن کودکانه من به ای کافنی همدنی شن-

 زی که کردم رفتم و همه چی کارنیاول!  پدر و مادرم افسانه استییجدا
اصالً فکرش  ناراحت شد چون یلیرو گذاشتم کف دست مادرم، مادرم خ

 یاما وقت.  انتخاب بشهنیگزی براش جای زودنی کرد که به ایرو هم نم
  ! خونش به جوش اومددی منو شنیغادرو

  
   دروغ؟-
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 با افسانه رابطه داشته و شی وقت پیلیمن بهش گفت پدرم از خ!  درسته-
گفتم پدر !  بودهی اگهی بوده که پدرم عاشق زن دنی مشکالتشون الیدل
 و بدتر نمی نتونم مادرم رو ببگهی خارج کنه که دسیو از انگل خواد منیم

  ...از اون 
  
  ؟ی چگهی د-
  
 که داشته به دمی افسانه رو با تلفن شنی حرفایواشکی بار هی بهش گفتم -

 شه و کم کم همه ی گفته بعد از ادواج با پدرم خونه رو صاحب می میکس
  ... کشه ی ها رو باال مکیاموال مجست

  
  !ی دن-
  
  ! شمی کنم شرمنده می هنوز هم که بهش فکر مهی دای وا-
  
   سر تو بوده؟ری اونا هم ز؟ی چی بعداناتی پس جر-
  
مادر رفت با افسانه صحبت کرد و بهش گفت اگه گورش !  آرهشهی از ر-

 ی نتونه توگهی که دارهی ی سرش میی بره و بالیرو گم نکنه آبروش رو م
 نداده یل اقامت داشت، بهش پناهندگآخه افسانه مشک.  کشور بمونهنیا

 خواست یپدر م.  شدی مپورتی دعی افتاد سری دولت مریبودن و اگه گ
 با افسانه ازدواج کنه و اقامت دائمش رو فتهی افتاق بنی انکهی ازقبل ا

اما افسانه .  کرددی نقطه ضعف افسانه رو تهدنیمادر هم با هم. رهیبگ
 اعتماد داشت و یلیبه پدر خ. ومدی و کوتاه نستادیمحکم سر موضعش ا
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 زنانه خبر ی کرد و از مکرهایاما اشتباه م!  افتهی نمی دونست اتفاقیم
   ...اشتند
  
   سر مادرته؟ری زی جرمانی مکر زنانه؟ نکنه جر-
  

  : با بهت گفتهی کرد که دادیی تای کنم دنفکر
  
  !ی دنــــ-
  
 کرد و عیبا پول تطم راه رو انتخاب کرد و پسر باغبون رو نی مادر بدتر-

 شیافسانه که به خاطر مشکالت روح.  اتاق افسانهیشبونه فرستاد تو
 ی رفت توی بود، جرمنی سنگیلی کرد خوابش خیآرامبخش مصرف م
 خبرو نی همون لحظه مادر اد،ی بغلش کشی و اونو تودیتخت خوابش خواب

 بغل یتو اتاق افسانه و اونو ی رفت تومهیبه گوش پدر رسوند و پدر سراس
   ...دی دیجرم

  
 افسانه، قسم هاش و التماساش و ی هاهیگر! ادمهی اش رو خوب هی بق-
  ! مادرتی پدرت و فحش های هاادیفر
  
 فکر که تو نی انداختن و پدر با ارونیافسانه رو شبونه از باغ ب!  درسته-

 ی و افسردگیدیشناخت آدما دچار مشکل شده تا مدت ها دچار نا ام
 من کم کم نکهی چه به روز افسانه اومده تا ادی نفهمگهی دیکس. شده بود

 دی شدی دچار افسردگی و سه سالگستی من بادتهی هیدا... بزرگ شدم و 
  شدم؟

  
  !ادمهی خوب -
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 افسانه دامن منو گرفت، دامن مادر رو هم گرفت، چون نی نفرهی دا-
ا دامن ام.  کردرشی تحقشهی وقت به مادر احترام نذاشت و همچی هانیدا

 چیه...  وقت نتونستم عشق رو تجربه کنم چیمن ه... منو بدتر گرفت 
 یگری پس از دیکی دوستام دمی دی وقتی و سه سالگستی بیتو! وقت

 نسبت ی کششچی من هی کنن ولی دخترهاشون ازدواج متدارن با دوس
 ینم.  شدمیبه ازدواج و دوست دختر داشتن ندارم دچار افسردگ

دوست .  افسانه افتادمادی شدم، اون موقع بود که ورنطیدونستم چرا ا
 ی مدی کنه، البته بعدای پدر بگم تا افسانه رو پی رو برازیداشتم همه چ

 یاما جرئت نکردم، نم.  اقامت نداشتچون باشه سی انگلیدونستم تو
 دی فهمی بهش کرده، بعدش هم اگه میانتیخواستم بفهمه پسرش چه خ

 گرفتم خودم دنبالش بگردم، اما هر میس تصمپ!  کردی مچارهیمادرو ب
 افسون شی سال پکی نکهیتا ا ... دمی رسجهی گشتم، کمتر به نتشتری بیچ

  !دمیرو د

  
   افسونو؟یدی کجا د-
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 که نی از مجرمیکی کمک به خونواده ی طبق روند پدر رفته بودم برا-

. دمی د رو افسون روادهی شهر، کنار پنییدستشو خودم رو کرده بودم، پا
 لحظه افسانه تو ذهنم هی اش به نظرم آشنا اومد و افهی قدمشی که دنیهم

 عکس افسانه رو نگاه نقدری ای و سه سالگستیاز بعد از ب. شکل گرفت
با خودم گفتم محاله اون دختر .  بودم که چهره اش رو از بر بودمردهک

 بشیاده تعق اریب.  بودی از اون مسن تر میلی خدیافسانه با! افسانه باشه
 پکر و یلیچهره اش خ.  تونست راه برهی زد و درست نمیکردم، لنگ م

از اون به بعد کارم ! ختی بد ریلی ساختمان خهی یرفت تو. گرفته بود
 بروز یادی ززی ها چهیهمسا!  افسونی تو زندگدنی و سرک کشقی تحقدش
  با پدر و برادرشهیلی اسمش امدمی دادن در موردشون، فقط فهمینم

 یرانیاما در مورد ا!  کنه و مادرش چند ساله فوت شدهی میزندگ
 داشتم هر طور میتصم.  دونستی نمیزی چیبودنش و اسم مادرش کس

  . رو سر راهش قرار دادممزیپس ج. ارمیب در شیشده سر از زندگ
  
   بوده؟یلی اسمش امه؟ی کمزی ج-
  
 افسون رو  که همههی هم اسمیلیام!  منهلی وکی از دوستایکی مزی ج-

  . شناختنیباهاش م
  
  د؟ی هم فهمیزی چمزی ج-
  
 کرد استخدام شد و ی که افسون کار می فروشگاهی رفت تومزی ج-

 ی کنه ، چند ماهکی کرد هر طور شده خودش رو به افسون نزدیسع
 زیبه شدت مردم گر.  دادی نممزی چون افسون اصالً راه به جد،یطول کش

.  بشهیمی باهاش صمی شد کسی نماصالً.  داشتیبود و حالت تدافع
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چقدر ! مزی جچارهیب.  شهی نمیمی هم صمخترها با دی گفت حتی ممزیج
. ارهی من در بی کم اطالعات براهی زد تا تونست باالخره شیاز کار و زندگ

 خواستم ی که میزی قدم به چهی منو نی نبود، افسون بود و ایلیاسمش ام
 نانی اطمنی به اباًیافسانه بود و من تقر هی شبیلیافسون، خ.  تر کردکینزد
 ی شکنجه شدن دائمیخبر بعد!  دختر افسانه استون که افسدمیرس

 شهی تونه راه بره و همی گفت که افسون درست نمی ممزیج. افسون بود
 وانهیداشتم د.  کنهی مهیاما با دروغ اونا رو توج! دست و صورتش کبوده

 داره یون دختر افسانه است بفهمم ک خواستم اگه واقعاً افسی شدم، میم
رفتم سر وقت پدر و !  خوان؟ی از جونش می کنه؟ چیشکنجه اش م

 هستن، ی مزخرفی چه آدمادمی کردم و فهمبشونی تعقش،یبرادر عوض
.  وقت افسون همراهشون نبودچیه! خالفکار و االف و خوش گذرون

ش هم هر  کرد و پدری کلوب کار مهی یبرادرش صبح تا بد از ظهر تو
 فاحشه خونه سر کوچه شون، ی رفت توی سر مهی کرد یوقت، وقت م

 کرد و صاحب اونجا هم ی دختر براشون جور مایشغلش اونجا بود، گو
  . خودش بودیمعشوقه اصل

  
  ! نکردهشکشی خوبه افسون رو پ-
  
  .دمی قصدش رو داشت، اما خدا رو شکر من زود به داد افسون رس-
  
   خب؟-
  
 شی پارمی بهونه بودم که افسون رو بهی فقط دنبال دمی د رو کهنای ا-

 نجای ایبدبخت.  تو اون خونه باشهگهی روز دهی ی خواستم حتیخودم، نم
  .دی کشی افسون عذاب مدنی هم داشت از عذاب کشمزیبود که ج
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  ! نکنه؟-
  
 ی هر آن اتفاقدمی ترسی دلباخته افسون شده بود و ممزی درسته، ج-
  .شه هام رو نقشه بر آب کنه و همه نقفتهیب

  
  ؟ی مثالً چه اتفاق-
  
 سر پدر و برادرش بزنه ی روفتهی و بنای مثالً بره خونه افسون ا-

 خودی بار از خود بهی کار رو نکرد، اما نیدر هر صورت ا. ناکارشون کنه
 بوسه باعث شد افسون از اون مارکت نی همد،یشد و افسون رو بوس

  .اخراج بشه
  
  !چه بد!  اوه-
  
 همون محدوده براش دست و پا ی رستوران توهی ی توی شغلعی سر-

 سو استفاده تی موقعنی نشه و پدرش از ادهی خالف کشیکردم که به کارا
 اون ی که رفت تویشب اول!  فاحشه خونهینکنه بخواد ببرتش تو

  ... و منم رفتم اونجا ایرستوران باالخره دلو زدم به در
  
  ؟ی بزن بشه؟ باهاش حرفی که چ-
  
 نیاگه ا!  بودبی نه، دوست داشتم نگاش کنم، شباهتش به مادرش عج-

  . کنمشیی تونستم شناسای وقت نمچیشباهت رو نداشت من ه
  
  .ی کم داشتتاری گهی فقط شه؟ی عاشق پیمثل پسرا! ی دن-
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  : و گفتدی خندلیدن
  
 خواستم ی دونستم و می واقعاً اون رو مثل دختر خودم مه،ی نه دا-

 حس هی!  کردم اون دختر مال منه، متعلق به منهیحس م. تش بدمنجا
  . حس رو درک کنمنی تونم ایهنوز هم نم! بیعج

  
  . به خاطر عذاب وجدان و احساس گناهت بوده-
  
 خونه شد دنبالش ی راهیاون شب خوب نگاش کردم و وقت ... دی شا-

اش حرف  خواستم هر طور شده باهی حالم دست خودم نبود، مگهیرفتم، د
 به ی تونست راه حلی خودش مدیشا.  خوام کمکش کنمیبزنم و بگم م

 تونستم اونو با خودم ببرم و قانون ی نمینطوریچون مسلماً هم! من بده
 یافسون هجده سالش تموم شده بود و م.  دادی بهم نمیا اجازه نیچن

 تونم اونو با خودم ببرم پس رفتم جلو اما یدونستم اگه خودش بخواد م
...  

  
  ؟ی اما چ-
  
بعد هم افسون . می شدری و ما با هم درگدی از راه رسشی برادر روان-

  ... ماجرا یچاقو خورد و باق
  
  !ی چه سرنوشت تلخ-
  

  : و گفتدی کشیآه
  
  ! تلخهیلیخ!  درسته-
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  ؟یدی نفهمیزی چگهی ار افسانه د-
  
اون  ی رفتم تونجا،ی خواستم منتقل کنم به ای افسون رو می چرا، وقت-

البته .  کرد دفتر خاطرات افسانه اون جا بودی می که توش زندگیخونه ا
 رو لشیدل!  وقت دستش بهش نرسهچی کرده بود که هیپدرش ازش مخف

 کی گشت، اون لی دنبال دلدی لئونارد نبای دونم، اما تو کارایهم نم
!  افسون باشهی که بارها شک کردم پدر واقعیبه حد! ارهی عتمام یروان
  ...صه که همه دفتر چه خاطرات افسانه رو خوندم خال

  
   چه به روزش اومده بود؟-
  
 که ی باند آشنا شده بود، باندهی رفته بود با رونی از خونه ما که ب-

 ی کردن و کمکشون می ازدواج می خارجی اون با دخترا و پسرایاعضا
ازدواج  نشونیاز شانس گند افسانه ، اون با بدتر. رنیکردن که اقامت بگ

  ...کرده بود، لئوناردو 
  
   پدر افسون؟-
  
نه تنها همه پوالش رو !  به تمام معنای روانهیهمونطور که گفتم !  بله-

 ی رو بکنه، وقتشیگرفته بود، بلکه وادارش کرده بود بره خونه اش و کلفت
 ی ممیافسانه هم تصم.  کنهی اونو حامله مره،ی گی به فرار ممیافسانه تصم

 که ته دونسیه به خاطر بچه اش، چون به قول خودش خوب م بمونرهیگ
 هم منتظرش ی خوبزی چچی مونه و هیاگه فرار کنه، بچه اش زنده نم

 مونه یپس م.  سر داشتهی سقف باالهی مونده، حداقلش ی اما اگه مست،ین
  !کی فردراره،ی ی مایو پسرش رو به دن
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  ... برادر افسون -
  
 ی افسانه، اما متاسفانه از لحاظ اخالقزی چ شه همهی پسر منی بله و ا-

 رو به شدت به خودش وابسته کیلئونارد فردر.  شهینسخه دوم پدرش م
 ی داشته ، نمیکلفت خوب.  وقت نتونه فرار کنهچی که افسانه هکنهیم

 تونسته ینم! افسانه هم مادر بوده.  وقت از دستش بدهچیخواسته ه
 خواد که ی زنه و ازش میرش حرف مپسرش رو بذاره و بره، بارها با پس

 ی هم بدتر از پدرش مادرش رو محکوم مکیبا هم فرار کنن اما فرد
 کنه و بعد از مدت ها با افسانه ارتباط ی شب لئونارد مست مهی. کرده

  ...اما ...  شه افسون یحاصل همون رابطه م. کنهیبرقرار م
  
  ؟ی اما چ-
  
دش افسانه رو حامله کرده،  شه که خوی وقت باورش نمچی لئونارد ه-

 الیخی برهی گی ممیافسانه تصم!  کارهانتی کرده که خیمدام محکومش م
اون .  دهی اجازه رو بهش نمنی فهمه و ایپسرش فرار کنه که لئونارد م

 خواد افسانه ی و مادی ی ها بدش میرانی گفته از ایم!  بودهیمرد روان
 هی و باز ادی ی مایدنافسون به ! نهیقصدش هم فقط هم! بچزونهرو 

 لئونارد که افسانه ی شه برای ملهی وسهی افسانه، اما ی شه برای میدلگرم
 یلیبا تهمت زدن بهش، با آزار دادن دخترش و خ!  بچزونهشتریرو ب

  . کردهی مشی راه همراهنیپسرش هم تو ا. گهی دیزایچ
  
  !چارهیزن ب!  من چه دردناکی آه خدا-
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 ی خواستم سرمو بکوبم توی خوندم می رو مازی چنی ایوقت!  واقعاً-
بدجور احساس عذاب وجدان دارم، اگه من اون کار رو نکرده ! وارید

 یافسون هم م.  شدی کرد و خوشبخت میبودم، افسانه با پدر ازداوج م
  !زمیشد خواهر عز

  
  ! حاال شده دخترت-
  
 بار  نکبتیمن از اون زندگ. ادی ی براش از دستم بر نمی اگهی کار د-

 سر خودم بود فقط تونستم افسون رو نجات بدم، حاضرم ری زشیمیکه ن
 کنم پدر از دستم یحس م!  بکنمی دختر هر کارنی آرامش ایبرا

  . کنمی کار اونو هم راضنی خوام با ایم! ناراحته
  
 کس و کار ی بنقدری ایعنی نداشت که کمکش کنن؟ ی افسانه خونواده ا-

  بود؟
  

  : و گفتدی کشیآه
  
 خفقان یبه خاطر فضا.  بودی دختر فرارهیافسانه ...  چرا، داشت ، اما -

 یی سر پر سودارانی ای توای گوره،ی گی به مهاجرت ممیاور کشورش تصم
  ! جسور بودهیلیداشته و خ

  
  ! درست مثل افسون-
  
 نی بابا به همی قسمت از خاطراتش و حرفانی آره منم با خوندن ا-
 وجود نیبا ا...  مادرشه، از هر لحاظ ههی شبیلی که افسون خدمی رسجهینت

 شه افسانه تو اون خونه بمونه و بچه هاشو بزرگ کنه ی که باعث میصبر
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 همه صبر رو از کجا آورده بوده خدا نیاون دختر سرکش ا! بهیبرام عج
  !لمهعا
  
  ؟ی گفتی خب م-
  
 بوده ی کنن و پدرش که آدم مذهبی خونواده اش باهاش مخالفت م-

 خوره هر بار از دهن افسانه ی کنه و قسم می می خونه زندانی تواونو
 و ستیافسانه نوشته بود ب. حرف رفتن خارج بشه دهنشو پر خون کنه

 از دوستاش از یکی به کمک نکهیتا ا!  خوردهیهشت بار از پدرش تو دهن
 مشابه افسانه داشته و اتفاقاً یتیاون دوستش هم وضع.  کنهیخونه فرار م

  ! شه برهی میی اون بوده که افسانه هوایابا حرف
  
   خب؟-
  
 شن، اما ی آدم همراه میای کنن و با قاچاقچی هر دو از خونه فرار م-

  !رهی می مادی زی راه به خاطر تجاوزهانیدوستش ب
  
  !چه وحشتناک! ی وا-
  
 رسه ی که منجایا.  رسهی مسی به انگلی ، افسانه هم با بدبختیلی خ-

  . شهیو موندگار م کشه یپوالش ته م
  
 پول باهاش ازدواج کرده؟ پس پول از کجا ی لئونارد در ازای مگه نگفت-

  ... بوده نجای ایاورده؟ نکنه وقت
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 که بهش ی به خاطر عشقرونی اونو از خونه انداخته بیپدر وقت!  نه نه-
 فشی کیواشکی ولش کنه به امان خدا و ینجوری همومدهیداشته دلش ن

  ...ده بود رو پر از پول کر
  
  ! کنتچارهی ب-
  
 برده بود، ی گناه بودن افسانه پی دو سال قبل از مرگش به بیکی پدر -
 هم دنبالش گشته، اما یلیخ. دمی نامه اش فهمتی وصی بعدها از تونویا
  . نکردهداشیپ

  
  ده؟ی از کجا فهم-
  
  ! اعتراف کرده بودهی جرم-
  

 یدستمو محکم جلو. دی لرزی حاکم شد، همه بدنم داشت منشونی بسکوت
 هق هقم از اتاق خارج نشه و به گوششون یدهنم گرفته بودم که صدا

 لی خواستم دنینم. دمی رو شنزای چنی خواستم بفهمن من اینم. نرسه
 دی بایهر چ.  کناردمی به ذات بد ذاتش بردم، خودمو کشیبفهمه من پ

 الکساندر  کنتافهی دونستم چرا قیحاال م.  بودمدهی رو فهمدمی فهمیم
 دهی برهی ی بار عکسشو به من نشون داد، توهیمامان . برام آشناست

 کردم ی سعیلیخ.  مرد بودهنی عاشق ای روزهیروزنامه و با حسرت گفت 
اما !  بودهی چهی که چطور عاشقش شده و قضرونی زبونش بکشم بریاز ز

 ی رنج هایادآوری تخت و با ی انداختم روموخود.  نگفتیچیاون ه
 رو مقصر ی کدی دونستم بایحاال م. مان و خودم از ته دل زار زدمما

...  دونستم، اما حاال ی رو مقصر میبدونم، تا قبل از اون خونواده مام
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 قطره خونش نی و من دوست داشتم تا اخرلی افتاد گردن دنرای تقصشتریب
  !و قطره رنیتا اخر! رو بمکم

  
استم بفهمه پسرش چه  خوی بزنم، نمی جرئت نکردم به پدرم حرف-
!  کردی مچارهی مادرو بدی فهمی بهش کرده، بعدش هم اگه میانتیخ

  ! کردی مچارهیمادرو ب!  کردی مچارهیمادرو ب
  
 من شد، عاشقش ی مرد بودم، عشق اول من بود، ناجنی من عاشق ا-

  ...بودم، عاشقش بودم، عاشقش 
  
 مامان یداص.  زدمی تخت، نفس نفس می و نشستم رودمی خواب پراز

  : شدیهنوز تو ذهنم اکو م
  
  ! عاشقش بودم-
  

  : بودلی نحس دنی صدادنبالش
  
  ! کردی مچارهی مادرو ب-
  

! یلعنت! نهی بشاهی شد تا مادر من به خاک سی مچارهی بدی اون نبامادر
 که تو بزرگ تر ی تونستم ببخشم کارمی اش رو هم ی اگه کار بچگیحت

 زد و یگه زودتر با پدرش حرف م ادیشا.  بخشمیشدنش کرده رو نم
 تونست از اون فالکت ی مومدی ی کردن مامان بر مدایپدرش در صدد پ

 ی عوضلیدن.  در اون صورت مامان هم االن زنده بوددیشا. نجاتش بده
 لیدن! بود که باعث شد مامان به عشقش نرسه، مامان تن به ذلت بده

 یز جا بلند شدم، روا...  و آرامش داشته باشه ینذاشت مامان دلخوش
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 یسر سر. تنم عرق سرد نشسته بودم، رفتم سر کمد، ساعت هشت صبح بود
 سرم و زدم از ی رودمی کالهمو کشدم،ی دست لباس در اوردم و پوشهی

 نی اولن،یی سر راهم نبود، با سرعت از پله ها رفتم پایکس. رونیاتاق ب
  : بودهی اجل معلق جلوم حاضر شد دانی که عیکس

  
  ؟یا به سالمت کج-
  

 شد و فقط ی که شکسته نمیاز همون نوع.  کردی داشت خفه ام مبغض
  :صدامو خودم هم نشناختم.  کردیگلومو زخم م

  
  ! قبرستون-
  

  : دادش بلند شدیصدا
  
  ... چه وضع نیا!  درست صحبت کن-
  
   شده؟ی چ-
  

 ی چقدر دوست داشتم برم تف بندازم تول،ی سمت دنمیدی دو چرخهر
 بهتر یاما االن وقتش نبود، براش نقشه ها! یسره آشغال روانپ! صورتش

  : گفتعی سرهیدا... داشتم 
  
!  رهی کجا داره مستی معلوم نیاول صبح!  دختر باز زده به سرشنی ا-

  !لهی دانشگاه امروز تعطی کالس هاعتاًیطب!  استکشنبهیامروز 
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ده بودم و  قدم اومد سمت من، دستمو مشت کرهی هی توجه به دای بلیدن
 هی.  چشمشی گرفتم که محکم نکوبم پای خودم رو می جلویبه سخت

 ی اگهی لباس درشی تنش بود و مشخص بود زیروب دوشامبر قهوه ا
اومد .  شده بود و چشماش پف داشتداریاونم تازه از خواب ب. دهینپوش

  :دی پرسیسمتم و با مهربون
  
  زم؟ی عزی بری خوای کجا م-
  

  : تکرار کردمدوباره
  
  . قبرستون-
  

 دستشو باال آورد و اونو سر جاش لی برداره به طرفم که دنزی اومد خهیدا
  :متوقف کرد، نگام کرد و گفت

  
  ؟ی چیعنی -
  
  : نتونستم نرمال برخورد کنم، صدام رفت باالگهید
  
  ! خوام برم قبرستون، سر خاک مادرمی م؟ی احمق؟ی فهمی نم-
  

 ری چند لحظه سرش رو زلی شد، دن هر دو خارجنهی از سی آه مانندنفس
  :دمی کشادی دلم فریانداخت و من تو

  
 خون افسانه هم ،ی خجالت بکشدیبا!  آشغالی هم خجالت بکشدی با-

  !گردن توئه
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  : بلند شدصداش

  
  . برمتی خودم مام،ی چند لحظه فرصت بده حاضر بشم ب-
  
  ! خوام تنها باشمی الزم نکرده، م-
  
  : گفت توجه به حرف منی بلیدن
  
  . رسونمتی ذارم، فقط تا اونجا میتنهات م-
  

 راحت شد که بهش الشی از ما دور شد انگار خی اگهی بدون حرف دهیدا
 نشستم لب فی هم رفت و من بالتکللی دنهیبعد از رفتن دا.  نشدهینیتوه

رفت و برگشتش . دمی رقصی به سازش مدی نبود و بایفعالً چاره ا. پله ها
از جا بلند شدم ! ستادی روم ای جلوکی و شیرسم. دیش طول کقهیپنج دق

 هی ساری زلی دننی ماشرونی بزنم رفتم از عمارت بی حرفنکهی بدون او
 در سمت منو باز کرد و خودش لیدن.  عمارت پارک شده بودیبون جلو

 دادم سکوت حی شدم و ترجرونی مناظر بیمشغول تماشا. هم سوار شد
.  کنمیکردم تا کم کم بتونم نقشه ام رو عمل ی خشمم رو کنترل مدیکنم با

  : کرد با نرمش با هام برخورد کنهی سعلیدن
  
  ؟ی مامانت افتادادی هوی شد که ی چ-
  
  ! مامانم هستمادی شهی من هم-
  
  ! آخهستی کنم حالت خوب نی حس م-
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  .دمی خوابشو د-
  
  ! متاسفم-
  

 برات دارم ی چه نقشه ایخبر ندار!  خودت متاسف باش شازدهی برابرو
 راه تا هیبق. ستمی نشونم دست بردار ناهی نکنم و به خاک سچارهیمن تو رو ب

 دی آدرس رو پرسلی دنمیدی به لندن رسیوقت.  شدیلندن در سکوت سپر
 نی توجه بهش از ماشی رو که پارک کرد بنیماش.  قبرستون شدیو راه

امانم پرواز  خواستم به سمت میم. دنیاده شدم و شروع کردم به به دویپ
 رنگش که دی به قبر سفدمی که رسنیهم.  براش بگمدیکنم و از اخبار جد

 سنگ قبر انداختم و ی بلند پنهان شده بود، خودم رو روی چمن هانیب
 ی نمی کرد، اما لعنتیبغض داشت خفه ام م. شروع کردم به حرف زدن

پسر  مامان گفتم، از سرنوشت عشق و حاال از ی رو برازی چمهه! شکست
  : خودممیو در اخر از تصم... اون 

  
 باال ی خدای خورم به پاکی تو، قسم می خورم به پاکیقسم م!  مامان-

 اون ،یاون نذاشت تو به عشقت برس!  رو نابود کنملیسرمون که دن
!  ذارمیمن هم نم...  اون نذاشت ،ینی آرامش رو ببینذاشت تو رو
 تونم، ی دونم که میم! م کنم، عاشق خودی رو عاشق ملیمامان من دن

 هی رو که یی بالنی کنم و بعد بدتری رو عاشق ملیدن.  تونم مامانیم
 کنم و ی مانتیبهش خ! ارمی ی سرش مارهی تونه سر عشقش بیمعشوقه م

به خدا .  زنم که هرگز نتونه بلند شهی منی اونو زمیطور.  کنمیترکش م
ط شاهد باش مامان، فق!  برهنیی آب خوش از گلوش پاهی ذارم یقسم نم

 کنم، از ی رو هم از راه به در ملی اطراف دنی که همه مردهالینه تنها دن
 خوام مردها رو افسون کنم و از ی اسمم باشم، می خوام هم معنیامروز م
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 دست و پاشون له ریخورد شدنشون لذت ببرم همونطور که اونا تو رو ز
 چه به روز تو نی برنگشتن پشت سرشون رو نگاه کنن ببیکردن و حت

 منتظر باش تا انتقام اشکاتو، زجراتو مامان،فقط منتظر باش ! اومده
 که تا یی هایی دارم، توانایی هایی کنم که چه توانایمن ثابت م. رمیبگ

 شم یاز امروز م!  و عفت و مدفونشون کرده بودمایامروز به خاطر ح
  !ن و لذت ببر مامانیبب!  رحمی افسونگر بهی... افسونگر 

  
واقعاً ذهنم خسته شده بود، .  به بدنم دادمی رو بستم و کش و قوسکتاب

 نی خواستم اونقدر درس بخونم که با بهتری شده بود و میدرسا جد
 شد تا ی قرار مدی داشتم، شاازی مدرک ننیبه ا. رمیدرجه ها مدرکم رو بگ

ودمو  داشته باشم که بتونم خیزی چدیبا.  برملی دنشی از پگهیچند سال د
 ی بزنم که وقتغی رو تلی هم دنی داشتم حسابمیهر چند که تصم. باال بکشم

اما هنوز نتونسته بودم .  رم با دست پر برم، برنامه ها داشتم براشیم
 یخوب م.  کم ترس داشتمهی.  نقشه هامو اجرا کنمدی و شادیاونطور که با

 تشنهه و  رو ببرم لب چشملی تونم بارها دنیدونستم که اگه بخوام م
 کردم ی خودم کار میداشتم رو ... دمی ترسی کم هم مهیاما . برگردونم

 تخت بلند شدم و یاز رو. ارمی رو در بلی و کم کم پدر دنزهیکه ترسم بر
 نگاه کنم تا مغزم باز بشه و ونیزی تلویرفتم سمت در اتاق، بهتر بود کم

 که فعالً قرار ودحت ب راالمی خونه نبود و خلیدن.  درسم برسمهیبتونم به بق
.  کردمی هم به زور تحملش مزیهمون سر م.  باهاش روبرو بشمستین

 و با دمی پشت سرم شنیی که صدامنی رفتم سمت نشیسرخوش داشتم م
 سال، ی جذاب، جنتلمن مآب، در حدود سبه،ی غریپسر. سرعت برگشتم

 ،خودمنگام افتاد به .  شده بودرهیدرست پشت سرم بود و با تعجب بهم خ
 بودم و موهامو اطرافم رها دهی پوشیاسی لباس ساتن کوتاه به رنگ هی

 رهیمن به اون خ.  کوتاه بودیلی لباسم خی نداشتم، ولشیآرا. کرده بودم
قد بلند و !  جنتلمن بودیلی خمیاز حق نگذر. شده بودم و اون به من
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 یلیفک مستط.  روشنی آبی و چشمهایی طالی با موهال،یخوش استا
.  حال با جذبه استنی مغرور و در عیلی داد که خی مشونلش نشک

  :صداش منو به خودم آورد
  
   رو دارم؟ی با کیی افتخار آشنا-
  

  : خودمو جمع و جور کردم و طلبکار گفتمعیسر
  
  ؟ی کار داری چنجای ا؟ی هستی شما ک-
  

  : لبش و گفتی نشست رولبخند
  
   درسته؟ی افسون کوچولو باشدی تو با-
  
!  گفت کوچولو؟ی نره غول به من منیا! جب ابروهامو انداختم باال تعبا

 ی سرفه ادی چشمام دیتعجبو که تو!  شناخت؟ی منو از کجا منیاصالً ا
  : کرد و گفتیمصلحت

  
 کردم، من ادوارد ی می خودمو معرفدیبا! زهی خوام دوشی عذر م-

  .هستم
  
  :م کردم و گفتماخ.  گفتنشزهی دوشنی به اون کوچولو گفتنش نه به انه
  
   بشناسم؟دی با-
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 اعتراض کنم که تا لی به دندی من بان،ی بشناسدیصد در صد نبا!  اوه نه-
 یمن برادر دوروث.  نکردهسری ما می با شما رو براییحاال افتخار آشنا

  !لینامزد دن... هستم 
  

  : کم بود دو تا شد، با اخم گفتمیکی! اوالال
  
. رونی با هم رفتن ناهار بست،ی ننجای هم ا خواهرتونست،ی نلی باشه، دن-
  ستن؟ی نلی نگفت که خواهرتون و دنی شما ره راه داد؟ کسیک
  

  : زد و گفتیلبخند
  
بعد .  اجازه ورود دادهی مارتا اعالم کرد، داهی نگهبان ورودم رو به دا-

 اومده ست،ی نی دونستم کسی اما من خودم مستی نیهم بهم گفت که کس
  .نمیبودم شما رو بب

  
  : تعجب گفتمبا
  
   منو؟-
  
  ... بله -
  

  : کردم و گفتمزی رچشمامو
  
  ؟ی چیبرا ... دی ببخش-
  

  : صورتشو از هم باز کرد و گفتی جذابیلبخند
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  . خواهرمیفای تعری برا-
  

 فی از من تعری و قهقهه زدم ، دوروثرمی خودم رو بگی نتونستم جلواصال
  : گفتعینظورم برد که سر به میاز خنده ام پ! محاله! کرده باشه؟

  
 با اون ی شناسم، وقتیمن خواهرم رو خوب م!  به عکسفی البته تعر-

  ! از خودش سرهیلی اون طرف خیعنی گه، ی بد میشدت از کس
  

 شدن به من کی نزدیبرا!  بودی کگهی دنی دهنم رو قورت دادم، اآب
.  دادی داشت کم کم قلقلکم میحس.  آب خواهرشو بزنهریحاضر بود ز

 تونست ی منمیا.  بودزی هم براش عزیلی بود، البد خی برادر دوروثنیا
 صورتم یچرا که نه؟ کم کم لبخند داشت رو!  من باشهی از طعمه هایکی

 من دی فهمی مدینبا.  گرفتمی ترسم رو می جلودیفقط با. ت بسینقش م
و پسر سر !  بودی کرد، چون برادر دوروثی نمی کارچیاون ه. دمیترس
.  بردی ازم حساب مدی بودم و اون بالی دختر خونده دننجایمنم ا! ولوپائ
االن وقتشه افسون، االن .  کنهی مچارشی بلی دنارهی بخواد سرم بییبال

  : موهام نفسمو فوت کردم و گفتمی با ناز کردم توتمودس! وقتشه
  
   کار کنم؟ تشکر؟ی چدی خوب، االن من با-
  
  : شد و گفتکی قدم بهم نزدهی

  
 هی دی رو گفتم، فقط اگه افتخار بدقتی نکردم، حقفیمن تعر!  او نه-

  . شمی سپاسگذار ماری بسمیفنجون قهوه با هم بخور
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 نحالیبا ا!  کردم نه اون منوی اونو دعوت مدیمن با! هی آدمعجب
  : زدم و گفتمیلبخند

  
  . به قهوه ندارمیلی اما من االن م-
  

  : هول شد و گفتآشکارا
  
  .نی دارلی که شما می خب، هر چ-
  
  !نی با من بخوریزی چهی که نی پس شما کال عالقه دار-
  

 قربونت برم یآ.  و اعتماد به نفس من جا خورده بودی از خونسردانگار
 تعجب نکهیبا ا.  جا باالخره به دردم خوردهی!  توپتیتای با اون تربهیدا

  : خودش رو گرفت و گفتیکرده بود اما جلو
  
   همراه بشه؟بای خانوم زهیکه دوست نداشته باشه با  هیک!  خب بله-
  

  : و گفتممنی افتادم سمت نشراه
  
  .در هر صورت ممنونم. فی تعری ذارم پای حرفتون رو م-
  

 کردم یسع. منی بگه همراه من اومد داخل نشیزی چنکهی ابدون
 هم ی کاناپه و پاهامو رویرفتم نشستم رو.  خودم رو حفظ کنمیخونسرد
 هی دای هاتی از دستورها و تربنمیا!  راستی پای چپ روی پا.انداختم

  . بود
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  : هم نشست روبروم و گفتادوارد
  
  ؟ی هستلی تو دختر خونده دنی جد-
  

  : زدم و گفتمیحی مللبخند
  
  ... گه ی منطوری که الی دن-
  

  : شد، صداش کردم و گفتممنی وارد سالن نشنی موقع کروالهمون
  
  ... ادوارد ی آقای و برااری من آب پرتغال بی برا-
  

  : گفتعی سرادوراد
  
   ...اری من قهوه بی برا-
  

  : به من زد و گفتیادوارد لبخند.  خم شد و رفتی کمنیکروال
  
   ، درسته؟ی حقوق هستی گفت دانشجوی می دوروث-
  
  : مکث و لبخند گفتمبا
  
  ... درسته -
  
  !نگیدانشگاه ک! نی آفر-
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  ... بله -
  
  ... پس یت هسی دختر باهوش-
  
  ... بله -
  
   درسته؟باًی نوزده سالت باشه تقردی با-
  
  ... بله -
  
   ...ی تو رو به فرزند خوندگلی شد که دنی تونم بدونم چی م-
  
  : وسط حرفش و گفتمدمیپر
  
  به؟ی عجیلی خ-
  
  ... حرفا نی اهل الیدن!  کمهی...  خب -
  
 صحبت لین با دن داره؟ اگه داره که میرادیاز نظر شما ا!  حاال شده-
  . کنمیم
  

  : گفتعیسر
  
   ...دیشما چقدر حساس هست!  اوه نه-
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 نگاش کردم، دی خنده ام ته کشیوقت. آروم و ممتد ... دمی خندفقط
از جا بلند شد و اومد .  منی پوئن مثبت براکی.  منی شده بود رورهیخ

 کردم خودمو شرمزه نشون بدم و گوشه یسع.  کاناپه کنارمینشست رو
  : گفتی آهسته ایادوارد با صدا. مو گازگرفتملب
  
  !ی جذابیلیخ...  تو -
  

  : زدم، ادامه دادلبخند
  
  . نکردی چرا زودتر تو رو به من معرفسه،ی خسیلی خلی دن-
  

  : باال انداختم و گفتمی اشونه
  
  ... چون به شما اعتماد نداشته، باالخره من دختر دی شا-
  

  : گفتعیسر
  
  . ترسه، حق هم دارهی سر شما مدیاما شا. ستین نه بحث سر اعتماد -
  
 شد که تازه وارد سالن رهی خنی لبخند زد و به کروالدی که رسنجای ابه

 ما گذاشت و بدون حرف یآب پرتغال و فنجون قهوه رو جلو. شده بود
  : از قهوه شو داغ خورد و گفتیادوارد جرعه ا. رونیرفت از سالن ب

  
  . اگه بتونم بازم با شما مالقات کنم شمی در هر صورت خوشحال م-
  
   درسام هستم؟ری درگیلی به شما نگفته که من خزی عزی دوروث-
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 یداشت خنده ام م! رهی گی مشی که قلبم از دورنقدریا! زهی هم عزچقدر

  :گرفت، ادوارد گفت
  
  ن؟ی فرصت قبول درخواست شام من رو هم نداری حت-
  
  .واقعا وقت ندارم دوست دارم، اما متاسفانه یلی آه خ-
  

  : کرد و گفتیفی ظراخم
  
  ! افسون-
  
 کم خودش رو هی کردم و نگاش کردم، یاخم!  شدیمیچه زود صم!  بهبه

 بلند شد و بعد هم ی دوروثی بگه که صدایزیجمع و جور کرد و اومد چ
 ی عسلی پالتوهی! شاهزاده خانومو نگاه کن...  تو دی پرجانیخودش با ه

ادوارد از جا بلند شد و با .  تا سر زانو همرنگی هارنگ تنش بود با بوت
.  با لبخند خاص خودش باهاش دست دادلیدن. لی رفت سمت دنحتراما

  :ادوارد گفت. من که اصال به خودم زحمت ندادم از جا بلند بشم
  
 دختر خونده ات ینگفته بود.  آشنا شدمزی ، تازه با افسون عزلی دن-
  !نهیری شنقدریا

  
 ی بلیدن!  خوشگل و جذاب بودمشیتا چند لحظه پ. نیری شدم شحاال

  :پروا دستشو انداخت دور شونه من و گفت
  
  ! منه نیریش! نهیری معلومه که ش-
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منتظر بودم ادوارد .  در هم شد و من با لذت لبخند زدمی دوروثیاخما

پس به .  نزدی شام داده و من رد کردم اما ادوارد حرفشنهادیبگه به من پ
 با من مالقات داشته لی خواد دور از چشم دنی که مدمی رسجهی نتنیا

 پالتوشو در اورد و یدوروث. احتماالً از اون پدر سوخته ها بود. باشه
 بود دهی پوشی وجبهی دامن هی! ای حیدختره ب.  مبلیخودشو ولو کرد رو

.  پاشو انداخت رو پاش که همه بند و بساطش مشخص شدنیو همچ
 با دمی نگاه کردم و دلی لحظه به دنهی دم،ی نگامو دزداعصابم خورد شد و

 به لی نگاه دنی توی عطشچیه.  شدهرهی خی دوروثی راحت به پاهاالیخ
 نگاه به هی نگاه به من کرد هی یدوروث.  خورد، اما لذت چرایچشم نم

دختره . دی باز کرد و مرموذانه خندشتری پاهاشو بی و بعد با بدجنسلیدن
  ... اما به وقتش .  کنمی متیحال! یعوض

  
  : جا بلند شدم و گفتماز
  
  ... اتاقم، درس دارم ی رم توی من م-
  
  : و گفتشی کناری صندلی زد رولیدن
  
  .متینی ببمی کنی ما که اصالً فرصت نمن،ی بششمونی کم پهی -
  
 رون پاش خم ی از دستامو گذاشتم رویکی رفتم به طرفش ی قبلمی تصمبا

  : گفتمی آروم و کشداریاشدم و در گوشش با صد
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 یمنم م ... ی خونه تنها نذاری توی دخترت رو هی گرفتادی هر موقع -
 منم ی دی محی رو به من ترجی بودن با دوروثی وقتیول! شتی پنمیش

  . ذارمیتنهات م
  
 صورتش ی به پاش دادم و صاف شدم و صورتمو جلوی دستم فشار آرومبا

 ینفس داغش رو.  شده بودرهیبهم خ باز مهی با دهن نلیدن. نگه داشتم
 و راه افتاد سمت در ستادمی بهش زدم و ایچشمک.  شدیصورتم پخش م

 سر حرف رو باز ی دوروثعی بهم بگه که سریزیادوارد خواست چ. منینش
 دلم به ی توجه بهشون رفتم سمت اتاقم و تویمنم ب.  کم بشهمنکرد تا شر 

  !بدبختا ... دمیهمه شون خند
  

***  
  

.  زدی آب زالل و شفاف بهم چشمک مدم،ی دور دور استخر چرخچند
کاش بلد بودم شنا کنم ! فیاما ح... چقدر دوست داشتم بپرم وسط آب 

 نبود خودیب. لی دنی بدنسازی استخر رفتم سمت دستگاه هاالیخیب... 
.  کردی خودش کار می روومدی ی منجایا!  فرم بودی رونقدری اکلشیه

بدبختانه کار با دستگاه ها رو هم بلد ... شانس بده  داخ! یباشگاه شخص
.  سمت پله ها و رفتم باالدمی تو ذهنم جرقه زد، دویزی دفعه چهی. نبودم

 مشغول مرتب کردن گل ها بود ییرای سالن پذی که توهیبدون توجه به دا
 ، لی راست رفتم سمت اتاق دنهی.  باالدمیرفتم سمت پله ها و دوباره دو

 بدون در یطانی شمی تصمهیدستم رو بردم باال تا در بزنم اما با ار ی اختیب
 دی از جا پرهوی کارش نشسته بود زی که پشت ملیدن.  اتاقی تودمیزدن پر

 ری عرق گهی. نی زمی گردنش انداخته بود افتاد روی که رویو حوله ا
  : زدم و گفتمیطانی شیلبخند.  شلوار گرم کنهی بود با دهیپوش
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  ؟یود باشگاه ب-
  
  : هول شده بود گفتی که به خاطر ظاهرش کملیدن
  
   ...دمی چه وضع وارد شدنه افسون؟ ترسنیا.  خوام برمی نه، تازه م-
  
   ...لی نده دنریگ!  در بزنمستمی من بلد ن-
  
  : زد و گفتی لبخندلیدن
  
  ... نداره یرادی ایی فقط چون تو-
  
  : طرفش و گفتمدمیپر
  
  !! کنمی خواهش ملیاشگاه؟ دن بامی شه منم باهات بی م-
  
  : با تعجب گفتلیدن
  
  ؟ی ورزش کنی خوای م-
  
  ... آره -
  
  ؟ی بدنساز-
  
   ...قای دق-
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  ! رو فرمهیلی تو که خکلی ه-
  

  : خواستم بشنوم با خنده گفتمی منویهم! آهان
  
 بهتر یلی خوام خی دونم خوبم، اما میم!  کنمی خواهش می اوه دن-

  .بشم
  

  : گفت فوت کرد ونفسشو
  
 ی تونی نمینطوریمسلما ا. می لباس مناسب بپوش تا برهی باشه، برو -

  .یورزش کن
  
  : ذوق گفتمبا
  
   ...امی ی االن م-
  

  : سمت در ، لحظه آخر برگشتم به طرفش و گفتمدمیدو
  
   ...لی دن-
  
   بله؟-
  
   شه من اتاقمو عوض کنم؟ی م-
  
  : ابروش رو باال انداخت و گفتی تاهی
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  ؟ی کم داریزی چ؟یستی نی راض از اتاقت-
  
  !اما عاشق رنگ بنفشم...  که کم ندارم یزی چ-
  
   ...ی باشه ، هر طور راحت-
  
  ! ممنون-
  
  . رو جا به جا کنن لتی بگو تا به خدمتکارا بگه وساهی به دا-
  
  : و گفتمدمی گونه اش رو بوسهی از ثانی طرفش در کسردمیپر
  
  .ی بابا دنی مرس-
  

 باز موند و من با سرعت مهی کرد دهنش ندای پیلت خاص حای نگاه دنباز
  . نبودی انچنانی کردن نقشه هاادهیهنوز وقت پ.  زدممیاز اتاق ج

  
. دمی تنه اسپرت پوشمی با تاپ ننموی اتاقم و شلوارک کوتاه جی تورفتم

 مرد رو هی تونست ی بدجور مدمی و سفدهی کشیشکم صاف و تختم و پاها
 ی اون پدر و پسر روی کتکا و آزارایرو شکر جاخدا . به هوس بندازه

 کمرم ، قسمت ی شکل رورهی قسمت داهیفقط و فقط . بدنم نمونده بود
 بار هی بود، ی سوختگیجا.  شده و همونجا مونده بودیباال ، که قهوه ا
.  شدادگاری هی برام نی کمرم و همی کرد روی رو خالپشیلئونارد توتون پ

 شدم، باشگاه رهی خنهی آیبه خودم تو. م نبود چشیاما خدا رو شکر تو
 یاما م.  ندارم ی نقصچی دونستم که هینرفته شکمم خط انداخته بود و م

 و بدو رونیرفتم از اتاق ب.  بکشملی رو به رخ دنی نقصی بنی استمخوا
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 در حال لی تردمی رولیدن.  به سمت باشگاهنییبدو رفتم از پله ها پا
 فتهی بود بکی لحظه پاش سر خورد و نزدهی دید که منو نی بود همدنیدو

 خودشو جمع و جور کرد با خنده ورجه وورجه کنون رفتم عیکه سر
  :سمتش و گفتم

  
  
  
   کار کنم؟یمن چ...  خب -
  
 ارهی خودش نی کرد به رویسع. نیی پالی تردمی از رودی حرکت پرهی با

  : گفت. خودمو زدم به اون راهالی خی من هول شده، منم بدنیبا د
  
  ! کوچولونطرفی اای ب-
  

 خواستن به من بفهمونن بچه ام؟ ی به خودم کردم، چرا همه مینگاه
 باال انداختم و دنبال ی توجه شونه ایب.  خوب بودهیلی که خکلمیرشد ه

  : به دوچرخه ثابت اشاره کرد و گفتلیدن.  راه افتادملیدن
  
  . رکاب بزن تا بدنت گرم گرم بشهنقدری انی بش-
  

  : و با خنده گفتمستمنش
  
   ...واری دی برم توفتهی راه ن-
  

  : و گفتدی مو کشگونه
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  ! خانومطونی نترس ش-
  

.  خودش رو با دمبل ها سرگرم کردلی مشغول رکاب زدن شدم و دنمن
 رو رشیزل زده بودم به بدن تکه تکه پر عضله اش ، گرمش که شد عرقگ

 ی شد روی مدهینگاهم کش.  توجه به من به کارش ادامه دادیدر اورد و ب
 ی رفتم و انگشتامو می داد اگه می میفیچه ک... شکم هشت تکه اش 

 ها رو طنتی شنی شد؟ ای می چه حاللی دنیعنی. شکمش ی رودمیکش
 شدم و ادهی خوب بدنم گرم شد از دوچرخه پیوقت.  بعدیگذاشتم برا

  :گفتم
  
   ...ی بعد-
  
 ستادی سرم ایداد و خودش باال کار با چند دستگاه رو بهم آموزش لیدن

 ی برام سخت نبود ، اما وقتیلیکار با دستگاه ها خ. رمی بگادیتا خوب 
 نی در حلیدن.  شدی کم سخت مهی شدم یمجبور به اضافه کردن وزنه م

 کرد به من نگاه ی می و سعدی کشی بلند میکار کردن مدام نفس ها
از نفس افتاده . میود ورزش کرده بی عرق شده و حسابسی دو خره. نکنه

  :رفتم طرفش و گفتم
  
   ...ی بابا دن-
  
 بدنمو تاب یکم. ومدی ی واژه خوشش منی لبخند نگام کرد، انگار از ابا

  :دادم و گفتم
  
  .رمی بگادی من دوست دارم شنا کردن رو هم -
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   دخترم؟یستی مگه بلد ن-
  
وز ندادم اما بر. ومدی واژه خوشم ننی دونم چرا برعکس اون من از اینم

  :و گفتم
  
  . گفتمی ، اگه بلد بودم که نمگهی نه د-
  
  م؟ی کنکاری چدیحاال با...  خب -
  
   کالس شنا ؟یسی جا اسم منو بنوهی می شه بری م-
  
   بدم؟ادتی خودم ی خوای م-
  

 اونم بدون لباس با ی بدنی تماس هایاما فعالً برا!  هم نبودی فکربد
  :پس با ناز گفتم.  حاضر نبودملیدن
  
  ... خوام برم کالس یم!  ا نه-
  
 از ادی زی که نخواسمی نوی اسمت رو متونی برای جا تونی باشه، هم-

  .یخونه دور بش
  
  م؟ی االن بر-
  
   االن؟نی هم-
  
  ... آره -
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   !ی شدی جورهی تو امشب طونی ش-
  
 ی تودمی کشنمویی به طرفش، االن وقتش بود لب پادمی ناز خودمو کشبا

 ی بهش و با صدادمی بتونه خودشو بکشه کنار چسبنکهیز ادهنم و قبل ا
  :آروم گفتم

  
  ؟ی چه جور-
  

 هنگ کرده قتاًیحق.  شده بودرهی زد و به من خی دو دو ملی دنیچشما
 تونه چشم از چشمام ی نمدمی دیوقت!  من چه مرگمهدی فهمیبود و نم

 ی سر دادم و رفتم از پله های خودمو ازش جدا کردم قهقهه ارهیبگ
  :باشگاه باال، در همون حال گفتم

  
زود باش که عجله دارم، بعدش هم  ... زمی عزی شم دنی االن حاضر م-
  ! چرخ و فلک، مرکز لندنی منو ببردیبا
  

 با خنده ی تونستم گرفتم باال و سوت زدم، دنی که میی رو تا جاسرم
  :دستش رو گذاشت پشت کمرم و گفت

  
  .می سوار بشدی گرفتم و باطیبل! زمی عزستی وقت جا زدن نگهی د-
  
  ! بلندهیلی خی دنی وا-
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 ی هم سن و ساالی البته براز،ی انگجانی هیلیو خ...  بلنده یلی بله خ-
 کنم دختر کوچولوم رو آوردم سوار چرخ و فلک بشه یواقعاً حس م! تو

...  
  

  : گرفت و گفتملجم
  
  .زمی عزی بابامی پس بزن بر-
  
 رنگ و بزرگ چرخ و فلک دی سفنی وارد کاب دستم رو گرفت و هر دویدن

 دمی ترسی نمیاصالً از بلند.  شده بوددهی کششهیدور تا دورش ش. میشد
 نیداخل کاب. ومدی یبعدا به کارم م.  وانمود کنمنطوری خواستم ایاما م

 ی کاری به کسی هم حضور داشتن اما کسگهیحدودا پونزده نفر د
 که بسته شد نیدر کاب. میستادی و امی گوشه رفتهی هم لی د ننوم. نداشت

 رو چنگ نی کنار کابی هالهیبا دستم م. چرخ و فلک به حرکت در اومد
  : و گفتدی غش غش خندیدن ... دمی کشغیزدم و ج

  
  !! افسون؟ی ترسی م-
  
  ! پامون آبهریز!  آره، ترسناکه-
  
 جذابش یوی چرخ و فلک به خاطر ونی ای طرفداراشتری بمی ن-

!  دارهانی چرخ و فلک جرری درست زمزیرودخونه تا. نطرفدارش شد
 و نیبب...  ، قصر ها رو نیمناظر اون طرف رو بب! نگاه کن افسون، نترس

  ...لذت ببر 
  

  :دمی کشغی جدوباره
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  ... ترسم ی من م-
  
  : قدم اومد طرفم و گفتهی

  
  !ی دادی نشون منی دختر کوچولو؟ شجاع تر از ای ترسی می از چ-
  

...  رفت، باال و باالتر یدم سکوت کنم، چرخ و فلک مدام باال م داحیترج
 باال چرخ و می رفتی حسابیوقت.  بودبای از باال ززیواقعا که چقدر همه چ

 شد، منم که نی کابی تویفی توقف باعث تکون خفنیو هم. فلک متوقف شد
. دمی کشغی و جی بهونه بودم خودمو پرت کردم تو بغل دنهیمنتظر 

  : به سرعت دور کمرم قفل شد و گفتین دیدستا
  
  !تو بغل من جات امنه!  نترسزم،ی نترس عز-
  
 کنار گوشم چه گوشنواز مشی خنده مالیصدا ... دی گفت و نرم خندنویا

  :به خودم فحش دادم. بود
  
!  کنم افسونی غرقت ممزی تای خودم تویاری در بی جنبه بازی ب-

   شد؟تیحال
  
 و دی آغوشش کشی منو تنگ تر تویدن. شد احساسم در دم خفه چارهیب
 خوش دوختش ی پالتوبی از جیگاری از دستاشو از دورم باز کرد، سیکی

فندکش رو هم خارج کرد و خواست . خارج کرد و گذاشت گوشه لبش
  : و گفتمدمیروشنش کنه که فندک رو کش
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  ل؟ی دنهی مکان عموم-
  

  : رو فوت کرد و گفتنفسش
  
  ... کنم یفراموش م وقتا یبعض!  بابای ا-
  

 و دستم رو همونجا نگه داشتم، بهش بشی رو برگدوندم داخل جفندک
 صورتش ی باال، صورتمو جلودمی پا خودمو کشی پنجه های و رودمیچسب

  :نگه داشتم و گفتم
  
  ... نکن منم بکشما ی کارهی ... ی دنی کشی مگاری سیلی خ-
  

 سرمون رو می خواستی کدوم نمچیه...  چشمام ی شد تورهی حرف خبدون
 کرد، دستش رو ی با لبخند نگام مم،ی عقب، چشم تو چشم هم بودمیببر

 گردنش، آروم در گوشم ری زدیدور کمرم محکم تر کرد و سرم رو کش
  :گفت

  
 یبه خصوص پرنسس کوچولو!  کشهی نمگاری وقت سچی پرنسس ههی -

  . خوام پوست صاف و شفافت خراب بشهیمن، نم
  
  : و گفتمدمیخودم رو باال کش ی همونجا کماز
  
 ی بابا دنی که لبایگاریس.  کشمی خودتو میگارهای من اگه بکشم ته س-

  ! دارهدنیلمسش کرده باشه کش
  

  : شد گفتی مرهی که به دوردست خی از من گرفت و در حالنگاه
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  ...ی بشطونی شنقدری باعث شده که ای چدمی فهمی کاش م-
  

  :فتم و گدمی اش کشنهی سی رو توسرم
  
   کنم، مگه بده؟یطونی بابام شی دوست دارم برا-
  
 یطونی هم شگهی دی کسای برانکهی ترسم از ایاما م!  هم خوبهیلی نه خ-
  .یکن
  
ناز کردم و ...  خوب یلیخ! ی خوب شناختیلیمنو خ! زی عزی دنولیا

  :گفتم
  
  .میمن دختر خوب!  بابا-
  
  : دنبال حرفم سرم رو گرفتم باال و گفتمبه
  
  !رمای گیگازت م -
  
  .  بتونه خودش رو کنار بکشه چونه اش رو آروم گاز گرفتمنکهی قبل از او
  

  : گفتآروم
  
  ! آخ-
  

  : و گفتدی خندبعد
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  . کنهی ام مچارهی بیدوروث!  نکن وروجک-
  
  ! خودمهیبابا ... یدختره از خود راض! شی ا-
  
  ... کم براش سخته هی هی قضنی کنار اومدن با ا-
  
   ...نطورینم هم می برا-
  

 مخصوص خاموش ی جای رو توگارشی از خودش جدا کرد، سی کممنو
  : شد تو چشمام و گفترهیخ. کرد

  
  ؟ی توام سخته دختر من باشی برا-
  
  ... من سخته که اون دوست دخترت باشه یبرا!  اوه نه-
  

  : و گفتدیخند
  
  ! چرا؟-
  
  ! خودخواههیلی خ-
  
  !ه رسمهی سلطنت خودخواه بودن ی تو-
  
  ؟یستی پس چرا تو خودخواه ن-
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  ستم؟ی من خودخواه نی دونی تو از کجا م-
  
  ... تا حاال دمی ندیزیچ...  خب -
  
 دوره خودخواه بودن و با گهید.  و شش سالمه افسونی من االن س-

 ادمهی ی جوونیاما تو! االن دوره آرامش منه... غرور قدم زدنم گذشته 
 یلیمن خ.  فروشمی پام هم فخر مری زنی گفتن به زمیکه همه دوستام م

  !بد اخالق بودم
  

  : اش و گفتمنهی سی خودم رو لوس کردم، سرم رو فرو کردم تودوباره
  
   ...ی نکرددای پس خوبه اون موقع منو پ-
  

  : و گفتدیخند
  
  . کردمی رفتار منطوری کردم باهات همی مدای تو رو هر موقع که پ-
  
   چرا؟-
  
   ...ینیری شیلی چون تو خ-
  
  : ابرومو انداختم باال و گفتمی تاهی

  
  ؟ی منو دوست داشته باشی هستم که بتوننیری اونقدر ش-
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 ابروش و باال ی تاهیاونم ...  از ابهام زدم ی رو کامل در پرده احرفم
  :انداخت و گفت

  
  !ی مننیریتو ش...  من تو رو دوست دارم -
  
   ...ی دوست دارشتری رو بی اما دوروث-
  

  : گفتی آهسته ای شد، با صدارهیرد و باز به دوردست خ کاخم
  
  ... اون قراره همسرم بشه -
  
 زود از یلی خیدوروث!  باشالی خنیبه هم...  دلم پوزخند زدم تو

 که یفتی کنم به دست و پام بی میکار.  بشهدی شه، بای تو حذف میزندگ
 یبرا. م کنی که من ترکت مهی روزقایباهات ازدواج کنم و اون روز دق

 و ی مونیتو م...  ذارم ی هم از خودم به جا نمیی رد پاچی و هشهیهم
  .ی تا ابد باهاش سر کندی قلبت که بای توعشق هیدرد 

  
 بای جوجه گم شده بودم، درسته که قدم تقرهی درست مثل ی بغل دنیتو

بازوش ...  بلند بود یادیاون ز. دمی رسی نملی دنیبلند بود اما به پا
  : چونه ام بود، سرم رو خم کردم و گفتمری ام و زنهی سیدرست رو

  
  ؟ی دنرمی گازت بگ-
  

  : و گفتدیخند
  
   به گاز گرفتن؟ی داری چه عالقه ا-
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 به طرفش و کف هر دو دستم دمی از دور شونه ام باز کردم، چرخدستشو

  : هلش دادم عقب و گفتمی اش ، کمنهی سیرو گذاشتم رو
  
  !ادی ی حرکت بدشون منیز ا ایلی که مردها هم خستی ن-
  

  : کرد و گفتاخم
  
   مردها؟-
  

  : و گفتدی هم خندی دندم،ی غش خندغش
  
  ! داشته باشای حی خاطر خدا هم که شده کمیبرا!  اوه افسون-
  

 به حرکت در اومد، دوباره نی ام شدت گرفت و همون موقع کابخنده
لم کرد و قبل  باز محکم بغی اونم با رو،ی تو بغل دندمی و پردمی کشغیج

 کند و مشغول نی زمی کنه منو از روی کار می بفهمم داره چنکهیاز ا
 بود و خنده هام از ته ی واقعجانی هی از رونبارمی اغی شد، جدنیچرخ

 هستن، نی هم داخل کابی اگهی دی برامون مهم نبود که آدم هاالاص! دل
 افتاد و  سرمی رو پر کرده بود، کالهم از رونی خنده هامون کابیصدا

 ی ممی هر دو هنوز داشتن،ی زمی منو گذاشت روی دورم ، دنختیموهام ر
خنده مون کم کم ته . میدی خندی و ممی کردی به هم نگاه مدم،یخند

دستش رو جلو . می شده بودرهی هر دو در سکوت به هم خحاال ... دیکش
 و  از موهامو لمس کرد، لبخند زدم، اونم لبخند زدیآورد و آروم طره ا

  :گفت
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  ! وقت موهاتو کوتاه نکنچی ه-
  

  : باال انداختم و گفتمییابرو
  
   ...یبا توجه به دوروث! ی کوتاه دوست داری کردم موی فکر م-
  
  : گفتی کمال خونسردبا
  
  ... دخترم نه ی کوتاه دوست دارم، اما برای همسرم موی برا-
  

و با فاصله  ناراحت شدم، دستش رو محکم پس زدم نکهی کردم به اتظاهر
  :آروم صدام زد. ستادمیازش ا

  
  ... افسون -
  

 یدوباره صدام کرد و حس کردم کم.  شدمنهی ندادم و دست به سجواب
  : شدهکیهم بهم نزد

  
  ! افسون جان-
  

 ی اما بازم عکس العملدم،ی خنده اش رو شنی رو برگردوندم، صداصورتم
  : و گفتدیدستم رو کش. نشون ندادم

  
   باشه؟ادی کم سنم زهی ی قهر و آشتی برای کنی دختر، فکر نم-
  

  : نگاش نکردم، گفتبازم
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  ... دم ی خبر خوب مهی بهت ی افسون، اگه حرف بزن-
  
 حرکت منو هی قدم ازش فاصله گرفتم، انگار صبرش سر اومد، چون با هی

 نداشت، چون ی ادهیدست و پا زدن هم فا.  تو بغلشدیچرخوند و کش
  : گفتی خشنیشم با صدادر گو. حبسم کرده بود

  
  ؟یدیفهم...  وقت چی ه،ی با من قهر کنی وقت حق ندارچی ه-
  
  : گردنش رو لمس کردم و آروم گفتمری انگشتم زبا
  
 ی خوام بابامو با کسی دوست دارم، نمیلیتو رو خ...  من تو رو ،ی دن-

  . بشمکیشر
  
  : فقط گفتلیدن
  
  ! حسود منی کوچولو-
  

 دونستم که حاال یم...  نگفت یکردن با دوروث در مورد تموم یچی هاما
  : به حرف اومد و گفتنکهیچند لحظه تو آغوشش موندم تا ا!  زودهیلیخ
  
  ؟ی خبر خوبم رو بشنوی خوای نم-
  
   خبر خوب؟-
  
  .می در راه داری مهمونهی بله، -
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  ؟ی چه مهمون-
  
 کردن دخترم به همه یبه مناسبت معرف ... ی سلطنتی مهمونهی -

  .انمدوست
  
!  کنهی معرفی منو به عنوان دخترش به کسلی دنمخواستمیاصالً ن!  نهیوا
همه اش هم به .  رفتی مقاومتش در برابر من باال میلی خدی شاینجوریا

  :پوست لبم رو کندم و گفتم! گرانیبهونه نظر د
  
   ...لی دن-
  
   جانم؟-
  
  هست؟ ... ستی نی من و تو که قانونهی قض-
  
  .می کنی مشی قانونیاش بلی اگه تو ما-
  
.  نبرهیی بوهی قضنی از ای نشده کسی قانونی به نظرم بهتره تا وقت-
  . برات دردسر بشهدیشا
  
  ... اما -
  
 هیمنو .  بشمی خوام فعالً به عنوان دختر خونده ات معرفی من نم-

  ! بگو دوست خواهرت هستمای کن، ی معرفیدوست خونوادگ
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  ! افسون-
  

 بار پلک زدم و هی چشمام، ی دستاش و زل زد تونی رو گرفت بصورتم
  :گفتم

  
  ! کنمی خواهش م-
  

  : دهنش رو قورت داد و گفتآب
  
  !باورش سخته برام...  تو چشماته که یزی چهی -
  

 رو زی چشماش تا اون چیزل زدم تو.  گرفتی داشت نخ رو مباالخره
اتاقک ...  شد ی لحظه به لحظه داشت کالفه تر ملیدن.  درک کنهشتریب
 فرار بود ی فرصت براهی که انگار منتظر لیدن.  و درش باز شدستادیا

 دمی خودمو کشتی جمعنیمنم از ب. رونی کنار و رفت بدیدستاش رو کش
  : جلوش و گفتمدمی پرعی و سررونیب

  
  ؟ی باشه دن-
  

فقط .  کردیانگار تازه داشت منو درک م...  در هم بود ی حساباخماش
 دی شد، بای در سکوت کامل سپرتونیاه لندن تا برار. سرش رو تکون داد

  ... به من فکر کنه ی دادم تا حسابیبهش وقت م
  

**  
  

  : دور خودم زدم و گفتمیچرخ



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

179

  
  ! محشرهنی اهی دا-
  

 یی لباس چشماش نور افکن شده بود ابرودنی که خودش هم از دهیدا
  :باال انداخت و گفت

  
   بد باشه؟ی شه کار خانوم برانی مگه م-
  

 که برام دوخته بود ی اون ها بود و لباسی خونوادگاطی خی برانخانوم
 با ف،ی کثی به رنگ صورتی لباس پف دار پرنسسهی.  نقص بودی بقتایحق

البته دستکش !  آرنجی بلند ساتن تا باالیباال تنه دکلته و دستکش ها
 به انگشت وسطم وصل نهی بندهی دست بود و با یهاش فقط تا قسمت رو

.  داشتمی انگشتام داخل دستکش نبودن احساس راحتنکهیاز ا. ودبشده 
 به خصوص ومد،ی ی دوست داشتم و از مدلش خوشم میلیلباسم رو هم خ

 بهش جلوه داده ی لباس با تور دوخته شده بود و حسابنیی پایکه قسمتا
  : با تحکم گفتهیدا. بود

  
 ادی ی مشگری آراگهی ساعت دمی و حمام کن، تا ناریلباس رو در ب! هی کاف-

  ؟یدیفهم ... ی مهمونا حاضر بشنی بری خوام امشب دینم... 
  

 دونم چرا دلم ی بهش بندازم اما نمی درست و حسابکهی تهی خواستم
 از اتاق خارج شد و هیدا. سوخت و بدون حرف فقط سرم رو تکون دادم

ور  وقتا مجبیبعض.  از تنم خارج کردمنیلباس رو ناچاراً به کمک کروال
 ی لباس رو در آوردم اجازه ندادم با چشمایوقت. رمیبودم ازش کمک بگ

دوش گرفتنم .  کردمرونشی از اتاق بعی بزنه و سردی رو دکلمیهمتعجبش 
خانوم .  منتظرم بودشگری اومدم آرارونی بی وقت گرفت و وقتی ربعهی
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 شی نشستم و اونم مشغول آرای صندلیبه دستورش رو ... سی داتیسوف
کال .  کنهی اغراق نمیلی صورتم خشی آرای دونستم تویم. م شدموها
 مامانم ی حرفاادی...  موافق نبودن ی آن چنانشی ها با آراییاروپا

 ی مپاشون،ی گفت، از دختراش و تی مرانی که برام از اییوقتا... افتادم 
 رن و بازم تا ی از همه طرف تحت فشار هستن اما از رو نمنکهیگفت با ا

چقدر .  کننی غرق مشی لوازم آرایه بتونن خودشون رو تو کییجا
 محال بود ی آروزهی نیاما ا. می مادرنی سرزمبه بار برم هیدوست داشتم 

...  
  
  :دمی از جا پری سوفی صدادنی شنبا
  
  !نی لباستون رو بپوشنی تونی تموم شد خانوم، م-
  

 لباس هیو  سرش جمع کرده بود ی تو ، موهاشو باالدی پرهی موقع داهمون
با !  شده بودیگری چه جهی من دایخدا!  رنگ تنش کرده بودیشب مشک

  :تعجب نگاش کردم و گفتم
  
   ...یچه خوشگل شد! هی اوه دا-
  

  : جمعش کرد و گفتعی لبش نشست اما سری روی کوتاهلبخند
  
! ننی خوان تو رو ببیهمه مهمونا اومدن و م!! ؟ی تو هنوز حاضر نشد-
  . رو گرفته چند بار سراغتیدن
  

فکر کنم اگه بخنده لباش تعجب !  خشونت به خرج بدهدی باشهی همانگار
  : گفتمعیسر. کنن
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  ... لباسم رو بپوشم دی فقط باهی دا-
  
  !عی سر-
  

  : به سمتم و گفتدی لحظه آخر چرخرون،ی از اتاق بره بخواست
  
   ...ی جذاب شدیلی توام خ-
  

 و به نهیرفتم سمت آ. رونیاق ب رفت از اتعی تا جوابش رو بدم، سرنموند
موهام رو باال جمع کرده و از ! واقعا عوض شده بودم.  شدمرهیخودم خ

 نازک تر شده بودن یابروهام کم. نیی بود پاختهی آبشار رهیاون باال مثل 
 دن،ی کشی خودشون رو به رخم ممی خاکستری چشمای باالیو هالل
 کمرنگ ی رژ لب صورتهی  تر شده بود،دهی کشملی ام با ردهی کشیاچشم

 برق لبم رو از داخل عیسر.  زده شده بودمی و گوشتی قلوه ای لبایهم رو
لباسم رو .  نکردی مخالفتیسوف.  لبامی رودمی و مالرونی بدمیکشو کش

 به ینگاه. دمی پاشنه بلند همرنگ لباسم رو هم پوشیتنم کردم و صندل ها
با تعجب نگاش کرد، خودمو  یسوف.  کردم و آه از نهادم بر اومدتامدس

  : تخت و با عجز گفتمیانداختم رو
  
  ! الک نزدم،ی خانوم سوف-
  
  ! بلند و خوش فرمت بدون الک قشنگ ترنیناخن ها! زمی اوه عز-
  
  ! خوامی نه من الک م-
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 الک همرنگ لباسم رو خارج کرد و اومد به لشی وسای زد و از تولبخند
 ین هم مشغول الک زدن شد، وقت پاش و اویدستامو گذاشتم رو. سمتم

 صندل ها در اوردم و گذاشتم جلوش، یدستم تموم شد، پاهامو از تو
 بلند پاهام انداخت و سرش رو به ی و کمدهی کشی به ناخن هاینگاه

 ی ربعهی کار الک زدن دم،یمنم خند! دی بابا تکون داد و خندینشونه ا
ن و بعد دوباره  تا خشک شدمی فوتشون کردیبه کمک سوف! وقت گرفت

 به خودم انداختم و رفتم نهی آی نگاه رو تونی آخردم،یصندل هام رو پوش
خرامان خرامان از اتاق خارج شدم و !  شده بودری دیحساب. سمت در

 بلند تر از حد نرمال بود و ی صندل هام کمی هانهپاش! رفتم سمت پله ها
 کردم نفس ی سعمدی پله ها که رسیباال.  تند راه برمادی تونستم زینم
 یلی بود که خیزی همون چی مهموننیا.  بکشم و خونسرد باشمیقیعم

 تی و اذلی دنانی با همه اطرافییآشنا. وقت بود منتظرش بودم
 اعتماد به یکل.  خواستمی من مه بود کیزی چنیا... آره . کردنشون

 یلی خی بعدی قدم هان،یی پوستم و قدم اول رو رفتم پاری زدینفس دو
 ابروم هم نا خود آگاه ی تاهیسرم باال گرفته بودم و . ت تر شده بودراح

 دمشی کشی نرده گذاشته بود و با خودم میباال رفته بود، دستم رو رو
 گرفته بودم تا مزاحم راه رفتن  لباسم رو باالی با دست چپم کمن،ییپا

 یصدا. دنی چرخی شدن و به سمتم مینشه، کم کم همه داشتن متوجهم م
 دی رسی که به گوش میی شد و تنها صدایپچ ها داشت خاموش مپچ 

 و نگاه اکثر زنها پر از نینگاه مردها پر از تحس.  بودیقی بلند موسیصدا
تا به حال پا به !  مد؟الن سای بود ی مهموننجای من ایخدا.  بودنهیک

 دهی و شب پوشیهمه خانوم ها لباس رسم.  نذاشته بودمی مهموننیهمچ
مردها هم همه با کت شلوار و کروات و ! ییم چه لباس هااون! بودن

 زیکنار م! دمشی گشتم، دی ملیداشتم با نگاه دنبال دن! ونی با پاپیبرخ
 ی خورم که حتی شده بود، قسم مرهی بود و به من خستادهی ها ایدنینوش

 که ی زد، دستش رو به صورت قائم نگه داشته بود و دوروثیپلک هم نم
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 بود دستش رو دور دهی پوشی به رنگ قهوه ایو تنگلباس شب بلند 
.  خوردی از شراب به چشم می دستش جامیبازوش حلقه کرده بود و تو

 د،ی سفراهنی و پی شده بود، کت شلوار مشکپی خوش تی هم حسابلیدن
 بود با کت شلوار قهوه ستادهیکنارشون، ادوارد ا. ی مشکونیپیهمراه با پا

 کی هم بدتر بود، در لیاون به من از نگاه دننگاه .  و کروات همرنگیا
.  و با سرعت راه افتادم سمت پله هازی میلحظه جامش رو گذاشت رو

 ن کف سالدی که پام رسنیهم.  نمونده بودی باقشتری بگهیچند پله د
 باتری زیبهش لبخند زدم، اونم صورتش با لبخند.  بهمدیادوارد هم رس

! اوالال. دی دستم رو بوسی روی نرم دستش و بهیشد، دستم رو گرفت تو
  ! شده بودم و خبر نداشتمیپرنسس

  
  : گفتی آرومی سرش رو باال آورد و با صداادوارد

  
   ...بای زیلیخ!  افسونی فرشته ها شدهی شب-
  

 و خواست دی خودش رو رسوند کنارم، بازوم رو کشلی لحظه، دنهمون
 به من ، بدون  توجهی خودشو انداخت وسط و بی بگه که دوروثیزیچ
  : بگم گفتیزی اجازه بده من چای سالم کنه ی حتنکهیا

  
 یدخترت رو بسپار به ادوارد، خودش با همه آشناش م! لی دنمی برای ب-

  ... خوام برقصم یمن م. کنه
  
  : با تحکم گفتلیدن
  
  !ی چند لحظه صبر کن دوروث-
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  : بود گفتوستهی هم که تازه به جمع پهیدا
  
 خودش افسون رو به همه لی کنه دنیدب حکم م جان، ای دوروث-

  . کنهیمعرف
  

  : قرمز شده بود گفتی که کمی با صورتیدوروث
  
   ...شمی پای بابا، زود بشی رم پی پس من م-
  

  : که تموم شد دوباره با تحکم گفتحرفش
  
  ! زودیلی خ-
  
 و لی زد سر شونه دنهیدا.  رفتی براش تکون داد و دوروثی سرلیدن

  :گفت
  
  ... شدن رهی همه به شما خل،ید باش دن زو-
  
 دونم چرا حس کردم کمرم رو ی دستش رو انداخت دور کمرم، نملیدن
 نگفت، یچیاما ه.  کنهفی تعرمییبایدوست داشتم از ز.  فشار دادیکم

اون .  کردی مهمونا و تک تک منو به همه معرفنیبدون حرف راه افتاد ب
اخماش بدجور در هم . ونواده خیمی قدی از آشناهایکیهم با عنوان 

 ی بود ، شب چرخ و فلک سواردهی چشمام دی که تویزی چازهنوزم . بود
  !، دلخور بود انگار
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 یخدا رو شکر که منو دوست خونوادگ.  اخماش بشمالیخی کردم بیسع
.  نگاه کننلیاصالً دوست نداشتم همه منو به چشم دختر دن.  کردیمعرف

 ینگاه مردها پر از هرزگر. تم پاک نشه کردم لبخندم از صوری میسع
 ی منو می شرمی با باشونیبعض.  کردمی خوب حس میلی خنویبود، ا

 ی اخطار نملی داشتن، اگه دنی و چند لحظه نگهم مون بغلشی تودنیکش
 ی هم می منو دست مالدی هم آشنا بشم، شاهی با بقدی و بارهیداد که د

  : جمالت بودنیکردن، حرف همه شون هم بدون استثنا ا
  
  !ییبای چه شاهزاده ز-
  
   !ی چه دختر فوق العاده ا-
  
  !ی ای وحشییبای چه ز-
  
 تر و گرفته تر نی غمگیبی به طور عجلی دنافهی کردم قی هر بار حس مو
 اجازه نداده بود پدرش با نکهی مامانم افتاده بود اادی دیشا.  شهیم

 آروز رو نیا! ی عوضپسره!  مجالس بچرخه و فخر بفروشهنی ایمادرم تو
  ! درست مثل باباتی به گور ببردیتوام با

  
  : مهمونا تموم شده بود که ادوارد اومد سمتون و گفتیمعرف

  
   شه با دخترت برقصم؟یم ... لی دن-
  
  : سمت من و گفتدی جواب ادوارد رو بده چرخنکهی بدون الیدن
  
  ؟ی برقصی دوست دار-
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  : باال و در گوشش گفتمدمی کشخودمو

  
پس ! ی هستیتو متعلق به دوروث...  من دوست دارم با تو برقصم، اما -

  !متهی غنهیادوارد 
  

 دهی لباش ندی بود که لبخند رویچند روز.  در هم شدشتری بلی دنیاخما
 در هم ی ابروهانی از اشتریبهش مهلت ندادم ب! فقط اخم و اخم. بودم

تم برم سمت  زدم و خواسیچشمک. گره خورده اش رو به رخم بکشه
  : و گفتدیادوارد که دستم رو کش

  
  ؟ی کردشی آرانقدری ای چی برا-
  
  : تعجب گفتمبا
  
  ! استفاده نکردمی اگهی دری رژ لب چهی و ملی رهی اما جز ش؟ی آرا-
  
  : گفتی کالفگبا
  
  ؟ی خوشگل شدنقدری پس چرا ا-
  
  ام از هم باز شد، دوست داشتم بخندم ، خواستم جوابشو بدم کهافهیق

  :ادوارد دوباره گفت
  
  !من منتظرم...  افسون جان -
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  :رفتم سمت ادوارد و گفتم.  چشمک شدهی فقط لی دنبی نصباز
  
  !لی با کمال م-
  

  : رو جلو آورد و گفتدستش
  
  ! باعث افتخاره پرنسس من-
  

 بلد نبودم یلیخ. ستی وسط پمی دستش و هر دو رفتی رو گذاشتم تودستم
  :فتم برقصم، صادقانه گیمجلس

  
  ... ادوراد ی آقا-
  

  : گفتعیسر
  
  ؟ی صدا کنی شه منو ادی م-
  

البته اونم .  تونم برقصمی خوب نمیلی عوض شد و نشد بهش بگم خحرف
  .می خوردی سر جامون تکون ممی داشتشتریب. دی رقصی نمادیز
  

  : شدم، دلبرانه لبخند زدم و گفتمبدجنس
  
  ست؟ی خطرناک نی زودنی به اتیمی صم-
  

  : کمرم شدت گرفت و گفتیدستش رو فشار
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   ...ستی خطرناک نیچی هی با ادوارد باش-
  

 که اومدن وسط و مشغول ی و دوروثلی لحظه چشمم افتاد به دنهمون
 داشت در گوشش ی هنوز در هم بود، دوروثلی دنیاخما. رقص شدن

 داره ی اون چدی فهمی اصالً نملی خورم که دنی زد اما قسم میحرف م
  :دیوارد پرساد.  گهیم
  
  ؟ی کنی باور م-
  

  : گرفتم و گفتمی و دوروثلی از دننگاه
  
  مگه نه؟...  شه ی کم کم بهم ثابت م-
  

  : و گفتدی کشیقی عمنفس
  
   بکنم؟ی جسارتهی تونم ی م-
  
 چپم رو باال ی بار ابروهی!  ده دوبارهی شام مشنهادی خودم گفتم االن پبا

  :م زدم و گفتیانداختم، بعد لبخند کوتاه
  
  . کنمی خواهش مدیی بفرما-
  

 کم فشار داد و بعدش هی دستش ی انداختم انگشتامو توری رو زسرش
  :آهسته گفت

  
  !یهات ... یلیخ...  خوام بگم که تو ی م-
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 االن نیجاش بود هم!  بودی کگهی دنیبابا ا!  از تعجب باز مونددهنم

 خواستم؟ ینم نویاما مگه من هم. رهی رو صدا کنم و بگم حالشو بگلیدن
 کمرم به حرکت در اورد از ی چه سخت بود، دستشو نرم روای خدایوا

 نداشتم، ی حسچیاما من ه.  کنهکی خواست منو تحری من،ییباال به پا
  !ن مجسمه ابولهولیدرست ع

  
  :دستش رو از پشت گرفتم و گفتم

  
  ... خوام ی عذر میلی خ-
  

فتم، همونجا خشک  دستش رو از خودم جدا کردم و ازش فاصله گربعد
 تا طرف حرفش رو بزنه و بعد از ی کم نخ بدهی.  راهش بودنیاما ا! شد

 یم! ؟ی ناراحت شدی که از چی شوک بذاری و اونو تویزیمهلکه بگر
 یالسی ها و گیدنی نوشزیرفتم طرف م.  به سمتمادی ی زود میلیدونستم خ
 رینا رو ز شدم و مهمودنیجرعه جرعه مشغول نوش.  برداشتمدیشراب سف

اما خب به همون نسبت !  بودنجای اپیچقدر پسر خوش ت. نظر گرفتم
 ری واقعاً نفس گشونی برخییبای که زییدخترا. دختر هم حضور داشت

  : از کنارم بلند شدیی زدن اطرافم بودم که صدادیمشغول د. بود
  
  ن؟ی دی دور رقص رو به من منی افتخار ابا،ی ززهی دوش-
  

 چه عکس دی بادونستمیواقعا نم!  دهنم باز موندمزی جدنی و با ددمیچرخ
  : ناله گفتمهی شبی آهسته ایفقط با صدا.  نشون بدمیالعمل

  
   ...مزی ج-
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 بغلش و ی تودی بتونم خودم رو کنار بکشم منو کشنکهی زد و قبل از البخند

  :گفت
  
  ! افسوننمتی بی چقدر خوشحالم که م-
  

  ... بغلش مونده بودم ی مجسمه تومثل
  

  : گوشم گفتدر
  
  ! دلم برات تنگ شده بود-
  

  :دمی رو شنلی بلند دنی لحظه صداهمون
  
  !مزی ج-
  
 هم لیحس کردم دن. لی سمت دندی منو از خودش جدا کرد و چرخمزیج

 خواست ی که نملیدن.  بودبی منم عجیبرا!  متعجب شدهمزی جدنیاز د
 رو عی سرلیدن.  کردی رو دعوت ممزی جدی بفهمم پس نبایزیبذاره من چ
  :به من گفت

  
 با هم آشنا داًیجد!  منی از دوستایکی مزی کنم افسون، جی می معرف-

  .میشد
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 کرد تا بفهمه ی نگاش می هم داشت با کنجکاومزی نگاش کردم، جپرسشگر
 من من کرد و ی کملیدن.  کنهی رو ماست مالهی قصد داره چطور قضلیدن

  : دفعه گفتکیبعد 
  
 من و من شی شده بود، اومد پری درگیانی جرهیر  سشی چند وقت پ-

 می که با هم داشتیاز اون به بعد به خاطر تفاهمات. مشکلش رو حل کردم
  .دعوتش کردم که با هم آشناتون کنم. می دوست شدیی جوراهی

  
 نبود که به اون سرعت دروغ دی هم بعادی زلی مثل دنی کارکشته الی وکاز

 زدم و ی دارم پوزخندفیر نکنه من خر تشر فکنکهی ایبرا! به هم ببافه
  :گفتم

  
 پس خوش ؟یزی با همه موکالت طرح رفاقت بری تو عادت دار؟ی جد-

  . شنی که موکلت مییبه حال خانوما
  
 به یچشمک.  صبر نکردم جوابش رو بشنومگهی در جا قرمز شد، دلیدن
 که دمی رو شنلی دنیتو لحظه اخر صدا.  زدم و ازشون فاصله گرفتممزیج

  :با خشم گفت
  
  ؟ی کنی کار می چنجای تو ا-
  
  : هم خونسردانه در جوابش گفتمزی جو
  
  ! نداشتیتیاما انگار تو برات اهم. نمشی خوام ببی گفته بودم م-
  
  : گفتعی سرلیدن
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  !فعالً ساکت باش!  خبیلی خب خیلی خ-
  
اگه خودم . دمی شنی دور شده بودم و صداشون رو نمیلی ازشون خگهید

 کردم ی مچارهی رو بلی بودم اآلن دندهی رو نشنزی خودم همه چیگوشابا 
 سوال ی الکدمی دی نمیلی دونستم دلی رو مزی همه چیاما وقت. با سواالم

 دونم و گرنه با توجه به ی رو مزی من همه چدی فهمی مدی نبالیدن. کنم
.  منری اخیبه خصوص با رفتارا.  ببرهیشغلش ممکن بود به نقشه من پ

 ینم.  کردم به اعصابم مسلط بشمی از شرابم رو خوردم و سعیرعه اج
حاال حاالها باهاش .  بشهلی با دنمیخواستم اعصاب خرابم موجب بد رفتار

از گوشه چشم بهشون نگاه کردم هنوز داشتن با هم جر و بحث . کار داشتم
 حرف ادی. دی چرخی به سمت من می هر از گاهمزی کردن و نگاه جیم

 واژه نیپوچ تر... عشق ! هه...  به من دلباخته بود مزیج. فتادم الیدن
 دل بردن ازش ی نبود براازی شد چون نی طعمه من منی بهترمزیج. ایدن
.  لبم نقش انداختی روانهی موذیلبخند.  از حد از خودم کار بکشمادیز

  : شد و گفتکی ادوارد به من نزدلحظههمون 
  
  ... افسون -
  

  : کردم اخم کنمیسع
  
   بله؟-
  
   آره؟،ی از دست من ناراحت شد-
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 ی آروم سرشو آورد جلو و تور،ی رو ندادم و سرمو انداختم زجوابش
  :صورتم گفت

  
 رو داشتم رادی انی اشهیهم.  خواستم ناراحتت کنمیمن نم ... زمی عز-

هرچند که قبول . ی شی دونستم دلخور مینم.  زنمیکه حرفم رو رک م
 ی خانوم متشخص اونطور حرف مهی با دیمن نبا. دارم کارم زشت بود

  ! رو گفتمقتیباور کن حق... اما . زدم
  

  : چپ نگاش کردم که خنده اش گرفت و گفتچپ
  
   منو؟ی بخشی م-
  

  : باال انداختم ، سرشو جلو اورد و گفتابرومو
  
  ... رحم باشن ی تونن بی خوشگل نمی چشمانی ا،ی بخشی م-
  

سرم رو پرت کردم عقب و از .  و قهقهه زدممری خودم رو بگی جلونتونستم
 بدنم، آروم در یدستشو انداخت دور کمرم و خم شد رو. دمیته دل خند
  :گوشم گفت

  
   ...زمی عزیفتی ن-
  

 یچیاما ه! یزیچ ... یحرارت ... یحس!  شدی مور مورم مدی بانایقی االن
   ...میستی باعث شد هر دو صاف بامزی خشن جیصدا! یچیبه ه

  
  ! نگذره بد-
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  : کردم و گفتمی سرفه اتک

  
   ...شونی امزی ج-
  
  : خشونت گفتی اندکبا
  
  .ستی نی به معرفازین...  شناسم ی م-
  

  : گفتدهی باال پری با ابروادوارد
  
   کجاست؟تی پس ک؟ییتنها ... مزی ج-
  

  : منقبض شد و شمرده شمرده گفتمزی جفک
  
  .می تموم کردتی مدت هاست با کی نگو که خبر ندار-
  
 مجدد بده دست ی به ادوارد فرصت حرفنکهی حرف قبل از انی دنبال ابه

  : و گفتدیمن رو کش
  
  . افسون جان کارت دارمای ب-
  
...  کنن یچقدر منو دست به دست م!  مردا منو خل کردننی خدا ایا
 ی سمتم اما فرصت نمانی خوان بی هم مگهی دی هایلی که خدمی دیم

.  شده بوددانی که تازه وارد ممزیج... دوارد و  و الیبا وجود دن. کردن
  : رقص و گفتستیمنو برد وسط پ
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  ... خوام باهات برقصم افسون ی م-
  

 شیناچاراً همراه.  مخالفت کنم مشغول شدای من موافقت نکهی از اقبل
  :کردم و گفتم

  
  ؟ی هستلی دوست دنی تو جد-
  
 نجای کردم ایمفک ن.  خوشحالماری حسن تصادف بسنی آره و از ا-
  !نمتیبب
  

 گهی راه دهی اش، از نهی سیسرم رو چسبوندم رو. پسره پرو!  خودتجون
  :گفتم. و کوبنده تر وارد شدم

  
  ! خسته امیلی خ-
  

  : زمزمه کرددم،ی شنی می گوشم به خوبری ضربان تند قلبش رو زیصدا
  
   جا؟نی هم؟ی بخوابی خوای م-
  
 حواسش نبود، پس چشمامو یسک.  به دور و برم نگاه کردمی چشمریز

  : کشدار گفتمییبستم و با صدا
  
   داره؟یرادی ا-
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   اتاقت؟ی ببرمت توی خوایم ... زمی افسون، عز-
  
   .امی ی می اگه بغلم کن-
  
 ی قلبش هم لحظه به لحظه باالتر می تعجب کرده، صدای بود حسابدایپ

  .رفت
  
  ! افسون-
  
  ه؟ی چ-
  
  ش؟یه به خاطر خراب کردن مهمون هر دومون رو بکشلی دنی خوای م-
  
 ی توام کمکم ماد،ی ی خب من خوابم مم؟ی رو خراب کردشی مگه مهمون-
   ...گهی دیکن
  
 ی شه و بعدش می شام سرو می صبر کنگهی ساعت دمیفقط ن ... زمی عز-

  .ی استراحت کنی راحت بریتون
  
   ...مزی ج-
  
   جانم؟-
  
  ؟ی کار داری چنجای تو ا-
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 ری تنی کردم و ای می آدم مست خواب آلود رو بازهی  داشتم نقشقشنگ
 دی چونه ام و سرم رو کشری دستش رو گذاشت زمزیج.  بودمزیخالص ج

 حالش دمی فهمیاز چشماش م.  خمار شده نگاش کردمیبا چشما. باال
 داشت لذت یچه لذت.  شدی دلم قند آب میتو. چقدر اسفبار شده

  :گفت آهسته مزیج. انتقام
  
   دختر؟ تو چته-
  
  ... بغلم کن -
  
  ... افسون -
  
 ... مزی جی مگه نه؟ تو دوسم دار،ی خونم که دوسم داری از چشمات م-

   ...یدوسم دار
  
 دهی بوسیاالن اصال برا!  سرش رو آورد جلو، اوه نهخودی از خود بمزیج

  : اش و گفتمنهی سیدستم رو گذاشتم رو. شدن اماده نبودم
  
  ؟یدی شن-
  
  : و گفتستادی ا وسط کارچارهیب

  
  و؟ی چ-
  
  ...ببخش ...  برم دی زنه، من بای داره صدام می دن-
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دو مرد امشب .  و با سرعت ازش دور شدمرهی ندادم جلوم رو بگاجازه
 ی مدیحاال با.  بهشون برسهیزیتشنه تشنه شدن اما قرار نبود از من چ

نار  خشن شده بود، طبق معمول کی که حسابیلیدن. لیرفتم سر وقت دن
 نگاه هیبا .  بودستادهی هم کنارشون ای اگهی بود و مرد دیدوروث

 توجه رفتم کنارشون و یب... سر پائولو .  بودی دوروثیبابا... شناختمش 
.  در اوردی شد مسخره بازی سر پائولو نمیجلو.  باشمی کردم رسمیسع

  :گفتم
  
  ؟یای شه بی لحظه مهی...  جان لی دن-
  
نگاه هر دو .  تکون داد و اومد سمتمیولو و دوروث سر پائی برای سرلیدن

  : و گفتمستادمیصاف ا.  شده بودخکوبی ما مینفر اون ها رو
  
  ... خوام برم بخوابم ی خسته ام، میلی من خلی دن-
  
 تکون داد و ی درهم سری بزنه با همون اخمای حرفنکهی بدون الیدن
  : اومد و گفتعی سرهیدا.  رو صدا زدهیدا
  
  ده؟ شیزی چ-
  
  ... شام رو سرو کنن نی بگ-
  

  : انداخت و گفتفشی به ساعت ظری نگاههیدا
  
   !لی زوده دنیلی االن ؟ االن که خ-
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  ... افسون خسته است -
  
  ... اما -
  
  .نی دستور شام رو بده،ی که گفتم دانی هم-
  

 خواست لی به من انداخت و ازمون فاصله گرفت، دنی نگاه پر خشمهیدا
  : و گفتمدمی رو کشبرگرده که کتش

  
   ...ی دنستی حالم خوب ن-
  

  : نگام کنه گفتنکهی ابدون
  
  ؟ی خوردادی ز-
  
  !فک کنم...  اوممم -
  
  .اصالً دوست ندارم امشب آبرومون بره!  حواست رو خوب جمع کن-
  
  ...کاش همه برن ...  حواسم جمعه -
  
  ... همه رفتن گهی ساعت دکیتا ...  آروم باش افسون -
  

 از مبل ها یکی ی بگم ازش فاصله گرفتم و خودمو رویزی چنکهی ابدون
.  بمونهنجای ای ذاشتم امشب دوروثی مدینبا. انداختم و چشمامو بستم

  ...محال بود بذارم 
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 یلیانتظارم خ.  فرا بخوننی شدم تا مهمونا رو به سالن غذا خورمنتظر

د داشتم  بود که من اصالً مست نبودم اما قصنی اقتیحق. دیطول نکش
اون همه نگاه .  شدیاعصابم کم کم داشت خورد م. یخودمو بزنم به مست

 برنامه ها نی و ازای چنیمن که اهل ا.  خودم داغونم کرده بودیهرزه رو
 یی بود که مجبور بودم دست به چه کارهادهی کارم به کجا رسنیبب! ودمنب

.  رو نداشتمزیمحوصله رفتن سر .  پا انداختم و چشمامو بستمیپا رو! بزنم
 غذا یادوارد با ظرف. ارهی ی هم دوام نمیلی خمیی دونستم که تنهایم

  :کنارم اومد و گفت
  
  
  
  .ی دارمی نگو که رژ-
  

  : زدم و گفتلبخند
  
  . نداشته باشممی به رژازی نقص هست که نی اونقدر بکلمی نه ه-
  

  : و گفتدیخند
  
  ارم؟ی برات بی خوری میزی چ-
  
  ... خوردم یلیخ...  نه ممنون -
  

  :ادوارد از گوشه چشم نگام کرد و گفت...  کشدار شده بود صدام
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   ؟ی خوردالسی چند تا گ-
  
  : دروغ گفتمبه
  
   ...یلیخ... پنج تا ... چهار تا ...  دونم ی نم-
  
  !!نهمه؟ی ا-
  

  : بردم باال و گفتمدستمو
  
  . جمعیپای ها و خوش تافهی همه خوش قی به سالمت-
  

  : و گفتدیخند
  
   ...ی شی تر می**س**ک** سی شی مست م-
  

 ی بخواد می و هر چستی نمی حالیچیفکرکرد من مستم ه! کهیمرت! هان
  : و گفتمدمیدستشو چسب. تونه بگه

  
  م؟ی**س**ک** من سیعنی...  اوممم -
  

  : آورد جلو و گفتسرشو
  
  !!!یلی خ-
  

  : زدم و گفتمیچشمک
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  ؟ی چیعنی نی و ا-
  

  :مد جلو و گفت اوی لحظه دوروثهمون
  
  ... گرده یبابا دنبالت م...  ادوارد -
  

 از جا بلند یادوارد با خونسرد.  حرف با شک به ما نگاه کردنی از ابعد
  : به من زد و گفتیشد لبخند

  
  ... گردم ی بر م-
  

 نشست کنارم، یدوروث.  که پدرش منتظرش بودی هم رفت به سمتبعد
 پاش انداخت و ی پاشو رو؟ی چی کنار من نشست برانیتعجب کردم، ا

  :گفت
  
   باشه برات؟ی ادوارد لقمه بزرگی کنی فکر نم-
  

.  برخورد کنماستی کردم با اونم با سیسع! پس بگو چه مرگشه! آهان
  :با لبخند گفتم.  بستمی رو از رو مرمی اول شمشنی از همدینبا
  
  . ندارمی من با ادوارد کار-
  
  ! آره مشخصه-
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 ی دور و بر من مادی که داداشت زیوجه شده باش متدی اگه مشخصه با-
  !انی جرنی از استمی خوشحال نیلیمطمئن باش منم خ. پلکه

  
  ؟ی جد-
  

  :از سر جام بلند شدم و گفتم.  شدی از زور حرص منفجر مداشت
  
  ! صد در صد-
  

مهمونا کم .  بزنه رفتم اون سمت سالنی بهش فرصت بدم حرفنکهی ابدون
  : اومد سمتم و گفتلیدن.  رفتنی کردن و می میکم داشتن خداحافظ

  
   ...ی خداحافظی برا،ی بهتره کنار من باش-
  

  : بهش و با لحن مست آلودم گفتمدمیچسب
  
   ...ی نکردی دوستت ندارم ، امشب اصال به من توجه-
  
  ! افسونسای صاف وا-
  
  ! خــــوامی نم-
  
  : تحکم گفتبا
  
  ! افسون-
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 کم خودم رو جمع و جور هی.  شدنکی لحظه چند نفر بهمون نزدهمون
  ...کردم 

  
  : بهش و گفتمدمی رفتن دوباره چسبیوقت

  
  ! خودمو عشقهلیدن!  همهی گور بابا-
  
  : خشم نگام کرد و گفتبا
  
 ی خوایم! ؟ی مست بشنقدری که ای اونقدر بخوری مجبور بود-

  ؟یآبرومون رو ببر
  
 بهمون گهیخونواده د هی.  بودی الزمه مستدنیخند.  ته دل قهقهه زدماز

 اومد مزیبعد از اونا ج.  و تشکریبازم مراسم خداحافظ.  شدنکینزد
 لشی دونستم دلینم.  بودی غم خاصهی چشماش ی توچارهیب. سمتمون

. ستادی من ای دست داد و جلولیبا دن.  نداشتیتی برام هم اهمهیچ
  : صورتش تکون دادم و گفتمی رو چند بار جلونگشتمسکسکه کردم ا

  
 یمن که م. نی با هم دوست شدی چه جورنی باشه به من نگفتادتونی -

  !هست ... ی خبرهی نجایدونم ا
  
  : زد و گفتی پوزخندمزیج
  
  ... راحت التیخ! ستی نی خبرچی ه-
  
  : سمت خودش و گفتدی منو کشلیدن
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   ...مزی جمتیدی دمی خوشحال شد-
  

اعتراض فقط  هم بدون مزی جچارهیب.  گفت برهی داشت بهش مرسما
  :زمزمه کرد

  
  ... خورده یادیز...  مواظبش باش -
  
 دستم لیدن.  شدی میکم کم سالن داشت خال.  کرد و رفتی خداحافظو

 هی یمنم هر از گاه.  موقع دست از پا خطا نکنمهیرو گرفته بود که 
  : شد و گفتکی بهمون نزدیدوروث.  کردمیسکسکه م

  
   ...میا هم بخور بای ، بی ، شام نخوردزمی عزی دن-
  
  : داغون فقط گفتی با اعصابلیدن
  
  ! ندارملی م-
  
  ... شه که ی نم-
  
  ... ندارم لیگفتم م! ی دوروث-
  

  : و گفتدی کشی از سر آسودگی اومد سمتمون نفسهیدا
  
  ... گذشت ری به خنکهی مثل ا-
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 کرد دست من رو ول کرد ی رو باز مونشی که پاپی هم در حاللیدن
 یدوروث.  نفسش رو فوت کرد و سرش رو تکون داد،یل صندینشست رو

  :نشست کنارش و گفت
  
   ...زمی عزی خسته نباش-
  
  :دی تکون داد و پرسی باز هم سرلیدن
  
   بابا مامانت رفتن؟-
  
  ... باغه ی ادوارد توی آره ول-
  
  ! مونه؟ی م-
  
   احتماالً-
  
 هیدا. م کردی رو دک منای هر طور که شده بود ادیبا! چه شود!  بهبه

  :رفت سمت پله ها و گفت
  
  . رم استراحت کنمی ، ملی خسته ام دنیلی من خ-
  
   ...هی دای خسته نباش-
  

 توجه به من از جا بلند شد نشست ی بیدوروث.  کرد و رفتی تشکرهیدا
  : و گفتلی دنی پایرو
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 اتاقت ی تومیبلند شو بر. یشام هم که نخورد! ی خسته ایلی خزم،ی عز-
   ...ماساژت بدم

  
 که یاز جا بلند شدم و در حال. االن وقتش بود.  اومد سمت منلی دننگاه

  : خوردم گفتمیتلو تلو م
  
  ... با من برقصه ادی بیکی...  خوام برقصم ی مدم،ی من که نرقص-
  

 بهم پوزخند یدوروث.  شروع کردم به تکون دادن خودمی الکنطوریهم
 در هم شتری بلی دنی اخما گفت که باعث شدلی در گوش دنیزی چهیزد و 
  : و گفتمدمیدستشو کش. لیرفتم سمت دن... بشه 

  
  !یدیتو امشب با دخترت نرقص...  با من برقص ایب ... ی پاشو دن-
  
انگار از .  کردی با خنده داشت نگامون می از جا کنده شد ، دوروثلیدن

 برد و فکر ی مست شدم لذت مفی ول و کثی دخترانی من عدی دی منکهیا
 اون ی توجه به ادا اطوار هایب.  افتمی ملی کرد من از چشم دنیم

  : و گفتملیخودمو پرت کردم تو بغل دن
  
  ! چرخه؟یچرا همه جا داره م! رمای می افتم میم. ری منو سفت بگ-
  
 یدوروث.  کند و راه افتاد سمت پله هانی زمی حرکت منو از روهی با لیدن

  :از پشت سر گفت
  
   .زمی اتاق خودت عزای ب بخوابون ونوی ا-
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  :آروم دست و پا زدم و گفتم.  نگفت و از پله ها رفت باالیچی هلیدن
  
... گفتم خواب !  آخاد،ی ی خوام برقصم، من خوابم نمیمن م! لی دن-
   آره ؟؟ی من بخوابشی پیای یم
  
  :دی غرلیدن
  
  ! افسون ساکت باش-
  
 ی چه غلطنجای امزی ج ...یراست ... ادی بمزیبگو ج. ای خب ن؟یای ی نم-
   کرد؟ هان؟یم
  

  : گفتمهوی نداد و راه افتاد سمت اتاقم، جوابمو
  
بگو . نجاستیاون دوست دختر زشتت گفت ادوارد ا! نجاستی ادوارد ا-

 شمی پادی زنم امشب بیخودم از پنجره صداش م... نه تو نگو  ... ادیاون ب
...  

  
  : بلند شددادش

  
   افسون؟ی خفه بشی تونی م-
  
ادوارد  ... شمی پایب...  خوابم ی من امشب تنها نملیدن!  اوه چه خشن-
   ...ادی هم بمزیج ... ادیب
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 پرتم کرد بای اتاقمو باز کرد با پاش، منو برد سمت تخت خواب و تقردر
  : بگم گفتیزی بتونم چنکهیقبل از ا.  تختیرو
  
 ببرمت  شمی وگرنه مجبور م؟یدیفهم! ادیصدات هم در ن!  بخوابری بگ-
   ...خی دوش آب ریز
  
 یای یم ... یای که توام بیبه شرط...  دوست دارم دوش آب سردو -

  ؟یبابا دن
  

  : سمت در و گفترفت
  
  ... گم ی بخواب بهت م-
  

سرمو بردم ...  سمت پنجره و بازش کردم دمی اتاق که بسته شد پردر
  :دمی از پنجره و داد کشرونیب

  
  ... اتاق من ی توایب بامش... ادوارد ...  ادوارد -
  

 هی اتاق و اومد سمتم، تکی تودی پرلی حرفم تموم نشده بود که دنهنوز
  : کشدار گفتمدم،یدادم به پنجره و قاه قاه خند

  
  ...تو برو به دوست دخترت ! ادی ی االن م-
  
 صدا ی چشمام، بی دو تا دستش محکم بازوهامو چنگ زد و زل زد توبا

  .. شدم رهیبهش خ
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   ...دمی دلی رو از پشت دنیدر اتاقم اومد و بعد از اون دوروث یصدا
  
   ...گهی ولش کن د؟ی دنیای ی نم-
  
  : داشت گفتی که چشم از من بر نمنطوری هملیدن
  
  ...ادوارد رو هم ببر  ... ی بردیامشب با ... ی دوروث-
  

  : خفه گفتی زده و صدارونی از حدقه بی با چشمایدوروث
  
  !لی دن-
  
   ...ستیحالش خوب ن افسون -
  

  : با خشم گفتیدوروث
  
 من و برادرم رو از ست؟یبه من چه که حالش خوب ن!!  به من چه؟-
 حاال اون ست؟ی چون حال دختر خونده ات خوب نی کنی مرونی بنجایا

  از ما بهتر شده؟
  
  : و گفتی سمت دوروثدی دستاشو از بازوهام جدا کرد چرخلیدن
  
دوست !  مگه نه؟گهی دی دونیم!  شهی می باعث چی که مستی دونی م-

 هواشو داشته دیبا!  امشب افسون کار دست من و تو بده؟ خطرناکهیدار
  . برقرار کنهیباشم، اصالً دوست ندارم با ادوارد رابطه ا
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  : بر داشت کرده بود گفتی اگهی که طور دیدوروث
  
   مگه ادوراد چشه؟-
  
 دیالن که حالش بده باا! افسون بچه است!  هم خوبهیلی ادوارد خ-

. زهی کار کرده و باز دوباره به هم بریممکنه فردا بفهمه چ. رمیجلوشو بگ
  ! رو ندارهی رابطه اچی هیاون آمادگ

  
.  کردمی می بازلمی داشتم فدنی فهمی گفتم، وگرنه می میزی چهی دیبا

  ... شل و ول و مستانه دم،یخند
  
 ایب ... ی دنایب... بهترم  شهیامشب از هم!  خوبمیلی من خوبم، من خ-
   ...رونیبنداز ب... از اتاق من ...  دختره رو نیا...  من شیپ

  
  : با خشم گفتیدوروث

  
  !ستی دختره امشب اصال درست ننی تنها موندن توام با ا-
  
 فکر یدر مورد من چ!  دختر همه اش نوزده سالشهنیا! ی دوروث-

 اراده ی بنقدری منو ا؟رمی خودمو بگی تونم جلوی نمی فکر کرد؟یکرد
  ؟یشناخت

  
   ...ی ترسم دنی خوب، من م-
  
اما ... برو و ادوارد رو هم ببر ... نگران نباش !  افسون دختر منه-

  ... رو بهش نگو انیجر
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  : و گفتدی کشی آهیدوروث

  
 یمهمون.  کار کنشتری دخترت بتی تربی به بعد هم رونیاز ا...  باشه -
  !تسی مست کردن نی ما جایها
  
  ... کنم یباهاش صحبت م!  خوباری بس-
  

  : و گفتدی رو بوسلی خم شد دنیدوروث
  
   ...ری شب بخ-
  

 لی کردم بازم به نقشم ادامه بدم تا دنی سعی رفتن دوروثرونی از ببعد
  : تخت و گفتمیرفتم افتادم رو.  شکنمینفهمه دارم با دمم گردو م

  
   ...شمی پایب ... ی دنای ب-
  

 اومد لی بخوابه کنارم، دنادی کردم بی و دعوتش مدمی خندی غش مغش
  : و گفتستادی تخت انییپا
  
  ! باش و بخوابیدختر خوب. ی مونم تا بخوابی منجایمن ا!  افسون-
  

 تخت، ی رودمشی کشرانهی حرکت غافلگهی ی شدم دستشو گرفتم و توخم
.  تختی شد چون نتونست خودشو کنترل کنه و افتاد روری غافلگیحساب

  : گوششکی اونطرفش گذاشتم و سرمو بردم نزدنطرفی پاهامو اعیسر
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  ...فقط امشب ...  امشب نی هم،ی مونی تو امشب با من م-
  

  : کرد منو از خودش جدا کنه، در همون حال گفتیسع.  فوت کرد نفسشو
  
  ... دوش آب سرد ری ببرمت زدیبا!  ندارهدهی فا-
  
  : گفتمی لحن اغواگرانه ابا
  
  ... کنم ی خواد باهات آب بازی تو وان؟ دلم ممی با هم بریای ی م-
  

  : خفه بودصداش
  
  ! افســـــــون-
  
  آره؟... من هاتم؟ من جذابم؟ هستم ...  گه من هاتم ی ادوارد م-
  
  : گفتتی عصبانبا
  
  ! ادوراد غلط کرده-
  
  ...خشمتو هم دوست دارم ... من دوستت دارم  ... یدن!  اوه-
  
 نباری و ادمشی کنار زد و خواست بلند بشه که دوباره کش حرکت منوهی با

 بتونه خودشو جمع و جور کنه خودمو نکهیقبل از ا.  منیاون افتاد رو
 شد ی عصبلیدن. دمی باال و چند بار پشت سر هم گونه اش رو بوسدمیکش

  :دی و داد کشدی از جاش پرهوی
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  ! بس کن-
  

م، چونه ام شروع کرد به  خودم جمع شدیتو.  بودی وقت نقشه بعدحاال
 یلی کردن برام خهی بودم و گردهی از دادش ترسقتاًی حقنباریا. دنیلرز

 دستشو ی با کالفگدی قطره اشک که از چشمم چکنیاول. هم سخت نبود
 عیسر.  اتاق خودشی اتاق ها رفت تونی موهاش و از در بی تودیکش

 اشک دی که باییوقتا.  کردنهیمتنفر بودم از گر... اشکامو پاک کردم 
البته . رمی شد جلوش رو بگی نمدی که نبایی تونستم و وقتای نمختمی ریم

 ی از دلبرشتری خانوم بهی وقتا اشک یبعض.  هم بد نشده بودیلیاالن خ
از جا بلند شدم و لباسم رو عوض . ارهی مرد رو به زانو در بهی تونه یم

 از خودم یلی خ. تختی کمرنگ، رفتم توی لباس خواب صورتهی. کردم
 ی روز بعد اماده می و خودم رو برادمی خوابی مدیبا.  گرفته بودمیانرژ

   ... لی دنی براگهی دی اعصاب خوردهی و گهی روز دهی. کردم
  

 یفکرم حساب.  تختم موندمی شدم همونطور توداری که از خواب بصبح
 هیط البته فق!  کرده بودمی روادهی کم زهی دی شاشبید. مشغول شده بود

 شبی مطمئن بشه من دلی کردم تا دنی رفتار می االن طوردیبا... کم 
مهم . ادی ی نمادمی رو زای چیلی تظاهر کنم خدیمثالً با. مست مست بودم

با رخوت از جا .  کردمی باهاش صحبت ممزی در مورد جدی همه باازتر 
 شتری شراب بالسی گهی شبید.  کردی درد میلیسرم خ. بلند شدم

رفتم سمت کمد . اما همون هم باعث سر دردم شده بود! ه بودمنخورد
 یقدش تا رو.  رنگ تنم کردی صورتی راحترهنی پهیلباس هام و 

 تنگ و از اونجا به بعد نهی سری بود که تا زیزانوهام بود، مدلش هم طور
 سرم جمع کردم و بعد از یموهام رو باال.  شدی دار منیگشاد و چ

ساعت هفت صبح .  دو اتاقنی رفتم سمت در بمیاحت ری هایی دمپادنیپوش



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

215

 اتاقشه، بدون در زدن در رو باز کردم ی تولی دونستم هنوز دنیبود و م
 و ستادهی انهی آی حوله دور کمر جلوکی با برهنه مهی نلیدن. و رفتم تو

 من دستش که به صورتش دنیبا د.  زدن به صورتش بودویمشغول افتر ش
  : زدم و گفتمیلبخند.  شد بهمرهی خ زد ثابت شد ویضربه م

  
   ...ری سالم ، صبح بخ-
  

  :دمی کرد و به کارش ادامه داد، صداش رو به زحمت شناخم
  
   ...ری صبح به خ-
  

 به سمت تخت خوابش، نشستم لب تخت و خواستم سر حرف رو باز رفتم
  : گفتی خشکیکنم که با صدا

  
  !ه ندادادتی هی هم دادی شا؟ی در بزنیستی بلد ن-
  

  :با ناز گفتم.  خوردم، اما االن وقت ناراحت شدن و کم اوردن نبودجا
  
 اتاق بابام هم ی توامی خوام بی می دونستم وقتینم ... دیببخش!  اوه-
  . در بزنمدیبا
  

 رو دشی سفرهنی توجه به حرفم رفت سمت لباساش ، اول از همه پبدون
  : و در همون حال گفتدیپوش

  
  ... کارت رو بگو -
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 فرصت کنه مخالفت کنه مشغول بستن دکمه نکهی به طرفش و قبل از افتمر
  : گفتمعیهاش شدم و سر

  
 مزی جشبی کنم دیاما فکر م. ادی ی نمادمی یادی ززی چشبی من از د-
   توهم زدم؟ای بود، درسته؟ نجایا

  
 نکرد و دای که فرصت مخالفت با کار من رو هم پی جا خورد به طورلیدن

  :زمزمه کرد. دکمه هاش رو بستممن دونه دونه 
  
  ... درسته -
  

  : تموم شد، ازش فاصله گرفتم، چشمامو گرد کردم و گفتمکارم
  
  ؟ی کرد دنی می چه غلطنجای امزی ج-
  
  : رفت سمت شلوارش، برش داشت و گفتلیدن
  
  ... منه ی از دوستایکی مزی ج-
  

  :رفت سمت حمام و گفت. ینی شک و بدبی نگاش کردم، با اندکفقط
  
  . دمی محی برات توضامی ی اجازه بده شلوارم رو بپوشم ، بعد م-
  

  : و گفتدمیخند
  
  .ی کنی من لباس عوض نمیچرا جلو! ی دن-
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  : بخواد حرفش رو بخوره، رک گفتای خجالت بکشه نکهی ابدون

  
  ! دارهدن،ی پوشریاما لباس ز!  ندارهیرادی تو ای جلودنی شلوار پوش-
  

 عق زدن در ی ادایواشکی. حمام شد و در رو بست حرف وارد نی از ابعد
  : لب گفتمریآوردم و ز

  
  ...اه !  متنفرم از همه تون-
  

 بست از ی رنگش رو می مشکی که کمربند چرمی لحظه بعد در حالچند
  :حمام خارج شد و گفت

  
 به دیشا!  من اضافه شدهی که به جمع دوستاهی چند وقتمزی افسون، ج-

  ...خاطر تو 
  
  ؟ی چیعنی -
  
 ی نسبت به تو احساس خاصمزی جی دونی خودت خوب منکه،ی ایعنی -

 بشه، خودش رو به من کی دوباره بتونه به تو نزدنکهی ایداره، اون برا
  . کردهکینزد

  
  : گفتمیبا ناراحت!  سازهی ملی دلی چه جورنیبب!  بدجنسلی دنیا

  
 من ی دونیمتو که . ی دادی راه منجای اونو به ادیتو نبا! لی دنی ول-

  ...دوست ندارم 
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  : وسط حرفم و گفتاومد

  
 تی شکاهیبه بهونه .  سمج بودیلی خمزیاما ج...  دونم یم...  دونم ی م-
.  شد و بعد هم درخواستش رو مطرح کردکی پرونده به من نزدهیو 

  .نتونستم بهش بگم نه
  
  : گفتمی بغض ساختگبا
  
  رو بچسبونه به من؟ اگه اون بخواد خودش ستی برات مهم نیعنی -
  

.  و اومد به سمتمزی می رو که تازه زده بود به گردنش گذاشت روعطرش
.  به سمت باالدی و دستم رو کشستادیجلوم ا. هنوز لب تخت نشسته بودم

 نقدریچرا ا.  خمار خوش حالتشی چشمای و زل زدم توستادمیناچاراً ا
مامو بستم و نفس چش.  بود؟ با دستاش صورتم رو قاب گرفتبایبه نظرم ز

 هی جنبه شده بودم؟ ی من بای خوب بود یلی عطرش خیبو. دمی کشیقیع
  ...  تند و خنک یبو
  

  : گفتآروم
  
  ست؟ی نادتی یزی چشبیتو واقعاً از د...  افسون -
  

 آرومش که داشت منو یبا همون صدا.  تکون دادمی رو به نشونه نفسرم
  : گفتدی کشیبه خلسه م

  
  ؟ی مست نکنگهی بهم دی دی قول م-



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

219

  
   چرا؟-
  
  ! زننده بودیلی خشبیرفتارت د ... زمی عز-
  

  : رو متعجب و شرمنده نشون دادم و گفتمخودم
  
   همه رفت؟یآبروم جلو! ی وا-
  
  : تکون دادی اون بود که سرش رو به نشونه نفنباریا

  
  ...اما ...  و معقول ی جمع خوب بودی نه، جلو-
  
  ؟ی گی می پس چ؟ی اما چ-
  
  ...راستش افسون ...  خودمون یی تنهای تو-
  

  : پس زدم، خودمو چسبوندم بهش و گفتمدستشو
  
 که ی هستی تو تنها مردلیدن...  نداره یرادی خودمون که ایی تنهای تو-

 تونم ی که می هستی تنها کس؟ی فهمیم.  کنمنانیمن تونستم بهش اطم
  . کنمهیبهش تک

  
همه مردا دوست .  ذارهی م اثرلی دنی رویلی حرفا خنی دونستم ایم

 حس رو به طرف نی بتونه ای باشن و اگه زنی زن ها حامیدارن برا
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 لی دنی کردم چون دستایاشتباه نم.  شدهروزی پقتیمقابلش بده در حق
  :دور کمرم حلقه شد و گفت

  
  !ی دختر گل من-
  

  : شونه اش و گفتمی رو گذاشتم روسرم
  
 باز نجای پاش به ای چرا گذاشت.لی بشه دنکی بهم نزدمزی خوام جی نم-

  بشه؟
  
 مزی ذارم جینم. زمی نباش عزیچی من هواتو دارم نگران هی تا وقت-

  . کنهجادی ایبرات مزاحمت
  
  ؟ی دی قول م-
  
   ...زمی آره عز-
  

  : جدا شدم، بهش لبخند زدم و گفتمازش
  
  . بشهی شاکهی صبحونه که ممکنه دازی سر ممی برگهیحاال د ... ی مرس-
  
  :لبخند مهربونش دستش رو گذاشت پشت کمرم و گفت با
  
   ...می بر-
  

***  
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 وقت بود که آهسته رفته بودم و یلیخ.  بودمستادهی وسط اتاق امردد

 تالش کرده یلی خلی جلب اعتماد دوباره دنیبرا. آهسته اومده بودم
. اما خسته شده بودم.  رو به دست اورده بودمتشیمیبودم و دوباره صم

 ینجوری ایزندگ.  کنم، دوست داشتم تشنه اش کنمشیتم عصبدوست داش
هر روز  ... نی روتهی...  تکرار هی!  اجبار بودهی نداشت، یت من لذیبرا

 لی هم دنی گشتم ، گاهی رفتم دانشگاه، بعد خودم بر می ملیهمراه دن
 رفتم استخر و آموزش شنا ی دو روز هم میهفته ا.  گردوندیمنو بر م

 اعصاب ی و رونجای اومدی ی مبای هم که هر روز تقریوثدور. دمی دیم
 رو باز لیدر اتاق دن.  کردمی می فکر اساسهی دیبا! ت رفیمن راه م

 هی.  کردنهی بازاردیلی مشغول بمنی نشی دونستم که تویم. نبود... کردم 
 سمت دمیپر.  لبمی به ذهنم خطور کرد و لبخند نشست رویطانیفکر ش

 یلی خیلی لباس خهی.  کردمدای خوب پزی چهی! لویکمد لباس هام، ا
برش داشتم و !  هم نداشت و دکلته بودنیقه و آستیکوتاه قرمز رنگ که 

 یاما توجه. قدش هم از همه لباس هام کوتاه تر بود. دمی پوشعیسر
 دیبا...  توش دمیموهامو باز کردم و دستمو کش. نهی آیرفتم جلو. نکردم

رفتم سمت حموم و با سرعت .  نداشتدهی فاینجوریا.  کردمی مسشونیخ
نشستم !  شده بودی دورم، عالختمی و رزدمژل .  کردمسینور موهامو خ

هم ... هم دست .  تخت و با صبر و حوصله ناخن هامو الک سرخ زدمیرو
.  پرپشتشون کردمی زدم و حسابملی تموم شد به مژه هام ریوقت... پا 

 به یچشمک.  شدلی رژ لب قرمز تکمهی رژ گونه کمرنگ و هی با شمیآرا
 ی از روموی عکاسنی از رفتن دورببلق. خودم زدم و راه افتادم سمت در

 گرفته ادی خوب یلیبا ناز و خرامان خرامان راه رفتن رو خ.  بر داشتمزیم
 هی هم لیدن.  کس نبودچی هلیخدا رو شکر جز دن. نی نشمیرفتم تو. بودم

 ادیز. ی شلوار کتون مشکهید با  بودهی جذب پوشی شرت خاکستریت
خم . ومدی ی نمژشید هم به پرستیشا!  بپوشهیعادت نداشت لباس راحت
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 کنار نی شامپاوانی لهی.  بودی گرم بازی و حساباردیلی بزی میشده بود رو
 انگشت یال.  کردهی مییرای داد داشته از خودش پذی بود و نشون مزیم

راه .  بلند مشغول سوختن بودهیپا گاری سهیسبابه و وسط دست راستش هم 
  :افتادم طرفش و با ناز گفتم

  
  !ی دن-
  

 به ی پکری باال و نگام کنه، همونطور سر به زارهی سرش رو بنکهی ابدون
  : زد ، توپ رو شوت کرد و گفتگارشیس
  
   بله؟-
  
  رم؟ی عکس بگهی اردتیلی بزی اجازه هست با ملی دن-
  
  ؟ی چیبرا! ز؟ی با م-
  

  ! اه!  کردینم نگام یلعنت
  

  : زدمغر
  
  
  
  ... خب دوست دارم -
  
   ...ری بگایب...  باشه -
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.  و برش داشت که بخورهنشی شامپاوانیرفت سمت ل.  نگام نکردبازم
 متیوقت رو غن.  خاموش کردستالشی کریگاری سری زی رو توگارشیس

 از پاهامو یکی و دمیبه پهلو خواب. زی می جست رفتم روهیبا ... شمردم 
 رو هم به شکل قائم خم کردم و تا یکی شکمم جمع کردم و اون یوت

 دی چرخلیدن.  گذاشتمشی رو به نماکلمی شد سخاوتمندانه هی که مییجا
  :به سمت من گفت

  
  .... کونی دورب-
  

 که ی اغواگرانه زدم و در حالیلبخند.  دهنش خشک شدی حرف تواما
 بلندم که ی موهایدم تو دستمو هم فرو کرهی کردم ی باز مشتریپاهامو ب

  : پخش شده و نصف صورتم رو هم گرفته بود و گفتمزی می روشترشیب
  
  ... پاهام ، برش دار نیی رو گذاشتم پانی دوربای ب؟ی خوبم دن-
  
 نهیقفسه س.  کردی من و بدون حرف نگام می شده بود رورهی فقط خلیدن

ه عقب و با ناز  فرستادم بیسرم رو کم.  شدی منییاش تند تند باال و پا
  :در همون حال گفتم. دمیخند

  
  ؟ی خوری با چشمات منو میچرا دار! گهی دری عکسمو بگزم،ی عز-
  
 که زی می رودی رو محکم کوبنشی شامپاوانی اومد به سمتم، للی دفعه دنهی

 حرکت منو هیبا .  دستشی و دستمو گرفت تورونی بختی راتشیهمه محتو
  :دمی نالن،یی پازی از مدیکش

  
  !دستم ... یدن ... ی آ-
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  :دی ناله ام منو کشون کشون برد سمت در سالن و غری توجه به صدایب

  
  ! اتاقتی گمشو تو-
  

 راهرو و ی شوت کرد توباًیچون منو تقر!  فرصت نکردم حرف بزنمیحت
نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و پرت . دی رو محکم به هم کوبنیدر نشم

 ی نمیاونقدر که حت! دم در حد مرگتعجب کرده بو. نی زمیشدم رو
چرا . نی زمیتونستم خودم رو جمع و جور کنم و خشک شده بودم رو

 برخورد کرد؟ نکنه از من نطوریچرا با من ا! بود؟ محکم نقدری الیدن
 ی اونم مرمی خوام از اون انتقام بگیمتنفره؟ نکنه همونطور که من م

 کنه ی هاش فکر میمثل بچگ هنوزم دی کار رو با من بکنه؟ شانیخواد هم
 انتقامش رو هی بقخوادیاالن م!  خونواده اش مادر منهدنیعامل از هم پاش

.  زدی کرد و مچ دستم زق میبدنم درد م. به زور از جا بلند شدم! رهیبگ
 وقت بود کتک یلیخ. دی بغضم ترکهوی اتاقم و یلنگ لنگون رفتم تو

 یتصور هر برخورد. دمی دی آرامش رو میتازه داشتم رو. نخورده بودم
  :دمینشستم لب تخت و نال!  برخوردنی داشتم جز الیرو از دن

  
  !ی مامان، کاش بودییکجا!  مامان-
  

 یباورم نم.  اومد تولی در باز شد و دنهوی که دمی نالی لب مری زداشتم
 خواستم نفرت ی نمر،یسرم رو انداختم ز! شد خودش اومده باشه تو اتاقم

  : نعره اش بلند شدیصدا. بخونه چشمام یرو تو
  
  ! تنت جرش ندادمی اون لباسو تا تواری در ب-
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  : رو اوردم باال، نگاهم رو کنترل کردم و به زور گفتمسرم
  
   چرا؟-
  
  ! گمی چون من م-
  
   کار رو نکنم؟نی و اگه ا-
  

 ی و لجبازی به سرتقازی نی اوقات عالوه بر ظرافت و زنانگی گاهمردها
.  خوری بره تو سرهی به ی شی ملی تبدی باشعی مطشهیاگه هم. دارن

  : شد و گفتکی قدم بهم نزدهی! ی و بدری هار باشدی بایگاه
  
  !یاری ی درش م-
  
  ! کنمی نمی کارچی برخوردت رو ندونم هلیتا دل ... ارمی یدر نم-
  

  : دادش بلند شدی صدادوباره
  
دوست  ؟ی فهمیم! ی لباس بپوشینطوری من ای دوست ندارم جلو-

  !ندارم
  

  : پروا گفتمی و بکشی نزدرفتم
  
   افته؟ی می چرا؟ اتفاق-
  

  : گفتدهی جودهی موهاش و جوی دستش رو کرد توکالفه
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! اه...  به تو بگم نوی ادیمن نبا.  بشهنطوری ادینبا! ی کنی تو منو داغ م-

  ؟ی کنی کار می چیافسون دار
  
  : و گفتمدمیچرخ! نهیا! ولیا

  
چشم و دلت . لی دنیستی ندی بددیتوام ند!  ندارهیرادی اچی لباس من ه-

  ؟ی من داغ کندنی با ددیچرا با!  پرهیحساب
  

!  هم با خشمدی شد، شای منیی باال و پاجانی اش داشت با هنهی قفسه سباز
  :دیداد کش

  
 ی که در برابر تو دارم رو تا حاال جلویحس! ی دونم لعنتی خودمم نم-
  ! کس تجربه نکردمچیه
  

  :با ناز گفتم. دمی اراده خندی و برمی لبخندم رو بگی جلونستمنتو
  
 اش مشکل هی لباس ساده، بقهیبا ! رمی عکس بگهی من فقط خواستم ی ول-

  !توئه
  

 یاز ال!  دستاش، دستاش داغ داغ بودنی تودی جلو صورتمو کشاومد
  :دندوناش گفت

  
 ی جلد مجله های واسه رویری بگی خوای عکس می تو فکر کرد-

 دل ی نگو برا؟ی کنی مینجوری ای چی چه وضعشه؟ برانی ا؟یآنچنان
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 ی می افسون؟ چی خوای از من میتو چ! خودته که محاله باور کنم
  ؟یخوا

  
  : ابروم رو باال انداختم و با حرکت لبم گفتمی تاهی نگاش کردم و زیت

  
  ! خودتو-
  

ود داره،  وجی احساسهی سمت نی ادی فهمی مدیبا.  وقت اعتراف بوداالن
که بدونه هر موقع بخواد من در خدمتش !  تونه گرم ترش کنهی منیهم

  .رهی خودش رو بگیحاال براش سخت تره که بتونه جلو. هستم
  
 قلوه ی چشمام، اما من چشمامو دوختم به لبای با تعجب زل زد تولیدن

 تونستم بشنوم و ی بلندش رو می نفس هایصدا.  و خوش فرمشیا
 لبهاش و نیچشمام رو ما ب.  صورتم حس کنمینستم رو توی رو مشیداغ

زمزمه .  شد به لبهامرهی لحظه خهی هم لیدن. چشماش به نوسان اوردم
  :کردم

  
  
  
   ...ی دوستت دارم دن-
  
 لی دونستم دنیم.  و من چشمامو بستمنیی دفعه سرش رو اورد پاهی

،  به در ضربه زدیهنوز لباشو حس نکرده بودم که کس. شکست خورده
  : بلند شدهی دایهمزمان صدا

  
  ؟ی اتاقت هستیتو!  افسون-
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دوست داشتم .  دو اتاقنی با خشونت منو پس زد و رفت سمت در بلیدن
صورتش .  به سمتمدی وسط راه متوقف شد، چرخلیدن!  رو خفه کنمهیدا

  : به سمتم تکون داد و گفتدیقرمز شده بود، دستش رو به نشونه تهد
  
از ...  لحظه نی از هم؟یدیفهم!  افسونی کنیم م رو تموی بازنی ا-

 رفتار رو نی خوام ای نمگهید! یهمه چ!  تموم شدیهمه چ...  جا نیهم
  ! رو فراموش کنی دور و همه چزی افکار بچه گونه رو برنیا. نمیازت بب

  
 که هی تخت، دایولو شدم رو.  اتاقشی و رفت تودی حرف چرخنی از ابعد

 ی من رودنیبا د. ود، در اتاق رو باز کرد اومد تواز در زدن خسته شده ب
  :تخت گفت

  
   دختر؟ی دی چرا جواب نم؟ی هستنجای تو ا-
  

  : جام نشستم و گفتمسر
  
  ...خسته بودم  ... هی دادی اوه ببخش-
  
  : شده من و لباسم گفتشی به صورت آرای نگاهبا
  
  ؟ی قراره بریی جا-
  
  چطور مگه؟...  نه -
  
  :گفت توجه به سوالم یب
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   ...نتتی خواد ببیم! نهییپا...  ادوارد اومده -
  

 رو به دام لی که دوست داشتم دننقدری دلم بذارم؟ ای کجانویا! اوف
 یلی هام که خی از هم کالسیکی وی متای مزی جایبکشم نسبت به ادوارد 

از جا بلند شدم .  نداشتمی خاصجانی داده بود حس و هریوقت بود بهم گ
  :و گفتم

  
  . لباس عوض کنمدیبا! امی ی االن مه،یشه دا با-
  

  : لب غر زدری سرشو تکون داد، راه افتاد سمت در و زهیدا
  
  ! کنهی خودش لباس عوض میبرا!  چشهستی معلوم ن-
  

 ی به رنگ صورتنی شلوار جهیرفتم سمت کمد لباس هام، .  ام گرفتخنده
 رو هم شمیرا ، آدمیتند تند پوش. ی و صورتدی تاپ سفهیدر اوردم با 

 لحظه هی.  نبودلی از دنیخبر. رونیکمرنگ کردم و رفتم از اتاق ب
 ی عطرش هنوز هم تویبو. دمی کشقیچشمامو بستم و چند بار نفس عم

  ...رفتم سمت پله ها .  دونم چه مرگم شده بودینم! یلعنت. مشامم بود
  

ه ها  نشسته بود و منتظر به پلی کامال رسمی سلطنتی مبل های روادوارد
 کردم یسع.  من لبخند زد و از جا بلند شددنیبا د. چشم دوخته بود

  :لبخند بزنم، رفتم به سمتش و قبل از من اون گفت
  
  !ریعصر بخ...  سالم -
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  .ریعصر شما هم بخ...  سالم -
  
دستشو فشردم و .  لذت سر تا پامو نگاه کرد و دستشو به سمتم دراز کردبا

 و یی و چاوهی بساط مزی میز خدمتکارها رو ایکی. ناچارا کنارش نشستم
ادوارد هم .  دور و برمون نبودی از کسیخبر.  بوددهی رو چی شکالتکیک

  : گفتی آهسته ای سو استفاده کرد و با صدانیاز هم
  
  ... برات تنگ شده بود یلی دلم خ-
  
  : دادم و گفتملشی لبخند کمرنگ تحوهی

  
   ...ی اوه مرس-
  
   نشده بود؟ من تنگی تو دلت برا-
  

دستشو اورد جلو ، دستمو .  زود بودی هر حرفیبرا.  نگاش کردمفقط
  :گرفت و گفت

  
 باهات دیبا!  شام منو قبول کنشنهادی کنم پیخواهش م...  افسون -

  .حرف بزنم
  
  ... اما ادوارد -
  
  !خواهش کردم...  اما نداره -
  
  ! من واقعا سرم شلوغه-



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

231

  
 روز بعد از هی ی تونی میبخوا که اگه ی دونی خودت هم خوب م-

  .یدانشگاهت با من قرار بذار
  
  ...خب ...  راستش -
  

  : از پشت سرمون بلند شدلی دنی بگم که صدای بودم چمونده
  
   ...زی سالم ادوارد عز-
  

 و باهاش لیرفت به طرف دن.  و دست من رو رها کرددی از جا پرادوارد
 ارتباط با ی واقعا برااالن.  پوست لبم شدمدنیمشغول جو. دست داد

 رو از راه به لی اول دندی گذشت، بای کم مهی دیبا. ادوارد آماده نبودم
 دی فهمی ملی کردم و دنی با ادوارد برقرار میاگه رابطه ا.  کردمیدر م

 ی کردم و بعد می وابسته می رو حسابلی دندیبا!  شدی خراب میهمه چ
 خورد و من به خواسته ی می ضربه بدلیاون موقع دن. رفتم سراغ ادوارد

 نگاه کردم و نگاه لی لحظه به دنهی.  بودنیآره راهش هم. دمی رسیام م
 یتواالن ! فتهی دام بی مونده تا تویلینه هنوز خ. دمیاونو غرق ادوارد د

  :از جا بلند شدم و گفتم! فتهی دام عشق بی تودیبا. دام هوسه
  
 ی برم تودیس دارم با کم درهی خوشحال شدم من دنتی ادوارد از د-

  ...اتاقم 
  

  : از جا بلند شد و گفتی با ناراحتادوارد
  
  ! افسون-
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  !نهی درسام سنگیلیخ ... دی ببخش-
  
  : که زل زده بود به ما دو نفر گفتلی توجه به حضور دنیب

  
  ! پس شماره ت رو بهم بده-
  

  : سمت پله ها و گفتمرفتم
  
   ...ری بگلی از دن-
  

 یم.  زدم و رفتم از پله ها باالی پنهانی چشمکلی داغ دن وزی به نگاه تبعد
 سر منو به نکهی ای برادیشا.  دهی شماره منو به ادوارد ملیدونستم که دن

  ! بهترهیلی خینجوریا!  گرم کنهیشکل
  

 ی خوب میلی رو خی دوروثی ساعت نه، صدای شده بود، حدوداشب
خودم رو . تم اصال حوصله رروبرو شدن باهاش رو نداشی ولدمیشن

 یصدا.  کاناپه کنار اتاقم و مشغول مطالعه رمان شدمیانداختم رو
 ی بازاردیلی بلیداشت با دن.  رفتی می مخم اسکی بدجور رویدوروث

 ی صداشون رو می بود به خوبمنی سالن نشکی کرد و چون اتاقم نزدیم
 که یی ناز و اداها،ی دوروثی خنده هال،ی دنی خنده هایصدا. دمیشن
رمانم .  به همختنی ری همه و همه داشتن اعصابمو مومدی ی ملی دنیابر

 کردم تا هم ی می کارهی دیرو پرت کردم اون سمت و از جا بلند شدم، با
 رفتم سمت در که یداشتم م. ام چارهیخودم خنک بشم هم اعصاب ب

شماره اش ناشناس بود، با شک و . ناچارا برگشتم.  صداش بلند شدمیگوش
  :اب دادم جودیترد



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

233

  
  ... الو -
  
  ... سالم فرشته خوشگل -
  

 بود؟ خودش ی کیعنی!  مرد بودهی ی به ذهنم فشار اوردم، صدایکم
  : گفتعیسر

  
   ...ی ادواردم خانوم فرار-
  

 خودت لی دنیا!  شماره مو دادلی لبم، پس دنی نشست رویطانی شلبخند
  :گفتم!  که لعنت بر خودت بادیکرد

  
  ن؟یشماره منو ازکجا آورد... سالم ...  اوه -
  
 خواست بده و مصر بود که من یهر چند که نم.  گرفتملیاز دن!  معلومه-

  ... حرفام نیاما منم سمج تر از ا. رمیاز خودت بگ
  

  :با لبخند گفت.  مورد باهاش موافق بودمنی ادر
  
  !قبول دارم...  بله -
  

  : و گفتدیخند
  
  ! دارمینم رو بخوام دست از سرش بر یزی من اگه چ-
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  ؟ی چیعنی نی و ا-
  
   ...یدی فهم-
  
   ...دمی نفهم-
  
  ... افسون -
  
   بله؟-
  
  ... باهات حرف بزنم دی ، بانمتی خوام ببی م-
  
  ... گفتم که -
  
  ! کنمیخواهش م...  فرصت هی خواهشا نگو وقت ندارم، -
  
  ! ادوارد-
  
 با هم دی با تو حرف بزنم ، بادیمن با.  کنمی رو قبول نمی حرفچی ه-
  .رونی بمیبر
  
  ؟ی صحبت کردلی مورد با دننی در ا-
  
  !ی داراری ، تو واسه خودت اختدمی ندیازی نه ، ن-
  
  ! صد در صد-
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  ؟یری پذی پس م-
  
  ... باور کن -
  
   کجا؟؟یک...  افسون -
  
  : فرستادم و گفتمرونی نفسم رو با صدا بچوندش،ی شد پی نمگهید
  
  ... دونم ی نم-
  

  :وق شد پر از شصداش
  
 امی یفردا بعد از دانشگاهت منتظرم باش، م! زمی دونم عزی من می ول-

  ...دنبالت 
  
  ... زود برگردم یلی خدی بای باشه، ول-
  
  ... دم یقول م!  زودیلی خزم،ی باشه عز-
  

 آب نمک ی ادوارد رو توی بد نبود اگه تا مدتدی ام گرفته بود، شاخنده
 بپوشم؟ یچ.  و رفتم تو فکر فردامید کریبا هم خداحافظ.  خوابوندمیم

 کردم که حواسم رو ی شام هر کارزیباهاش چطور برخورد کنم؟ سر م
 با دست داشتی غذا بر میدوروث. بدم به فردا و قرارم با ادوارد نشد

 لی دنافهیاز ق.  کردی و از گوشه چشم به من نگاه ملی دهن دنی توکردیم
 هم هی داافهیق. تعجب کرده ی دوروثی که چقدر از کارادمی فهمیم
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 یخنده ام گرفته بود اما بدتر از اون داشتم حرص م!!!  شده بودیدنید
 شوندم سر جاش اسمم رو عوض ی دختر رو اگه امشب نمنیمن ا. خوردم

  : بلند شدم و گفتمزی زود از سر میلیخ.  کردمیم
  
به  من برم نیاگه اجازه بد.  خوشمزه شده بودیلیخ!  جانهی ممنون دا-

  . ترسم خواب بمونمیفردا صبح زود کالس دارم م. اتاقم
  

  : تکون داد و گفتی سرهیدا
  
  .ی بری تونی خب میلی خ-
  

  : و گفتملی سمت دنرفتم
  
  ؟ی با من نداری کار،ی بابا دن-
  
  : چشمام نگاه کنه سرشو تکون داد و گفتی تونکهی بدون الیدن
  
  .ی نه خوب بخواب-
  

  : و گفتممدی شدم گونه اش رو بوسخم
  
  !نطوری توام هم-
  
 هم ی با دوروثی سر سرنمی ازش ببی نموندم که عکس العملگهید

  ... کردم و رفتم از پله ها باال یخداحافظ
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***  
  

 لب غر غر ری تنم عرق سرد نشسته بود، زی رون،ی زمی رودمی کوبپاهامو
  :کردم

  
  ... دختره نکبت -
  

 به نهی آی توینگاه! ه بود ام کردوونهی دی دوروثدی شدی و صداهاسر
 لی بودم که دندهی رو پوشیهمون لباس خواب!  بودمیخودم انداختم، عال

 ی تو ذهنم تداعلی دنی صدای مشکری انتخاب کرده بود، حری دوروثیبرا
  :شد

  
  ! شهی کننده موونهی د-
  
موهامو اطرافم رها کردم و رفتم .  کننده شده بودموونهی من واقعاً دو

 چشمام ری اشک زی که دستم بود آب جای آبوانی از لیکم. سمت در
 هاشون اون افهیق!  وسطدمی حرکت در اتاق رو باز کردم پرهی و با ختمیر

از اون .  بودی وسط اتاق مشغول رقص و دلبریدوروث!  بودیدنیلحظه د
حاال وسط کار بود و ! فی گفتن رقص کثیبهش م!  خاصیقصامدل ر

 که ی با باال تنه برهنه در حالی دوروث. هم لب تخت نشسته بودلیدن
 مونده رهی گرد شده از ترس خیدستاشو حائل بدنش کرده بود با چشما

 و با هق لی رفتم سمت دنعی جلوه کنم سریعی طبنکهی ایبرا.  منیبود رو
 بغلش نگه ی هنگ کرده بود، اما محکم منو تولیدن.  بغلشی تودمیهق پر

  :داشت و گفت
  
  ؟ی کنی مهی چرا گرزم،یعز شده افسون؟ ی چ-
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  : هق هق گفتمونیم
  
 ایب...  ترسم یمن م!  کنهی ولم نملیدن.  باز اومده بود سراغمکی فردر-
  !یدن ... یوا ... لیدن...  من شیپ

  
  :دمیصداشو کنار گوشم شن.  شدشتری دور کمرم بلی دنی دستافشار

  
اد بازم  کنه بخوی غلط مکیفردر ... زمی نترس عز؟یدی باز خواب د-
  ... من نیریش.  دلمزیآروم باش عز... آروم باش .  کنهتتیاذ
  

 بلند ی دوروثنی خشمگیصدا.  کردی دلم آب می داشت قند توحرفاش
  :شد

  
  !ی دن-
  
  : گفتنی خشمگی کرد با صدای که کمر منو نوازش منطوری هملیدن
  
  ! حالش بده؟ینی بی نم-
  

  : شد گفتی که داشت منفجر میدوروث
  
  ... بگو ییتوام واسه دختر جونت الال!  رمین م پس م-
  
  : تفاوت گفتی کامال بلیدن
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 پاشنه یدوست ندارم از صدا.  بپوشنیی خواهشا کفشات رو طبقه پا-
  ... بدخواب بشه هیهات دا

  
 که ی بود رو اعصاب خرابی آب خنکی دوروثنی خشمگی نفس هایصدا

دن در نشون داد که  بسته شیصدا. تا اون لحظه برام درست کرده بود
 همراه شد با نوازش لی دنیبه هق هقم ادامه دادم، صدا.  رفتهیدوروث
  : موهامی اش تودهی کشیانگشتا

  
 و شبات آشفته نشه؟ ینی خواب بد نبنقدری کار کنم که ای چزم،ی عز-

  ... ده ی تو عذابم مدنی تونم آرومت کنم؟ عذاب کشی میدختر چه جور
  
  ! کنمیخواهش م ... تنهام نذار ... لی دن-
  
  !شهیهم ... شتمی پشهیمن هم ... زمی ذارم عزی تنهات نم-
  

  : چسبوندم و گفتملی به دنشتری بخودمو
  
  !لی بغلم کن دن-
  

 ی شد و سرم رو گذاشت تودهیچی محکم تر دور شونه ام پلی دنیدستا
 تا نفس داغم گردنش دمی کشی مقی عمیاز عمد نفس ها.  گردنشیگود

  :ه، زمزمه کردرو بسوزون
  
   افسون؟-
  
   هوم؟-
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   دختر؟ی که تو دارهی چه جاذبه انی ا-
  
  ؟ی چه جاذبه ا-
  
 ی مداریتو بخواب من ب...  اتاقت ی تومیپاشو بر ... دونمینم ... یچی ه-

  ...مونم تا خوابت ببره 
  
  : و گفتمدمی بهش چسبشتریب

  
 لیدن ... یاش خوام تو کنارم بیم...  تو بخوابم شی پخوامیم...  نه -

  ! کنمیخواهش م
  
  : منو از دور کمرش باز کنه و گفتی کرد دستای سعلیدن
  
 اتاق ی تومیاما بهتره بر...  مونم یمن کنارت م... باشه  ... زمی عز-

  ...خودت 
  
 هی.  روشن بودلیاز جا بلند شدم، آباژور کنار تخت دن.  نزدمی حرفگهید

 پوستم یرنگ صورت. کرده بود اتاق رو روشن ی کمرنگیلی خینور صورت
از عمد .  دادی تر نشون مبی رو دلفرکلمی خوش رنگ تر و هشهیرو از هم

.  برهنه رفتم سمت اتاقمینرم نرم با پاها.  کردمشتری کمرم رو بیگود
 لب دمی نه که دای پشت سرم هست نمی تا ببلی سمت دندمی راه چرخسطو

 لبم، زمزمه وار یولبخند نشست ر. تخت خشک شده و زل زده به من
  :گفتم
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   !زمی اوه عز-
  

 قدم رفتم هی.  آب دهنش رو قورت داد و از جا بلند شدلی کردم دنحس
  :به سمتش، چشمامو بستم و گفتم

  
 شه یم... قدرت راه رفتن ندارم ...  من از ترس انگار فلج شدم ل،ی دن-

  ؟یمنو بغل کن
  
 یکیغرق در تار چشمامو که باز کردم خودم رو ومد،ی نیی صداچیه
  : بود، با ترس گفتماهیهمه جا س. دمید
  
  !لی دن-
  

   ...دمی خودم شنکی رو نزدصداش
  
  ... اتاقت ی تومیبر... نترس  ... نجامی ا-
  
  !ی دنگهی دنمی بی رو نمیی ؟ من جای چرا آباژور رو خاموش کرد-
  
وشن  که رنهی بهتر از ایلی خواری در و دی تومی باشه و برکی همه جا تار-

  ! شهی بهونه مهی برام یکیحداقل تار! فتهی اتفاق بنیباشه و ا
  

  : گفتمی کشداری با صدادم،ی رو کامل فهممنظورش
  
  !ــــــــلی دن-
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   ...میفقط بر!  نگویچیه ... ـــسی هــــ-
  
  . برمدی دونم از کدوم طرف باینم...  من -
  

ر اتاقم که باز د. دی شد و منو همراه خودش کشری دستش اسی دستم تومچ
 ی مدیشا. چشماشو بسته بود. لی سمت دندمیچرخ. دیشد نور به درون تاب

نشستم لب تخت . دمی و کشدار کشقیچند نفس عم. نهیخواست منو نب
  :خوابم و گفتم

  
  ؟ی خوابی مشمیپ ... لی دن-
  

  ... کنار تختم، چشماش هنوز بسته بودن واری زد به دهیتک
  
   ...دارمیمن ب... واب بخ...  تونم افسون ی نم-
  
  !ـــای ، بی حالم بده دن-
  

  : شد و زمزمه کردجادی ایقی ابروهاش خط عمنی بد،ی کشیقی عمآه
  
 ی ام موونهی دیدار... فقط بخواب  ... زمیبخواب عز ... نطوری منم هم-
  !یکن
  
  ... من ی دن-
  
  ! بخواب افسون-
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 شد یش ، م شد برم سمتیم.  نزدم ، االن وقتش نبودی حرفگهید
 ی نمی مقاومتچی دونستم که اراده اش در هم شکسته و هیببوسمش، م

 ی حتلی شدن دنکی تحریدوست نداشتم تو.  خواستمیاما االن نم. کنه
 حال خراب شتری بمی ندی باشه و اون لحظه شالی دخی درصد هم دوروثهی

و  و لحاف ردمیپس خواب!  بودی تمومش با دوروثمهی به خاطر کار نلیدن
  :زمزمه کردم.  بدنمی رودمیکش

  
   ...ری شب بخ-
  
  :دمی شنو
  
   ... ری شب بخ-
  
بچه ها داشتن دو تا دو .  دوشم و از جام بلند شدمی رو انداختم روفمیک

مغرورانه سرم رو گرفتم . رونی رفتن از در کالس بی سه تا سه تا مایتا 
 دانشگاه ی توی تونم دوست خوبی نمدمی دیوقت. باال و رفتم سمت در

.  کردم غرورم رو حفظ کنمی شدم و سعالیخی کنم کال بدای خودم پیبرا
   ...ستمی باعث شد سر جام باوی متی که صدارونی رفتم بی مداشتم

  
  ... افسون -
  

  : گفتمی به طرفش و به سرددمیچرخ
  
  ... برم دیمن قرار دارم با...  مت -
  
  ...استم  خویفقط م...  افسون رمی گی وقتت رو نمادی ز-
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 که ؟ی قبلت رو دوباره تکرار کنی حرفای خوای م؟ی چی خواستی م-

  ! خورمیمن به درد تو نم...  مت الیخیاز من خوشت اومده؟ ب
  
  !یاری ی من نمی برایلی وقت دلچی آخه چرا؟ تو ه-
  
 بود، اما چون لی کالس بود، قد بلند و خوش استی معمولی جز پسراویمت

 یلیخ.  رفتی به سمتش نمی کسادینداشت ز دختر پسند یجاذبه ها
 از حد متواضع ادیز.  زدی ساده حرف مد،ی پوشیساده لباس م. ساده بود

 ادی شد زی باعث منیو هم! و فروتن بود، جذبه نداشت، غرور نداشت
و من !  منیاز شانس من اون دست گذاشته بود رو.  نرنتشدخترا به سم

 نقشه من ی توویمت.  استفاده کنم نبودم ازش به عنوان طعمهلیاصال ما
  :نفسم رو فوت کردم و گفتم!  نداشتییجا
  
  !فرض کن من دوست پسر دارم ... وی متنی بب-
  

  : رو به چپ و راست تکون داد و گفتسرش
  
  . کنمیباور نم!  محاله-
  

  : سمت در و گفتمرفتم
  
  ... خودته لیم!  باشه باور نکن-
  

  :دی داد کشبای بلند کرد و پشت سرم تقرصداشو
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  . دارم افسونی من دست از سرت بر نم-
  

 و اونطرف نطرفیبا نگاه ا. رونی رفتم از دانشگاه بی حرفچی هبدون
 و گرفته بود، دستامو در آغوش یهوا برف.  رو از نظر گذروندمابونیخ

  : لب گفتمری و زدمیکش
  
  ! پس ادوارد؟یی کجا-
  

برف پاکن هاش با . اشه برام چراغ زد، احتمال دادم ادوارد بینیماش
 تونستم ینم.  رو بخار گرفته بودنی ماشی هاشهی کردن و شیسرعت کار م

 برفها محکم قدم برداشتم که سر نخورم و رفتم به ی رونمش،یدرست بب
  :دمی در رو باز کرد و صداش رو شننی به ماشدمی که رسنیهم. سمتش

  
  ... باال افسون جان ای ب-
  

 دهنم که با نفسم داغشون ی دستامو گرفتم جلو ونی ماشی تودمی پرعیسر
  : گرم ادوارد بلند شدیصدا. کنم

  
  !یخسته نباش...  سالم -
  

  : به طرفش و گفتمدمیچرخ
  
  ! زدهخی سرده مغزم هم یلیهوا خ ... دیببخش...  اوه سالم -
  

  : کرد و گفتادی رو زنشی ماشیبخار
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 خی... پر از مه .. .سرد !  بودهنی کنم، لندن تا بوده همی خواهش م-
  !یبارون... بندون 

  
  ... عادت کردم گهید...  آره -
  
   کالس خوب بود؟-
  
  ... خوب -
  

  : رو آورد به سمتم و گفتدستش
  
  .زمی کنم عزی دستت رو برات گرم می اگه افتخار بد-
  

 دستش فرمون رو هیبا .  دستشی زدم و دستم رو گذاشتم تویلبخند
.  دادی منو به نوبت ماساژ می اش دستاگهی کرد و با دست دیکنترل م

 ی از پاش هم کمک مدیوگرنه با!  بودکی اتوماتنشیخوبه دنده ماش
 ادوارد سکوت رو نکهی شد تا ای در سکوت سپریچند لحظه ا. گرفت

  :شکست و گفت
  
  ... شه یهنوز باورم نم! یشمی که پ،یینجای خوشحالم که ایلی خ-
  

  : زدم و گفتمیبخند کجل.  بدبختنی کرده بودم با اچه
  
   بدم؟نقدری چرا ؟ من ا-
  
  ! منی براینیتو بهتر. یتو از خوب هم خوب تر!  اوه نه-
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  ... از حد ادی زی ادوارد تو دار-
  

  : رو به نشونه سکوت باال آورد و گفتدستش
  
  ... دونم یم...  دونم ی م-
  
 ی ترسونیتو منو م.  خودت رو کنترل کنی کمی دونی پس اگه م-
  ...دوارد ا

  
  ؟ی چیترس برا...  من زی عز-
  

  ... خودم رو شرمنده نشون بدم ی کردم کمیسع
  
 یم... من خجالت !  حرف نزدهنطوری با من ایتا حاال کس...  خب -

  !کشم
  

  : بم شده گفتی ادوارد و با صدای نشست کنج لبالبخند
  
تو .  تو رو کشف نکرده بودهی دختر ، کسی حرف زدننطوری اقی تو ال-

  ... من ی برای شددهیآفر
  

  : و گفتمری انداختم زسرمو
  
  ! ادوارد-
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 دستامو ها کرد و سپس به نوبت ی کرد، اول کمکی رو به لباش نزددستم
 مجسمه هی نیدرست ع!  دادی بهم دست نمی حسچیه. دیاونها رو بوس

صداش  . ری انداختم زشتری سرمو بد،ی فهمی منوی ادیاما ادوارد نبا! بودم
  :ند شدبل
  
 دنبالش ی که عمریدختر.  کردمدایخوشحالم که تو رو پ...  خوشحالم -
  ... گشتم یم
  

  : رو گرفتم باال و گفتمسرم
  
  ؟ی که چی گشتی دنبالش م-
  
بتونم دوسش ... که بتونم .  هامو باهاش قسمت کنمیی که همه تنها-

 یحس نیاونم منو دوست داشته باشه، سالها بود دنبال چن. داشته باشم
  !بودم

  
  : نگاش کردم و گفتمی کنجکاوبا
  
  ؟یدی و االن بهش رس-
  
  : تونستم صداقتش رو حس کنم نگام کرد و گفتی خالصانه که می محبتبا
  
 ی میعنی!  طرفه استهیهنوز ... اما . دمی بهش رسگهیاالن د...  آره -

  زم؟ی که احساس من دو طرفه بشه افسون؟ آره عزیرسه روز
  

  :ال انداختم و گفتم ها مو باشونه
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  ...خب ...  بگم ادوارد ی دونم چی نم-
  
من بهت . ی مقدمه حرف زدم و تو شوکه شدی بیادیمن ز! ی حق دار-

 منو با دیبا. زمی عزی دم که خوب فکر کنیفرصت م...  دم یفرصت م
  .یهمه وجودت قبول کن

  
 ی برا ادوارد گرفتن فرصتچوندنی زدم، فعال تنها راه پی بهش لبخندفقط
  . بودیری گمیتصم

  
***  

  
  ؟ی کنی ام موونهی دیدار! وی اوه مت-
  
  : جلوم و گفتدیچیپ

  
فقط بهم اعتماد کن .  خوام بهت آرامش بدمی من م،ی کنی نه اشتباه م-

  ! کنمیخواهش م...  فرصت بهم بده هی! افسون
  
  :دمی دلم نالی شدم، توی می روانوی متی داشتم از دست اصرار هاگهید
  
من . ی من باشی های جز قربانیخودت خواست ... وی متیودت خواست خ-
   ...ی خودت خواست،یومدیاما تو کوتاه ن.  کنمی خواستم با تو بازینم
  

  : و گفتمدمی کشی آهناچاراً
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   کار کنم؟ی چدی من با-
  

  : و گفتدی درخشی اش از شادچهره
  
  ...فقط ... افسون جان فقط  ... زمی اوه عز-
  
  : به نفس گفتم اعتمادبا
  
 کنم باهات که یشماره ت رو بهم بده، هماهنگ م!  خب هول نشویلی خ-
   باشه؟رون،ی بمیبر
  
 بار بود که دلم داشت نیاول.  زبونش بند اومده بودی از خوشچارهیب

 از دستش شویگوش.  گرفته بودممویاما من تصم.  سوختی پسر مهی یبرا
 بهش دادم و شویدوباره گوش خودم، ی گوشیزنگ زدم رو. رونی بدمیکش

 براش تکون دادم و راه افتادم یسر. فمی کی خودمو هم انداختم تویگوش
.  مونده بودی هنوز خشک شده سر جاش باقچارهیب. دانشگاهسمت در 

روز به روز هوا . دمی تر کشنییکالهم رو پا.  دنبالمادی بلیمنتظر بودم دن
 ی کمیبه زود. ن بود زمستوی اخراگهیاما د.  شدیداشت سرد تر م

 درست یی صدادنیبا شن ... ی کردم، البته فقط کمی گرم رو حس میهوا
  :پشت سرم برگشتم

  
   ...زمی عز-
  
 ی می باغ برنی درست پشت سرم بود، به قول مامان هر دم از امزیج

 مزیدر هر صورت ج ... یحاال هر چ.  بودنی بود؟ فکر کنم همنیهم! رسد
بهم .  شدم بهشرهیمحو و مات خ!  کار کنمی دونستم چی نمگهیرو د
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 ی بغلش باقیبدون حرکت تو...  بغلش ی تودی شد و منو کشکینزد
  :صداش کنار گوشم بلند شد. موندم

  
!  افسونی انصافی بیلیخ.  تنگ شده بودیلیدلم برات خ!  عشق من-
  ؟یری گی وقت از من خبر نمچیچرا ه! ی انصافی بیلیخ
  
منو از ...  کار کنم ی چدی دونستم بایواقعاً نم حرکت مونده بودم و یب

 یچشما...  دستاش نیصورتم رو گرفت ب...  کم جدا کرد هیخودش 
  :زمزمه وار گفت...  زدن ی برق مشیخاکستر

  
  !همه وجودم...  افسون ی تو همه وجودم-
  

 صورتش کی نزددیصورتم رو کش.  بگمیزی تونستم در جوابش چی نمهنوز
  ... فشار داد میشونی پیار روو لباش رو چند ب

  
  :دمینال...  کنم دای کردم صدام رو پیسع
  
  !مزی ج-
  
  !با من حرف بزن... بگو ...  جانم -
  
  ؟ی شدینطوریتو چرا ا ... مزی ج-
  

  : از خودش جدا کرد، خنده اش گرفت و گفتی کممنو
  
  مگه نه؟...  خل شدم -
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  : خنده ام گرفت و گفتممنم

  
  ! کم نه-
  

  :کرد و در گوشم گفت خم سرشو
  
  ... لبخند تو ی من به فدای ا-
  

 به ناز یازیاصال ن.  حالش از همه خراب تر بود انگارمزیج!  بسته شدفکم
  :گفتم. خودش همه راه رو رفته بود. و عشوه نداشت

  
  ؟ی کنی کار می چنجای تو ا-
  
   ...لی امروز رفتم دفتر دن-
  
   خوب؟-
  
 شد ی داد و هوار کردم تا راضنقدری ا. شد شماره ت رو بدهی نمی راض-

   ...تونی دنبالت و برسونمت براامیمن ب
  
  : گرد شده گفتمیی چشمابا
  
  ؟ی دن-
  

  : حلقه کرد دور شونه من و گفتدستشو
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 می سهی خواد دخترش رو با کسینم! سهی خسیلیخ ... زمی آره عز-

  !ینی بی ، حاال مرمی گیاما من به زور تو رو ازش م. بشه
  

  : رو عوض کردم و گفتمحرف
  
  تون؟ی برای منو برسونیخوایتو م ... مزی ج-
  
   ...زمی آره عز-
  
  ؟ی با چ-
  
  : اونطرف تر از ما پارک شده بود اشاره کرد و گفتی که کمینی ماشبه
  
  ! با اون ابوقراضه-
  

  : و گفتمستادمی کردم، سر جام ای می نقش بازدی بادوباره
  
  !مزی جی نداشتنی تو که ماش-
  
  ... دفعه به خودش اومد و به تته پته افتاد هی

  
  .رمی گی وقتا ازش قرض می دوستمه، بعضنیماش... خب ...  خب -
  
  : تعجب گفتمبا
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  .ی گفتی در موردشون نمیزیقبالً چ! ی داریی چه دوستا-
  

   ...چونهی کرد با خنده بحث رو بپیسع
  
   ...گهی دمینی ما ا-
  

ر شدم، خودش هم از در سمت راننده  رو باز کرد و من سوانی ماشدر
  :سوار شد و گفت

  
   عسلم؟ی دارلی میزی چ-
  
  . خوام برم خونه استراحت کنمی خسته ام میلی نه خ-
  
  !زمی برات عزرمی بم-
  

  : چپ نگاش کردم و گفتمچپ
  
   ...ی حرف بزنینجوری دوست ندارم باهام امزی ج-
  

  : زد و گفتانهی موذیلبخند
  
 دوست شتری بتویمست. می خوردی میزی چهی بار ، می بریومدی ی کاش م-

  ...دارم 
  

  : خودمو گرفتم و گفتمی جلوی ام گرفت ولخنده
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   چه طور؟-
  

  : جمع کرد و گفتلبخندشو
  
  ! بماند-
  

 دستم، از گوشه چشم نگام ی رو گرفتم تومزی دراز کردم و دست جدستمو
ک انگشتم اشاره  پام گذاشتم و با نویدستشو رو. دی کشیقیکرد و نفس عم

 ی دست رانندگهی داشت با چارهی بمزیج. ام کف دستشو نرم نوازش کردم
 کرد و ی خواست دنده عوض کنه فرمون رو رها می هم میوقت.  کردیم

 ومدی یانگار دلش نم.  کردی دست راستش دنده رو عوض مونبا هم
  .ارهی دست من در بیدستشو از تو

  
  : زمزمه کردم وی صندلی رو چسبوندم به پشتسرم

  
  ! فکر کنم تب دارم-
  
  : گفتی نگرانبا
  
  ... دکتر؟ افسون جان می بر؟ی سرما خوردزم؟ی چرا عز؟ی تب دار-
  

  : و گفتمدمیخند
  
  ! نه نگران نباش -
  
   ...ی گی آخه م-
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 رو دوباره گرفتم میشونی پی که از دستم در آورده بود تا بذاره رودستشو

  : پام و گفتمیگذاشتم رو
  
  .اما حرارت بدنم رفته باال... وبم  خ-
  

 لبخند کنترل شده هی چشماش و با ی شدم تورهی صاف نشستم، خیکم
  :گفتم

  
  ه؟ی چلشی دلی دونی تو نم-
  
 ی نمچارهیب.  آب دهنش رو قورت داد و از گوشه چشم نگام کردمزیج

انگشتم رو بردم سمتش و .  به منایدونست حواسش رو بده به جاده 
  :گفتم

  
  ؟ینی حرارت بدنم رو ببی خوای م-
  
 یانگشت اشاره امو به نرم. هی دونست قصدم چی فقط نگام کرد، نممزیج

 نشست یطانی شیلبخند.  چشماشو بستمزیج. مزی کف دست جدمیکش
  : به طرفش و گفتمدمی خودم رو کشیکم.  صورتمیرو
  
  ؟ی حسش کنشتری بی دوست دار-
  

  : صورتش ، گفتمکی رو بردم نزدصورتم
  
  ؟ی خوای م-
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  : ناله مانند گفتمزیج
  
  ... نکن افسون -
  

  : گاز گرفتم و گفتمموینییلب پا...  آروم و کشدار دم،یخند
  
  ؟ی خوای نمیعنی -
  

  ... بگه یزی نشدم چمنتظر
  

 دمی کم کشهی شد، خودمو ی منیی باال و پاجانی اش داشت با هنهی سقفسه
.  شدی از دستش خارج ماری داشت اختگهید. نمیکنار که بتونم صورتشو بب

! االن وقت ضد حال زدن بود.  لبام و چشمام در نوسان بودنینگاش ب
  : کنار و گفتمدمی خودمو کشعیسر

  
  !جلوتو نگاه کن! مزی اوه ج-
  
واقعاً .  کناردی رو کشنی فرمون رو چسبوند و ماشی دفعه دو دستهی مزیج

 مزیار گرفت ج قریعی که در حالت طبنیماش. می بود تصادف کنکینزد
  : لب گفتری و زدی کشینفس بلند و صدا دار

  
  ! از دست تو دختر-
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.  خواستم بکنم رو کرده بودمی که میکار.  و چشمامو بستمدمیخند
اشک . ارمی و پست رو در بی موجودات عوضنیچقدر دوست داشتم اشک ا

  ! رولیو مهم تر از همه اشک دن ... ویاشک مت... اشک ادوارد  ... مزیج
  

  : کتابم برداشتم و گفتمی به در اتاق خورد، سرم رو از روی اضربه
  
   ...دیی بفرما-
  

  : اومد تو و گفتنیکروال
  
  ... سالم خانوم -
  
  ؟ی داشتی سالم، کار-
  
  .نی کنار ساحل، حاضر بشنی برنیلی آقا فرمودن اگه ما-
  
  ؟ی چی کنار ساحل برا-
  
  ... ندارم خانوم ی من اطالع-
  
  ن کجاست؟ االلی دن-
  
  . اتاقشون هستن خانومی تو-
  
   هم هست؟ی دوروث-
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  . شنی تو اتاق خودشون هستن ، دارن حاضر مشونی اری نخ-
  
  . کنمی خودم باهاش صحبت م،ی بری تونی خب میلی خ-
  
 یاز جا بلند شدم ، بدون لحظه ا. رونی کم خم شد و رفت از اتاق بهی

 ی حاضر و آماده رولیدن. دم دو اتاق و بازش کرنیمکث رفتم سمت در ب
با .  زدی حرف ملشی اتاقش نشسته بود و داشت با موبای از مبل هایکی
رفتم نشستم کنارش و منتظر شدم تا .  من اشاره کرد منتظر بمونمدنید

 قطع کرد یوقت. هیمشخص بود که تماسش کار.  رو قطع کنهشتماس
  : گفتمعیسر

  
  ... سالم عرض شد -
  

بعد از اون شب بازم موضعش .  خودش فرو رفته بودی پوسته جدی توباز
 ازش فاصله ی داشتم کممیمنم تصم.  کنهی شده بود که از من دورنیا

.  بوددی جلب توجهش مفی شدن ها براکی دور شدن ها و نزدنیا. رمیبگ
  :بند ساعتش رو محکم کرد و گفت

  
  ... سالم -
  
   ساحل؟نی برنی خوای م-
  
  ... درسته -
  
   ...ی با دوروث-
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  ... بله -
  
  ؟ی چی برا-
  
  . برنزه کنهخوادی می و گرم شده، دوروثی هوا آفتابهی چند وقت-
  

  : اخماش در هم شد و گفتلی لبام به پوزخند کج شد، دنناخوداگاه
  
   تو پر از تمسخر شد؟افهی اومد قی باز اسم دوروث-
  

  : به جانب گفتمحق
  
  . شهی می شکلنی اون اافهی قیاری ی اون می اسم منو هم جلوی وقت-
  
  ! اون حق داره-
  
  : چشمام و گفتی تعجب نگاش کردم ، زل زد توبا
  
 ؟یاما تو چ!  شدهکی نفر شرهی کنه محبت همسرش رو با ی اون فکر م-

  .ی باشی نصف محبت هم راضنی به همدیتو با
  

!  حق داشتلی جا خورده بودم، اما دنیحساب.  باشمیعی کردم طبیسع
 ی دفاعزمی مکانهی نیا.  کردی قدرت باهام برخورد مداشت از موضع

  : و گفتمدمیپوست لبم رو جو.  کردمی درک مدیبا. بود
  
  .امی من باهاتون بی پس ، اصال هم دوست نداری تعارف کرد-
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 ی اما خوشم نم،یای بی تونی میدوست دار.  من تعارف ندارم باهات-
  ؟ی متوجه ا،ی بشی باعث آزار دوروثادی

  
  :اومد تو ذهنم ، از جا بلند شدم و گفتم یفکر

  
امروز هوا گرم تر از . هوس کردم برنزه بشم. امی یمنم م...  باشه -

 ی تو مجبور نشنکهیاما واسه ا.  گذرهیمطمئناً خوش م!  اسگهی دیروزا
 که یرادیا. ادی از دوستام هم بیکی زنم ی زنگ میبه من هم توجه بکن

  نداره؟
  

  ... تفاوت باشه ی کرد خونسرد و بیسع
  
  .. حاضر شوعیفقط سر! لتهی هر جور م-
  

  : و خواستم برم سمت اتاقم که صدام کردری انداختم زسرمو
  
  ... افسون -
  
  : نگاش نکردم، با تحکم گفتی ، ولستادمیا

  
 گهی بار دکی. ی در بزندی بای وارد اتاق من بشی به بعد خواستنی از ا-

 رمی اتاق رو ازت بگدی شم کلی مجبور م اتاقی تویای بی وضع بخوانیبا ا
  ؟یدیفهم.  سمت قفل کنمنیو در رو از ا
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 یآه.  شناختمی رو اصال نملی دننیا! هنگ کرده بودم!!!  بود؟لی دننیا
 نداره بدون ی بهش بفهمونم حرفاش اصال برام اهمتنکهی ای و برادمیکش

 رفتم از  بکنم، آدرس ساحل رو ازش گرفتم وی مخالفتای مقاومت نکهیا
 ی جفتک مگهیحاال د! ستمی افسون نلیمن تو رو آدم نکنم دن. رونیاتاق ب
. رمی من از تو بگی حالهی ؟ی دی محی رو به من ترجی دوروث؟یانداز

 رو برداشتم و با شخص مورد نظرم تماس گرفتم و آدرس رو می گوشعیسر
 دهیبعد از اون ست قرمز رنگ رو که مخصوص ساحل خر. بهش گفتم

 ی با گل هادی سفرهنی پهی سرم بستم، یموهامو باال. دمیدم پوشبو
 پله نیی پالی و دنیدوروث. رونی کردم و رفتم از اتاق بم تنی صورتیآبرنگ

  :خرامان خرامان رفتم به سمتشون و گفتم... ها منتظرم بودن 
  
  ...من آماده ام  ... می بر-
  
  : و گفتیدوروث نگام کنه دستشو گذاشت پشت کمر نکهی بدون الیدن
  
   ...زمی عزمی بر-
  

 کردم و یمنم دندون قروچه ا.  زد و راه افتادی بهم پوزخندیدوروث
 شد ی آفتاب می بود وقتنی انجای ای هواتیخاص. دنبالشون راه افتادم

 و لیدن. میری آفتاب بگای راحت کنار درمی تونستیم.  شدیهوا هم گرم م
 هامو یریهندزف.  نشستم عقب حرفی شدن و منم بنی سوار ماشیدوروث

 دنیاصال حوصله شن.  گوش کردن شدمیقیکردم تو گوشم و مشغول موس
 دونم چقدر وقت گذشته بود که به محل ینم.  رو نداشتمی دوروثیحرفا

 سمت می و رفتمی رو برداشتلمونی و وساراندازهایز. میدیمورد نظر رس
برداشتم و اس ام  رو میگوش! دی درخشی مدی نور خورشری که زانوسیاق

  :اس زدم
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  ؟یی کجا-
  

  : اومدجواب
  
دعا کن سالم برسم !  کنمی غش میدارم از خوش....  دلم زی تو راهم عز-

...  
  

 لی و دنی فاصله از دوروثی رو برداشتم و با کمراندازمیز ... دمیخند
 شرت و ی تلیدن. دمی دراز کشرهنیهمونطور با پ. نی زمیپهن کردم رو

 کوتاهش رو از رهنی پلی هم به کمک دنیدوروث. آوردشلوارش رو در 
 یشی رنگ بود ای که فسفرغشی جری لباس زدنیبا د. رونی بدیتنش کش

 ی رفتم می مدیبا. هوس آب پرتغال داشتم.  برگردوندمتموگفتم و صور
 ی گذاشتم رومویری و کاله حصدمیدراز کش. اما اصالً حسش نبود. دمیخر

.  کردنی رفتن پامو نوازش می و مدنومی یموج ها که م. صورتم
اصال به .  بردمی بود و داشتم واقعا لذت ممی گوشی هم تومیریهندزف
 ی کار میبرام مهم نبود دارن چ.  کردمینم نگاه هم لی و دنیدوروث

 از حرفاش ینفرتم به کنار دلخور!  دلخور بودملی از دست دنیلیخ. کنن
 خم شدم و ی شکمم کمی رومیبا لرزش گوش.  کردی ام موونهیداشت د

  :اس ام اس داده بود.  برداشتممویگوش
  
  نمت؟ی تا ببیستی شه بایم ... زمی عزدمی من رس-
  
.  به اطرافم انداختمینگاه.  از گوشم در اوردممویری هندزفی خوشحالبا

 متی با ماللی بود و دندهی شکم خوابی رویدوروث. ساحل خلوت بود
صورتمو برگردوندم و از جا ! چندش ها.  زدیداشت براش کرم برنزه م
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 و براش دمی پرنیی از دور سر جام باال و پاوی قامت متدنیبا د. بلند شدم
اصال .  به طرفمدی برام تکون داد و دوی هم دستویمت. دست تکون دادم

 اون لحظه اصال برام ی توقتایحق. هی چلی عکس العمل دننمینگاه نکردم بب
 ی تودمی حرکت پرهی بهش با دمی رسیو وقت دمیمنم دو!  نداشتیتیاهم

 هم دور کمر من حلقه وی متیدستا. بغلش و پاهامو دور کمرش حلقه کردم
. از ته دل قهقهه زدم و سرمو بردم عقب.  شروع کرد به چرخوندموشد 

 خنده هامون با هم یصدا.  دورمختی موهام باز شد و همه موهام ررهیگ
 صورت هر دومون از نی زمیرو منو گذاشت یوقت.  شده بودیقاط

. شمیواقعا اون لحظه خوشحال بودم که اومده پ. دی درخشی میخوش
  :با خنده گفتم.  کنمیی تنهاساصال دوست نداشتم احسا

  
  !ی که اومدی مرسوی مت-
  

  : گردنم و گفتی آورد توسرشو
  
  ام؟ی شد نی مگه م-
  

. می شده بودیمی صمیلی خرونی بمی ناهار رفتی با هم برانکهی از ابعد
 شدم ی اوقات وسوسه میاونقدر خوب که بعض!  بودی پسر واقعا خوبویمت

  ... شدم ی ممونیاونو واسه خودم نگه دارم، اما بعد پش
  

  : و گفتمدمی کشدستشو
  
  . آشنات کنملی با دنمی برای ب-
  
  : دونست مشتاقانه گفتی می و دوروثلی در مورد دنی که کمویمت
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   ...زمی عزمی بر-
  
 یی هر دو با چشما،ی و دوروثلی اون لحظه بود که چشمم افتاد به دنازهت

 مردن یداشتن م!  جانمیا.  شده بودنرهی خویمتعجب به من و مت
  :از دور داد زدم! منم که خوشحـــــال. یفضول

  
   ...ایب ... لی دن-
  
. ششونی پمی خودمون برمی مجبور شدوی نخورد و من و متی تکونچی هلیدن
  : دراز کرد و گفتلی من دستش رو به سمت دنیبل از معرف قویمت
  
  ! خوشبختم-
  
 بود، یمنتظر معرف.  شدرهی فشرد و به من خدی رو با تردوی دست متلیدن

  :با لبخند گفتم
  
  ... من یهم کالس.  هستنوی متشونیا ... لی دن-
  

  : نگاه کردم و گفتموی به متبعد
  
  .ده من هستن پدر خونلی هم دنشونی از،ی عزیوی مت-
  
.  اصال دوستانه نبودوی به متلیاما نگاه دن.  دوباره سرشو تکون دادویمت

  : و گفتدی تفاوت دوباره به شکم خوابی کامال بیدوروث
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  ! تموم موندمهیکارت ن ... زمی عز-
  
 که نطوری کرد و همی دستش خالی رو روشترشیب.  کرم رو برداشتلیدن

  : بگه که نذاشتم و گفتمیزیمد چ داد اوی رو ماساژ میکمر دوروث
  
   شنا؟میبر...  مت -
  
  : زد و گفتی چشمکویمت
  
   ...زمی عزمی بر-
  
. دی جلوش و دستامو گرفتم باال و چشمک زدم، منظورمو فهمستادمیا

  : کرد و آروم گفتزیچشماشو ر
  
  ! من؟-
  
   ...گهی زود باش د؟ی پس ک-
  

 با قدرت پسش لیبه لباسم دن برسه نکهیاما قبل از ا.  اومد باالوی متدست
 هم سر جاش نشسته بود و به ما یدوروث.  نگاه کردملیبا تعجب به دن. زد

  :با خشم گفتم.  کردینگاه م
  
  ؟ی چته دن-
  
  انوس؟ی اقی توی بری خوای که می تو شنا بلد-
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  : گرد کردم و گفتمچشمامو
  
  !نمی بی شنا ممی رفته که سه ماهه دارم تعلادتی انگار -
  
  !انوسی اقینه تو...  استخر یو ت-
  
  : و گفتمستادمیرخ به رخش ا.  شدم کی قدم بهش نزدهی

  
   آب؟ی که نرم تویری جلومو بگی خوای م؟ی که چ-
  
  ... کنم ی کار رو منی مطمئن باش هم-
  

 و میری عقب تا از مت فاصله بگدی منو کشی و کمدی دستم رو محکم چسبمچ
  :گفت

  
  ...ا ادوارد  مگه تو به؟ی پسره کنی ا-
  

  : زدم و گفتمیپوزخند...  نداد حرفشو ادامه
  
 با یلی خی دوستی مرام ما تو؟ی فهمیم!  منههی دوست معمولوی مت-

  .مرام شما فرق داره
  

 چارهیب. وی به طرف متدمی چرخعی شدم و سررهی خی با نفرت به دوروثبعد
  :رفتم به طرفش و گفتم.  بودستادهیساکت ا

  
   ... اونور متمی بر-
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   پدر خونده ات ناراحت شده بود؟م؟یکجا بر-
  
  !اون نگرانه فقط...  نه -
  
   بگم؟یزی چهی افسون -
  
  ... بگو -
  
  ! جوونهیلی پدر خونه ات باشه، خادی ی اصال بهش نم-
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
   ...ی آب بازمیبر...  اون الیخی ب-
  
 حرکت درش آوردم هی خودم با. ارهی منتظر نشدم اون لباسمو در بگهید

 دی نور خورشری لباسم زی روی زرشکیپولک ها. و پرتش کردم اونطرف
.  هوای روختمیرفتم سمت آب و چند مشت آب برداشتم ر...  زد یبرق م

 دمی دیوقت.  رفتمی و جلو مدمی کشی مغی زده ججانیمثل بچه ها ه
 روم شی صحنه پدنیاما با د.  تا صداش کنمدمی چرخستی نوی از متیخبر

 دماغش گرفته بود ی مشتاش و جلوی لباس من رو توویمت. ستادمیسر جا ا
 مونده بود رهیخ ... لی سمت دندینگام چرخ. و با لذت چشماشو بسته بود

 داد ی که داشت کمرش رو ماساژ می به دوروثی توجهچی من و هیرو
  : دمیداد کش. نداشت

  
   ...ایب ... وی مت-
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لباسم رو .  روشن شدی چهره اش با لبخند. اومد سمت منوی متنگاه

 خودش رو در آورد و اومد یتند تند لباس ها.  اندازری زیگذاشت رو
   ...دمی شنیصداشو پشت سرم م. دنیشروع کردم به دو. سمت من

  
  !افسون ... ی افتیم!  ندو دختر-
  

 از پشت منو گرفت و من وی متهوی.  زدمی و قهقهه مدمی دوی من ماما
 . می بودسیهر دو خ... دستاش دور کمرم حلقه شد .  بغلشیوافتادم ت
  :دیداد کش ... میهر دو شاد بود. دمی خندیهر دو م

  
  ... دوستت دارم -
  

 ی ملیدن.  شدی گفتم منم دوسش دارم؟ نه نمی گفتم؟ می می چدی بامن
  ... بگم دیفعال نبا...  بگم نوی ادینبا ... دیشن
  

  : و گفتمدمی خندبهش
  
  
  
   ...ویم کن مت ول-
  
  ! مال من،ی مال منگهی کنم، تو دی ولت نم-
  

  ! و بسنیهم...  حرفا بخندم نی تونستم در برابر ایفقط م. دمیخند
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 ی رومی و افتادمی هر دو از آب خارج شدمی کردی کم آب بازهی یوقت
چشمامو .  صورتمی افتاد روهی ساهی. دمی خندیهنوز داشتم م. ماسه ها

 هیاخماش بدجور در هم بود و .  سرم بودی درست بااللیدن. باز کردم
. فکش بدجور منقبض شده بود. دمیترسی کرد که داشتم می نگام میجور

  : کرد نره باال گفتی می سعکه ییبا صدا
  
  ... کارت دارم ای پاشو ب-
  
  ... من با تو کار ندارم ی ول-
  
  ! بشمیصب نذار عار،ی منو باال نیاون رو!  گم افسونی پاشو بهت م-
  

 زی خمی سر جاش نویمت. از جا بلند شدم!  مهربون بودیلی انگار خحاال
  : بهش زدم و گفتمیچشمک. شده بود

  
  ... گردم ی بر م-
  
  :دی لب غرری زلیدن
  
  ! هم مطمئن نباشیلی خ-
  

 خوش بود ی چشه؟ اون که با دوروثدمی فهمینم! دنی زدم به نشنخودمو
 انداز برداشته ری زی رو که از رورهنمیپ.  کار به کار من داشتی چگهید

  :بود گرفت به طرفم و گفت
  
  ! بپوشش-
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  : تعجب گفتمبا
  
   چرا؟-
  
  ...بپوش تا آفتاب بدنت رو نسوزونده ...  گم ی چون من م-
  
  ... پوشم ینم...  خوام کرم برنزه بزنم ی م-
  

 دور شده هی از بقیبه اندازه کاف.  گذاشت دو طرف بازوهامدستاشو
  : لب گفتری شد و زرهی به من خیبی عجی جورهی. میدبو
  
 خوام ی که برنز بشه؟ بپوش نمستی و شفاف تو ندی پوست سفنی افی ح-

  !رنگت عوض شه
  

 بازوهام سر خورد یدستاش آروم رو.  زدیجوش خودشو م!!!  بگوپس
  : و گفتنییسرشو آورد پا. نییپا
  
 رو از من یزی تو که چ؟ی شدیمی باهاش صمنقدری که اهی ؟ کهی کوی مت-

  .ی کردی نمیمخف
  

  : کردم و گفتماخم
  
  ؟ی کار داری تو چ-
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.  زدنی مادی رو فریزی چهی تر، چشماش داشتن کی آورد نزدصورتشو
  :آروم گفت

  
  ... خوام بدونم یم...  افسون؟ بگو هی ک-
  
  ... گفتم که -
  

 یدست چپش هنوز رو.  دست راستشی انگشتانی ام رو گرفت بچونه
  ... شد ی منییازوم باال و پاب

  
  ؟ی دوسش دار-
  

دستمو آوردم باال و مچ .  چشماش ی شدم تورهیخ.  وقتش بوداالن
  :زمزمه کردم.  دستمیدستشو که چونه مو گرفته بود گرفتم تو

  
  ... نفرو دوست دارم هی من فقط -
  

  : اومد جلوترسرش
  
  و؟ی ک-
  
  ! که منو دوست ندارهیلیدن ... لموی دن-
  
  ... اش نهی سی حرکت سرمو چسبوند روهی با
  
  ! احمق باشه که تو رو دوست نداشته باشهیلی خدی بالی دن-
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   ...ی دن-
  
 ی هستیتو ک.  هستمی بره کادمی وقتا یبذار بعض!  نگویچی هشششی ه-

  ! برم افسونشیبذار با احساسم پ... 
  
   گه؟ی می احساست چ-
  

تازه داشتم . خلوتمون شد وزوز مگس مزاحم نی درست عی دوروثیصدا
 نشونه نی خودش اومده به سمتم و الی که دندمی رسی مجهی نتنیبه ا
  ! وزوز خانوم نذاشتنیاما ا! هیخوب

  
  ... با دخترت نجای ایای که بیمنو تنها گذاشت! لی دن-
  
  : گفتعی سرلیدن
  
...  خوام یعذر م. زمی عزدمی پرسی ازش سوال موی داشتم در مورد مت-
  !میبر
  
  ... همه حواست به من باشه دی به کار اونا؟ تو بای کار داری تو چ-
  
حاال !  اما من در مقابل افسون مسئولم،ی گیتو راست م. زمی باشه عز-
   ...می کم شنا کنهی میبر.  راحت شدالمیخ
  

 یچی هوی من و متنی که بدیحاال فهم...  راحت شد الشونیآقا خ! هه
اومد مطمئن شد من . زونده بودمش چشتریکاش ب!  خوشحال شدستین
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. ی به دوروثدیهنوز رو حرفم هستم و دوسش دارم ، دوباره رفت چسب
 ی خودشون می رو برازیهمه چ! حقا که مردا همه شون خودخواهن

 یلی رو ببازه اونوقت کارم باهاش خودش خلیکاش زودتر دن. خوان
ا مثل موم تو اون ... وی و متمزیدرست مثل ادوارد و ج.  شهیراحت تر م
مطمئن  ... ی دنارمی یبه دستت م. لیفقط مونده بود دن. دستم بودن

   ..ارمی یباش که به دستت م
  

چقدر جعد .  زدمی موهامو شونه می بودم و به آرامستادهی انهی آیجلو
  : لب زمزمه کردمری و زدمی کشیآه. موهامو دوست داشتم

  
  ... تو شدم هیچه خوب شد که من شب!  مامان -
  

 ی کردم؟ می می داشتم زندگی چی خواستم؟ برای می چی از زندگمن
 رسم؟ ی بشه؟ بعدش کجا می رو از راه به در کنم که چلیخواستم دن

 رم با یم.  کنمی ده و منم رد میفوقش به من درخواست ازدواج م
 داشتم ؟یبعدش چ...  خوره ی شکست میدن...  و وی متای مزی جایادوارد 
 خواست زار زار یدلم م.  خواستی مهیدلم گر. دمی رسی میبه پوچ

 قلبم ایخدا. درست مثل گذشته. دمی دی ماهی رو سندهیچقدر آ.  کنمهیگر
با . ی تا کجا؟ آه مامان کاش بود؟یتا ک!  همه نفرت رو ندارهنیطاقت ا

 یمامان من دارم چ... اما با تو ...  باشم ریفق... تو حاضرم بدبخت باشم 
 بتونم دی بره شاشی گذاشتم که اگه درست پی راهی تومقد کنم؟ یکار م

 دنبال دی کجاست؟ مامان کجا بایخودمو از مخمصه خارج کنم اما خوش
 هی.  زدی گوشم زنگ می مامان تویصدا.  باشم؟ رفتم سمت پنجرهیخوش
.  خوندی دل خودش می هم برادیشا.  خوندی بود که مامان برام میشعر

بغض .  همه شو حفظ بودمدمی نوا خوابنیشب با ا که هر شب و هر نقدریا
  : اراده دهن باز کردم و شروع کردم به خوندنیب... افتاد تو گلوم 
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  دانلود آهنگ

  
  �دم د	�� �ه�� �-

  �ه�� ��دم د	��
  ��� دارم ��� دارم

  �� از ���� و �دم ��� دارم
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  �ه�� ��دم د	��

  ��� دارم ��� دارم
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  �ه�� ��دم د	��

  ��� دارم ��� دارم
  �� از د�� ��ا ه� ��� دارم ��� دارم
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  دانلود آهنگ

) ������ 	�
� �� ����� (  
  
 لی و دنهی و دانیکروال! اوپس.  دست به خودم اومدم و برگشتمی صدابا

 ی داشت برام دست ملی بودن و دنستادهی درست پشت سرم ایو دوروث
 نی پر از تحسلی دنی همه شون از تعجب گرد بود اما چشمایچشما. زد

 رتی با حهیدا. آب دهنم رو قورت دادم و تند تند اشکامو پاک کردم! بود
  :گفت

  
  !یی چه صدا-
  

منم تا به !  کنهفی از من تعرهی داومدی ی مشیکم پ. دمی لبم رو جوپوست
 نیلب شده بود و ع بهم غاجانیبار اول بود که ه. حال نخونده بودم

  : جلو اومد و با لبخند گفتلیدن.  آوازریمامان زدم ز
  
  ... ده ی داره خودشو نشون میکی یکی دخترم ی استعدادها-
  

 ی شعر داشتن توی هاتیب ... ی لبخند زورهی.  تونستم لبخند بزنمفقط
 رفتارم تمرکز داشته باشم ی ذاشتن روی و نمدنی پری منییذهنم باال و پا

 ستی نیجواب من به جز شرمندگ.... رس از من چه آمد بر سر عشق نپ« 
 خواستم ینم!  کنمی کار مینپرس که دارم چ... نپرس ! آخ مامان» 

 شیفقط انتقام آت.  کشهی داره منو منهی کنیا. اما مجبور شدم ... نماما
من عاشقم اما عاشق تو . ستی نی معنی بستیعشق پوچ ن.  کنهیمنو سرد م

  ...فقط عاشق تو .. .مامان 
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 یخودم رو انداختم رو. دمی دی اونا رو نمنی پر تحسی نگاه هاگهید
  :سرم رو گرفتم و گفتم. تخت

  
  ! کنهی درد میلیسرم خ ... نی تنهام بذار-
  
. رونی شد که همه به حرفم گوش کردن و رفتن از اتاق بی دونم چینم

 دیشا!  بودنیتحس هم غرق ی دوروثی چشم های بار حتنی بود که ابیعج
  ... آوردم ی ممانی خودم ای هایی به توانادیبا
  

***  
  
  ؟یبازم مهمون! هی دا-
  

 سمت من و دی داد چرخی دستور ماطی طور که تند تند به خنی همهیدا
  :گفت

  
 نی ای بار توکیهر سه ماه ...  بود شی قبل سه ماه پیمهمون!!!  بازم؟-

  ! دختری غر بزنادی یوشم نمخ...  شه ی برگزار می مهموننیعمارت ا
  

 هی.  تنم پرو کنهی لباس رو تواطی تا خستادمی رو فوت کردم و صاف انفسم
 و ی هفتقهی.  زدی برق میکم. از جنس لمه. یلباس بلند به رنگ مشک

پشتش .  هفت باز بود تا وسط کمرمهی داشت از پشت هم به صورت یباز
خوشم اومد از . دی درخشی تنم می توی داشت و حسابیهم دنباله کوتاه

 شیکم پ! گهی بودم دهیدست پرورده دا. اوردمی خودم نی به روامامدلش 
 اطی و خهی دایوقت.  رو بروز بدمجانمی های کنم فی تعریزی از چومدی یم

 ری رو زاطی بودم که از پنجره حنیعاشق ا.  رفتم کنار پنجرهرونیرفتن ب
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 بود که یدو روز... ز دل من  جزیهمه چ.  آروم بودزیهمه چ. رمینظر بگ
 کس رو چیحوصله ه.  و نه ادواردمزی دادم نه جی رو موی جواب متنه

 ی میداشتم افسردگ. دمی پلکی هم نملی دنی دست و پایتو. نداشتم
. سرم رو گرفتم رو به آسمون و دوباره شروع کردم به خوندن. گرفتم
 ی براید و گاه خونی من می برای که مامان گاهیی از اهنگایکیبازم 

 تونستم خودم رو یانگار م.  دادی بهم آرامش موندنخ... دل خودش 
  ... کنم هیتخل

  
���� ������  

   که دارم مال توی گندم مال من هر چی بو-
   کارم مال توی میال من هر چ وجب خاک مهی

   امی مشرقی لهی قبنی ای طاعوناهل
  

   شهر فرنگی اشهی مسافر شنی اییتو
   از جنس شبه پوست تو از مخمل سرخپوستم

   از تاول تنپوش تو از پوست پلنگرختم
   که دارم مال توی گندم مال من هر چیبو

   کارم مال توی می وجب خاک مال من هر چهی
  هن و آسمون خراش به فکر جنگل آتو
   تو واسه خوابی اتاق اندازه هی به فکر من

   گندم تن توی من خاک منه ساقه تن
   آبی قطره کی ی ، تشنه نی ما تشنه ترتن
   که دارم مال توی گندم مال من هر چیبو
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   کارم مال توی می وجب خاک مال من هر چهی
   تو شهر فرنگ آدماش ترمه قباشهر
  اش طال من شهر دعا همه گنبدشهر

   سختی شهی تو مثل تبر تن من رتن
   درختی قلب مونده اما روهی عکس تپش

   که دارم مال توی گندم مال من هر چیبو
   کارم مال توی می وجب خاک مال من هر چهی

   گو باشم واسه خاک تنمهی مرثدینبا
   منمنجای خون رگ ای آخه مسافرتو

   دست تو بشهی من دوست نداره زخمتن
  زنمی داد مستی که نی که هست هر کیک با هر حاال

   گندم مال من هر چه که دارم مال منیبو
   کارم مال منی می وجب خاک مال من هر چهی

  دانلود آهنگ

  ) وشی گندم داریبو (
  

 بالش و ری سمت تخت سرم رو فرو کردم زدمیدو... هق افتادم  به هق باز
  ...از ته دل زار زدم 

  
***  

  
  !گهی بسه د-
  
  : پشت سرم غر زدشگری جا بلند شدم و آرااز
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  ... حداقل بذار رژ لبت رو بزنم -
  
  ! خوامی نم-
  
  ... شه ی که نمشی بدون آرای ول-
  
 شیحوصله آرا! هیلی خودش خیچی که اجازه دادم موهامو بپنی هم-

  ...ندارم 
  
 ی دستفیک.  بزنهی جرئت نکرد حرفگهی صدام دی خاطر تحکم توبه

 چی هختنی برداشتم و رفتم سمت پله ها برعکس بار قبل حوصله رکمویکوچ
 قر چیه.  نداشتشیناخنام الک نداشت، صورتم آرا.  رو نداشتمیعشوه ا

 یهنوز مهمون ها.. .ساده و استوار .  دادمی نمکلمی هم به هیشیو قم
 هی دانییرفتم پا...  مهمونا نبود نی هم بلی دنیحت.  بودنومدهی نیادیز

  :منم به زور لبخند زدم و گفتم.  لبخند زددنمیاومد جلوم و با د
  
   ...ومدهی نی هنوز کس-
  
  !ی سالم کنیبهتره بر...  خوانوده سر پائولو اومدن -
  

 و ی به سمت پدر و مادر دوروث رفتمهی تکون دادم و همراه خود داسرمو
 نداشت یتیاهم.  حضور نداشتنلی هم مثل دنیادوارد و دوروث. ادوارد

از روبرو شدن با ادوارد و ! ادی دادم ادوراد اصال نی محی ترجیحت. برام
.  داشتن استرس مساعد نبودی اصال براطمیاالن شرا.  واهمه داشتممزیج

 یزی لب چریبراندازم کرد و ز مختص به خودش یمادر ادوارد با لبخند
 یلبخند کج.  و سرش رو تکون داددیاما شوهرش شن. دمیگفت که نشن
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 بهتر دیشا. ییرای مخصوص پذزی کردم و رفتم سمت میزدم عذر خواه
 و ذره ذره ختمی ریسکی کم وهی خودم یبرا.  بخورمیدنی نوشهیبود 

 اومدن لین و دیهمون لحظه از پله ها دوروث ... م شددنیمشغول نوش
   ...نییپا
  
 رنگ چسبون ی لباس بلند سورمه اهی.  شده بودری نفس گی دوروثییبایز

 با لباس ی افتادم وقتکیتانی تای رز توادی لحظه هی.  بوددهیپوش
 لباس رز هیلباسش شب!  و جک مبهوت شدستادی پله ها ایدرخشانش باال

 تونستم بگم یبه خودم دروغ نم.  و چشم ازشون گرفتمدمی کشیآه. بود
 با وجود ی و دوروثلیدن.  خوردمی غبطه می همه سرخوشنی به ایگاه

 ی من بودم که هزار جور استرس برانی داشتن؟ ای چه غمگهیداشتن همد
 ای بشه آایاونم آ!  از راه به در کردن مردهادی به امدمی خریخودم م

و بستم چشمام. دمی نفس سر کشهی رو السمیپشتم رو کردم بهشون و گ! نشه
 ادوارد باعث شد چشمامو باز ی خوشحال باشم؟ صدانستم تویچرا نم... 
  :کنم

  
  ؟یینجای پرنسس من ا-
  

  ... بود لبخند بزنم بهتر
  
  ... سالم -
  
  !یچقدر خوشگل شد ... زمی سالم عز-
  

  : و گفتکیسرشو آورد نزد...  لبخند بود هی جوابش بازم
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   شده؟یزی چ-
  
  !یچقدر جذاب شد...  نه -
  

 زد و یلبخند...  و کروات همرنگ رهنی بود با پدهی پوشی شلوار دودکت
  :گفت

  
  !یستی کنم سرحال نیاما حس م ... زمی عزی مرس-
  
  ! هم خوبمیلیخ...  خوبم ادوارد -
  
  ... دم ی خبر خوب بهت مهی ی پس حاال که خوب-
  
  ؟ی چ-
  
  !نجای اادی قراره بوودی هالی خواننده هانی از معروف تریکی امشب -
  
  : و گفتدیخند.  تعجب نگاش کردمبا
  
 لیاما دن! هی نجومرهی که قراره بگیدست مزد.  نکنی چشماتو اونجور-
  ... شاد کردن تو ی کارو کرده فقط برانیا

  
   شاد کردن من؟-
  
   ...زمی آخه عزدمی شنییزای چهی -
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  ؟ی چ-
  

  : گردنم زمزمه کردی و توکی آورد نزدسرشو
  
  !هیمون صدات آسدمی شن-
  

  : زدم و گفتمپوزخند
  
   اون خواننده رو دعوت کرده؟هی من آسمونی صدانکهی ای برا-
  
 هی تو سرمای خواد روی ملیدن!  تو رو بشنوهی خواد اون صدای نه م-

  ... کنه یگذار
  

  : کردم صدام باال نره گفتمی می که سعی شدم و در حالیعصبان
  
  ! غلط کردهلی دن-
  

  : شددهی شن از پشت سرملی دنیصدا
  
  ؟ی به من لطف دارنقدری ای چیبرا! زمی ممنونم عزیلی خ-
  

 و ی طبق معمول خواستنشی کت شلوار مشکیتو.  به طرفشدمیچرخ
 گهی بهش زدم و راهمو کج کردم به سمت دیپوزخند!  بودیافتنیدست ن

 هی شد یکاش م. به دور از همه مردها.  خواستم تنها باشمیم. سالن
 کرد اما یبغضم داشت سر باز م. برم سر خاک مامانم و رمی بگیتاکس

 ادی ذره ذره داشت زتیجمع. رمی جلوش رو بگشدهمجبور بودم هر طور 
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 همه خم و ی قبل مجبور بودم جلویمثل سر.  اومدنی شد و همه میتر م
آخر از همه .  شدیسرم داشت منفجر م. راست بشم و عرض ادب کنم

اما من .  زده کردجانی و همه رو هدیخواننده مورد نظر هم از راه رس
  : گفتی به سمتم و با خوشحالومد الیدن! ی حسچیه!  نداشتمی حسچیه
  
  . کنمتی معرفخوامی مایب ... زمی عز-
  

  : و گفتمرونی بدمی از دستش کشدستمو
  
  !امی ی جا نمچی من ه-
  
  : با تعجب گفتلیدن
  
   شده افسون؟ی چ-
  
 تو ی شب بازمهی من عروسک خ. حوصله ندارم دست از سرم بردار-
  .ی باهام بکنی بتونی دوست داشته باشی که هر کارستمین

  
  : گفترتی حبا
  
  ! افسون-
  
. دست از سر من بردار. زتی عزی دوروثشیبرو پ!  فکر کن افسون مرد-
  ... تنهام بذار ؟ی خوای از جونم میچ
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وس تکون سرشو به نشونه افس.  قابل نفوذریخشن و غ.  خشن شدلی دننگاه
 یالسی شد گی که رد می خدمتکارینی سیاز تو. داد و ازم دور شدم

 ینور ماه افتاده بود تو. ی سر تا سریبرداشتم و رفتم سمت پنجره ها
 نی بود و من از اومدهی نمزیج.  بهش داده بودیاستخر و جلوه باشکوه

خواننده محترم کارش رو شروع کرده و .  خوشحال بودمبایربابت تق
 یهمه اون وسط داشتن م.  خوندی معروفش رو می آهنگ هاداشت

 نظر استاد ریز. ی اما من نه حوصله رقص داشتم و نه مخ زندنیرقص
 ( ی پرسنلی رقص های برام استخدام کرده بود تا حدودهی که دایرقص

 نشون دادنش به ی برایاما بازم شوق. دم گرفته بوادیرو  ) به قول خودم
 واریفقط دور تا دور سالن د.  سالن خاموش شدیاچراغ ه.  نداشتمهیبق

 دادم به هیتک.  کرده بودنییایکوب ها روشن شده بودن و فضا رو رو
. خواننده هه چه تو حس رفته بود.  شدمدنی و مشغول نوشوارید

به .  باهاش بخونمکردم اراده شروع ی لبم اما بی نشست رویپوزخند
 گرده یکه ادوارد داره دنبالم م دمی دیم... صورت زمزمه وار و آهسته 

 ستیانیپ.  اون نبود خدا رو شکردرسی دی که من بودم توییاما جا
 کردم آرامش از دست رفته ام یچشمامو بستم و سع.  کردیداشت غوغا م
   ...ارمیرو به دست ب

  
آرامش  ... یدوست داشتن... آروم  ... تی آهنگ الهی.  عوض شدآهنگ

 رو السیگ.  وقت بود نداشتمیلی که خیآرامش.  شدریبه دلم سراز
بازوهامو بغل کردم و به روبرو .  که بغل دستم بودیزی میگذاشتم رو

. دنی رقصی داشتن با هم می و دوروثلیدن!  منیاوه خدا. چشم دوختم
 رهیچرا به من خ. دمی دی می رو به خوبلی بود اما دنمن به یپشت دوروث

 خکوبمی تو نگاش بود که می چ داشت؟یشده بود؟ چرا چشم ازم بر نم
 ی کردم نگاش غم داره؟ دستمو گذاشتم رویکرده بود؟ چرا حس م

  :دیبا حرکت لب پرس... نگاهش نگران شد . میشونیپ
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  ؟ی خوب-
  
 از دور لی دنیدستا.  تکون دادمی اراده سرم رو به نشونه منفی من بو

 بهش یزی چلی خواست اعتراض کنه که دنیدوروث.  رها شدیکمر دوروث
 به طرفم؟ ومدی ی می چیبرا. پشتم رو کردم بهش. گفت و اومد به طرفم
 داشت؟ ی به کارش نداشتم دست از سرم بر نمیچرا حاال که من کار

 که در یحس. دمی لحظه به خودم لرزهی.  شددهیچی پکمرمدستاش دور 
 نوازش انگشتاش داشت مور ریکمر برهنه ام ز...  کس نداشتم چیبرابر ه

 ریز.  دادم به شونه اشهی بچرخم سرم رو تکنکهیبدون ا.  شدی ممور
  :گوشم پچ پچ کرد

  
  زم؟ی عزیستی خوب ن-
  
  ...خوبم ...  خوبم -
  
  ؟ی مطمئن-
  
  ... مطمئن -
  
  ... افسون -
  

 ی آروم بود که داشت خوابم متمشی رنقدریا.  دوباره عوض شدآهنگ
  :هیب از دهنم خارج کردم شییچشمامو بستم و صدا. برد

  
   هوم؟-
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   باهام؟ی رقصی م-
  

 یدستم رو آوردم باال و گذاشتم رو...  نشست گوشه لبم ی کمرنگلبخند
  : و گفتدینرم کنار گوشم خند.  شکمم بودیدستش که رو

  
   مگه نه؟ی رقصی م-
  

 ی دونستی نمقی وقت منو الچیدوست نداشتم بگم تو که ه.  گله نبودوقت
  : حرف ازش جدا شدم و گفتمیب!  برقصیاالن هم برو با دوروث

  
  ... سرورم لی با کمال م-
  

 رو حس لیفقط خودم و دن. دی دستمو فشرد و منو دنبال خودش کشمچ
.  من دور گردن اونی شد دور کمرم و دستادهیچیدستاش پ.  کردمیم

 به میشروع کرد. ضای من ای لبای اون و روی لبایلبخند نشست رو
  : خوندیخواننده آروم م. یله ا عجچیآروم بدون ه ... دنیرقص

  

  
  دانلود آهنگ

- I've traveled the whole wide world  
   رو سفر کرده امای کل دنمن

  
Still I haven't found you  

   نکرده امدای تو رو هنوز پاما
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Call out your name almost every day  

   کنمی هر روز صدا مبای رو تقراسمت
  

Hope to hear from you soon  
   باشمنجای باهات ای به زوددوارمیام

  
Still believe that you will come to me  

  یای ی مشمی هم اعتقاد دارم تو پهنوز
  

And I'll be waiting right here  
   منتظر خواهم بودنجای من او

  
I keep on looking for you patiently  

   دمی صبورانه جستجو به دنبال تو رو ادامه ممن
  

Fighting out all doubts and fears  
   و ترسدی بدون شک و تردینزاع

  
  هی اثبات کافی چشم انداز از تو براکی فقط

And I'm willing to do what it takes  
  

   ...لمی من ماو
  

I am ready for pain and the joy that you bring  
   آماده امی آری درد و لذت که تو می برامن

  
Holding on even if my heart breaks  
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   اگه قلبم هم بشکنهی کنم حتی مصبر
  

Love, love don't come easy  
  ادی ی ، عشق آسون به دست نمعشق

  
For the one who wants to be loved  

   خواد عاشق باشهی که می کسیبرا
  

Love, love don't come easy  
  ادی ی ، عشق آسون به دست نمعشق

  
Seems there is none but I won't give up  

   نخواهم شدمی رسه وجود نداره اما من تسلی نظر مبه
  

Love don't come easy  
  ادی ی آسون به دست نمعشق

  
Feelings grow slowly, slowly  

  یبه آرام...  کنند ی رشد می به آراماحساسات
  

Love is taking its time  
  ادی ی در زمان خودش به وجود معشق

  
Love don't come easy  

  ادی ی آسون به دست نمعشق
  

Don't wanna be lonely, lonely  
  ...تنها ...  خوام تنها باشم ینم
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One day you will be mine, you will be mine  

  ! شدیمال من خواه...  شد ی رو تو مال من خواهکی
  

)you will be mine(  
I lived so many lives  

  
I've touched millions of hearts  

   را لمس کرده امیادی زی قلب هامن
  

I spread my wings but I couldn't fly  
  نم بال هامو باز کردم اما نتونستم پرواز کمن

  
Though I wished on so many stars  

   از ستاره ها آرزو کردمیلی من با خنکهی ابا
  

No, no, no, no  
   نه نه نهنه

  
Painted different pictures in my mind  

   شده اندی ذهن من نقاشی توی متفاوتریتصاو
  

But I can't build a frame  
   قاب بسازمکی تونم ی من نماما

  
And what's the use of painting  

  اد؟ی ی به چه کار می نقشاو
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If I seem to be blind  
   من کور به نظر برسماگه

  
Please show me your face (your face )  

   کنم چهره ات رو به من نشون بدهی مخواهش
  

Just a vision of you is enough for the proof  
  هی اثبات کافی چشم انداز از تو براهی فقط

  
And I'm willing to do what it takes  

   خوامی من مو
  

What did I do?  
   کار بکنم؟یچ

  
Did I scare you away?  

   تو بترسم؟ی از دورایآ
  

What can I do to make you stay?  
   کار کنم که وادار به موندنت کنم؟یچ

  
Why can't you see I'm on my knees?  

   به زانو افتادم؟ینی بی نمچرا
  

I need you here with me  
  ... با من بودن ی دارم براازی به تو ننجای امن

  
Oh  
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Love, love don't come easy  

  ادی ی ، عشق آسون به دست نمعشق
  

For the one who wants to be loved  
   خواد عاشق باشهی که می کسیبرا

  
Love, love don't come easy  

  ادی ی ، عشق آسون به دست نمعشق
  

Seems there is none but I won't give up  
  

   نخواهم شدمی رسه وجود نداره اما من تسلی نظر مبه
  

Love don't come easy  
  ادی ی آسون به دست نمعشق

  
Feelings grow slowly, slowly  

  یبه آرام...  کنند ی رشد می به آراماحساسات
  

Love is taking its time  
  ادی یم در زمان خودش به وجود عشق

  
Love don't come easy  

  ادی ی آسون به دست نمعشق
  

Don't wanna be lonely, lonely  
  ...تنها ...  خوام تنها باشم ینم
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One day you will be mine, you will be mine  

  ! شدیمال من خواه...  شد ی رو تو مال من خواهکی
  

)you will be mine(  
Yeah  

You will be mine  
  ... شد یتو مال من خواه ... آره

  

  دانلود آهنگ
  

   )monrose از love don’t come easy آهنگ(

  
  

 از یکی. ت در اومده بود کمرم به حرکی گودی آروم رولی دنیدستا
چشماش چقدر .  گونه ام رو نوازش کردیدستاشو آورد باال و به نرم

 ترک ی کردم از داغیحس م. لبامو با زبون تر کردم! مهربون شده بودن
  :زمزمه وار گفتم! خورده

  
   ...لی دن-
  

  : اما حرکت لباش گفتدمی ازش نشنییصدا
  
  ... بله -
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 دیسرم رو کش. فقط نگاش کردم...  بگم  نداشتم کهیزیچ.  نگفتمیزیچ
 نی اایخدا.  کردیضربان قلبش آرومم م.  اشنهی سیجلو و گذاشت رو

چرا بهم آرامش .  کردی منو داغ ملی بودن؟ چرا دنی چدی جدیحس ها
صداشو .  سمت عقب و چشمامو بستمدمی کشی داد ؟ سرم رو کمیم

  :دمیشن
  
  ... افسون ی شدبای چقدر امشب ز-
  

  : باز کردم و با خنده گفتموچشمام
  
  ! رژ لب هم نزدمهی ی باهام؟ من امشب حتی کنی می شوخ-
  
اون لوازم  ... یتو خودت فوق العاده ا ... ی تربای زنی همی و برا-

...  اندازنش ی برن و از سکه می تو دست می خداداییبای زی توشایآرا
  ... لباس نی ابه خصوص با ... یمعصوم و دوست داشتن ... یاالن معصوم

  
   لباسم قشنگه؟-
  
   محشره؟کلتیتا به حال بهت گفتم ه...  تن تو محشره ی تو-
  

  : زدم و گفتمی تلخلبخند
  
  ... نه -
  

  : به کمرم انداخت و زمزمه کردیمی مالچنگ
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  ... چشمات ؟ینی غمگنقدری دلم؟ چرا ازی چته افسون؟ چته عز-
  

  : بستم و گفتمچشمامو
  
  ؟ی چشمام چ-
  
  !ارهی یغم چشمات آدمو از پا در م... ات  چشم-
  
  ... تنهام یلیمن خ ... لی دن-
  

  : شدشتری دستاش دور کمرم بفشار
  
   ...ی منو دارشهیهم ... یستی وقت تنها نچی تو ه-
  

  : چشمامو باز کردم و گفتمباز
  
  ... تنهام یلیاون روز من خ ... لی برم دندی روز باهی من ی ول-
  

  :با اخم نگام کرد و گفت.. . عقب دی کشصورتمو
  
  ؟ی کجا بر؟ی بر-
  
  : شدم و گفتمرهی اون طرف سالن خبه
  
  ... خودم ی برم دنبال زندگ-
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   من وجود داره؟ی تو و زندگی زندگنی بی خودت؟ مگه تفاوتی زندگ-
  
   ...ی خودت رو داریتو زندگ ... لی دن-
  

  : اش و گفتنهی محکم چسبوند به سمنو
  
 تابوت باشه که افسون بتونه از ی تودی بالیدن! کن بس کن بس سسی ه-
  ... خونه بره نیا

  
  ل؟ی چرا؟ چرا دن-
  
  زم؟ی چرا عزی چ-
  
 همه نی برم؟ چرا با وجود ای ذاری چرا نم؟ی داری چرا منو نگه م-
   ...تیاذ
  
 فکرا نی با ای افسون چرا داره؟ی حرفا چنی دختر االیخیب!!! ت؟ی اذ-

  ؟ی دیخودتو آزار م
  
   کنم؟ی نمتتی من اذیعنی -
  
  ! معلومه که نه-
  
   ...طنتامی از شیعنی -
  

  : و گفتدیخند
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 شه که چرا با من ی برام سوال میگاه!  تو هستمی هاطنتی من عاشق ش-
 لشی همه کارهاتو دوست دارم دلنمی بی اما بعد می کنی رفتار منطوریا

برادرت رو ازم  ی و انتقام کارای کنتمی اذی خوای مای. ستیبرام مهم ن
  ...  که هست من دوست دارم یاما هر چ. هی حرکاتت واقعنکهی اای یریبگ
  

 و میستی باعث شد از حرکت بای دوروثیصدا.  نشست کنج لبملبخند
  ... از کمرم جدا بشه لی داغ دنیدستا

  
 رو اعالم مونی امشب نامزدنی بابا اصرار داره هم؟یای شه بیم! لیدن
   ...میرو بگ ی عروسخی و تارمیکن
  
به !!  دختره؟نی گفت ای می چایخدا!  گرد شده نگاشون کردمی چشمابا
.  نبودیاالن وقت مناسب.  داشتملی کارا با دنیلی من هنوز خ؟ی زودنیا

  : گفتی و رو به دوروثدی کشی با غم نگام کرد آهلیدن
  
   ...زمی عزمیبر...  باشه -
  

  :دمینال...  دستام نی رو گرفتم بسرم
  
   ...ی بکنی کارهی دیبا! ی تونیتو م... فکر کن ... کر کن افسون  ف-
  

  ... زده چشمامو باز کردم جانی اومد تو ذهنم و هیفکر
  

بدون توجه بهش با سرعت رفتم سمت .  طرفمومدی ی داشت مادوارد
 درخواستمو مطرح یوقت! االن وقتش بود. خواننده هه و دار و دسته اش
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 جز موافقت یچاره ا.  با لبخند پلک زدم.کردم با تعجب نگام کردن
 حواسش یکس.  سنی رو از خواننده گرفتم و رفتم روکروفنیم. نداشتن

 می آهنگ رو تقدنیدوست داشتم بگم ا.  آهنگ بلند شدیصدا. به من نبود
 نزدم و به یپس حرف.  باعث دردسر بشهدمی ترسی اما مل،ی کنم به دنیم

 درست بخونم و حسم رو  کردمیم یسع.  شروع کردم به خوندنیآروم
  ...برسونم 

  

  
  دانلود آهنگ

I feel so unsure as I take your hand an lead to the dance floor.  
 و تو رو به سمت سالن رقص رمی گی دستتو می وقتستمی مطمئن ناصال
   کنمی متیهدا

  
As the music dies something in your eyes  

   در چشمان تویزی ، چیقی زمان با محو شدن موسهم
  

Calls to mind a silver screen and you're its sad goodbye.  
 غم یو خداحافظ کنه ، تو رو ی میادآوری رو ی من اون صفحه نقره ابه

  زویانگ
  

I'm never gonna dance again  
   رقصمی نمگهی هرگز بار دمن

  
guilty feet have got no rhythm  

   ندارهی وزن و آهنگی گناهکاراحساس
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Though it's easy to pretend  

   تظاهر کردن راحتهبهرحال
  

I know you're not a fool.  
  

  یستی احمق نهی دونم تو یم
  

I should have known better than to cheat a friend  
   بدمبی دوستمو فردی دونستم که نبای بود مبهتر

  
And waste a chance that I've been given.  

   شانسمو هدر دادمهودهی چه بو
  

So I'm never gonna dance again  
   رقصمی نمگهی من هرگز بار دپس

  
the way I danced with you.  

  تو داشتم که با یرقص
 

Time can never mend the careless whispers of a good friend.  
 دوست هی با اطانهی احتی بی تونه برگرده،زمزمه های وقت نمچی هزمان
  خوب

  
To the heart and mind ignorance is kind.  

   خوبهی خبری ، بالی قلب و خیبرا
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There's no comfort in the truth  
  ارهیم آرامش نقتیحق

  
pain is all you'll find.  

  ی فهمی که تو مهیزی ، تمام آن چرنج
  

I'm never gonna dance again  
   رقصمی نمگهی هرگز بار دمن

  
guilty feet have got no rhythm  

   ندارهی وزن و آهنگی گناهکاراحساس
  
  

I know you're not a fool.  
I should have known better than to cheat a friend  

And waste a chance that I've been given.  
So I'm never gonna dance again  

the way I danced with you.  
  

Never without your love.  
   بدون تو هرگزعشق

  
  

Tonight the music seems so loud  
  ادی بلند میلی بنظر خیقی موسی صداامشب
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I wish that we could lose this crowd.  
  می دور بشتی کنم که ما از جمعی مآرزو

  
  

Maybe it's better this way  
   بهتر باشهی جورنی ادیشا

 

We'd hurt each other with the things we want to say.  
  می رنجونی ممی بزنمیی خوای که میی رو با حرفاگهی همدما

  
We could have been so good together  

  می خوب باشیلی خگهیمد با همی تونستی مما
  

  
We could have lived this dance forever  

  می رقصو تا ابد زنده نگه دارنی امی تونستی مما
  
  

But now who's gonna dance with me?  
   قصد داره با من برقصه ؟ی حاال کیول

  
- Please stay.  

   بمونلطفا
  
  

And I'm never gonna dance again  
   رقصمینم گهی هرگز بار دمن
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guilty feet have got no rhythm  
   ندارهی وزن و آهنگی گناهکاراحساس

  
  

Though it's easy to pretend  
i know you're not a fool.  

I should have known better than to cheat a friend  
And waste a chance that I've been given.  

So I'm never gonna dance again  
the way I danced with you.  

  
  

No dance  
  ستی در کار نیدنیرقص

  
no dance  

  ستی در کار نیدنیرقص
  

no dance you're gone  
  ستی در کار نیدنی ، رقصیری می دارتو

  
  

- no dance you're gone.  
  ستی در کار نیدنی ، رقصیری می دارتو

  
This matter is so wrong  

  هی مسئله اشتباه بزرگنیا
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so wrong  

  هی بزرگاشتباه
  

that you had lo leave me alone  
   ...ی و بری منو تنها بذاردی تو باکه

  
  دانلود آهنگ

  
 )careless whisper از George Michael(   

  

  
  
 رهی که مسخ شده به من خلی دنی شده بودم تو چشمارهی همه وجودم خبا

 ینه کس.  شده بودنرهیهمه در سکوت به من خ.  خوندمیشده بود و م
 کردن و من در یهمه با بهت نگام م.  زدی حرف می نه کسد،ی رقصیم

 یچشما.  خوندمی کردم خراب نکنم می می که با همه وجودم سعیحال
 خونم ی دونست چرا دارم می مدیشا.  بودنهی پر از کاره باز دوبیوروثد

.  تونست بکنهی نمی کارچیاما ه!  اهنگ رو انتخاب کردمنیو چرا ا
 دادم نقشه ی اجازه مدی تموم مونده نبامهیخوشحال بودم که حرفاشون ن

 باال و جانی ام از زور هنهیآهنگ که تموم شد س. هام رو نقش بر آب کنن
 دفعه ادوارد شروع کرد هی.  جا رو سکوت گرفته بودمهه.  رفتی منییپا



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

304

 کیسالن غرق سکوت .  هم دست زدندهیبه دست زدن و به دنبال اون بق
 هی لی دنی بود و تو چشمالینگام هنوز هم غرق نگاه دن. باره منفجر شد

  . تونست همه وجودم رو بسوزونه ی سوزان روشن شده بود که مدیخورش
  

 بغلش و چند دور ی تودی حرکت منو کشهی پروا اومد سمتم و با ی بادوارد
  :دمی کشغیج. دور خودم چرخوندم

  
  ! ادواردی وا-
  

 گونه ام رمی بتونم جلوشو بگنکهی و قبل از انی زمی منو گذاشت روادوارد
  : و در گوشم زمزمه کرددیرو بوس

  
 تو زم،یعز ی داشته باشیی صدانی کردم چنیاصال فکر نم! ی ماهیلی خ-

  !یفوق العاده ا
  

 لیدن. لی سمت دندمی زدم چرخی ادوارد رو پس می که دستانطوریهم
با .  زدی رو بهش بگه پس میزی چهی داشت ی رو که سعیداشت دوروث

.  به حرفاش نکردی توجهچی گذشت و هیحس کردن نگاهم از کنار دوروث
تند تند . اومد به سمتم، ادوارد دوباره خواست منو بکشه سمت خودش

 کردم از خودم یسع. دمی شنی نمیزی چگهی من دما زد ایداشت حرف م
 دفعه هیقدم آخر رو من برداشتم و .  شدکی بهم نزدلیدن. جداش کنم

 فشرد که ی آغوشش می منو تویطور.  آغوشش حس کردمیخودمو تو
 موهام فرو کرد یدستشو تو.  شنی کردم استخونام دارن پودر میحس م

  : آروم زمزمه کردیلی خو در گوشم
  
- I'm never gonna dance again  
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   ...لی اوه دن-
  
   ...زمی محشر بود عز-
  
  ... مهربونم ی به تو بابامی تقد-
  

  : اومد باال، نرم صورتم رو نوازش کرد و گفتلی دندست
  
   بابا؟-
  

 بلند هی دای کردم، نگاش کردم و خواستم جوابشو بدم که صداسی خلبامو
  :شد

  
  ؟یای ی نمم؟ی چه کار کنلیدن -
  
  : دستاشو از دور بدن من جدا کرد و گفتلیدن
  
  ... بگو شام رو سرو کنن هی دا-
  

  : گفترتی با حهیدا
  
  !ی دن-
  
   ...هی که گفتم دانی هم-
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  : با خشم اومد سمتمون و گفتیدوروث
  
 محبتت رو بهش ی تونیبعداً هم م!  دزدهی نمیدخترت رو کس! لی دن-

 با هم صحبت نیداشت.  ما؟ بابا کارت دارهشی پیای شه بیم. ینشون بد
  .نی کردیم
  
  ... بعد از شام ی صحبتا باشه براهی بق-
  

 هی گرد شده درست مثل دای رفت سمت دهنش و با چشمای دوروثدست
  :دینال
  
  !ی دن-
  
   ...ی دوروثیدی که شننی هم-
  

  : با خشم گفتیدوروث
  
  !می ما با هم قرار داشتی چیعنی -
  
 همه ری زی زدشبی که دیتو بود ... می آره درسته ما با هم قرار داشت-

   رفته؟ادتی ... ی درخواستت کردرفتنیقول و قرارها و منو مجبور به پذ
  

 تونست ی نمیچی شدن اما هی با خشم باز و بسته می دوروثینی بی هاپره
  :بعد از چند لحظه سکوت گفت. بگه
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 به خاطرت صبر ی به اندازه کافی کنی نم فکری و دو سالمه دنی من س-
  کردم؟

  
 ی دست و پا میدی چه تردی که من توی دونیتو م. ی کنی بازم صبر م-

  ...زنم 
  
  ؟یدی چه ترد-
  
 یاصرار خانواده ها ما رو تو. ی از اول هم قرار ما ازدواج نبود دوروث-

  .منگنه قرار داد
  
   ...میرفتی اما ما هر دو پذ-
  
  ! اما به اجبار-
  
  ؟ی نکنه منصرف شد-
  
  .ستمی نطشی نه اما االن در شرا-
  

 که با نفرت آشکارا ی شد و در حالکی قدم به من نزدهی یدوروث
  : کرد گفتیبراندازم م

  
   ...ی عوضنی با وجود انکهی اما مثل ا،ی بودطشی در شرا-
  
 ی کرد با خونسردی عقب و سعدی رو کشیدوروث.  اومد جلولی دفعه دنهی

  :بگه
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 نگو که بعدا به خاطرش یزیچ.  مراقب حرف زدنت باشی دوروث-

  .ی بشخیبدجور توب
  
  ؟ی کنی مدمی تهد-
  
  ... فکر کن ی هر طور دوست دار-
  

  :زمزمه کرد.  گرفتی اش مهی داشت گریدوروث
  
   ...می رسی به هم م-
  
 به دی چرخلیدن.  ازمون فاصله گرفتمی بزنی حرفمی ما بتوننکهی قبل از او

  :من و با لبخند گفتسمت 
  
  ! تند خوئهیکم.  از دستش ناراحت نشو-
  
  : لبخند گفتمبا
  
  !ی آره فقط کم-
  

 ستادهی فاصله ازمون ای به ادوارد که با کملیدن. میدی دو با هم خندهر
  :بود اشاره کرد و گفت

  
  ه؟یخبر...  پلکه ی دور و برت میلی خ-
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  : ابرومو باال انداختم و گفتمی تاهی
  
   ...دی شا-
  

  : و گفتدی قلبم رو بوسی خم شد ، رولی دنهی از ثانی کسردر
  
  !ی نکناهشی قلب کوچولوت پاکه، مراقب باش سنی ا-
  

  .  حرف ازم فاصله گرفتنی از ابعد
  
 یصدا! ستی پاک نگهی قلب دنیچه خبر داشت که ا.  شدمرهی رفتنش خبه

  : اعصابم رو خورد کردنباریادوارد کنارم ا
  
 ... یری گی نملیچند وقته تحو. ی نگرفتلمیشب اصال تحو افسون، ام-

   ...ی دیجواب تلفن نم
  

  : گفتمطنتی باال انداختم و با شی اشونه
  
  ! خانوما حوصله ندارنیی وقتاهی -
  
 و ازش دور دمیخند.  چشمک زدطنتی و با شدی ابروش باال پری تاهی

  ...آوردم  یاشتهام باز شده بود و داشتم نشاطم رو به دست م. شدم
  

***  
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.  نهای مونه ی میبرام مهم نبود دوروث.  پله ها رو رفتم باالی خستگبا
 نی شده بود پلکامو سنگری که به دلم سرازی خسته بودم و آرامشیلیخ

 بدجور در اتاق رو باز کردم و رفتم سمت کمد ومدی یخوابم م. کرده بود
 تخت یبرم تو رجهی خواستم که بپوشم و شی می لباس خواهی. لباسم
 باز شد ی ناهنجاری لباسم بودم که در اتاق با صداضیمشغول تعو. مخواب

 لباس خوابم رو صاف عیسر! ی ببر زخمهی هیدرست شب.  تودی پریو دوروث
  :کردم و با اخم گفتم

  
  !نی اگه در بزنستیشاهزاده خانوم بد ن!  خراب شده در دارهنی ا-
  
  :فت شد و با پوزخند گکی قدم بهم نزدهی

  
  !ی در افتادی با کی دونیخوب م... جوجه کوچولو !  خوبه-
  

 رو ری دونستم شمشیم.  کج کردم و متفکرانه نگاش کردمی کمصورتمو
با .  بودی و خونسردیی اعتنایاما جوابش تنها و تنها ب. برام از رو بسته

  :خشم گفت
  
اب  از کدوم خرستی آره؟ معلوم نیلیدختر دن!!  احمقم؟ی کنی فکر م-

 دهنت آب لی دنتی ثروت و موقعدنی و حاال با دنجای ای اومدیشده ا
عشوه هات رو بردار ببر تو ! یاما کور خوند. یافتاده که اونو مالک بش

! رنی هات برات بمالهی تا هم پزی بری که ازش اومدیهمون خراب شده ا
بچه !  و شش سالشهی سلیدن. ی خر کنی تونی رو نملین کارا دنیبا ا

  . علف بچه بشههی که خام تو تسین
  

  : تموم شد گفتمیوقت.  خوب حرفاشو بزنهگذاشتم



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

311

  
  !؟ی مطمئن-
  
 خونه پرت نیمن اراده کنم تو از ا! یستی نیتو عدد!  بله که مطمئنم-

  .رونی بیشد
  
ساعتم رو از دور مچ دستم باز کردم و .  نشستم لب تختی خونسردبا

  :گفتم
  
 برات ی من خطرگهید! ؟ی خوریم حرص نقدری چرا ای اگه مطمئن-

   ...زمیپس خونسرد باش عز! ندارم که
  

اما بعد از چند لحظه با !  تونم بگم که الل شدی مقایدق.  گرد شدچشماش
  : دستش و گفتیچونه ام رو گرفت تو. خشم اومد به طرفم

  
 لی من دنی باعث بشی پاپتیاگه تو!  گمی می چنی خوب گوش کن بب-

 کنم ی ماهی ستویزندگ! شک نکن.  دمیمانتو به باد مرو از دست بدم دود
من دختر سر پائولو هستم .  برهنیی آب خوش از گلوت پاهی ذارم یو نم
پس حواست رو جمع کن که پاتو از . ی طرف شدیبا بد کس. زمیعز
  !ی دراز تر نکنمتیگل
  
فکر کرده چون باباش . یآشغال عوض.  چشماشی نفرت زل زدم توبا

  :زمزمه کردم! دختره نکبت.  تونه بکنهی میغلطپولداره هر 
  
   ...رونی گمشو ب-
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بعد .  مو به شدت هل داد با دستش که باعث شد سرم پرت بشه عقبچونه
 تخت ی رونیبه حالت جن. رونی بلند از اتاقم رفت بیهم با قدم ها
 شدم که دست یداشتم خر م! ی بد کرد،ی دوروثیبد کرد. چمباتمه زدم

 رو تند شمیاما تو بدتر آت. بردارم و فقط داداشت رو خر کنم لیاز سر دن
.  کردمی مهی گردیاما نبا.  اوردی داشت به گلوم فشار مبغض. یکرد

  ...محال ! محاله!! ل؟ی دنای ؟ی دوروث؟یبه خاطر ک. االن وقتش نبود
  

.  گشتمی رفتم دانشگاه و بر میم.  آغاز شده بودی دوباره روزمرگباز
 یدوروث!  و بسنیهم.  هم به دانشگاه خالصه شده بودلیدنصحبت هام با 

 به من آرامش نیهم. ومدی ی بود قهر کرده بود و خونه مون نمیچند وقت
 هسرم ب.  نداشتملی به کار دنی نبود انگار منم کاری دوروثیوقت.  دادیم

 اما نطوریکالمش هم هم.  پر از محبت بودلینگاه دن. کار خودم گرم بود
من در . می کردی نمی تالشچی تر شدن به هم هکی نزدی برا کدومچیه

 من ی جلونقدری بود که ای مردنیاول. برابر اون واقعا دو دل شده بودم
 دیشا.  مدت استراحت داشتمهی به ازی کرده بود و من واقعا نیستادگیا

 رو جمع کردم و لمیوسا.  کردمی رو شروع مطنتی دوباره شبعدها
 دو تا از بچه ها وادارم کرد بمونم ی که صدارونیم بخواستم از کالس بزن

  : گنی میو گوش کنم چ
  
 کاره نی کردم خودم ای فکر می روزهیمن !  کالسش فوق العاده بود-
  . شهی نممی حالیچی هدمی رفتم تازه فهمی وقتیول! ام
  

  : آدامسش رو باد کرد و گفتیکی اون
  
   خوره؟ی به چه درد م-
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 نی و ای لذت ببرشتری خوبه که بنی ایبرا! ومه خوب معل؟ی فهمی نم-
  .یلذت رو به طرفت هم بد

  
   آخه با رقص؟-
  
  ... نوعشه هی نمی خوب ا-
  
   هست؟ی چه جور-
  
 می نرم بشیلی خدی گه بایم.  بدن کار کردی نرمی جلسه اول فقط رو-

  ... بده ادی حرکاتو هیتا بق
  
  ؟نیاری مدالست که لباس ها رو هم در منی از هم-
  
  !گهی دفهیاسمش رقص کث... اما فکر کنم باشه ...  دونم ی نم-
  
  م؟ی شه از وسطش ثبت نام کنی م-
  
 یزیفکر نکنم چ ... ایاز االن ب... اشکال نداره که .  جلسه رفتههی تازه -

  .بگن
  
  ؟یری میک...  باشه -
  
  ...جلسه دومش امروزه .  خوام برمی االن منی هم-
  
   ...میپاشو بر ... ینشست پس چرا ؟ی گی می جد-
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 که دارن در مورد دمیفهم.  رفتن سمت درجانی دو بلند شدن و با ههر

 لحظه وسوسه شدم و رفتم به هی یتو.  زننیکالس رقص حرف م
به .  خارج بشهیکنواختی از ی کملی دنی بهتر بود زندگدیشا! طرفشون

  ... هم در کار نبود ی بود دوروثیخصوص که مدت
  

***  
  

 ریچمن ها ز. اطیزل زدم به ح...  طبق معمول ستادم،ینجره ا پپشت
 باتری آسمون گرفته بود و چقدر زبایچقدر ز. دی درخشیقطرات بارون م

 به نظر بای بود که از نظر اکثر مردم زی اهی تنها گردیشا. ختی ریاشک م
 رمی لباس حریرو. می رفتم سمت بارونی آنمی تصمهیبا . دی رسیم

 سر راهم نبود که مجبور یخدا رو شکر کس. رونی از اتاق ب و رفتمدمیپوش
 راست رفتم سمت قسمت چمن هیاز عمارت خارج شدم و .  بشمحیبه توض

 وسط سادمیرفتم وا.  کردی نمتی اذیلیبارون نم نم بود و خ.  شدهیکار
. بارون صورتم رو نوازش کرد. صورتم رو گرفتم به سمت باال. چمن ها

 زانو ی کوتاه تا باالری حررهنی پهیحاال . رو در اوردم میونکفش ها و بار
دستامو از .  شونه هام نگه داشته شده بودی روفیتنم بود که با دو بند ظر

  :زمزمه کردم. دنیدو طرف باز کردم و شروع کردم به چرخ
  
 یبارون تو به جا...  داره هی گریبارون ببار که دلم هوا...  بارون ببار -

  !بار که دلم غم دارهب... منم ببار 
  

.  بوددهی رنگ به تنم چسبی ارغوانری شده بود و لباس حرسی بدنم خهمه
 ری دفعه زدم زهی و دمی توجه بازم چرخی بیول. موهام هم به صورتم

  :آواز 
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  دانلود آهنگ

   زنهی بارون م-
   دونه نم نمدونه

   گل و برگایرو
  گلدونا

   کننی شر مشر
   بارونی نغمه به
   حال زمستونبه

  ناودونــــا
   زنهی مبارون

   دونه نم نمدونه
   گل و برگایرو

  گلدونــــا
   کننی شر مشر

   بارونی نغمه به
   حال زمستونبه

  ناودونــــا
  نم نم دونه دونه

   بــــاره بارونیم
   نم نم نمنم

   بــــاره بارونیم
   روزگار سرد زمستونبه
   روزگار سرد زمستونبه

   روزگار سرد زمستـــــونبه
   نم باروننم

   گلدونیگلها
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   شر ناودونشر
   دارهدنی تو دبا

   نم باروننم
   گلدونیگلها

   شر ناودونشر
   دارهدنی تو دبا

   اگهی باغ خوشبختتو
  ییم مونده تو گل براهی

   که از عشق و جنونیاون
  یی ترسونده تومنو
  یی ترسونده تومنو

  
   اگهی باغ خوشبختتو

  یی گل برام مونده توهی
   که از عشق و جنونیاون

  یی ترسونده تومنو
  یی ترسونده تومنو

   نم باروننم
   گلدونیگلها

   شر ناودونشر
   دارهدنی تو دبا

   نم باروننم
   گلدونیگلها

   شر ناودونشر
   دارهدنی تو دبا
  ای تو دنی که بایب
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   ندارهیرنگ
  گهی بارون دیصدا

   ندارهیآهنگ
  ای تو دنی که بایب

   ندارهیرنگ
  گهی بارون دیصدا

   ندارهیآهنگ
   نم باروننم

   گلدونیگلها
   شر ناودونشر

   دارهدنی تو دبا
  دانلود آهنگ

  نم نم بارون از ستار
******  

  
 ی کردم و می داشت داشتم ورجه وورجه می تندتمی آهنگ رچون

 درست پشت سرم از حرکت لی دنیبا صدا. روحم تازه شده بود. خوندم
.  شدی منیی باال و پاجانی ام از زور هنهیقفسه س. دمی و چرخستادمیا

 با لیدن. دی چکی و شر شر آب از نوک موهام مدهیلباس به تنم چسب
  : بود گفتباشی جی که دستاش تویال بلندنش در حیبارون

  
 ی می بفهمم تو چدیبا. ی زبان فارسیریادگی برم دنبال دی حتما با-

  !نهی شی به دل منقدری که ایخون
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 رو در اورد و شیبارون. فماومد به طر... بلند و از ته دل  ... دمیخند
  :دیداد کش.  شونه ام که در رفتمیخواست بندازه رو

  
  ... افسون ی خوری سرما م-
  
 رو گرفتم شوت کردم اونطرف و با نگاه به ی به طرفش باروندمیپر

  : بهت زده اش گفتمیچشما
  
   ...ریبدو منو بگ ... لی بدو دن-
  
  ! افســــون-
  
  ... تنبل خان ایب ... ای ب-
  
 تمی اذگهی سرد دیهوا.  بدولیمن بدو دن. دنی شروع کرد به دولیدن
 یمنم م. دی خندی ملیدن.  شدمی گرم تر مدمی دوی که منی کرد همینم

 لی از دنیدلبر... انتقامم ... نفرتم .  رفته بودادمی از یهمه چ. دمیخند
  :دی داد کشلیدن.  استخرکی نزددمیرس ! زیهمه چ... 

  
  ! تو آبی افتیم... فسون  نرو اونطرف ا-
  

  :رفتم لب استخر و گفتم. برام مهم نبود. دمی غش خندغش
  
   ...ایب ... ایب...  جر نزن -
  

  :با خنده گفت. دی چکی هم ملی دنی از سر رو روآب
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   ...طونی شرمتی مگه نگ-
  

 نکهی دفعه پام لب استخر سر خورد و قبل از اهیاما . دمی زدم و دوقهقهه
آب دور و برم رو .  استخری کنترل کنم با سر افتادم توبتونم خودمو

 خودمو جمع و جور کردم و عیسر.  دماغ و دهنم رو پر کردیگرفت و تو
 که دمی رو دلی آب دنی که رفتم رونیهم. شروع کردم به شنا کردن

 و دی کشینفس راحت.  راحت شدالشی انگار خدیمنو که د. پرشهآماده 
  :گفت

  
  ... باال ایب. ی کنی ول نمی منو نکشایودت تو تا خ! وونهی د-
  

.  نکردمی زد اما توجهی مخیبدنم داشت .  به سمتم دراز کرددستشو
 خواستم یم.  خواستم بخندمیم.  رفته بود باالی حسابمی سرخوشزانیم

 دست یرفتم لب استخر و دستمو گذاشتم تو. خوش باشم و خوش بگذرونم
. نیی پادمشی کردم و کشی دستشی پخواست منو بکشه باال که من. لیدن

  :دمی کشغیج...  آب یسقوط کرد تو
  
  ! منشی اومد پیدن...  هـــــــــورا -
  
 عمق می بودستادهی که اییجا.  موهاشی دو تا دستش رو فرو کرد تولیدن
آب موهاشو گرفت و .  راحتمی بودستادهی پاهامون ای نداشت و رویادیز

  :گفت دی لرزی که از سرما میدر حال
  
   ...ی دی هردومون رو به کشتن م-
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  :دستامو گذاشتم سر شونه اش و گفتم...  به طرفش دمی کشخودمو
  
   ...ی شنا کنی تونی نمی شی منیسنگ...  لباساتو اری در ب-
  
  : با تعجب نگام کرد و گفتلیدن
  
 رونی بمی برایب. می زنی مخیاالن هر دومون ! وونهی ، دوونهی ، دوونهی د-

...  
  

 مات مونده لینگاه دن ... رونی بدمی حرکت از تنم کشهی خودم رو با لباس
.  دستمی رو گرفتم توورشی پلنییرفتم به سمتش و پا.  من یبود رو
 ی شده بود تورهی که خنطوریهم.  سمت باالدمشی زدم و کشیچشمک

خودمو چسبوندم .  رو در آوردمورشیچشمام دستاشو برد باال و من پل
  :دینال. بهش

  
  ! نکن افسون-
  
   ...ی دوست داریتو که گفت! چرا نکنم؟...  چرا -
  
  ... دختر یفی حیلیتو خ ... یفی تو ح-
  
   چرا ؟-
  
  ... من سن پدرت رو دارم -
  

  : و گفتدمی غش خندغش
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 ینم...  خــــوام ینم! ی جووننی پدر به ا؟ی کنی می شوخ-

  !خـــــــوام
  

  ... دور کمرم دیچی پدستاش
  
  ؟ی خوای از جون من می چ؟ی خوای می چ-
  

  :با لرزش گفتم ... دمی لرزی به شماره افتاده بود و بدجور داشتم منفسم
  
  ...رو ... ر ... تو ...  ت -
  

 ینم. نه به خاطر انتقام.  دادی بهم آرامش ملی بلند دنی نفس هایصدا
  ! که بود انتقام نبودیزی هر چی بود ولی چیدونم برا

  
  : کردمزمزمه

  
   ...یدن... زنم .... یم .... خی... م...دار... غم کن ...  دا -
  

 حس ی و عذابشو به خوبدی کشی صورتش داشت عذاب می نشست رواخم
 منو هم پس زد و با یدستا. دستاشو از دور کمرم باز کرد.  کردمیم

  :دمینال. سرعت شنا کرد به سمت لبه استخر که بره باال
  
  ...دوستت دارم ... دو ... من  ... لی دن-
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 حرکت برگشت و اون وقت بود هی با لی حرفم تموم نشده بود که دنهنوز
 ام نهینفس تو س.  لحظه کوتاه لبهاش با قدرت لبهامو قفل کردکیکه در 

 لی دنی مونده بودم و فقط به قدرت لبهاجیتا چند لحظه گ. گره خورد
 نیهم.  کردمشی همراهیبه نرم.  به خودم اومدمهویاما .  کردمیفکر م

 از لبم گرفت که باعث شد همه یکی حس کرد گاز کوچمویهمراهکه 
 ادمی...  رفت هوا سرده ادمی...  آبم ی رفت توادمی. وجودم داغ بشه

 خوش حالتش و ی موهایدستامو فرو کردم تو ... دمی لرزیرفت داشتم م
مکان .  کردمیزمان رو حس نم. اونم به گردنم چنگ انداخت. چنگ زدم
 ... جانیاز ه...  نه از سرما یول. میدی لرزی دو مره. نطوریرو هم هم

 صورتم رو شی که داغدی کشقیچند نفس عم.  ازم فاصله گرفتی کملیدن
  : رفته اش گفتلی تحلیبا صدا. دی کششیبه ات

  
   ...یفیبه خدا تو ح...  افسون -
  

  : لبش و گفتمی گذاشتم روانگشتمو
  
   ...ـــسی ه-
  

خواستم دوباره ببوسمش که جلومو گرفت و . گهی به همدمی زده بودزل
  :دینال
  
همه .  رو فراموش کنزی تونم دختر، همه چی تونم افسون، نمی نم-

 ستیدرست ن...  شه یاما نم! اتفاقات امشب رو فراموش کن، منو ببخش
...  
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 حرکت هی بود، با شتری بیلی قدرتش از من خرمی نتونستم جلوشو بگگهید
 حرف ی بد،یدستمو کش.  باالدیند لب استخر و خودش هم پرمنو نشو

 هی داغ ی موج هوامی که وارد عمارت شدنیهم. دنبالش راه افتادم
  :دمی بودم، نالی تو چه حالتدمیتازه فهم.  منو از پا انداختییجورا

  
   ...لی دن-
  
  ... شدم و از حال رفتم نی بتونه جمعمم کنه پخش زملی دننکهی قبل از او
  
***  
  
 یماری بستر بی گذاشته بود و من هنوز تویی هفته از اون روز کذاکی

 که چند بار به مرز تشنج یتا حد. بد جور سرما خوردم. افتاده بودم
 سرم حاضر ی دکتر رو باالنی نداشت اما بهتری هم حال خوبلیدن! دمیرس

 باالخره من!  ام بودهی نگران کلیلیخ.  زدیکرد و خودش دائم بهم سر م
اما خدا .  نگران کننده بودی کمنی کردم و ای می زندگهی کلهی با تمداش

  . گذشتریرو شکر به خ
  

 که بهوش یتمام اوقات.  با خودم قرار داشتمی حالت کشمکش بدی تومن
 گرمم کرد؟ چرا نقدریچرا ا.  کردمی فکر ملیبودم به لذت بوسه دن

استم از اون انتقام  خوی نبود که من منی برام لذت داشت؟ مگه انقدریا
 لی برام نداشت اما دنی حسچی هوی و ادوارد و متمزی چرا آغوش جرم؟یبگ

 دمی رسیهر بار از زور فکر به مرز انفجار م...  داد؟ چرا ی مآرامشبهم 
 بهتر شدم و تبم یاواخر هفته کم.  بودیهفته گند.  رفتمیبه خواب فرو م

.  دست از سرم بر نداشته بوداما گلو درد و سرفه هنوز. باالخره قطع شد
 دن اومی هر سه بهم سر زده بودن و هر کدوم وقتوی ، ادوارد و متمزیج
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 ی پلی دونم چرا اما اصال دوست نداشتم دنینم.  حضور نداشتلیکه دن
آره حتما !  نقشه ام بودیحتماً به خاطر اجرا.  من با اونا ببرهیبه دوست

 موش یخت خواب دل کندم تازه باز باالخره از تنکهیبعد از ا. نطورهیهم
 هی تنبرمن به خاط. میدی دزدینگاه از هم م.  شروع شدلیو گربه من و دن

 کرد ی فکر منکهیالبد به خاطر ا...  که برده بودم و اون یخودم از لذت
اما . می هر دو راحت تر بودینجوریهر چه که بود ا. دهیدخترش رو بوس

 که یلذت. از عذاب دادنش بردارم شد تا من دست ی باعث نمنایهمه ا
 لی انتقامش رو از دنخواستمی داد که می داشت عذابم میبرده بودم جور

 ی بود کارش سخت تر مدهی هم حاال که طعم لذت رو چشلیدن. رمیبگ
 تونستی مشهی اون همنکهیمگه نه ا.  اش کنمچارهی تونستم بیمن م. شد

پس !  تونستیخت اون م حاال هر چقدر هم که سره؟ی خودش رو بگیجلو
  ! من لذت داشتی برای بازنی کردم و چقدر ای می باهاش بازدیمن با

  
***  

  
 مستند بود که مسلما من هی ی ماهواره نشسته و مشغول تماشای پالیدن
 جلب یلی که خدمی پوشیلباس ساده ا.  اوردمی ازش سر در نمیچیه

 نشون نیبود و ا هنوز برنگشته یدوروث. منیتوجه نکنه و رفتم سمت نش
 ازی نیعنی چه؟ یعنی نی نداشته و ای هنوز رابطه با کسلی داد دنیم
از گوشه چشم نگام . رفتم کنارش نشستم.  منی براشتری بفقت و موشتریب

  : قدم شدمشیخودم پ.  نگفتیچیکرد و ه
  
  ؟ی دنی خوب-
  
  ... اوهوم -
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  ؟ی زنی با من حرف نمگهیچرا د...  چرا -
  
  ...ه بزنم  ندارم کی حرف-
  
   برم؟نجای من از ای دوست دار-
  
  : خشم گفتبا
  
  ... چرت نگو -
  
  ... کنه که من ی ادوارد راحت قبول م-
  

  ...صورتش از خشم گر گرفته بود .  به سمتمدیچرخ
  
   کرده؟ی ادوارد چه غلط-
  

  : کردم و گفتماخم
  
   ...ی منو نگه داری تو نخواستی خوب گفت اگه روز-
  

  : دستاش محکم فشار داد و گفتیو گرفت تدستامو
  
  ؟ی رو تو بهش گفتاتی چرندنیا!  من نخوام تو رو نگه دارم-
  
  !باور کن نه...  نه -
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   زده؟ی حرفنی همچی چی پس برا-
  
   من از کجا بدونم؟-
  

  : و گفتونیزی شد به تلورهی ول کرد، خدستامو
  
 بهش دیاانگار نب. یری با ادوارد گرم بگادی زادی ی خوشم نمگهی د-

  . کردمیاعتماد م
  

.  دلخواه خودمی عوض کردم، االن وقتش بود که برم سر مبحث هاحرفو
  :گفتم

  
  ...من  ... یدن ... الیخی ب-
  
  : گفتی خونسردبا
  
   شده؟ی باز چ-
  

  : و گفتمچوندمی تو هم پدستامو
  
  ...برام عقده شده .  هستنیمی با باباهاشون صمیلی راستش دوستام خ-
  
  ؟تیمی صم-
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 ای تونن به مادرشون بزنن ی از حرفا رو که نمیلیاونا خ!  آره خوب-
 براشون باشه رو به باباهاشون ی خوبی تونه پاسخگوی مادرشون نمنکهیا
  .رنی گی هم می خوبی گن و جوابایم
  
  ! مثال؟-
  
  ! جالب نباشه هاادی زدی بپرسم؟ شا-
  
  !ید داشته باشدوست ندارم احساس کمبو.  هم بهت گفتمگهی بار دهی -
  

  : و گفتمدمی خم شدم گونه اشو بوسعیسر
  
  . جونملی دنی مرس-
  

  : و گفتمرونی از دستش بدمی رو کشونیزی کنترل تلوبعد
  
  ؟ی دی قول م،ی نشی عصبدوارمی ام-
  

  : بود که از دستش در اورده بودم و گفتی هنوز به کنترلنگاهش
  
  . بگو افسون حوصله ندارم-
  
  : و گفتم دلم قهقهه زدمیتو
  
 کنم ی ات مچارهیب! چند لحظه صبر کن. زمی عزی شی االن بدتر هم م-

...  
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  : خونسردانه اما تند تند گفتمیلی مورد نظرم رو آوردم و خکانال

  
 شتری روابط بنی که دوست دارم در رابطه با ادمی رسی من به سن-

 تی و حساسی مردها برام بگیدوست دارم در مورد اناتوم. بدونم
درسته که ! ادی ی بدشون می از چادی ی خوششون میاز چ. شونها

 که منظورم ی دونی کرد اما تو خوب می آشغال به من تجاوز مکیفردر
 دیبا.  روز بخوام ازدواج کنمهی من دی شاخرهباال. ستیاز رابطه اون ن

  ... مورد اطالعات داشته باشم نی در اشتریب
  
 کرد ی دهن باز میه.  مونده بودرهی خونیزی باز به تلومهی با دهن نلیدن
 موقع هی رو کم کردم که ونیزی تلویصدا.  تونستی نمی بگه هیزی چهی

  : اون اطراف صدا رو نشنوه و گفتمیکس
  
  ... خوب بگو -
  

  : به طرفم و گفتدیبا سرعت چرخ.  کرددای خودش رو پانگار
  
  ! بده به من کنترلو-
  
  : تعجب گفتمبا
  
  ! چرا؟-
  
  ...به من  گفتم بده -
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  : بغض دادم بهش و گفتمبا
  
   ...ی خودت گفت-
  
االن وقت .  دستاشنی خشم ماهواره رو خاموش کرد و سرش رو گرفت ببا

 ری دستام پوشوندم و زدم زنیصورتم رو ب.  قسمت دوم نقشه ام بودیاجرا
  :دمی صداشو در اوردم و نالیالک! ومدی ی ام هم نمهیگر. هیگر
  
 گن، از باباشون، اما ی دوستام از مامانشون میه!  بدبختمیلی من خ-

تو .  که دوستم داشته باشهیکینه ... نه مامان ... نه بابا .  ندارمیچیمن ه
 رو با فتیخودت تکل.  روز دوست پسرمهی ی بابامی کنی روز ادعا مهی

  اصالً چرا من زنده ام؟ ... رمیکاش من بم. ی دونیخودت نم
  

  : بلند شدلی دنیصدا
  
  ؟ی گی می داریدختر چ! ی هی هی ه-
  
 بغلش و ی تودی از سالن که منو کشرونی جا بلند شدم و خواستم برم باز

  : کرد گفتی که کمرم رو نوازش میدر حال
  
 ی برای دونیتو که م!  بگم به تویآخه من چ!  آروم باش دختر، آروم-

  ؟ی زنی که مهی حرفا چنیا. یزیمن چقدر عز
  
  .یمل کن منو تحی تونی تو نم-
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 ی اوقات احساساتم منو به وحشت میفقط گاه.  تونمی مزمی چرا عز-
  .زمی نباش عزلیدنبال دل!  حاالت از درک تو خارجهنیافسون ا! اندازه

  
  ... کشم ی کار کنم؟ اصالً من خودمو می پس من چ-
  
  . شمی ناراحت میلیحرف بد نزن که از دستت خ! ــــــشی ه-
  
  !ی تو منو دوست ندار-
  
  ! دوستت دارمیلی کار کنم تا بهت ثابت بشه که خی بگو چ-
  

  : وقتش بوداالن
  
  ... بذار برات برقصم -
  
  : تعجب گفتبا
  
  ؟ی چ-
  

  : رو پاک کردم و گفتمنمی دروغیاشکا
  
  ! رم که مال رقصه، بهت گفته بودمی می کالسهی دای جد-
  
  !ی چه رقصیاما نگفت...  آره خوب -
  
  .فی رقص کث-



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

331

  
  : نگام کرد، گفتمجیج کرد و گ کسرشو

  
  . کردی برات می از همون کارا که دوروث-
  
  : گفتدهی و نفس بررتی حبا
  
  !افســـــــــون!  منی اوه خدا-
  
 ای کنم نی تمری کسی رقصم رو جلودیخوب من با!  نه؟ای ی ذاری م-

  ... ادوارد ی رم جلوی میاگه نذار! نه؟
  
  ! ساکت شو-
  
  : و گفتمنی زمیرو دمی صبرانه پا کوبیب

  
   کار کنم؟ برقصم؟ی چ-
  
  : گفتی آشکاری کالفگبا
  
چرا . ی ذاری من می رویری چه تاثی دونیتو که م!  شو افسونالیخی ب-
  ؟ی کنی بازری با دم شی خوایم
  

  : زدم و گفتملبخند
  
   ...یی حرفانی تو خوددار تر از ا-
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   مگه نه؟ی کنی متی اذی دار-
  
  . کنمنی خوام تمری نه فقط م-
  
   و اگه بگم نه؟-
  
  ... ادوارد دی رقصم، شای مگهی نفر دهی ی رم برای م-
  

  :دی کشداد
  
  ه؟ی تو و اون ادوارد لعنتنی بی چ-
  
  ! سادهی دوستهی جز یچی ه-
  
  ؟ی اونم اون مدل؟ی برقصی بریخوای دوست ساده مهی ی برا-
  
 اون کمک  ازنمی بی نمیلی تو برقصم دلی برای خوب اگه تو اجازه بد-
  . شه حساب کردی اون به عنوان به دوست می رویاما اگه نذار. رمیبگ
  

  : گفتیشانی موهاشو و با پری تودی دوباره دستاشو کشباز
  
   ...ی لعنت-
  
   برقصم؟-
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  : مبل و گفتی انداخت روخودشو
  
 ی حدهیمن تا ! اما هر جا که کم اوردم و رفتم دلخور نشو!  خبیلی خ-

  . دارمشیگنجا
  
  : ابرومو باال انداختم و گفتمی تاهی

  
  .یری خودت رو بگی جلوستی نازی که نی فکر کننی به اهی فقط کاف-
  
  . خوام برمیفقط شروع کن م! ی فهمی نمیچی بس کن افسون تو ه-
  
 رو فشردم و نرم نرم شروع یدکمه پل.  ضبط بودی مخصوصم توی دیس

واست چشماشو ببنده  خی که منی و هملی دنی شده بودم رورهیخ. کردم
 یعجز رو تو.  دادمی بهش اخطار معی رو نگاه کنه سرگهی طرف دای

 اون لحظه به لحظه قرمز ی و چشمادمی رقصیمن م. دمی دیچشماش م
 زد لحظه به لحظه خشن تر و ی موهاش می توکه ییچنگ ها.  شدیتر م

 نقدریپک ها ا.  رو در آورد روشن کردگارشیکم کم س.  شدی مشتریب
بلوزم رو که پرت . دی به آخر رسگاری چهار تا پک سهیحکم بود که با م

 بلند یاز جا بلند شد و با قدم ها. اوردی طاقت نگهی صورتش دیکردم تو
  : جمله گفتهی به طرفم و دی چرخستاد،یلحظه آخر ا. رفت سمت در

  
!  افسونی رو شروع کردی خطرناکی ، بازهی ها همه اش بازنی اگه ا-

  . که مقابله به مثل کنم نکنیکار
  

   ....رونی حرف منو مبهوت بر جا گذاشت و رفت از سالن بنی از ابعد
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 کشمکش نیاز ا.  شده بودنی باز با من سر و سنگلی روز گذشته بود، دنسه
 گهی روز دهی شد و ی ملی روز به سمتم متماهی. ها خسته شده بودم

.  گاه داشتمهی به تکازین.  گرفته بودگهی از هر وقت دشتریدلم ب! یفرار
 ی شونه کسیدوست داشتم سرم رو بذارم رو. دوست داشتم خودم باشم

 منو یاما ک!  کنمهی دونم واقعاً خودمو دوست داره و از ته دل گریکه م
 به دام ی رو دوست داشتن که با افسونگریهمه افسون! دوست داشت؟

 رو می اصلتی اگه شخصدیشا!  منو دوست نداشتیکس.  بودشوندهیکش
 حقه؟ حقه نی اایخدا.  شدندی دادم همه از اطرافم پراکنده مینشون م

 نی طرد بشه؟ حداقل از بدی کنه بای نداشته باشه دلبرت دوسیکه اگه کس
.  و از جا بلند شدمدمی کشیآه!  که دور منو گرفته بودنتی جمعنیا

.  دو اتاقنیرفتم سمت در ب.  دوست داشتم خودم باشمی لحظاتیبرا
 متعجب یچند لحظه بعد صدا.  و منتظر پاسخ شدمدمی به در کوبیضربه ا

  : بلند شدلیدن
  
  ! تو افسونای ب-
  

افسون فقط بلد بود ! افسون در زدن بلد نبود.  داشت تعجب کنهحق
 مطالعه زیپشت م. ستادمی قدم وارد اتاق شدم و اهی. رفتم تو!  کنهریغافلگ

 قاب گرفته بود و زل زده بود به  چشماشویفی ظرنکیع. اش نشسته بود
  : کرد گفتمی مدای که تو گلوم لحظه به لحظه داشت وسعت پیبا بغض. من

  
   ...لی دن-
  
 و زی می چشماش برداشت گذاشت روی رو از رونکشیع.  جا بلند شداز

.  دستم شدمی با ناخنای و مشغول بازریسرمو انداختم ز.  شدکیبهم نزد
 و ی دست بلوز شلوار عروسکهیبا .  بودمستادهی جلوش اشهیساده تر از هم
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بدون ذره .  شونه هام انداخته بودمی که از دو طرف بافته و روییموها
 دستاش، آروم یشونه هامو گرفت تو.  کردمسیلبم رو خ. شی آرایا

  :گفت
  
   شده؟یچ!  افسون جان-
  

 بغضم رو به زحمت قورت.  آوردم باال، چشمام لبالب پر از اشک بودسرمو
  :دادم و گفتم

  
   سر خاک مامانم؟ی بریم...  منو -
  

سرم رو .  سمت خودشدی فشار منو کشهیبا .  شدی پر از مهربونچشماش
  : موهام حس کردم، گفتیبوسه اش رو رو.  اشنهی سیگذاشت رو

  
 که دلش اومده به ی دوست دارم هر کسی شی مظلوم منقدری ای وقت-

  . کنم محونی کره زمیتو ظلم کنه رو از رو
  
 فشار دستاش رو دیهق هقم رو که شن. دی بغضم ترکشی خاطر مهربونبه

  : کرد و گفتشتریب
  
 می بری چته افسون؟ دوست داره؟ی چی براهیآخه گر. زمی نکن عزهی گر-

   کنه؟ی آرومت منیسفر؟ ا
  
  ... مامانم شیبرم پ...  خوام یم...  فقط -
  

  : و گفتدی کشیآه
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  .میلباس بپوش بربرو ...  دلم زی باشه عز-
  

 نگاش کنم اشکامو پاک کردم و برگشتم نکهیبدون ا.  عقبدمی کشخودمو
  ... اتاقم یتو
  

***  
  
 گناه ی گفتی مشهی همادمهی.  کارا ساخته نشدمنی ایمن برا!  مامان-

 کنم لذت ی میی کار خطایوقت. ی گفتیآره مامان راست م! لذت داره
 دنی معتاد که وقت کشیآدمااما درست مثل .  برم با همه وجودمیم

 شن، منم ی می شن بعدش دچار رخوت و خماری مفوریمواد نئشه و ک
 قراره وضع من یتا ک.  افتادمری گی بد وضعی توامانم.  حسو دارمنیهم

 اوقات یبعض.  مهربونهیلی خلی مامان؟ دنی کنی باشه؟ برام دعا منیا
 القلب ی قصنقدریا دی کنم در موردش اشتباه قضاوت کردم و نبایفکر م

.  بودهی بچگیکارش از رو.  پسر بچه بودههی لیاون موقع دن.  شدمیم
 افتم دوست ی بغضت مادی یوقت.  افتمی تو میدنا کتک خورادی یاما وقت

! هی چه حسنی دونم اینم!  شدم مامانضی من مردیشا! دارم بکشمش
 به اش،یبه مهربون.  دارمازی کنم به شدت بهش نی وقتا حس میبعض
 یاما بعد از خودم و اون با هم متنفر م!  به کلماتش، به حرارتشتش،یحما
هر دومون رو نابود کنم چون .  کنمبوددوست دارم هر دومون رو نا. شم

اگه .  تو شدمیمنم باعث نابود! آره مامان. می تو شدیهر دو باعث نابود
. یدی شنی و زخم زبون نمی خوردی تو اونقدر کتک نمدیمن نبودم شا

 خوادیهر طور که م. دعا کن خالص بشم! زارمیمامان من از خودم هم ب
  . وضع خالص بشمنی از ای ندارم، ولیاز مردن هراس. بشه بشه
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  : و زمزمه کردمدمی سنگ قبر رو بوسی شدم، روخم
  
  ! دوستت دارم مامانیلی خ-
  
 یعادتش بود، هر وقت م.  کجا رفته بودلی دونم دنینم.  جا بلند شدماز
 ذاشت و یمنو تنها م.  شدی مبی غلی سر خاک مامان بعدش دنمیومدی

 از گهی دیکی نمیا.  که دوست دارم به مامانم بگمی داد هر چیاجازه م
 که من کور شده فیح!  اخالق خوب کم نداشتلیدن.  خوبش بودیاخالقا

  ... بسته بودم ی همه چی روموو چشما
  

***  
  
 ی منویاونم هم. پر از پوزخندش ی آبی چشمای نفرت زل زدم توبا

آب دهنمو قورت دادم ! نهی منو ببدنیدوست داشت عذاب کش. خواست
به زور پاهامو از جا کندم و رفتم نشستم .  گرفتمی خودم رو می جلودیبا

  :دی غرهیدا. زیسر م
  
  ! افسونی سالم نکردی به دوروث-
  
ندم سمت  چرخوریچشمامو از ز.  لب بلغور کردمری سالم زهی شبیزیچ
 وجود داشت که هم ی خاصی نگاش نگرانیتو.  کردیداشت نگام م. لیدن

 به من شده لی که متوجه نگاه دنیدوروث!  کرد هم ناراحتیخوشحالم م
  : گرفت و گفتزی میبود دستش رو از رو
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 نکارای همه ایدی فهمیکاش م!  برات تنگ شده بودیلی دلم خزم،ی عز-
 خوام یاما نم.  کنمی نمی کارچیار به همن تو رو اجب! به صالح خودته

  .ی سردرگم باشنقدریهم ا
  
 ی من به خوبشوی زد که تلخی به دوروثیلبخند.  چشم از من گرفتلیدن

  . همه حواسش به من بودهیدا. حس کردم و مشغول خوردن ناهارش شد
  
   افسون؟ی خوری چرا غذا نم-
  

  : بشقابم گذاشتم و گفتمی توکی استی اتکه
  
   ...هیورم دا خی م-
  

 هم شروع به خوردن کرد، اما من لیدن.  خودش شدی مشغول غذاهیدا
 لی شد در گوش دنی خم می بود که هر از گاهی دوروثشیهمه حواسم پ

 ی لبهای کوچک روی گفت که باعث به وجود اومدن لبخندی میزیچ
  !دمیبه خودم توپ.  گرفتمیداشتم آتش م.  شدی ملیدن
  
تو !  تونه بکنهی بخواد می داره؟ هر کاریتو چه ربطبه !  د چه مرگته؟-

 الیخیب! گهی دست بردار دش؟یکم چزوند. شی بچزونی خواستیفقط م
 رو هم از یبرو سراغ ادوارد و انتقام دوروث.  بکنهشویبذار زندگ.  شویدن

  .ریاون بگ
  

 کردم حس ی که اون لحظه داشتم تجربه میزی چنی تربی غربی عجاما
 لی از دنی ذره ای خواستم حتینم.  داشتملیکه نسبت به دن بود یتیمالک

 نهیحتما به خاطر ا!!  چه به روز من اومده؟ایخدا!  قسمت کنمیرو با کس
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 تب نی بعد از اون انه،ی همیآره فقط برا. ارمی خوام به دستش بیکه م
 تونه ی نمنی از اری غیزیچ.  رمی منجای کنه و من از ایهم فرو کش م

  : سرمو آوردم بااللی دنیدابا ص! باشه
  
  ؟ی خوری افسون جان چرا نم-
  

 رتیبا ح!!  گفت؟ی چلیدن!  دفعه خشک شدمهی جواب بدم که خواستم
  :گفتم

  
  !ی دن-
  

  : گفتی مکث به سختی زد و با همون لهجه با مزه و با اندکیلبخند
  
  ! گرفته امادی ی فارسی کم-
  

لبخندم داشت .  لبامیوکم کم لبخند نشست ر.  بستمی رو به سختدهنم
  : گفترتی با حی شد که دوروثی به قهقهه ملیتبد

  
  ؟ی دنی گفتی چ-
  
 ادی ی به خاطر من فارسلیدن!  منیخدا! دمی خندی فقط مالیخی بگهید

 ی دوروثی برایسی حرفش رو به انگللیدن.  شدیباورم نم! گرفته بود
 کردم و یت دسشی بگه، اما من پیزی سمت من که چدیترجمه کرد و چرخ

  :گفتم
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 یلیخ! ی خوبیلی شه ، تو خیباورم نم! یتو خارق العاده ا! لی اوه دن-
  ...خوب 

  
  : گفتیسی به انگلنباری زد و ای لبخندلیدن
  
  ؟ی خوری می حاال اگه ازت خواهش کنم ناهارت رو بخور-
  
اشتهام چند برابر شده .  پوزخند بزنمی نوبت من بود که به دوروثنباریا

 هی که نیهم. چقدر خاک بر سر شده بودم. وع کردم به خوردنشر. بود
وسط غذا . اما مهم نبود!  چقدر خوشحال شدمدمی دلیکم توجه از دن

  :دمیخوردن پرس
  
  ؟ی گرفتادی چطور لی دن-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
 مونده تا بتونم کامل یلیهنوز خ.  رمی هست که دارم کالس می مدت-

 تونم ی کم مهیاز شش ماه کالس رفتن تازه بعد ! رمی بگادی رو یفارس
  .حرف بزنم

  
  ... دم ی کنم، قول میخودم کمکت م! ی دنی وا-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
   ...ی مرس-
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  : بلند شد و گفتزی از سر میدوروث
  
  !ای اتاقت، غذات که تموم شد توام بی رم توی من ملی دن-
  

.  زنهی که حرف میشدر گو!  دهی نمری گی به دوروثهی موندم چرا دامن
بعد هم که زودتر از همه !  زنهیاز اون بدتر وسط غذا خوردن هم حرف م

  ! منهی خونه فقط برانی سخت ایانگار همه قانونا.  کنهی رو ترک مزیم
  
  
  
  : بلند شد و گفتزی هم چند لحظه بعد از سر ملیدن
  
  . بودی عالشهیمثل هم! هی ممنون دا-
  

  : فقط به گفتنهیدا
  
  !جان نوش -
  

  : منم پر زد، از جا بلند شدم و گفتمی اشتهایبعد از رفتن دن.  کرداکتفا
  
   ...ی مرسهی دا-
  

 چیفعال ه.  نشدم و با سرعت رفتم سمت اتاقمهی از جانب دای حرفمنتظر
 و لی بعد از مدت ها برگشته بود سمت دنیدوروث.  تونستم بکنمی نمیکار

 مدت نی ای شاهد بودم که توحداقل من.  زدی اونو پس نملیمسلما دن
 کردم؟ نفسم ی تحمل مدی من چطور با؟یاما پس من چ. دی کشیچه زجر
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 میشگی همگاهی راست رفتم سمت جاهی.  اتاقیرو فوت کردم و رفتم تو
.  پنجره اتاق من پارک شده بودری درست زی دوروثنیماش. کنار پنجره

 حالشو نشیاش می روزمی بریزی چهی باال نیچقدر دوست داشتم از ا
 ی چنمی ببسمی دو تا اتاق گوش وانیرفتم سمت در ب! دختره خر. رمیبگ
گوشمو محکم .  شدمی ذره آروم مهی ینجوری ادیاش...  گن به هم یم

  .چسبوندم به در
  
 دختره نی که اتاق استمی نی اصال راض،ی حرفم هستم دنیمن هنوزم رو-

  . ندارمیخصوص می حرچی هگهی دنجایمن ا. کنار اتاق تو باشه
  
  .میدی مورد با هم به توافق رسنی اما ما قبال در ا-
  
  ! کنهی اون دختر به تو به چشم باباش نگاه نمل؟ی دنی فهمی چرا نم-
  
  ! دست برداری دوروث-
  
 خوام تو رو از دست یمن نم ... زمیعز ... لیدن...  دارم ی دست بر نم-

  !بدم
  
  !ی عجول نباش کهیدر صورت. ی دی تو منو از دست نم-
  
 خونه من نی افسون اومده تو ای از وقت؟ی دی چرا حق رو به من نم-

 یدوست دارم رابطمون هر چه زودتر رسم!  کنمیدائم احساس خطر م
  .بشه تا به آرامش برسم
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 هی من ی اون برا؟ی کنی افسون احساس خطر مهی از ناحی چی برا-
  !نیدختر بچه اس هم

  
  ...از نظر اون هم . ستی ننطورینظر من ا اما از د،ی تو شای برا-
  

 حرف خودش ی هنوز هم رولیپس دن!  منی خوردم کنار در ، خداسر
باز خشم بود که ... اون آغوش گرم ... اون حرفا ! پس اون بوسه. بود

  : بلند شدی دوروثیصدا.  شدی مریداشت به خونم سراز
  
  . کنمیخواهش م! می با هم ازدواج کنای بلی دن-
  
  !ی تونم دوروثی عجله نمنیا ا ب-
  
   ...ی دنمیستیمن و تو که بچه ن!!  عجله ؟-
  
ما که . می صبر کنی کمدی گم بای که مانهی جرنی به خاطر همقای و دق-

  .می هول کنمی بخوامیستیبچه ن
  

  : گفتتی با عصبانیدوروث
  
 من اگه از دستت لیاما دن! ی که تو بگیطبق معمول هر چ.  خبیلی خ-

  . کنمی دختر رو نابود منیبدم ا
  
  !ی دوروث-
  
  !هی کنم که اون چه آدمیمن بهت ثابت م!  که گفتمنی هم-
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  ؟ی ری حاال کجا م-
  
  ... رم که حاضر بشم یم. رونی بمیقراره با دوستام بر.  برم خونهدی با-
  
  ؟ی بری خوای حاال هم م،ی همه وقت اومدنی بعد از ا-
  
 دم فردا یقول م!  ندارمیخوبحس . ی دنستمی امروز رو مودش ن-

  . برات بسازمییای شب روهی حال خوش که بتونم هیبرگردم با 
  
 لمیموبا.  سمت تختدمیخودم رو کش.  رفتی نگفت و دوروثیزی چلیدن

 برش داشتم و خودمو انداختم ی پاتختیاز رو.  کردی میداشت خودکش
  :حوصله نداشتم اما جواب دادم...  بود مزیج.  تختیرو
  
  ...الو  -
  
  ... من نیری سالم ش-
  
   ...مزی سالم ج-
  
  ؟ی خوب-
  
  .. کم کسالت دارم هی نه -
  
  ست؟ی حالت خوب نزم؟ی شده عزی چ-
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  ... شم ی کم استراحت خوب مهی با ست،ی نه مهم ن-
  
 کنسرت، اما حاال که حالت می دنبالت با هم برامی ی زنگ زدم بگم م-

  شت؟ی پامیب! ی بهتره استراحت کنستیخوب ن
  
 دم تنها ی محیفعال ترج! نه ممنون. مزی جی کنی ممنون که درک م-

  ...باشم 
  
   ...نمتی بیبعدا م ... ی که تو بخوایهر چ ... زمی باشه عز-
  
  ...خداحافظ  ... نمتی بی م-
  

 یاحساس کرخت.  بالش پنهان کردمی رو قطع کردم و سرم رو تویگوش
 ینگام افتاد به عکس رو. مپاهامو تو شکمم جمع کرد.  داشتمیبد

صورت هر دومون پر از .  خوردن عصرونهی در حالل،یمنو دن. یپاتخت
 و لی به صورت دندمیهمه خامه ها رو مال!  من بودی کارنیریش.  بودکیک

.  قرمز رنگ سرخ کرده بودی دماغ من رو با ژله هانوک یاونم به تالف
 بغلم و چشمامو یتو دمیکش. عکس رو برداشتم. میدیچقدر اونروز خند

  ...بستم 
  

***  
  

نگاه از آسمون گرفتم و به .  مهتاب اتاقم رو خوش رنگ کرده بودنور
 گوشم ی خودم با مامان توی زمزمه هایصدا.  شدمرهیپارکت کف اتاق خ

  : زدیزنگ م
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  !مامان...  مامان برام دعا کن -
  

 یجانب دوروث از گهی بکنم دی رو وادار به انجام کاری امشب بتونم دناگه
 ی سوارلی تونم هر طور که بخوام از دنی کنه و می نمدمی تهدیخطر

 یزیاما چ.  جلدمی رفته بود توطونیباز ش! رهی اما اگه نقشه ام بگرم،یبگ
 ه و ادوارد نسبت بوی و متمزی بود که برعکس جنی بود ابیکه برام عج

 خودم با لذت اونو به سمت!  نداشتمی احساس عذاب وجدانچی هلیدن
 بشه خودم خوب ی وارد رابطه اخواستی ملی اگه دنی کشوندم و حتیم
 و توی و ممزیدرست برعکس ج!  دونستم که جلوش رو نخواهم گرفتیم

راه !  سوختنی من داشتن می بوسه از لباهیادوارد که هر سه تو حسرت 
 با دیبا.  نبودیامشب از خواب بد خبر.  دو اتاقنیافتادم سمت در ب

در اتاق رو باز کردم و چشمم رو .  رفتم به سمتشی کامل میاریهوش
با تعجب نگاهم دور تا دور اتاق ! چرخوندم سمت تخت خوابش، اما نبود

 قهوه در ی کنار پنجره با فنجانلیدن! یچه تفاهم!  منیاوه خدا. دیچرخ
 بود به سمت من و داشت نگام دهی در چرخیاز صدا.  بودستادهیدست ا

. نم رو قورت دادم و خرامان خرامان رفتم به سمتشآب ده.  کردیم
  : کردم و گفتمسیلبامو با زبون خ

  
  ؟یداری ، بی دن-
  

 کی نزد، اما فنجون قهوه اش رو گذاشت لب پنجره و آروم بهم نزدیحرف
  :زمزمه کردم. شد

  
   ...یداری خوشحالم که ب-
  
  :گفت! نهی دست به سستاد،ی فاصله ازم ای کمبا
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  د افسون؟ باز شروع ش-
  

  : کج زدم و گفتمیلبخند
  
  ؟ی چ-
  
  ... کردن من وونهی د-
  
   ...لی دنی ام بشوونهی دوست دارم د-
  
 که منو ی داریچه اصرار!  برخورد بکنمی اگهی با تو طور ددی افسون با-

  ؟یآزار بد
  
   ...ی دوست داری گفت-
  
  ! طرفههیاما نه ...  آره دوست دارم -
  
 ی که دوروثی از همون نوع آزار،ی آزار بد منوی تونی خوب توام م-

  ...رو 
  

  : سمت در اتاق و گفترفت
  
 ی هم با دوروثیبه زود.  کنمی دو اتاق رو قفل منی به بعد در بنی از ا-

  ... من و تو نی بیزی چی کنم تا بفهمیازدواج م
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.  در برداشتمی رو از رودی دو اتاق و کلنی سمت در بدمی از اون پرقبل
  : شد و گفتکی بهم نزدی کرد، قدم اخملیدن
  
  ! رو بده به من افسوندی کل-
  

باز من .  قدم اومد جلوهیاونم .  رفتم عقب و وارد اتاق خودم شدمیقدم
 رو دوست ی بازنیا. دمی خندیداشتم م. رفتم عقب، اون اومد جلو

  :نفسش رو فوت کرد و گفت. داشتم
  
  ! من رو بده بهی لعنتدیاون کل!  نکن افسونتی اذ-
  

  : تخت، چهار دست و پا عقب رفتم و گفتمی رورفتم
  
   ...رشی بگایب ... ای ب-
  

 دستم در ی رو از تودی و کلرهی نشست لب تخت خم شد دستم رو بگاومد
 شد و طونیچشمام ش.  امقهی ی رو انداختم تودی کردم و کلیزرنگ. ارهیب

  :ابرومو باال انداختم و گفتم
  
  !اری حاال درش ب-
  

  : و گفتدیو گز رلبش
  
  ! افســــون-
  
   هووووم؟-
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   ده؟ی می چه معننکارای ا-
  
  !ی دوست داشتن از نوع افسونگری معن-
  

  : و گفتدی کشیآه...  جلو اومد
  
  !؟ی جد-
  
  !ی جدی جد-
  
   ...ی خودت خواستیول...  باشه -
  
  :گفتم. دمی نفهمیزی چطونشی نگاه شاز
  
  و؟ی چ-
  

  ...ردم تکون نخو...  اورد جلو دستشو
  
  
  

 که سر نطوری چشماش هم ، بند لباسم رو گرفت و همی تومی زده بودزل
 سمت دیدستش رو کش.  بازومی کرد انداختش رویشونه م رو نوازش م

 اراده یب.  شدی لباسم، از تماس دستش با بدنم داشت مور مورم مقهی
 ی نفسش رو رویداغ. دمی کشیقی سمت عقب و نفس عمدمیگردنم رو کش
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 گردنم بود و چشماش یسرش تو. چشمامو باز کردم. نم حس کردمگرد
  :زمزمه کرد...  چشمام ی تورهیخ
  
   چرا چشمات خمار شده؟زم؟ی عزهی چ-
  

 شهی چش شده بود؟ عادت کرده بودم هملی دهنم رو قورت دادم، دنآب
 حالتش رو تا به نی و در حال فرار؟ انی خشمگای باشه خودی از خود بای

چرا حرارت بدن من لحظه به لحظه ! طونی و شاریهوش! ودم بدهیحال ند
 لباش گردنم رو سوزوند و همزمان دستش یداغ.  رفتیداشت باالتر م

با . لبم رو گاز گرفتم.  ام گره خوردنهی سینفس تو.  فرو رفتم اقهی یتو
 مرموزانه وسط اتاق ی با لبخندلیدن.  چشم باز کردمیاحساس سبک

 نیچرا ا.  نشستم سر جامخیس.  زدی دستش برق می تودیکل.  بودستادهیا
  : و گفتدی کرد؟ خندینطوریا

  
 خواستن و هی چه درد بدیدیحاال فهم! ی نوبت توئه که بچشنباری امی عز-

  دن؟ی و نرسازینداشتن؟ ن
  
 دستش مشتش ی توعیسر.  هوا انداختی رو تودی حرف کلنی دنبال ابه

 در ی تودی بسته شد و کلدر پشت سرش. رونیکرد و رفت از اتاق ب
 جامون بر عکس شده نباری شد که ایباورم نم! لیدن!  منیخدا! دیچرخ
 صورت سرخ دنی رو گرفت و از ددیکل!  به من رودست زدیلعنت! باشه

  : تخت و گفتمی رودمی حرص پامو کوببا. شده من لذت برد
  
  !ی تو حق نداشت،یحق نداشت! یلعنت! ی لعنت-
  

  : بالش و سر خودم داد زدمی رودمیسرمو کوب. ت ام خش برداشحنجره
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 خودتو ول لی دنیچرا جلو! ی جنبه ای بیلیخ!  جنبهی خاک بر سر ب-
 یم! ی جلوش خفت بکشدیاحمق االن تا اخر عمرت با!!!  چرا؟؟ی کنیم

  !ی شدچارهیب....  ذاره ی مری تو تاثی که رودهی اون االن فهم؟یفهم
  
  ... خوابم برد ی کدمی غر زدم که نفهم ودمی سر خودم داد کشنقدریا

  
***  

  
   ...ستی نتیتو انگار حال! وی مت-
  
 تو بودم؟ ینه ماهه من اسباب باز! ی فهمی که نمیی تونی نه افسون ا-

  ؟ی چرا از همون اول قبول کردی خواستیاگه نم
  
هزار بار با زبون ! چارهی بی فهمی م،ی ام کرده بودچارهی چون تو ب-

  !یخودت خواست ... یبرنداشت! م دست از سر من بردارخوش بهت گفت
  
من دست از سرت .  تو مخت فرو کننوی دارم ای من دست از سرت بر نم-

  ! دارمیبر نم
  
 شی قدمهی یتو... رفتم جلو .  بردی داشت حوصله م رو سر مگهید
  : و گفتمستادمیا

  
 نهی آی تا حاال به خودت تو؟ی با من باشی تونی می کنی چرا فکر م-

من دلم برات سوخت که ! چارهیب! ؟ی تو اصال در حد من هست؟ینگاه کرد
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 یبرو پ.  نشدهیحاال هم که طور.  مدت باهات باشمهیقبول کردم 
  !تیزندگ

  
  :دیخورد شدنش رو واقعا حس کردم، نال.  خورد شدویمت
  
  ! کارو نکننیا... نکن !  افسون-
  
 نکهی اای فتهی بلمی موبایو خوام اسمت ری نمگهی گفتم؟ دی چیدی نشن-
من ! تموم شده!  ما بوده تموم شدهنی بیهر چ. نمی ات رو دنبالم ببهیسا
  !ینی ببیای بی تونی میاگه شک دار.  دوست شدمگهی نفر دهیبا 
  
 نشی زده به ماشهیادوارد تک. رونی حرف رفتم از دانشگاه بنی دنبال ابه

. نهی بی داره موینستم مت دویم.  رفتم به سمتشجانیبا ه. منتظرم بود
 توجه بهش سوار ی که بشهیبر عکس هم. ادوارد آغوشش رو به روم گشود

.  داشتمیحس بد.  بغلش جا کردمی خودم رو تونباری شدم ای منیماش
 زود خودمو از یلیخ.  آزاردهنده بودیلیاما حسم خ!  چرادونستم ینم

  : و گفتمرونی بدمیآغوش ادوارد کش
  
   ...می بر-
  

!  تموم شده بودیهمه چ. نمی ببابونی رو اون سمت خوی برنگشتم تا متیحت
 زنگ میگوش.  نبودزی موندنش جانی از اشتریب.  شدی حذف مدی باویمت

 گفت ی هاش می داشت از دلتنگجانی توجه به ادوارد که با هیب. خورد
 بغض ییبا صدا.  جواب دادماری اختیب...  بود ویمت.  رو برداشتمیگوش

  :گفت ودآل
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 ... ی عاشق بشدوارمیام! ادی سرت بی که سرم اوردیی بالدوارم،ی ام-
.  توجه باشهیبهت ب. از روت رد بشه!  عاشق و عشقت پست بزنهیلیخ
!  عشقت چقدر سوزنده استی درد کم محلی بهفمی روزدوارمیام
   ...دوارمیام
  

 یاون لحظه عکس العملم به حرفا.  رو قطع کردی حرف گوشنی از ابعد
  ...محاله ! یمنو عاشق.  پوزخند کج بودهی فقط ویمت
  

  ... افسون -***
  

 یتو. دمی کشیهنوز خجالت م.  نگاش نکردمی ولستادم،ی جام اسر
  : زدیصداش خنده موج م

  
  ه؟ی چی نظرت در مورد اسک-
  

دوباره چشمامو .  زدی چشماش خنده موج میتو.  رو آوردم باالسرم
  : و گفتمدمیدزد

  
  .ستمی بلد نیلو!  خوبه-
  
  .ی خوام ببرمت اسکی مکشنبهی -
  

حرصم گرفت و .  لباش بودی با تعجب نگاش کردم، هنوز لبخند رودوباره
  :گفتم

  
  ؟ی خندی منقدری شه بپرسم چرا ای م-
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  : اش شدت گرفت و گفتخنده

  
  ؟ی اسکیای یم!  خندمیبه خودم م ... الیخی ب-
  
  .امی ی نمی مسخره کنی هی خوای اگه مر،ی نخ-
  
  . برمی لذت مدنتی دختر خوب؟ من از دهی مسخره چ-
  
  ؟ی بردی چطور قبال نم-
  
  : شد و گفتکی قدم بهم نزدهی

  
 نی توام عدمی از قبل، چون فهمشتریاما االن ب.  بردمی قبال هم م-

  !یخودم
  
  : زد و گفتی حرف چشمکنی دنبال ابه
  
  . آماده کنکشنبهی برو خودتو واسه -
  
  : درش نهفته بود گفتمی معنیلیفش که خ توجه به حریب

  
  !امی ی من نمادی بی دوروث-
  
.  گذره نه به اونی دونم که نه به تو خوش می مادیاگه اون ب! ادی ی نم-

  !مییفقط من و تو
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  !ستمای بلد نی من اسک-
  
  ؟ی چگهید.  دمی مادتی خودم -
  
   ...یچی ه-
  

 دمیاشتم با سرعت پر زد و من که تاب نگاه کردن به چشماشو ندیلبخند
 یالبته اگه م! بد هم نبود! لی با دنیاسک.  اتاقم و در اتاق رو بستمیتو

  . خجالت آزاردهنده غلبه کنمنیتونستم به ا
  

***  
  

 شلوار د،ی سفیپالتو.  نگاه کردمنهی آی بار به خودم تونی آخریبرا
 لب  رژهی فقط شمیآرا. دی با شال و کاله سفد،ی سفی چرمی بوت هاد،یسف

 چند لحظه لیدن. رونیرفتم از اتاق ب! خوب شده بود.  کمرنگ بودیصورت
 نیی شدم به سمت پاریاز پله ها سراز.  و منتظر من بودنیی رفته بود پاشیپ

  : لب غر زدمریو ز
  
   ...ی بشدی سرخ و سفی بخوادنشی به حالت افسون اگه باز با دی وا-
  

از در .  بدهری نبود که بهم گیس کنی همی هنوز خواب بودن و برانای اهیدا
خودش از داخل در رو . لی دننی رفتم سمت ماشمی و مستقرونیرفتم ب

 به دمی نگاهش چرخینیبا حس کردن سنگ. برام باز کرد و من نشستم
  : زد و گفتی لبخنددینگاهمو که د. طرفش
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  ! خوشگلی برفدی سف-
  

  :اد و گفت راه افتلیدن. دمی و خندرمی خودم رو بگی جلونتونستم
  
  ! ترسم گمت کنم اونجای م؟ی نپوشدی شد سفی نم-
  
  : گوشه چشم نگاش کردم و گفتماز
  
  . شمی نترس ازت دور نم-
  

دستمو .  دستش و محکم فشار دادیدستمو گرفت تو.  رو اورد جلودستش
 میاون تماس باعث شده بود تصم.  و اخم کردمرونی بدمیاز دستش کش

 یداشتم خطرناک م.  کنمی دورلی با دنیم جسی از تماس های کمرمیبگ
 ی دوباره کارمو شروع میوقت.  خواستم بهش وابسته بشمینم. شدم

 با تعجب لیدن. رمی خودم و بگی تونم جلوی باشم مهکردم که مطمئن شد
  :نگام کرد و گفت

  
   شده؟یزیچ..  افسون -
  
  : شدم و گفتمرهی بخار گرفته خی هاشهی و شرونی ببه
  
   شده باشه؟یزی چدیگه بام...  نه -
  
  .یستی نیشگی کنم افسون همی حس م-
  

  :زمزمه کردم.  لبمی نشست روپوزخند
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  !یشگیافسون هم...  اتفاقا خودمم -
  

  : و گفتدینشن
  
  ؟ی گفتی چ-
  
   ...یچی ه-
  
 در ی خوایاما حاال که خودت نم!  شدهیزی چهی دونم ی من که م-

 زی سورپراهیازاش برات در .  گمی نمیزی منم چیموردش حرف بزن
  .دارم

  
خودم رو زدم به .  رو روشن کردنی رو دراز کرد و پخش ماشدستش

 ادمی دیچی پنی ماشی تویدی اهللا رشنی امی که صدانی اما همدن،ینشن
  !لی من دنی باشم، خداالیخی خونسرد و بدیرفت با
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  دانلود آهنگ
  

   افسونگر آن دختر ناز-
   بر سر افسر نازدارد

   شبنم بر چهره گلچون
   غلتد در بستر نازیم

  دل ها... راز ... گل ها  ... ناز
   به چشم شب گونشخفته

   افسونشری اسگشته
  ! خسته ماجان

   چنگش که ز هر آهنگشی آربکن
   در دل های شورایگو با آن چنگ بکند

   آرد فرشتگان را در عالم باالی شادبه
   آرد فرشتگان را در عالم باالی شادبه

   آن دختر نازافسونگر
   بر سر افسر نازدارد

   شبنم بر چهره گلچون
   غلتد در بستر نازیم

   بهانه اوری و جان و دلم گشته اسعاشقم
  

   ترانه اوستنی دل خون شده ام سوز طنسوز
  جان ها پروانه اوست شمع و او

  
   )یدی اهللا رشنیآهنگ افسونگر از ام( 

  دانلود آهنگ
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  : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
  
  ؟ی دنی کنی گوش میرانی آهنگ ا-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  ! آهنگ فوق العادستنی ایمعن...  آره -
  
  ؟ی شی مگه متوجه م-
  

 ی رو آورد جلو، خواست چونه ام رو نوازش کنه که خودمو کمدستش
  : و گفتمدمیعقب کش

  
  ... دست نزن -
  
  : گفتی تعجب و به فارسبا
  
  ! دختر نازی چرا افسونگر من؟ افسونگر ا-
  

 هیسرم رو تک.  کنمی لهجه قشنگش مخفدنی کردم لذتم رو از شنیسع
  : و گفتمی صندلیدادم به پشت
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  . کنداری منو بمیدی رسی وقت-
  
 کار ی دونست چیخودش هم م!  تونست بگهی نمیزی نگفت، چیزیچ

من قصد . محال بود بذارم از من سو استفاده کنه و بهم بخنده. کرده
 ی فقط هوادیپس حاال با.  برعکس شدانیداشتم اونو از راه بدر کنم جر

 شدم یرانی ای هایقی غرق موسمیدی که رسیتا وقت. خودمو داشته باشم
 مامانم ادی ی زبانش بود اما من حسابتی تقویاون برا.  کردیکه گوش م

 به سرم زده بود که تا به حال فقط یافتاده بودم و حس و حال کشور
 یقی موسیصدا.  شدیکم کم داشت چشمام گرم م!  بودمدهیاسمش رو شن

با .  دادنی همه بهم آرامش ملی دننیری و سکوت شنی ماشیو گرما
 باز کنم و به دور و اطراف گردن کامو پلی مجبور شدم اللی دنیصدا

کف دو . چقدر قشنگ! ایخدا... همه جا برف بود و برف بود و برف . بکشم
  : به هم و گفتمدمیدستم رو کوب

  
  ! چه خوشگله-
  

  : نشست کنج لبش و گفتیلبخند
  
  ... من ی کوچولونیی پامی بر-
  

 ی عقب بر می صندلی داشت از رولی که دنیلی توجه به بار و بندبدون
 یصدا.  که برفاش دست نخورده تر بودییداشت راه افتادم به سمت جا

  ... از پشت سرم بلند شد لیدن
  
  ؟ی بهم کمک کنی خوای نم-
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  : باال انداختم و گفتمشونه
  
  !اونطرف و نطرفی که بار بکشم اومدمی نی من اومدم برف باز-
  
  : به خودش گرفت و گفتی مظلومانه اافهی قلیدن
  
   ...نی حداقل تا دم تله کاب-
  

  : اوردم، گفتمی شاداب خودمو به دست مهی روحداشتم
  
   تنبل خان؟ی سوار تله بشی خوای مگه م-
  
   ...گهی باال دمی بردیبا!  فکر کنمی اومدم اسک-
  
   ...ستمی بلد نیمن اسک ... ی دنی وا-
  
 ی رو شونه اش رو انداخت روی از کوله هایکی.  شدکیدم بهم نزد قهی

  :شونه من و گفت
  
  . با منههی داتی که امروز مسئولمی بزن بر-
  
  : تعجب دنبالش راه افتادم و گفتمبا
  
  ؟ی چیعنی -
  
  . بدمادتی ی خوام اسکیم!  با منهتی تربتتی مسئولیعنی -
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  ... ترسم یمن م!  اوه نه-
  

  :گفت و دی کشدستمو
  
  ! بترسهدی نبایچی دختر من از ه-
  

  :با لج گفتم!  گفت دخترباز
  
  ... پدر ی چشم آقا-
  

با اخم نگاش کردم که خنده .  بردی انگار از آزار دادنم لذت مد،یخند
  :اش شدت گرفت و گفت

  
  .ی شی بامزه میلی خی شی می عصبی وقت-
  

  : برف ها و گفتمی رودمی کوبپامو
  
  !ی دن-
  

 ی بودن کوله و حرکت ناگهاننیو ندادم بود که به علت سنگ جوابمهنوز
 فضا رو شکافت و لیقهقهه دن. خودم تعادلم رو از دست داد و سر خوردم

  ... برفا ی سر من که ولو شده بودم رویاومد باال
  

  : زد کنارم و گفتزانو
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   ...نمی پاشو بب؟ی شدیچ!  دلـــــمزی عز-
  

 اومد کنارم با خشونت لیدن. جا بلند شدم دستشو کنار زدم و خودم از باز
  :دستمو گرفت و گفت

  
  ؟ی کنی چرا از من فرار م-
  

  : کردم تو چشماش نگاه نکنم و گفتمیسع
  
  ! چون دوست دارم-
  

  : و گفتدی محکم کشدستمو
  
  ! افسون-
  
   بله؟-
  
  ... جواب منو بده -
  

  : کردم از موضع قدرت برخورد کنمیسع.  چشماشی زدم توزل
  
  . بشمکی بهت نزدگهی خوام دیم ن-
  

 که ازش ی نفرتدیشا! دی دی دونم تو چشمام چینم.  شل شددستش
  : که بود دستشو شل کرد و گفتیهر چ. دی و تردی هم دو دلدیداشتم، شا
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   چرا؟-
  
اونم . نی تله کابی اصلستگاهی بهش ندادم و راه افتادم سمت ای جوابچیه

 نکردم یسع.  بدجور در هم بودبدون حرف پشت سرم اومد، اما اخماش
 یی شدم که فکر نکنه جای ذره ازش دور مهی دیبا. ارمیاز دلش در ب

 ههر دو با هم سوار تل!  مردا الزمهی گرم و سرد شدنا واقعاً برانیا! هیخبر
 رهی پامون خری به مناظر زحاًی و من ترجمیسکوت کرده بود. می شدنیکاب

  ... در اومد لیدن یبعد از چند لحظه صدا. شده بودم
  
  ! افسون-
  

  : نگاش کنم گفتمنکهی ابدون
  
   بله؟-
  
  ؟ی از دست من ناراحت-
  
  ؟ی چیبرا...  نه -
  
  ؟ی کنی پس چرا نگام نم-
  

 زدم ی اراده لبخند کوتاهیب.  لبهامی نشست روی کم داشت لبخند مکم
  :و گفتم

  
  ... خوب ی نگاه کردن ندار-
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 قلبش یصدا.  اشنهی سیم خم شد رو اراده سریب.  بغلشی تودی کشمنو
  :سرشو خم کرد و در گوشم گفت. بلند تر از حد معمول بود

  
  .ی وقت دوست ندارم از دستم فرار کنچی ه-
  
  . فرار کنمشهی همخوامی به بعد منی اما از ا-
  
   ...ینی بی اونوقت بد م-
  
   شه؟ی می مثال چ-
  
   ...ی فهمی بعدا منوی ا-
  
   ... خوام بدونمی االن م-
  
  ... شه یاالن نم...  نه نه -
  

.  نوازش کنهرونی کردم و اجازه دادم موهامو که از کاله زده بود بسکوت
  :بعد از چند لحظه سکوت گفت

  
  ... افسون -
  
   بله؟-
  
  ... اون پسره -
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  : شد، بعد از چند لحظه مکث ادامه دادزی تگوشام
  
   ازش نشد؟ی خبرگهی دت،ی هم کالس-
  

  : و گفتمدمی کش در هماخمامو
  
  ؟ی پرسی می چی برا-
  
  ... از تو شتری محافظت بیبرا ... ی طورنی هم-
  
  ن؟ی هم-
  
  ... بله -
  
  . ازش ندارمی خبرگه،ی نه د-
  
  .ادتتی اومده بود عی اون موقع که سرما خورده بودادمهی -
  
  : تعجب گفتمبا
  
  !ی تو که خونه نبودی ول-
  
  ... بهم گفت هی دا-
  
  ! تو خونهیاسوس دار پس بفرما ج-
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  ! افسون درست صحبت کن-
  
  ... زنم ی حرف نمگهی من اصال د-
  
  !ی بچه زبون نفهم باشهی نی دوست ندارم ع-
  
  : گفتمی فارسبه
  
  ! هم ربط ندارهی کسچی کنم، به هی من هر جور بخوام رفتار م-
  
  : گفتهی نگام کرد و بعد از چند ثانجیگ
  
  !نشده هنوزم اونقدرها خوب می فارس-
  
  : افتخار گفتمبا
  
  !ه؟ی زبون نفهم کیدی حاال فهم-
  
 بگه که اجازه ندادم و از جا بلند یزی چشماشو گرد کرد و خواست چلیدن

 ی در حاللیدن. نیی پادمی توقف کرد و من پرنیهمون لحظه تله کاب. شدم
البته . ی اسکی چوب هاهی کراگاهیکه بازم اخم کرده بود رفت سمت جا

 باال با نیفکر کنم حال نداشت تا ا.  بوداوردهی داشت اما نیخودش اسک
 شی کرد و برگشت پهی کرای هر دو نفرمون اسکیبرا. خودش بکشونتشون

با .  کرد جو رو عوض کنهیسع.  بودمستادهی گوشه اهی حرکت یمن که ب
  :خنده گفت
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  ... تنبل خانوم نمی بلند شو بب-
  
  :ه باال انداختم و گفتم بچه زبون نفهم شده بودم، شونهی نیع
  
   !رمی بگادی خوامم ی نمستم،ی من بلد ن-
  

  : و گفتدی کشدستمو
  
  ! گمی بلند شو بهت م-
  

 لب ری ها رو به پاهام بست و من هم زی خودمو سپردم بهش، اسکناچارا
  :شروع کردم به غر زدن

  
 یی تو سرت که چه بالی زنی مینی شی افتادم مردم اونوقت می وقت-

  !یدسرم آور
  
  : به کمرم زد و گفتی خنده ضربه ابا
  
  !من هواتو دارم. زمی عزفتهی برات بستی قرار نی اتفاقچی ه-
  

 دادم تا حرصش ی گفت انجام بده برعکسش رو انجام می که می کارهر
 رو دوباره بهم اموزش حی کامال با آرامش حرکت صحلی اما دناد،یدر ب

 هم اونجا بود ی مربهی. نم شدم حرفشو گوش کی داد و من مجبور میم
 نکته رو هی یهر از گاه.  دادی مثل من اموزش می هایکه داشت به مبتد

 ادی بعد از تشکر از اون، نکته رو به من لی کرد و دنی میادآوری لیبه دن
اما هنوز نتونسته . می کردی منی تمرمی هر دو داشتی ساعتکی.  دادیم
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 برف ها رها یه خودم رو روخست. بودم مثل آدم تعادلم رو حفظ کنم 
  :کردم و گفتم

  
  ! خوامی اصال نم-
  

  : نشست کنارم و گفتد،یخند
  
   ...می بخوریزی چهی بهتره -
  
  : گفتمی خوشحالبا
  
   با خودت؟ی اوردی خوراک-
  
  !ارم؟ی شد نی مگه م-
  

 سمت دشی شد سمت کوله اش که رها شد بود اون طرف و کشخم
از داخل کوله اش دو تا .  شدمرهی به کوله اش خیبا گرسنگ. خودش
  : گفتمجانیبا ه. وانی فالسک و دو تا لهی با دی کشرونی بچیساندو

  
  !چی آخ جون ساندو-
  

  : ها رو گرفت به سمت من و گفتچیساندو
  
  !ی منو بخوری هوس کنی ترسم از زور گرسنگی بخور، مای ب-
  

  : ها رو گرفتم اخم کردم و گفتمچیساندو
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 هم به خوردنشون ی و عالقه اادی یشت تلخ خوشم نم گوی من از آدما-

  .ندارم
  
 خودم چیساندو.  نکردمیاما من توجه.  موندرهی چشمام خی تعجب توبا

دوست ! کره و عسل بود، اوم. رو از داخل پاکت در اوردم و گاز زدم
دستم .  مونده بودرهی همونطور خشک شده به من خدمی دیوقت. داشتم

  : و گفتمرونی بدمی دستاش کشنی رو از بفالسک. رو دراز کردم
  
   قهوه؟ای هیی چا-
  

 پاش و ری زی شد به برف هارهیخ.  نگاهشو از چشمام گرفتباالخره
  :خالصه گفت

  
   ...یی چا-
  

در .  نکردمیتوجه.  آشفته شدهی کمی حتدی بود که ناراحت و شامشخص
 یم سع اگهی بودم با دست ددهی رو چسبچمی دستم ساندوهی که با یحال

 فالسک از دستم رها شد و افتاد هویاما . زمی بریی خودم چایکردم برا
حس کردم همه وجودم .  دستمی هم برگشت رووانیل. وانی لیرو

  :دمی رفته ناللی تحلی کردم و با صدارها چویساندو. سوخت
  
  ! سوختمی وا-
  

  :نگاهش رو دوخت به چهره قرمزه شده ام و گفت.  سرشو آورد باالعیسر
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

371

  
  
   افسون؟ی شدی چ-
  

 نگاش اومد سمت دستم، هوی. دمی دستمو چسبی حرف فقط دو دستبدون
  : دستش و گفتی کنار من، دستمو گرفت تودی حرکت خودشو کشهیبا 
  
   دستت؟ی رویختی ریی چا-
  
  ... آره -
  

 برف ها، احساس کردم سوزش ی حرف دستم رو آروم فرو کرد توبدون
  : و گفتمدمی کشیقینفس عم. دستم قطع شد

  
   ...ی وا-
  

  : نگرانش بلند شدیصدا
  
  زم؟ی عزی خوب-
  

 گهی کردم دی نگاش می وقتدایچرا جد!  چشماش مهربون بودنچقدر
 هی شده بود لی چرا دنزارم؟ی تونستم به خودم اعتراف کنم که ازش بینم

 شد دوستش داشته ی مدی که شای مذکرنی گوشه قلبم؟ اولهی یاستثنا تو
 که دمی دی پسر بچه رو نمهی ثی خبی کردم چشماینگاش م یوقت! باشم

 که دمی دی معصومشو میچشما!  مامان منو نابود کردهیگاز عمد زند
من .  کردمی منم مدی که شایکار!  کنه از رفتن مامانشیریخواسته جلوگ
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 که یی خوام از زجرای خوام از انتقام مامان بگذرم؟ میچم شده خدا؟ م
.  تونمیهرگز نم...  بگذرم؟ نه نه دمی کشکیفردربه خاطر لئونارد و 

...  زجرهاش یاداوریهنوز .  گوشمهی توکی فردریا فحش هیهنوز صدا
 با اضطراب دستم رو رها کرد و لیدن. دیناخوداگاه اشک از چشمام جوش

  :دی صورتم رو چسبیدو دست
  
   درمانگاه؟می بر؟ی درد داریلیخ...  افسون ه؟یچ ... زمی عز-
  

 بغل ی دفعه خودمو انداختم توهیبه چپ و راست حرکت دادم و  سرمو
 شد و در دهیچیدستاش با محبت دور کمرم پ.  داشتمتی به حماازین. لیدن

  :گوشم زمزمه کرد
  
 ؟ی از دست من ناراحت؟ی کنی مینجوریچته تو ؟ چرا ا...  من ی زندگ-

 نه یگ ی نه از دردات م؟ی زنی وقت با من حرف نمچیچرا ه... افسون 
  ؟ی دونی درد دل نمقیافسون منو ال!  هاتی هات نه از خوشیاز ناراحت

  
  : بغض گفتمبا
  
  ... ترکم یمن دارم م ... لی دن-
  
 ی اشهی چرا چشمات ش؟ی ناراحت و دلخورنقدری ای از چ؟ی از چ-

 یافسون من م! ی و نه ناخوشی نه خوش؟ی نداری حسچیشده؟ چرا ه
 دوست یهر کار. منو کتک بزن. ف بزنبا من حر... خوام کمکت کنم 

  !اما خودت رو آزار نده...  بهم بگو قمهی الیهر چ!  بکنیدار
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 کتکش ای!  بهش فحش بدم؟دی کرد بایچرا فکر م.  تعجب نگاش کردم با
  : دستش و گفتی دستمو گرفت تودینگاهم که د! بزنم؟

  
 یای تو بهنکیمنتظر ا. اما منتظر بودم!  دونمی موی من همه چزم،ی عز-

 یباهام حرف نزد ... ی اما نخواست،ی بخوالیازم دل. یباهام حرف بزن
تا روح . ی کار رو بکننی و من اجازه دادم ای عذابم بدیفقط خواست... 

 ی چگهیچرا افسون؟ چرا؟ د... اما نشد . کوچولو و نا آرومت آروم بشه
  ؟ی خوایم
  
  : و گفتدینگاهشو ازم دزد!  گهی می چدمی فهمینم
  
 رو براش زی اتاق من اومد و ازم خواست همه چی توهی اون روز که دا-

همه خونه .  با لپ تاپم بودمی خالی زدن اتاق هادی کنم مشغول دفیتعر
 یم. ی که تو ازش خبر نداشتهیزی چنی مدار بسته داره و انیدورب

 کردم ی طور که کارمو منیهم.  ها مطمئن بشمنیخواستم از صحت دورب
 اتاق بنفش که فعال شد نیدورب.  دادمی رو هم مهی دایال هاجواب سو

 میتصم. ی کردی ما گوش می به حرفایداشت. دمیتو رو پشت در اتاق د
. ینی بببی از اون آسشتری خواستم بینم. شتی پامیگرفتم ادامه ندم و ب

 یافسون حس. ی برشمی تو از پدمی ترسیم.  کردی شد کاری نمگهیاما د
 ی خودم میمن تو رو برا!  دارم حس ترحم نبودوم که به تو داشت

.  نگهت دارمشمی خواستم تا ابد پیم... صاحب تمام و کمالت . دونستم
 یاما م!  حس رو دارمنی دونستم چرا ای و نمی دونستم با چه عنوانینم

 یهمه حماقت کودک...  رو قتی همه حق،یپس گذاشتم بشنو. خواستمت
 یهی و چه تنبیری گی میمی چه تصمنمیدم تا ببو بعد از اون منتظر ش! منو

 نی سر وقت بدتری ری دونستم که میچه م ... یری گیبرام در نظر م
  !هیتنب
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  : و گفتدی کشیآه

  
 ی ممی اگه تصمدیشا. ی رو برام در نظر گرفتهی تنبنی بدترقتاًی حق-

اگه کم .  گرفتمی هر طور که شده بود جلوت رو م،ی از اونجا بریگرفت
 بهت نقدری ای باهام حرف بزنی خواستی نمگهی و دی کردی میمحل

 به تشنه میتصم! اما تو ... ی ببرادی رو از ی کردم تا همه چیمحبت م
 ی که تو به من میحس! تشنه کردن و تشنه گذاشتنم. یرفتکردن من گ

 از شتریهزار بار ب. دی کشی بود که منو تا مرز جنون مادی زنقدری ایداد
 یبعض! ی اگهی هر کس دای کردم ی مافتی دریاز دوروث بود که یحس

 ی دونم رفتارات همه مصنوعی منکهی کردم با ایوقتا با خودم فکر م
و عاجزانه به خودم اعتراف !  خودمو کنترل کنم؟نم تویهستن پس چرا نم

  !ارمی ی بشن واقعا جلوت کم می رفتارات واقعی کردم که اگه روزیم
  
!  دونستی رو مزیپس اون همه چ!  شده بودمرهی خلی دهن باز به دنبا

 دیشا!  کردی و ادوارد نموی و متمزی به جیاما برام جالب بود که اشاره ا
.  دونستی رو مویفقط رابطه من با مت.  نداشتی اونا اطالعانیاز جر

  !یاونم به صورت کل
  
  : زد و گفتی نگاهم لبخند تلخدنی دبا
  
 نقشه ات دمی فهممیر چرخ و فلک شد سوامی از اون شب که با هم رفت-
 کنم تا خودمو به آرامش ی گرفتم ازت دوری ممی روز تصمهی! هیچ

 دوست ی گرفتم بهت اجازه بدم هر کاری ممی تصمگهیبرسونم و روز د
! ی شی روز به روز بدتر میاما افسون تو دار. ی تا آروم بشی بکنیدار

  ! حست فروکش کنهنی کنم تا اکار یدختر بگو چ
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 که یی ها و به آدمای از بلندیکیرفتم سمت .  اراده از جا بلند شدمیب

 ی رو مزی همه چلیدن.  شدمرهی کردن خی می پامون اسکریداشتن ز
 منو باور نکرده بود، ی کدوم حرفاچی هیعنی! دونست و سکوت کرده بود؟

 هب دی بای چیبرا! مسلماً نه!  نه؟ای به من دلباخته بود لیدن... اما بازم 
  ! دل ببازه؟دهی کشی از راه به در کردنش نقشه می که داشته برایدختر

  
  : درست پشت سرم بلند شدلی دنیصدا

  
  ؟ی با من حرف بزنی خوای هنوزم نم-
  

  : و آروم گفتمدمی کشیآه
  
 یم...  گفت ی رو بهم میزی چهی شهی بودم مامانم همکی کوچی وقت-

 بودن ، مسلمون بودن یسی انگلای بودن، یرانی به ای و شرم ربطایگفت ح
 حجاب ی بای پسر بودن ، با حجاب بودن ای بودن ، دختر بودن یحی مسای

 خواست هر جا که هستم یازم م...  جمله مامانه نی عنیا! بودن نداره
 ییای حی بدنی و دی شرمی بدنی شرم نباشم و از شنیب.  باشمداشته ایح

 که یختر مامان بودم، تا وقتمن د!  بزنمیها گونه هام رو رنگ ارغوان
 مامان رفت یاما وقت...  خواست یهمونجور بودم که اون م... مامان بود 

...  
  

  ... جگر سوز تر نباری و ادمی آه کشدوباره
  
 ی نشد ، دکتر گفت سکته مغزداری و صبحش بدی شب خوابهی مامان -

 کیدر کردم فریفکر م... اما !  که دق کرد، افسون هم مردیوقت. کرده
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هم ...  تونه دوستم داشته باشه یم!  که باشه اخر برادر منهیهر چ
 مامان ندارم، حاال که گهی کردم حاال که دیبا خودم فکر م! خونمه

 یاما چ!  برام پدر باشه، محبت فرد رو داشته باشمخواد یلئونارد نم
.  اش قرار گرفتنانهیحاصلش شد بارها و بارها مورد هجوم وحش! شد؟

 ی بهم محبت نکرد، کسیکس!  وقتچی هل،ی گاه نداشتم دنهیقت تک وچیه
 برام شده نایهمه ا!  مدرسهی تویحت. دوستم نداشت، همه با من بد بودن

 شدن، عقده بزرگ بودن، عقده قدرت داشتن، دهیعقده د.  عقدههیبود 
اما !  هاشون بخندمهی و به گرارمی حسرت داشتم اشک مردها رو در بلیدن
چون ! ومدی ی شدم و صدام در نمی له مکیلئونارد و فردر دست ریز

 هی ادمهی...  هم یخودکش.  تونستم فرار کنمی رو نداشتم برم، نمییجا
 خدا؟ شی پی ریمامان چرا نم«  مامان گفتم ه بچه بودم بیلی خیبار وقت

 رم ی زد و گفت میمامانم لبخند.  منو هم ببرایاونجا جات بهتره، بعد ب
.  خود خدا بخواد منو دعوت کنهیاما وقت! رم دردونه من ی مزم،یعز
 دوستم گهی بکنم، چون اون وقت خدا دی رفتن کاری شه زودتر براینم

 دی کنه و من اون موقع بازم بای نماش منو مهمون خونه گهینداره، د
 دی خدا باشی رفتن پیبرا...  هزار بار بدتر از االن یعذاب بکشم، حت

 و کم کم دمی مامان رو فهمی حرفای که شدم معنبزرگ تر» صبور باشم
 نی بچه بودم مامان ایلی خی چون وقتدی شادم،ی اعتقاد رسنیمنم به هم

بعدها ازش !  ارزش شده بودنهی رامحرفا رو تو مغزم فرو کرده بود و ب
و مامان از اسارتش برام گفت از اجبار » ! ؟ی کنیچرا فرار نم «دمیپرس

 از اون رونی بیای دندمیفهم!  هاشیچارگیودنش، بها، از دوران اواره ب
 برام یفرار و خودکش!  درونشهیای رحم تر از دنی بیلی خیخونه لعنت

 یوقت ... یدن. امی وقت نتونستم با عقده هام کنار بچیاما ه!  شدیمنتف
 اون همه دنی از درتیوارد خونه تو شدم، چند تا حس متفاوت داشتم، ح

 توام نکهیو ترس از ا! اون همه تجمالت!  بودمهدی که تو عمرم ندیزیچ
اما عقده هم در کنار . ی آزارم بدی من بخوای زندگی مردهاهیمثل بق
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 و منو ی که تو بزرگ بودنی ادهعق!  کردی مختلف فوران می حس هانیا
 خواستم خودمو ی باشم، نمدی بددی خواستم ندینم! یدی دی مکیکوچ

م تصورت از من عوض بشه، دوست  خواستیم.  نشون بدمکیجلوت کوچ
 دست اما متنفر از ریمن ز!  دست نگاه کنهری به من به چشم زهینداشتم دا

  ؟ی دنی فهمیم!  دست بودن بودمریز
  

 منو ی دستاشو جلو آورد و به نرمی دند،ی لرزی از زور بغض مصدام
  :موهامو نوازش کرد و کنار گوشم گفت.  بغلشی تودیکش

  
آروم باش، فقط آروم باش، حرف بزن، اما خودتو  ، زمی فهمم عزی م-
   ...یهمه چ!  تموم شدهیهمه چ!  نکنتیاذ
  

  : و با هق هق گفتمدی ترکبغضم
  
 خواستم یم ... ی خواستم عاشقم بشی خواستم آزارت بدم ، می م-

  !نابودت کنم
  

  : دور کمرم محکم شدن و با عجز گفتدستاش
  
   ...یخودت خبر ندار!  افسونی نابودم کرد-
  
  : زد و گفتی تعجب نگاش کردم، لبخندبا
  
  ؟ی اسکمیاصال چطوره باز بر! می خوش بگذرونمیما اومد! الیخی ب-
  
  !ی اوه دن-
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   ...گهی دمی بر-
  
  : کنار گوشم گفتیدن.  کردیهنوز هم فرار م.  کارش خنده ام گرفتاز
  
م  کارت کنیچ! ی من نذاشتی اعصاب برا،ی منشی ساله پهی از شتری ب-

  در ازاش؟
  

  : و گفتمدمی به شونه اش کوبیمشت
  
  ! کردم حقت بودهی هر کار-
  
   ...زهی اوه حق با شماست دوش-
  

  : دادم و گفتمهلش
  
  ! حق با منهشهی هم-
  

  : ها و گفتی ، رفت به سمت اسکدی غش خندغش
  
   نه؟ای بسازم یزی چهی تونم از تو ی امروز منمی بپوش ببای ب-
  
  
  

 نبود ازش بپرسم چرا اون یازی نگهی رفته بود، دادمی هام ی ناراحتهمه
 کردم رو ی که باهاش می خواسته طعم کاریکارو با من کرده، مسلماً م
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 قلبم رو صاف ی شدم، بهتر بود کمی مالیخی بدیبا! نیهم! بهم بچشونه
 ی به اسکمی شروع کردییدوتا!  شده بودرهی کدر و تیلیکنم، قلبم خ

 هوامو ی هم حسابلیدن.  کردمیواسم رو جمع م حشتری بنباری ا،کردن
  : و گفتمستادمی تپه انیی پان،یی پامی رفتکی تپه کوچهیداشت، از 

  
  
  
  ! کنمی خوام، دوست دارم برف بازی نمیمن اسک! ی دن-
  

  : و گفتدیخند
  
  ! کوچولو-
  
   کردم؟ی بزرگی ادعایمن ک! گهی خوب کوچولوئم د-
  

  :گفت و ارمی هامو در بی کرد اسککمکم
  
   ...ی من وقتشه بزرگ بشی اما کوچولو-
  
 زمان ازدواجم ی بهم بگی خوای هم مگهی نکنه چند وقت ده؟ی هان چ-

  ده؟یرس
  

  : کرد و گفتاخم
  
  ! رسهی وقت زمان ازدواج کردنت نمچی ه-
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  !ی دنـــ-
  

  : داد و گفتهلم
  
  . نکردمتی تا آدم برففتی راه ب-
  
 یمحکم خورد تو. رت کردم به طرفش برف برداشتم و پی خنده گوله ابا

  : و گفتدی چسبیصورتش، صورتشو دو دست
  
  ! آخ افسون-
  
   ...ی نکندی منو تهدیتا تو باش! ی هی ه-
  

 بزرگ تر درست کرد و پرت ی صورتش برداشت، گلوله ای از جلودستشو
 مونیبرف باز.  کمرمی وگلوله خورد تودمی چرخعیکرد به سمتم، سر
 می زدیهر دو از ته دل قهقهه م! می بارون کردریو ت رگهیشروع شد، همد

 هی. می خوش باشمی خواستی و واقعا ممی نداشتانمونی به اطرافی کارچیه
 به سمتش و محکم هولش دمی پرارمی ی کردم دارم کم مسجا که ح

 ی نشستم روعیسر. دادم، تعادلش رو از دست داد و افتاد وسط برفا
 ی روختمی تونستم برداشتم و ری برف می هر چیشکمش و دو دست

.  شد و قدرت نداشت منو کنار بزنهیصورتش، از خنده داشت خفه م
  : گفتمیم و پشت سر هم دمی خندیخودمم غش غش م

  
  ! کشمتی مارم،ی ی حالتو جا م-
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 توجه ی صورتم، بی روختی سرم سر خورد، موهام ری از روکالهم
 دمی درست کنم که دگهی گلوله دهیموهامو زدم پشت گوشم و خواستم 

 افهی زد، بر عکس قی لبخند نمگهی شده، درهی بهم خیبی با حالت عجیدن
 بپرسم که با یزیسرمو کج کردم و اومدم چ.  هم خشن شده بودیلیاش خ

 ی رودی اون بود که خودشو کشنباری و انی زمی روداخت حرکت منو انهی
 یم چسبوند رو داره لبهاشو محکی بفهمم چه قصدنکهیمن و قبل از ا

شوکه شده بودم، اما اونقدر احساس نسبت بهش داشتم که با جون . لبهام
 شده بود، اما نه به خاطر خودی باز از خود بلیدن!  کنمشیو دل همراه

و ! به خاطر خود خود من... به خاطر من ! یقالب افسون ی هایافسونگر
ت و به  باخی داشت کم کم رنگ مفیافسون کث.  برام ارزش داشتنیا

 که دوست داشت خوب یافسون...  شد ی افسون پاک متولد مهیجاش 
دوست داشت چشم هاشو بشوره و همه . باشه و همه رو دوست داشته باشه

 از جا بلند شد، لیدن.  های بدفنه از طر! نهی رو از طرف خوبش ببزیچ
 دستاشو نم،ینشست و کمک کرد که منم بش.  کردی چشمام نگاه نمیتو

 دی دو زانو و سر منو کشیدر همون حالت نشست رو. دور کمرم دیچیپ
 قلبش باز کر کننده شده بود، مجبور شدم منم یصدا.  اشنهی سیرو
 ی حس نمیچیه. دمیچیدستامو دور شونه اش پ.  زانوهامی رونمیبش

 دیاما شا.  اومدی که داشت به وجود می و احساسیکردم، من بودم و دن
 ی که اون شب می خواننده ایصدا. میداشت نی کدوم براش آمادگچیه

  :دیچی گوشم پیخوند تو
  

-  
  

I am ready for pain and the joy that you bring  
  

  �� %�ا� درد و �)ت #� =1 �- �ر� ���د, ام
  

Holding on even if my heart breaks  
  

�9��- ا�� (��4 ه� %!" 4� �- �9#?  
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Love, love don't come easy  

  
  !  ��1ن %� د�� 	$- /�د�!  ، �

  
For the one who wants to be loved  

  
  %�ا� #�- #� �- �1اد ���  %���

  
Love, love don't come easy  

  
  �!  ، �!  ��1ن %� د�� 	$- /�د

  
Seems there is none but I won't give up  

  
  %� 	B� �- ر�� و;1د 	�ار, ا�� �� =���� 	1Aاه� ��

  
Love don't come easy  

  
  �!  ��1ن %� د�� 	$- /�د

  
Feelings grow slowly, slowly  

  
  %� �را�-... ا"����ت %� �را�- ر�� �- �99# 

  
Love is taking its time  

  
  �!  در ز��ن �1دش %� و;1د �- /�د

  
Love don't come easy  

  
  �!  ��1ن %� د�� 	$- /�د

  
Don't wanna be lonely, lonely  

  
��% �E9= 1ام� -$	 � ... �E9=...  
  

One day you will be mine, you will be mine  
  

  !��ل �� �1اه- ��... /F روز =1 ��ل �� �1اه- �� 
  
***  

  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

383

 ،ی جدافهیاون ق!  بشنومی دونستم قراره چی و نملی زده بودم به دنزل
 خواست بهم بگه؟ بعد از چند لحظه سکوت، ی می در هم چیبا اون اخما

  : روم کرد و گفتی به فنجون قهوه جلویخت، اشاره ا پاش اندایپاشو رو
  
  
  
  ... بخور -
  

  : قهوه ام رو سر دادم اون سمت و گفتمفنجون
  
  .ی کردی نمی رو از من مخفیزیتو چ! ؟ی شده دنی چ-
  

  : و گفتدی کشیآه
  
 و ست،ی نی که قطعاً خبر خوبشیکی...  خوام بهت بگم ی مزی دو تا چ-

   ...یدوم
  

  : باال انداخت و گفتی شونه ا نگاش کردم،فقط
  
  ! باشهی دونم نظرت در موردش چی نم-
  

  : رو زبون زدم و گفتملبم
  
   ...ی بگو دن-
  

  : چند بار تکون داد و گفتپاشو
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  !مزهی خبر در مورد جنی اول-
  
 انجام ی که گفت برای ازش نداشتم، وقتی وقت بود خبریلیخ! مزیج

 ی بره باهاش خداحافظسی پار خارج بشه و بهسی مجبوره از انگلیکار
 نی و ارهی مشهی همی فکر کردم که داره برانطوریکردم و با خودم ا

 خسته شده بودم، می مختلف تو زندگیاز وجود پسرها! هی دائمیخداحافظ
 فقط مزی هم از رفتن جنی همیبرا! هی برام کافلی دنودن کردم بیحس م

 ... گهی دزیدم نه چ دوست مهربون ناراحت شهیبه خاطر از دست دادن 
  : نگاش کردم ، زمزمه کردیبا کنجکاو... اما حاال 

  
  ... برگشته مزی ج-
  
  : گفتمجانی هبا
  
  ! براش تنگ شده یدلم حساب!  خوبهیلی که خنیا!  منی اوه خدا-
  

  : زد و گفتی تلخلبخند
  
  . خاموش بودهتی گوشای بهت زنگ زده اما گو-
  
 برگشتم هم خسته یوم شده بود وقت دانشگاه تمی تومی آره شارژ گوش-

  . رفت شارژش کنمادمیبودم، 
  
  ... به من زنگ زد نی همی برا-
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  مش؟ینی ببادی ی میک!  خوب-
  
 هی خواد بهت یگفت م...  دنبالت، دعوتت کرد واسه شام ادی ی امشب م-
  ... بگه یزیچ
  
  ؟یزی چهی -
  

  : موهاش و گفتی فرو کرد تودستاشو
  
  ... بهتره خودش بگه -
  
  ؟ی دونی پس تو م-
  

 برداشت، زی می رو از روگارشیپاکت س.  چند بار سر تکون دادفقط
  : گفتمی زد ، با کنجکاوی روشن کرد و پک محکمیگاریس
  
  ه؟ی چی هم خوب بود، دومیلی خبر اولت که خ-
  

  : هوا پخش کرد و گفتی زد، دودش رو توگارشی به سی محکم ترپک
  
  ... لئونارد آزاد شده -
  
 مبل ی حس رویبدنم لخت و ب.  شددهی کردم همه رمقم از بدنم کشسح

 کنارم دی با وحشت پرلیدن.  مبلی دادم به پشتهیرها شد و سرم رو هم تک
 که ی دستش و در حالی مبل جدا کرد، گرفت توی پشتیسرم رو از رو... 

  : شده بود گفترهی حالتم خی بیبه چشما
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  !افسون جان...  افسون -
  

 بلند لی تونستم بزنم، داد دنی حس بود که حرف هم نمی بنقدری ابدنم
  :شد

  
   ...نجای اادی بیکی!  ، مارتانی کرواله،ی دا-
  
 که در اتاقش با شتاب باز شد و دو تا از خدمتکارا دی طول نکشیزیچ
  : با خشم گفتلیدن.  کردنمی داخل و تعظدنیپر
  
  !زود ... نیاری آب و عسل بوانی لهی عی سر-
  

 آروم گونه مو لیدن. رونی از اتاق بدنی کردن و پرمیدو دوباره تعظ هر
  :نوازش کرد و با اضطراب گفت

  
 که زنده ی تا وقتلیدن! امن امن!  تو امنهیجا... آروم دختر ! ششی ه-

! ی کنی کار می با خودت چنیبب! افسون جان! است پشت توئه، نترس
  .ریآروم بگ! ه شدن به تو رو ندارکیدختر، لئونارد جرئت نزد

  
 لیدن. لی کت دنقهی زحمت دستم رو آوردم باال و چنگ انداختم به با

  : گفتی داغش و با ناراحتی دستای کرده ام رو گرفت توخی دست عیسر
  
   ...فتهی برات بی ذارم اتفاقیبه جان خودم نم...  آروم باش -
  

  : زدادی فرلی اتاق باز شد و دندر
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   شربت؟نی شد ای پس چ-
  
  : داد و گفتلی رو به دست دنوانی لنیروالک
  
  ... آماده اش کردم عی آقا سر-
  
 و بعد نمیکمک کرد من صاف بش. رونی بدی رو از دستش کشوانی للیدن
 ادشی زینیریناچاراً چند جرعه خوردم و ش.  دهنمی رو گرفت جلووانیل

م دستمو اورد. ارمی رفته ام رو دوباره به دست بلی تحلیرویکمک کرد ن
  : رو کنار برد و گفتوانیباال و دستشو پس زدم، ل

  
  ؟ی خوب-
  
  ... خوبم -
  

  : و گفتمدی ترکبغضم
  
  !ی دن-
  
  : گفتنی و رو به کروالزی می رو گذاشت رووانیل

  
   ...رونی برو ب-
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 به دی چرخلیدن.  و در رو بسترونی از اتاق رفت بعی سرچارهی بنیکروال
  : و گفتدی بوسمویشونی بغلش، پی تودیسمتم، سرمو کش

  
  ل؟ی جان دن-
  
  ! کشهیاون منو م!  ترسمی من م-
  
 ذارم رنگتو یچون من کنارت هستم، نم!  تونه بکنهی نمی غلطچی اون ه-
  !نهیبب
  
 ی می هر کارکی آزاد کردن فردریاون برا!  کنهی مدامی اون پی ول-

  . ..گهی شش ماه ددی زود آزاد شده؟ مگه نبانقدریچرا ا...کنه، چرا 
  
 اش جدا کرد، با کف نهی صورتمو از سلی نتونستم ادامه بدم، دنگهید

  :دستش اشکامو پاک کرد و گفت
  
 کرده و اونو ی نفر کاراشو سرهیاما مسلما !  دونمی خودم هم هنوز نم-

 اش رو هی دی کسدیشا.  شهی نمی خود به خودینجوریهم. رونی بدهیکش
  !داده

  
  ! بدن به مادی رو که باهی د-
  
 دیبا.  دهی ملی شه و دولت به ما تحوی مختهی اول به حساب دولت ر-

  ! شهی چه خبر منمیصبر کنم بب
  
  ؟ی اگه منو بکشه چ-
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  : لبم و گفتی رودی اشاره اش رو کشانگشت

  
تو مال .  تار از موهات کم بشههی ذارم ینم.  نگونوی وقت اچیه! سسی ه-
  ؟یدیفهم!  رسهینم کس بهت چیدست ه! یتو عروسک ناز من ... یمن
  
 ستبر نهی ام رو دادم به سهیتک.  بهم دست دادی آرامش خاطر خاصهی

 لی مامان و خدا به دنی بعد از دعاهادمیهمه ام.  و چشمامو بستملیدن
به .  چند ماه چقدر آرامش داشتمنی ایتو.  گاهم شده بودهی تکلیدن. بود

 رفت حکمم تو ی مادمی و من نجای اومدی ی می که دوروثی از مواقعریغ
 رو ی هنوز دوروثلیدن.  وقت ها خوب و خوش بودمهی بقه،ین خونه چیا

 دی که به من داره رو چطور بای دونستم اون همه عشقیداشت و من نم
 خواست که کنارش باشم؟ اما ی منی ای منو فقط برایعنی کنم؟ فیتوص

ال هم حا!  آوردنی فکر ها منو از پا در منی شد؟ ای میهمسرش دوروث
  ... قوز باال قوز دکه لئونارد ش

  
***  

  
  : طرف و اون طرف انداختم و گفتمنی به ای ترس نگاهبا
  
   ...می باشنی ماشی شه توینم ... مزی ج-
  
  : و گفتدی خندخبری از همه جا بمزیج
  
 یمگه م.  رستوران شهرنی بهتریتو رو آوردم تو! زمی معلومه که نه عز-

  ؟ی نشادهیشه پ
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!  بابام هم وحشت دارم؟هی کردم که من از سای ممزی جی حالدی باچطور

 خواست مزی شدم، جادهیناچاراً پ.  سپارمی خودم رو به خودت مایخدا
  دستم رو

  
  : که اجازه ندادم و گفتمرهیبگ
  
   !امی خودم م-
  
 دهی ندینطوری وقت منو اچی تعجب نگام کرد، حق داشت تعجب کنه، هبا

 نگفت، با دست در یزیچ... م اما حاال  در دسترس بودشهیهم! بود
. رستوران رو برام باز کرد و من وارد شدم، خودش هم پشت سرم اومد تو

 به من مزی جد،ی رو پرسلشی فاممزیگارسون به سمتمون اومد و از ج
  :فتچشمک زد و گ

  
   ...لسونی و-
  

  : تکون داد و گفتی سرگارسون
  
   ... طرفنی از ادیی بفرمالسون،ی وی بله آقا-
  
 قسمت رستوران و نی تری گوشه ای ها توزی از میکی رو برد سمت ما

  ... و رفت زی می کرد، منو رو گذاشت رویمیتعظ
  

  : باال انداختم و گفتمییابرو
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  ؟ی کردی اول جا رزرو مدیبا!  اوهو-
  
  ارم؟ی ی می الکی من تو رو جای فکر کرد؟ی پس چ-
  

  : و گفتمدمیخند
  
  !گن ی دوست خوب به تو م-
  
  : سکوت گفتی نگام کرد و بعد از کمهی چند ثانمزیج
  
   دوست؟-
  

 سمت خودم و بازش کردم، همونطور که خودمو مشغول دمی رو کشمنو
  : دادم گفتمیخوندن نشون م

  
  !ی دوست مننیتو بهتر ... گهی آره د-
  

 برام مزی نه جگهید.  برام مهم نبودگهی اما ددم،ی آهش رو شنیصدا
 خواست با من ی بار به زور مهی ادوارد که هر چند روز  داشت نهتیاهم

 داشتم واقعاً لی که به دنیحس!  مهم بود و بسلیفقط و فقط دن! باشه
  : خارج کردلی منو از فکر کردن به دنمزی جیصدا.  بودینیریحس ش

  
  ؟ی خوری می چ-
  

 مورد عالقه مو گفتم و منو رو دادم به دستش، اونم غذاشو انتخاب یغذا
  :با خنده گفتم.  شد به منرهی چونه اش و خرید، دستاشو زد زکر
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  ؟یدی چته؟ آدم ند-
  
  !دمیفرشته ند...  چرا -
  
   ...مزی لوسم نکن ج-
  
  ل؟ی چه خبر از دن-
  
  .اونم برات دلتنگه...  خوبه -
  
  نه؟ی دم در منو ببومدی پس چرا امشب ن-
  

 دنبالم، الی در وی اومد جلومزیج.  مورد خودمم تعجب کرده بودمنی ادر
 بر مزی مالقات با جی برای کرد و قدمی فقط با من خداحافظلیاما دن

. ستی مود نی رویلی کردم خی حس مدم،ی ازش نپرسیزیمنم چ. نداشت
  : و گفتدی کشی آهمزیج. چمی دادم به دست و پاش نپحیترج

  
 وقت نتونستم اونطور که چیه! ستی نلی اون دنگهی وقته دیلی خلی دن-

 رگ ی تازه تویست دارم باهاش درد دل کنم انگار خون کنت زادگدو
  !مغرور شده!  شدهیهاش جار

  
  : تعجب گفتمبا
  
  .دمی که دهی مردنیاون مهربون تر!  و غرور؟ محالهی دن-
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 شی و از سردهی شاکیلی هم از دستش خیاما دوروث ... دی تو شای برا-
  نن؟ خوان ازدواج کی می کی دونینم!  کنهی متیشکا

  
 ازدواج ی با دوروثلی دندی که شایاصال دوست نداشتم به روز!  کردماخم

  : باال انداختم و گفتمیشونه ا!  فکر کنمیکنه حت
  
   بدونم؟دی من از کجا با-
  

  : رو فوت کرد و گفتنفسش
  
  . اخالقش بهتر بشهی اگه ازدواج کنه کمدی شا-
  

 از مزیج. و رفتگارسون سفارش رو گرفت .  نگفتمیزی و چدمی جولبمو
  :جا بلند شد، خم شد به طرفم و گفت

  
  ... بلند شو -
  
  ؟ی بلند بشم واسه چ-
  
  !می برقص-
  
  : تعجب گفتمبا
  
   االن؟-
  
  .یای و نی بشنی بعد از شام ممکنه سنگگهی آره د-
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 ی تولی دنی صداهوی وسط، می با هم رفتیی خنده بلند شدم و دو تابا

  :گوشم زنگ زد
  

I'm never gonna dance again -  
  
 بهم گفت و بعد از ی رو خوندم دنکلی که اهنگ جورح مای اون شبنویا

 خوام ی نمگهیمنم د.  رقصمیپس منم نم!  برقصهی با کسدمی ندگهیاون د
  : و گفتمستادمیوسط راه ا!  کس برقصمچیبا ه

  
  !یی برم دستشودیمن با ... مزی اوه ج-
  
   االن؟-
  
  ... آره -
  
   ...ایبرو و زود ب!  از دست تو-
  
 سیناچارا رفتم به سمت سرو.  رو بهم نشون دادیی دستشوری دستش مسبا

 معطل کردم تا مطمئن شدم غذامون رو آوردن نقدریاون تو ا. یبهداشت
 و رفتم دمی به لباس ساده و بلندم کشیدست. ستی نی از رقص خبرگهیو د

  : نگام کرد و گفتی با دلخورمزیج. رونیب
  
 نکرده بخور رقص خی تا نی که غذا رو اوردن، بشیلفتش داد نقدری ا-

  !باشه واسه بعد
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. نشستم و مشغول خوردن شدم. ی تو چه فکرنی بودم ای تو چه فکرمن
 ی صحبت راضی موضوع برانی گفت و منم از ای داشت از سفرش ممزیج

 غذا تموم شد خواستم دسر سفارش یوقت.  کردمی مشیتر بودم و همراه
  : گفتیبی غربی با محبت عجمزیجبدم که 

  
  ... دسر رو من انتخاب کنم ی دلم، اگه اجازه بدزی عز-
  
  : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
  
  ! خبیلی خ-
  

 تکون داد و یگارسون سر.  گفتیزی رو صدا کرد و در گوشش چگارسون
  :دمیرفت ، پرس

  
  ؟ی سفارش دادی چ-
  
   که؟یدوست دار...  و قهوه کی ک-
  
  !یلی آره، خ-
  

 که روش یکی کوچکی حرفم تموم نشده بود که گارسون همراه با کهنوز
 هی با گهی گارسون دهیپشت سرش هم .  شمع روشن بود اومد به سمتمونهی

گارسون اول . با تعجب نگاشون کردم. ومدی ی قرمز میدسته گل از رزها
گارسون دوم هم .  و با لبخند خم شد و رفتزی می رو گذاشت روکیک

 مزیناچارا گل رو گرفتم و با تعجب به ج.  به سمت من گرفتوگل ردسته 
!  دونستمی واقعا نمگفتم؟ی مدی بایچ.  مونده بود نگاه کردمرهیکه بهم خ
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.  و آه از نهادم بر اومدکی گارسون ها رفتن تازه چشمم افتاد به کیوقت
 فی حلقه ظرهی خامه ها نی جعبه حلقه بود و وسطش بهی درست شبکیک
 از جا دی و دهن باز از تعجب منو درانی که نگاه حمزیج. دیرخش دیم

 من زانو ی پایجلو...  من ی رو برداشت، اومد سمت صندلکیک. بلند شد
 ی چشمام و با لحن فوق عاشقانه ایزل زد تو.  رو گرفت باالکیزد، ک
  :گفت

  
  ؟ی کنی عشق من ، با من ازدواج م-
  
فشارم باز !  گفتم؟ی می چدی بامزی من به جای تونستم بگم؟ خدای میچ

 که گارسون ها و مزی کردم، نه تنها جی می کارهی دیبا.  افتادیداشت م
اون لحظه .  شده بودنرهی رستوران بودن به ما خی که توییهمه اونا

 زدم ی می حرفهی دیبا.  کردمی می کارهی دیبا!  بودستادهیذهنم از کار ا
 راه ممکن رو انتخاب کردم، نیترپس بد. دی رسی به ذهنم نمیچی اما ه،

.  رو برداشتم و با سرعت از رستوران خارج شدمفمیاز جا بلند شدم، ک
 یم.  سر جاش خشک شدهمزی دونستم که جیم.  خواستم برمیفقط م

. ادی تونه دنبال من بی نمی تونه بکنه و حتی نمی کارچیدونستم االن ه
 نی ادینبا!  کشهیم همه خجالت یاالن جلو.  ولش کردمیضع بد ویتو

 یبا سرعت م.  شده بودری دی هر فکری براگهی کردم، اما دیکار رو م
دستمو فرو !  اشک شده سی صورتم خدمی به خودم اومدم دیوقت. رفتم

 پس یکینا خوداگاه شماره ها رو .  در اوردمموی و گوشبمی جیکردم تو
. ز افتاده بود راه رفته بودم که پاهام به گز گنقدریا.  گرفتمیگریاز د

 رو گذاشتم دم میگوش!  دونستم کجامی خلوت شده بود و من نمابونیخ
  : دوباره داددی بهم املی گرم دنیصدا. گوشم

  
  ! افسون جان-
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  ! دنبالمای بلیدن .... لی دن-
  
  ؟ی کنی مهی گری شده؟ داری چ؟ییتو کجا ... زمیعز...  افسون -
  
  ... هق هق افتادم به
  
 خوام ازدواج یمن نم... از من درخواست ازدواج کرد  مزیج ... ی دن-

  ... من شی پای بیدن...  تو برم شی خوام از پینم... کنم 
  
 ینم ... ی ری من نمشیتو از پ!  منیکوچولو... افسون  ... زمی عز-

 ی من االن میی فقط بگو کجا؟ییکجا ... رهی تو رو از من بگیذارم کس
   ...امی

  
 رو ابونی که توش بودم و با بغض اسم خیابونی خی افتاد به تابلونگام

  : گفتعیبهش گفتم، سر
  
!  زودیلیخ!  رسمی زود بهت میلیخ.  شدمنی االن سوار ماشنی من هم-

 هیگر...  کنم افسون یخواهش م!  نکنهیگر... تو فقط خونسرد باش 
  !نکن

  
  :دمینال...  کردم هق هقم رو کنترل کنم یسع
  
  ...فقط تو رو ...  خوام یممن تو رو  ... لی دن-
  

  : ناله هی شبیی جوراهی...  شد، پر از حس، پر از بغض ی جورهی صداش
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 خوام یافسون امشب م!  خوامت افسونی خوام، منم می منم تو رو م-
  !افسونم...  خوام حرفامو بهت بزنم یم.  بهت بگمیزی چهی

  
! عشق! هیم چ حسدمی فهمیحاال خوب م.  کردمی ابرا پرواز می توداشتم

 یم.  حس ناراحت نبودمنی شده بودم اما اصال از الیمن عاشق دن
.  خواستی منو میمامان خوشبخت. ستیدونستم که مامان هم ناراحت ن

  : از پشت سر گفتییخواستم جوابشو بدم که صدا
  
   ...زی عزیلیام!  به به-
  
 لئونارد درست پشت سرم حس کردم روح دنی با ددم،ی ترس چرخبا
  ... از دستم افتاد ی کامال نا خودآگاه بود، گوشدمی که کشیغیج! دمید
  

 دستمال هی دستش یتو.  شد ، از ترس فلج شده بودمکی بهم نزدلئونارد
 بهم حمله کرد و دستمال رو ی گری با وحشوار،ی به ددمیچسب.  بوددیسف

 دمی کشی نفس مدینبا... خواستم نفس نکشم . مینی دهن و بیگرفت جلو
 گهی و ددمی کشیقیناچارا نفس عم!  تونستم تحمل کنم؟ی می اما تا ک...
   ...دمی نفهمیزیچ
  
 رهیچشمام خ.  صورتم چشم باز کردمی رویزی شدن چدهی حس کشبا

. نی زمی روی مردهانی شرف تری از بیکی ی آبی چشمایموند تو
ترسناک تر از .  از رنگ قرمز ترسناک شده بودنییچشماش با رگه ها

 ییتنها. از ترس فلجِ فلج شده بودم.  بکشمغیخواستم ج ... شهیهم
  : بودنیا که از دهنم خارج شد ییصدا
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  ! اومـــــــم-
  

 بازم ی چشمادنی به طرفم و با ددیچرخ.  دهنم رو محکم بسته بودکثافت
 پشت سرم محکم دمی باال که فهمارمیخواستم دستمو ب. دی خندهانهیکر

 ساختمون هی یتو.  به دور و اطرافم بندازمیاهتازه تونستم نگ. بسته شده
 الاحتما.  بودختهی رمانیدور و برم خاک و بتون و س! می ساخته بودمهین
!  ساله دست نخورده رها شدهیلی بود که خی تموممهی ساختمون نهی نجایا

 هی تونستم گری نمیاز شدت ترس حت. ستی اونجا نیشکیمشخص بود ه
لئونارد اومد به طرفم و من خودمو .  زدمی مفقط تند تند نفس نفس. کنم

  :دی صورتم و غریخم شد تو. جمع کردم
  
 ما رو ی تونی میفکر کرد!  مرتب شدهیلیچته؟ سر و وضعت خ!  هان-

 مادرت نی عی رفت؟ی بچرخی و بعد خودت اشرافی بشوناهیبه خاک س
 !ی کارا بلد نبودنی از ای اونوقت که تو خونه من بود؟یخودتو فروخت

  م؟ی پول خرج کنمی ما بلد نبودیفکر کرد
  

 دنشیباز با د.  شرف بودیهنوزم ب.  زدیهنوزم تهمت م!  آشغالیلعنت
.  دونستمی رو مقصر نملی دنگهی مامانم افتادم، اما دی های بدبختادی

 مامان من روبروم ی بدبختیمقصر اصل!  من بودی همه زندگلیدن
!  انداختم تو صورتشیود حتما تف ماگه در دهنم رو نبسته ب!  بودستادهیا

 سرما پاهامو کرخت کرده بود چون پالتومو از ؟ییکجا! ؟یی کجالیآخ دن
 ینم. چشمامو بستم.  دوش خودشیتنم در آورده و انداخته بود رو

  : دادش بلند شدنمش،یخواستم بب
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 ی ری با زبون خوش مای. ی ندارشتریدو راه ب! یی دختره هرجا-
 فرد رو ی کنی رو وادار ملی وککهی و اون مرتیری گی رو پس متتیشکا

  ؟یدیفهم!  کنمی هم خودم و هم تو رو نابود مای. آزاد کنه
  

 نقدری اای فکر کرده بود؟ که دنی خودش چشیجدا پ.  نگاش کردمفقط
 یلی خونم و خی خودم دارم حقوق مگهیخر تو خره؟ خبر نداشت من د

.  خندمی دارم تو دلم بهش مدیاز حالت چشمام فهم.  شهی ممی حالزایچ
 اهی لحظه حس کردم چشمام سهی.  صورتمی تودیاومد جلو و با مشت کوب

  :دیغر.  دهنم حس کردمی و طعم خون رو توستمچشمامو ب. شد
  
!  کشمتی شم و می می همه چالیخی بی بکنییجای حرکت بی اگه بخوا-

 یاز وقت! دختره حرومزاده! کشتنت برام از خوردن آبجو هم راحت تره
 ی آشغالت پاشو گذاشت تو کشور من جز بدبختاهیاون مامان کله س

 ستی تروری های از امثال شما عوضدیکشور من با. اوردی برام نیچیه
  !ی هستی تخم کدوم مردستی که معلوم هم نوتازه ت! پاک بشه

  
 قراره سرم یی که چه بالستی برام مهم نگهید.  کاش دستام باز بودآخ

 افکار نی کله اش که همه ای بکوبم تونقدری دوست داشتم ا امااد،یب
 سال هی.  برهادشی حلقش و اسم خودشو هم ی توزهی برتشیمسخره و درپ

 اون دختر تو گهید!  کرده بودری شیلی منو خلی تو خونه دنی زندگمیو ن
 ی ترس رو کنار مدیبا.  دونستی نمنوی سابق نبودم و لئونارد اخور یسر

لئونارد رفت سمت .  کردمی متمی به حال خودم و وضعی فکردیذاشتم، با
برش .  گذاشته بودیمانی سی از ستون هایکی آبجوش که کنار شهیش

 دادم به ستون پشت سرم و هیسرم رو از پشت تک. دیداشت و الجرعه نوش
  ...چشمامو بستم 
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 ی سرت اومد؟ میی قطع شد چه بالی گوشیوقت! ؟یی کجالی آخ دن-
 دای تا منو پی کنی دونم خاک شهر رو الک میم. ی نگران منیلیدونم خ

 نی ایتو.  منو نجات بدهای بلی دن؟ی کنی مدامی پیعنیاما چطور؟ . یکن
  ! تونم فکر کنمی نمی حتچکسی جز تو به هیبدبخت

  
 شهی شدنیلئونارد نشسته بود کنار ستون و مشغول نوش.  باز کردمچشمامو

کنار . می شد سمت گوشدهی شد، چشمام کش بلندلمی موبایصدا.  بودیبعد
 سر داد و رو به من ی شماره قهقهه ادنیلئونارد با د. دست لئونارد بود

  :گفت
  
  ! کوبهی مواری داره به خاطر تو خودشو تو در و دیلی خاروی نی ا-
  
 یاگه جواب م. کاش جواب بده!  عجز نگاش کردم، کاش جواب بدهبا

  :در کمال بهت من لئونارد گفت.  بزنه ردمونوتونستی ملی دندیداد شا
  
 به ینجوریا!  نگران باشهشتری کم بهی بهتر باشه جوابشو بدم، بذار دی شا-

  ! کارا بکنهیلی حاضر باشه خدیخاطر تو شا
  

  . رو گذاشت در گوششی حرف گوشنی از ابعد
  
  ... الو -
  
  ! زنم یداد نزن که داد م ! اروی! ی هو-
  
 تو خونه ی دختر منو حبس کردمهی سال و نهیکه  طلبکار باشم دی من با-

  !یهر ... ستی به تو نیازی آزاد شدم، نگهیحاال د! ات
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 دختر نی باور کن ا؟ی کشی خودتو میچته؟ چرا دار!  هه هه هه-

  !ادی ی مرتی بهتر از اون گیفاحشه ها. اونقدر ها هم ارزش نداره
  
  :دی و داد کشدی از جا پرهوی

  
  !زن بهت گفتم داد ن-
  
 دوباره اش فقط دو تا دنید! ی شی عاقل می داراد،ی ی خوبه خوشم م-

  !شرط کوچولو داره
  
.  گمی زنم شرطا رو بهت میبعدا خودم زنگ م.  کم فکر کنهی فعال برو -
  .کار دارم باهاش!  من بمونهشی پدی دختر امشب بانیا

  
   ... رو قطع کردی شد و گوشرهی به من خهانهی حرف کرنی دنبال ابه
  
با !  رحمی آشغال هرزه بی شد، لعنتی مری کم کم اشکم داشت سرازگهید
 کنترل کنه و بفهمه موی گوشلیکاش دن.  رو نابود کردلی کارش دننیا

 داد ی افکار بودم که صدانی همیتو.  منو بشنوی صداایخدا! کجام
  :لئونارد بلند شد

  
  !ــــــــــدیوی د-
  
 که پسر دی طول نکشیزی بود؟ چی کهگی ددیوی تعجب نگاش کردم، دبا
 ساخته هن هن کنون اومد مهی نی از پله های و کم و سن و سالزهی مزهیر

  : به من نگاه کنه گفتی حتنکهیباال و بدون ا
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   بله ؟-
  

  : منو گرفت سمت پسره و گفتلی موبالئونارد
  
 ستی سر به ننجای دور از ایی جاهی و ی بری رو ملی موبانی االن انی هم-
  .اری برام بگهی دلی موباهیبعدش هم . ی کنیم
  
  : رو گرفت و گفتلی موبادیوید
  
  ارم؟ی از کجا بگهی دلی موباهیاما ...  باشه -
  

  :دی هلش داد و داد کشلئونارد
  
  . رو که گفتم انجام بدهی دونم ، برو فقط کاری من چه م-
  
! شنوه ی که خدا صدامو نمدمی رسجهی نتنی رفت و من باز به ادیوید

!!  کرد؟ی مدای منو پدی چطور بالیحاال دن!  شدستی هم سر به نلمیموبا
  : شد و گفترهی بهم خحانهی طرف من، وقدیلئونارد خودشو کش

  
تا ! میبگذر. اونا فکر کردن زرنگن؟ من ازشون زرنگ ترم...  هه هه -

  ؟یحاال بهت گفته بودم مثل مامانت خوشگل
  
 اون لحظه فقط تف کردن تو صورت یتو شدم، آرزوم رهی نفرت بهش خبا

  : چندش آور و خش دارش ادامه دادیبا صدا!  بود و بسهشیکر
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 زندان بهم گفت که چه ی زن نبودم؟ فرد توهی با ی چند وقتی دونی م-
 شب با تو هی.  که اون برده رو ببرمی خوام لذتیم.  باهات کردهییکارا
پول ندارم وگرنه ! م خوبه هیلی من خیاما برا ... یارزش که ندار... 

 ی پول می لندهور کلکهی مرتنیفردا از ا.  پاتوق خودمی رفتم تویم
! می کنی زنا غرق می خودمونو تویی و دوتاکنمیفرد رو هم آزاد م. رمیگ

  !زن... قمار ... آبجو ... آخ 
  
  : آبجو خورد و گفتگهی دی حرف جرعه انی دنبال ابه
  
 بهم دی دادنت بالی فردا قبل از تحو باهات ندارم، امای امشب کار-

  .ی بدسیسرو
  

  : سر داد و گفتی قهقهه امستانه
  
  .کنمی رو من تموم مکیکار ناتموم فردر.  خودتو آماده کن-
  

 شده رهی زده بهش خرونی از حدقه بیبا چشما.  به تنم راست شده بودمو
 نی ای های گری طاقت وحشایخدا.  طاقت ندارمگهیمن د! ایخدا! بودم

 خورم به ی قسم مایخدا.  بفرستلوی دنای منو بکش ای.  ندارمگهی دویکی
 گهید.  دستش بهم بخوره خودمو بکشمی عوضنیخاک مادرم که اگه ا

 ی که تو منو به مهمونستی برام مهم نی حتایخدا. ستی مهم نم برایچیه
 دیلئونارد دراز کش! مطمئنم...  کشم یمن خودمو م. یخودت دعوت نکن

 خر و پفش بلند ی که صدادی طول نکشیزیچ.  و چشماشو بستنی زمیرو
هم سرما و هم .  شدی بکشم اما نمنی زمی کردم خودمو رویسع. شد

!  زده بودخیدماغم . ادی از دستم بر نی شد کاری بسته ام باعث میدستا
 که از چشمم یی کردم اشکای حس میحت.  کردمی حس می به خوبنویا
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 از دستم بر ی کارچیه.  شهی ملی تبدخی زیر ی چکه هم به تکه هایم
 تونستم حداقل یکاش م! فعال همه در ها رو به من بسته بود. ومدی ینم

سرم رو .  امانم روی بی اشکایجلو. رمی رو بگی بغض لعنتنی ایجلو
  :دمی شد نالی حنجره خفه می که توییگرفتم باال و همونطور با صدا

  
 ی چی دونیمامان تو م! ت بهم بخوره کثافنی خوام دست اینم!  مامان-
تو بگو  ... یی خداشیمامان تو پ!  صداموی شنوی گم، مامان تو میم

  !هوامو داشته باشه
  
 ی لئونارد عوضد،ی لرزی دونم چقدر وقت گذشت، زانوهام داشت مینم

! با ترس خودمو جمع کردم.  دنده اون دنده شدنیخرناس کشون ا
کاش ! دمی ترسی تو خواب هم ازش میحت بود که یی چه بابانیآشغال ا

 هوا که نی افیح. رمی شد دستامو باز کنم و برم باالسرش نفسشو بگیم
!  کرد پس فطرتیهمه هوا رو آلوده م.  کنمی مس توش تنفی عوضنیا

 ی شه؟ سعی می اگه نکنه چ؟ی کنه؟ آخه چطوری مدای منو پلی دنایخدا
 نداشت، دهیفا. ده بودم حس شیکردم دستامو تکون بدم، اما کامل ب

 دادم هی حرکت نشستم و سرمو تکیب.  کردمیفقط داشتم دستامو زخم م
...  دستمال دور دهنم فرو رفت ی به ال و الدیاشک از پلکام چک. به ستون

 ی بازم ساکت موندم تا روزگار بدی بادیشا.  سرنوشت من بودنی ادیشا
 رو حس دیداشتم خورشکم کم  ... ارهی دوست داره سرم بییرحم هر بال

 به قرمز شده لیآسمون ما...  شد ی مشی کردم، هوا داشت گرگ و میم
 رو به موت بودم اما از یستگاز خ!  منی چشم هایدیبود، همرنگ سف

 بود که یعیپس طب.  هم بذارمی لحظه هم نتونستم پلک روهی یترس حت
 داری ب کرد که لئوناردی داشت طلوع مدیخورش. چشمام قرمز شده باشن

از سرما همه بدنم .  کنهدامی پلی دننکهی شده بودم از ادی نا امیحساب. شد
 لندن رو ببرن که تابستون یمرده شور هوا.  مغزم کرخت شده بودیو حت
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 ی ملی شه که آدم قندی سرد می طورهوی!  شهیو زمستون سرش نم
باز  خورد و چشماش یلئونارد سر جا تکون...  االن من تیمثل وضع! بنده
 یمرگ رو با همه وجودم حس م.  خوندمی لب داشتم دعا مریز. شد

... شک نداشتم !  کشمی خودمو مارهی سرم بیی دونستم اگه بالیم. کردم
  ... به سمتم دی چندش آورش باز شد و خودشو کششی من ندنیبا د

  
   ؟یداری ب-
  

 یصدا. از عجز خودم متنفر بودم. نمشی خواستم ببینم.  بستمچشمامو
 داشت از پله ها دیوید.  چشمامو باز کردم عیخش خش که بلند شد سر

چند لحظه .  باالادیلئوناردو خودشو رسوند بهش و نذاشت ب.  باالومدی یم
.  رو به لئوناردو داد و رفتی بسته ادیوی با هم حرف زدن و بعدش دیا

  رو از داخل بسته خارجیلی اومد به سمتم و در همون حالت موباناردلئو
  : وحشتناک به من زد و گفتیکرد لئونارد پوزخند

  
  !ارمی در بی خوشگلت رو از نگرانمی حاال وقتشه که اون ق-
  
شماره ها رو با ! ل؟ی خواست زنگ بزنه به دنی نگاش کردم، می نگرانبا

 رو گذاشت دم گوشش، چند لحظه ی گرفت و گوشیکی یکی یخونسرد
  :گفت که دی شنی دونم از اونور خط چیبعد نم

  
   ...ی قراری بیلیانگار خ!  هان؟-
  
 کنم کهی تکهی نکن دختره رو تیکار! لتی و اون فک و فامی خودت-

  !بفرستم در خونه ات
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   ...یری مثل آدم حرف بزن تا مثل آدم جواب بگ-
  
  : سر داد و گفتی قهقهه ادی که رسنجای ابه
  
  ! آدم نبودنم هم به خودم مربوطه-
  
 رو تا قبل از ظهر آزاد کیفردر!  گمی می چنی خفه شو گوش کن بب-
 ی به آدرسیای ی و می کنیبعدش هم صد هزار پوند آماده م. ی کنیم

  ... فرستم یکه برات م
  
  .ی فرد رو آزاد کندیاول با! ی زرنگیلیخ!  نه ی ه-
  
   ....ی کار رو بکننی ادیبا ... ی تونیتو م!  شهی من سرم نم-
  
 نی ادی قای...  شه ی فرد آزاد مای! قانون نکن من قانون ، ی برانقدری ا-

   ...ی زنیدختره رو م
  
 فرد رو که یبعدش صدا. یفقط دو ساعت وقت دار. یدی که شننی هم-
  ... فرستم ی آدرس رو برات مدمیشن
  
   صداش تنگ شده؟ی دلت برا؟ی ا ؟ جد-
  
  !هیفقط چند ثان!  خوب زر نزن-
  

نا خوداگاه .  پاهام زانو زدیو حرف اومد به سمت من و جلنی از ابعد
  : و گفتدی عقب، خنددمیخودمو کش
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   ...ارمی سرت بیی خوام بالی نترس نم-
  

 که یبدون توجه به گوش. نیی پادی حرکت پارچه دم دهنم رو کشهی با بعد
  :دمیگرفته بود کنار گوشم تا حرف بزنم داد کش

  
تو غلط  ...  و پسرت و هفت جد و آبادتییهرزه تو ... ی آشغال عوض-
 ... فی خوک کثهی .... ی خوکهیتو ! ی کننی به من و مامانم توهی کنیم

  !یوونیتو ح
  

 جور شده بود تشیحاال موقع!  رو بهش بگمنای شدم که ای منفجر مداشتم
لئونارد قهقهه .  دلموی حرفاختمی ری مرونیو منم مسلسل وار داشتم ب

 رو با یگوش.  دمیش ماصالً براش هم نبود که من دارم فحش.  زدیم
  :خشونت چسبوند در گوشم و گفت

  
  . کارا باهات دارمیلی حرف بزن که بعدش خ-
  
  :دیچی گوشم پی تولی دنیهمزمان صدا. دی بغضم ترکهوی

  
  ...با من حرف بزن ! زمیعز... افسون ...  افسون -
  
  :دمی بغض نالبا
  
   ...ی دن-
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...  حرفاش توجه نکن به!  کنمیحرص نخور، خواهش م! ی دل دنزی عز-
 داتیمن پ...  نترس یچیآروم باش و از ه... عسل من  ... زمیعز! افسون

  .... زود یلیخ...  کنم یم
  

  : هق کردمهق
  
من  ... یدن! ارهی که پسرش سرم آورد رو سرم بیی خواد بالی منی ا-

  ... کشم یخودمو م
  

  : بلند شدلی دنداد
  
 دم ینجاتت م... س بهت برسه  کچی ذارم دست هینم...  غلط کرده -

  ... دلم زیعز... افسون ... 
  

  :با ضجه گفتم.  اونم شک داشتدی پر از بغض بود، شالی دنیصدا
  
  ... خوام ینم ... ی بهم بخوره دنی خوام دست کسی نم-
  

 عقب و دی رو کشی بگه لئونارد گوشیزی بتونه چی دننکهی از اقبل
 آبجوش و شهی، درست بغل شبعدش گذاشتش کنار ستون. خاموشش کرد
 تونستم یکاش دستام باز بود و م. باز خودمو جمع کردم. اومد به سمتم

  :نشست کنارم و با نفرت گفت. از خودم دفاع کنم
  
 ی برایآره؟ زبون در آورد...  هرزه ی دی به من فحش مگهی حاال د-

  ... فرد لطافت ندارم نیمن ع. ی فهمیاالن که آدمت کردم م! من
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صورتش رو که اورد جلو با همه نفرت تف کردم .  گفت و قهقهه زدونیا
 دیدستشو محکم کش.  عقبدیچند لحظه صورتش رو کش.  صورتشیتو
 مشتش ی تویچونه مو طور.  دفعه دستشو اورد جلوهی صورتش و یتو

 دندوناش یاز ال... اومد جلو ! گرفت که حس کردم فکم خورد شده
  :گفت

  
!  باشعیمط!  اون هم رام باشنیمامانت رفته پس ع حاال که اخالقت به -

 ی ات مچارهیآدم باش وگرنه ب! اما تو رو نه!  دوست دارمیمن زن وحش
  !کنم

  
 یسع.  نبردهتی از آدمییخودش بو!  گه آدم باشی ملی من و دنبه

صورتشو آورد جلو و . کردم پامو تکون بدم، اما از سرما خشک شده بود
 یلگد محکم زد تو. به شدت صورتمو چرخوندمخواست لبامو ببوسه که 

  :دیپهلوم و داد کش
  
   ...دیتو رو فقط با ... ی معاشقه نداراقتی تو ل-
  

 ی تو دار؟ینی بی تا کجا؟ تو می پستایخدا!  ادامه نداد و قهقهه زدحرفشو
 کشه با ی مدکی بشر که اسم پدر رو نی ادی چرا؟ چرا با؟ینی بیما رو م
چشمامو .  بکنه؟ دستش رفت سمت کمربند شلوارشی معامله انیمن چن

  :بستم و از ته دل گفتم
  
تو رو ...  ترسم یمامان من م! مامان تو به خدا بگو بهم نگاه کنه!  مامان-

  ...خدا 
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تو اون حالت . فتهیسرمو چرخونده بودم که نگام بهش ن.  به سمتماومد
دستش . بودشهوت چشماشو کور کرده .  نداشتوونی حهی با ی فرقچیه

 کردم سر جام تکون بخورم که یبا همه قدرتم سع. اومد سمت لباس من
 که حس شوینیسنگ...  شدم نیپخش زم... هلم داد . نتونه به هدفش برسه

.  ندارهی ادهی دونستم التماس فای زدم اما میزار م. دیکردم بغضم ترک
باشه خدا تو که صدامو .  پسرشنیدرست ع. چشماش کور شده بود

 جر یصدا.  کنمنیی پس حداقل بذار زمان مرگم رو خودم تع،یدیشنن
 هم فشردم که ی محکم رونقدری پلکامو ادمی رو که شنرهنمیخوردن پ

 هر یخودمو برا.  نداشتی برام مفهومهدردم گرفت، اما درد اون لحظ
 بدنم ی روینی سنگزی چگهید.  آماده کرده بودم که سبک شدمیحادثه ا

 تقال ی دستچیه.  دادی گردنم رو خراش نمی لبچی هگهی بود و دفتادهین
 اما دم،ی دیم. با ترس چشمامو باز کردم.  تکون دادن پاهام نداشتیبرا

 شد ی هوا مشت می رفت توی که مد بولی دنیدستا. دمی شنی نمییصدا
 یدستامو گذاشتم رو. ومدی ی صورت لئونارد فرود میو با قدرت رو

 هم دیشا. کر شده بودم.  نداشتی ادهیم، اما فاگوشام، چند بار فشار داد
 یجسم ب.  به طرفمدی که دودمی رو دمزی خواستم که نشنوم، جیخودم م

 منو داد به ستون، پالتوشو در آورد هی بلند کرد، تکنی زمیجونم رو از رو
دو مرد .  چشماش اشک حلقه زده بودیتو. دی بدن برهنه ام کشیو رو

 رو از لی داشتن دنی اونجا بودن که سعسی پلی هم با لباس افسراگهید
 ی ملی دنیعرق از سر و رو.  شدنیاما موفق نم. لئونارد جدا کنن

.  گفتیزی و چدی کشادیر فلی رو به دنمزیج.  اما دست بر دار نبودد،یچک
 و ی من لئونارد رو پرت کرد به طرفدنیبا د...  سمت ما دی چرخلیدن

 ی تودی منو کشانهیبا قدرت پس زد و وحش رو مزیج. اومد به طرفمون
. دمی شنی نمیزیاما بازم چ.  کردمی حس منویا. دمی لرزیم. بغلش

 کرد ی مقاضاحتماً باز داشت ازم عاجزانه ت.  زدی در گوشم حرف ملیدن
 بغلش ی تودیمنو کش.  تونستم صداشو بشنومی که نمفیچه ح! آروم باشم
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.  رفتنی موقتم از بیکر. و شکافت گلوله فضا ریصدا. و از جا بلند شد
چشماش . زانوهاش خم شدن.  رومون لئونارد بودشیپ ... دی چرخلیدن

 ستش دهی یدستاش از دو طرف باز بودن، تو. رونیاز حدقه زده بود ب
 ی چشمای شده بود تورهیخ.  دو زانویافتاد رو.  شکسته آبجو بودشهیش

 به افسر لیدن. بودهمه جا غرق سکوت .  شدنیبا صورت پخش زم. من
 بود و تفنگش رو به سمت اون گرفته ستادهی که پشت سر لئونارد ایسیپل

  :بود گفت
  
  ش؟ی چرا زد-
  
 رو برداشت شکست و حمله کرد به شهی لحظه از دستم فرار کرد، شهی -

  ... نبود یچاره ا. سمت شما
  
 چشماش، ی شدم تورهیخ.  صورتمی توجه به لئونارد خم شد روی بلیدن
...  جون لئونارد، به پدرم یچشم دوختم به جسم ب. شم ازش گرفتمچ

  ...کاش ...  شدم یکاش کور م...  موندم یکاش کر م. چشمامو بستم
  

  : بودیی الالهی کنار گوشم شبلی نرم دنیصدا
  
  ؟ی شنوی منو میصدا ... زمیعز...  افسون جان -
  

 قفل لی دنییکهربا نگاه ی بار پلک زدم و چشمامو باز کردم، نگام توچند
 لیدن.  حوصله لبخند زدن هم نداشتمیبهم لبخند زد، اما من حت. شد

  : دستاش و آروم و آهسته گفتیدستمو گرفت تو. نشست لب تختم
  
  ؟ی دلم، بهترزی عز-
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 قهر ایبا کل دن.  خواستم حرف بزنمینم.  چرخوندم سمت پنجرهسرمو
س کرده بودم، باالتر از  که حیی بودم، دردهادهی که دییصحنه ها. بودم

 تازه و زی من انگار همه چی برای هفته گذشته بود، ولهی. حد توانم بود
هنوز ترس همراهم . دمی شنی لئونارد رو میهنوز فحش ها!  بوددیجد
 با دی که سکوتم رو دلیدن.  آخرم بودری تدی جنازه لئونارد شادنید. بود

  :همون لحن پچ پچ وارش گفت
  
  ؟ی با من حرف بزنی خواینم...  افسون -
  

  : گفتی به فارسنباریا...  جوابش سکوت بود، سکوت و سکوت بازم
  
   !دمی هفته است که صداتو نشنهی -
  
 نمیی لب پایدندون رو.  لبم شکل نگرفتی لبخند روشهی برعکس همنباریا

  : ام و گفتنهی سیسرش رو گذاشت رو...  خم شد لیدن. دمیکش
  
 تا چه حد اناتی جرنیبهت ثابت بکنم که از ا دی دونم چطور بای نم-

 نی در امزی با جدی بادیشا.  بودمی مراقبت مشتری بدی من بادیشا! ناراحتم
.  ذاشتمی برات مراقب مدی بادیشا.  زدم که تنهات نذارهیمورد حرف م

 به زی تونم بگم همه چینم.  کردم که نکردمی کارا میلی خدی بادیشا
 و دهی دبیچون روح تو آس...  چون نشده ! تموم شدهی و خوشیخوب

 چی خواستم کمکمت کنم اما هشهیمن هم.  زجر آورهیلی من خی برانیا
 کردم تو یتازه داشتم حس م.  به سنگ خوردهرمی تشهیهم! وقت نتونستم

 به صورت اول زی همه چگهی اتفاق دهی اما باز با ،ی بخشی منو میدار
 نهیمهم ا. زمی عزییمهم تو! ستمی نمن هرگز مهم! ستمی نهممن م. برگشت
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 لب به ریز! یباهام حرف نزد. ی من لبخند نزدی هفته است براهیکه 
دارم کم  ... ی شیافسون بهم بگو که خوب م!  افسون،ی غر نزدیفارس

   ...ارمی یم
  

 بود که یزی چنیا!  داشتم باهاش حرف بزنم، اما توانش رو نداشتمدوست
 ی بود که بینیحالت سنگ.  نبودیارین اختسکوت م.  کردی درک نملیدن

 بند نی اون همه واقعه سنگدنیانگار زبونم از د. اراده دچارش شده بود
دستش .  چشماشو بستلیدن! اومده بود و قصد تکون خوردن هم نداشت

  : و ادامه داددی کشیقی شد دور شکمم، نفس عمدهیچیپ
  
  ! سر خاک مادرت؟ آره افسون؟می بری دوست دار-
  
مامان  ... نهی ببتی وضعنی خواستم منو با اینم!  داشتم، اما نه االنوستد

 با دست لیدن.  نشون ندادمیپس بازم عکس العمل!  خوردیغصه م
  :گفت. راستش دست چپمو گرفت و انگشتامو فشار داد

  
 و ی ناراحتدنی که از دی هستیتنها زن!  کنه؟ی خوشحالت می چ-

  ! سوزه افسون؟ی من نمیبرادلت .  شهی مرونی وامیبغضش دن
  

 بزنم ، تالش یتالش کردم حرف.  سوختی هم میلیخ!  سوختی مچرا
سرش رو از .  اما در هر صورت نا موفق بودمزمی اشک بریکردم قطره ا

 پر از لیدن!  پر التماس بودننقدریچرا چشماش ا.  شکمم برداشتیرو
 پلک هام ریباال، زدستش رو اورد !  بودمدهی تا حاال ندینجوریابهتم رو ا

  :فت و گدیکش
  
   مثل دفعه قبل؟م؟ی سوار چرخ و فلک بشمی بری دوست دار-
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  : هم فشار داد و گفتیلباشو رو! یخی نگاش کردم، سرد و فقط

  
  م؟ی باغ بخوری عصرونه رو تویخوای م-
  

 بلند ی دفعه از جا بلند شد و با صداهی.  سکوت بود و سکوت و سکوتبازم
  :دیداد کش

  
  !ــــــنیروال ک-
  
 ی آهلی اتاق، دنی تودی پرنی که در باز شد و کروالدی طول نکشیزیچ

  : و با تحکم گفتدیکش
  
   ...رونی خوام ببرمش بی خانومو اماده کن، م-
  

 راه افتاد لیدن.  گفت و رفت سمت کمد لباس هامی لب چشمری زنیکروال
  : و دوباره گفتستادی در ایسمت در اتاق، جلو

  
  ؟یدیفهم! ی کنی آروم باهاش برخورد میلیخ! نی کروال-
  

.  چشم زمزمه کرد و اومد به طرف منهی شبیزی لب چری باز زنیکروال
با کمک . حوصله مقاومت کردن هم نداشتم.  از اتاق خارج شدلیدن

 و دهیاونم لباس پوش.  اتاقی هم اومد تولی آماده شدم و دننیکروال
 ریدستاشو جلو آورد و بردشون ز. بدون حرف اومد به سمتم. آماده بود

بعد هم همونطور در سکوت .  بغلشی تودی حرکت منو کشهیزانوهام و با 
 رفت و از ساختمون خارج نیی و با سرعت از پله ها پارونیرفت از اتاق ب
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 رو باز کردن و لی دننی در ماشعی ما سردنی از خدمتکارها با دیکی. شد
 ی داره و می دونستم چه قصدیمن.  جلوی صندلی منو گذاشت رولیدن

 ی مجسمه روهی نیع!  نداشتیتی برام هم اهمره؟خواد منو کجا بب
. چشم دوخته بودم به روبرو.  زدمی نشسته بودم و حرف هم نمیصندل

.  کردندای پییکم کم جاده ها حالت سرباال.  رفتی هم در سکوت ملیدن
 تپه باال هی شبیی جاهی از میداشت. دمی دی رو متونی برایداشتم چراغ ها

  ... توقف کرد دی که رسید بلنیبه انتها. می رفتیم
  

 رفت لیدن.  پامری شهر زی تپه بلند و چراغ هاهی و لی من بودم و دنحاال
سر جا .  زدشی در اورد و آتگارشویس. نی داد به ماشهیتک ... نییپا

.  بزنم بشم و از ته دل دادادهیچقدر دوست داشتم پ.  بودم انگاردهیخشک
 خودمو از جا یبه سخت.  خدا صدامو بشنوهدیاونقدر داد بزنم که شا

. نییرفتم پا.  در و درو باز کردمرهیدستم رو بردم سمت دستگ. کندم
 ینگاه.  رفتم جلو،ی نگاه مملو از نگرانهی.  فقط نگام کرددنمی با دلیدن

. دیرو د انوسی شد اقیاون دورها م. همه سبزه بود.  پام انداختمریبه ز
  : آروم گفتیبا صدا.  رو کنارم حس کردملیحضور دن

  
 امی ی کنم ملهی و دوست دارم خودمو تخرهی گی دلم میلی که خیی وقتا-
هر چقدر  ... ی داد بکشی تونی منجایا.  کنهی بهم کمک میلیخ. نجایا

  ... دونم یتو رو نم!  دارمازیمن که واقعا بهش ن.  خوادیکه دلت م
  

 سکوت رو ادشیبه اندازه چند قدم و ناگهان فر. رفت فاصله گازم
!  زدی بزنه فقط داد می حرفنکهیبدون ا. دی کشیفقط داد م. شکافت

 حس کردم صداش گرفته، عقب گرد د،ی وقفه داد کشی بهی ثانی سدیشا
 آروم بشه تازه حالش بدتر شده نکهی برعکس ادیشا. نیکرد سمت ماش

! گله کنم!  کنمیخودمو خال. ن داد بزنم اونی عنستم تویکاش منم م. بود
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چشمامو بستم . دستامو از هم باز کردم.  رفتم جلوگهی قدم دهی!  کنمهیگر
!  زدنادیحرف زدن هم برام سخت بود چه برسه به فر. دهنمو باز کرد... 

 ری طلسم رو شکستم و زیبه سخت.  بزنمادی رو فرلیدوست داشتم اسم دن
  : کردمزمهلب اسمش رو زم

  
  !لی دن-
  

 ی کردم و احساس خال وجودم داشت پر می مدای کم صدام رو داشتم پکم
 ی وقت بود از لبهام فراریلی که خیزیچ.  لبمیلبخند نشست رو. شد
  ... بلند تر نباری کردم و ایدوباره سع! بود

  
  !ــلی دن-
  
.  کشداری صدا ولی خنده بهی دم،یخند.  برام راحت شده بودگهید

  :دوباره گفتم
  
  !ــــلی دنـــ-
  
 دمیخند.  بلند تر از بار قبل ، حضورش رو پشت سرم حس کردمنباری او

  :دوباره گفتم... با صدا ... 
  
  !ـــــــــــــلی دن-
  
  :دمی کشی و داد مدمی خندیم
  
  !یدنــــــــــــــ! یدنــــــــ! ی دنــــ-
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  :دمی کشادیفر.  تونستم بخندمی نمگهید
  
  ـــــــــــــرا؟چـــــ! ــای خدا-
  

 شد، سوزششو یحنجره ام داشت زخم م.  گردوندی صدام رو بر مباد
  :گفتم.  نداشتیتی کردم اما اهمیحس م

  
  !خدا خســـــــــــته ام!  خســـــــته ام-
  

 هفته سکوت، حاال دوست داشتم زار هی افتادم، بعد از هی به گرباالخره
 بغلش و ی تودیمنو کش... سمتم اومد به . اوردی طاقت نگهی دیدن. بزنم

 یهمه بدنم داشت م ... دمی لرزیم. دی کنار الله گوشم رو بوسییجا
  :با هق هق گفتم. دیلرز

  
 ی اون میدن!  منی زجرانی شه ای تموم می شه؟ کی تموم می کی دن-

 زهیبه خاطر غر!  مگه من دخترش نبودم؟یدن. خواست بهم تجاوز کنه
  .نه خواست منو نابود کیاش م

  
سکوت محض و ! دهی زن ها مفی چقدر برانی گفت و ای نمیچی هلیدن

 یزیهر چ.  بهم اجازه داد حرف بزنملیدن.  حرف زدنیاجازه دادن برا
 که دوست ییاز هر جا.  که دوست دارمییاز هر جا. که دوست دارم

 حرفام یوقت!  گفتم که دهنم کف کردنقدریو من گفتم، گفتم، ا! ندارم
  : کوتاه گفتیلی خلیتموم شد دن
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 تو مملو از ی به بعد زندگنیاز ا! دهی خودش رسانی به پازی همه چ-
  ! آزارت بدهیزی ذارم چی نمگهید!  دمی منانیبهت اطم. آرامشه

  
 نی ماشیمنو نشوند تو. دی بوسمویشونیپ.  داشتمازی خاطر ننانی اطمنی ابه

بده با خودم  خواست اجازه یم... بازم سکوت . و خودش هم سوار شد
 به دی چرخمیدی که رسالی وکینزد.  بودمونشی و من چقدر مدامیکنار ب
  : زد و گفتیلبخند. سمتم

  
 دی خوشحالم شاای دنهی دوباره ات به اندازه ی صدادنی اگه بگم از شن-

  !باورت نشه
  
  :گفت...  جواب لبخندش لبخند بود نباریا

  
  . خوامید رو م لبخننی دم اما در ازاش فقط همی رو مای دن-
  

  : نگفتم، گفتیزی تر شد اما چقی عملبخندم
  
  م؟ی رستوران لندن بخورنی بهتری تومی امشب شام رو بری حاضر-
  

 زانو از جنس ی کوتاه تا رورهنی پهی.  خودم انداختمی به سر تا پاینگاه
 مین.  بودمدهی نازک کرم رنگ پوشی ژاکت بافتنهی تنم بود و روش ینخ

!  نبودمی هم پام بود، و به نظر خوب بودم، اما رسمی آب کرم ویبوت ها
  :من من کردم

  
  ...خب !  اوممم-
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  : گفتی کنجکاوبا
  
  ! خب؟-
  
  .ستی هم مناسب نیلی به نظر ظاهرم خ-
  

  : کرد و گفتی کوتاهاخم
  
  ؟ی مخالفت کنی خوایم! ی خوبنی به اه؟ی حرفا چنی ا-
  
  : لبخند گفتمبا
  
  .می رو رد کردالیو! ی چقدر هم که تو گوش کرد-
  
  . کردشتری باال انداخت و و سرعتشو بیی ابروطنتی شبا
  
  
  

 که از مصائب از سر گذشته ام غافل ی بودم، اما نه در اون حدخوشحال
 ی ابروهامو خط منی اخم بقهی به چند دققهیهنوز هم چند دق. بشم

هاش  تونم بای هام می بدبختهی دونستم که بازم مثل بقیاما م. انداخت
 و صبر یبدبخت..  و صبر یبدبخت!  تو ذات افسون بودنیانگار ا. امیکنار ب

 برام گرفته دی جدی گوشهی لیدن.  به صدا در اومدفمی کی تومیگوش... 
 ام در افهیناخوداگاه ق... ادوارد بود .  در آوردمفمی رو از کیگوش! بود

نداشتم با  اصال دوست گهی دونم چرا اما دینم. دیهم شد و دستم لرز
 لیدن. ی دوست معمولهی به عنوان یحت!  داشته باشمیادوارد رابطه ا
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 هی که با دی چشمام دی توی دونم چینم.  کردی نگام مرتی با حشتدا
با . دمیآه کش.  و نگاه به شماره کرددی کشرونی از دستم بویحرکت گوش

 یرومن از . دوست نداشتم در موردم بد قضاوت کنه.  نگاش کردمینگران
 که االن بخوام تاوانشو پس ی کرده بودم اما نه در حدیی کارهاطنتیش

  : اخم کرد و گفتلیدن! بدم
  
   کار داره؟ی ادوراد با تو چ-
  

 یگوش.  بگم خواست جواب بده که ادوراد قطع کردیزی چنکهی از اقبل
  :رو بهم برگردوند و گفت

  
   ...ی نگفت-
  
 بهم شک شتری بینجوریا! رگم بود دونم چه مینم!  تته پته فتاده بودمبه
  :گفتم.  کرد اما حالم دست خودم نبودیم
  
  ... زنه ی وقتا بهم زنگ میخب بعض...  خب -
  
  ه؟ی چلشی و دل-
  
  .یخودت شماره م رو بهش داد...  خودت -
  
 روز هی ه؟ی ادوارد چی تماسالی پرسم دلیاالن دارم ازت م!  دونمی م-

 و من بهت گفتم ی کنی زندگششی پی بر کردهشنهادی ادوارد پیبهم گفت
 ی هنوز بهت زنگ منکهی الی دل؟یری با ادوارد گرم بگادیدوست ندارم ز

  ه؟یزنه چ
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 یحداقل االن جواب.  نداشتم بهش بدمیجواب. ری انداختم زسرمو

  : گفتلیدن.  دادمحیپس سکوت رو ترج! نداشتم
  
 ی مالشیخیبپس امشب .  حرف زدن تو رو خراب کنمینیری خوام شینم-
  !حتماً ... می در موردش حرف بزندی اما بعداً بام،یش
  

. می شدادهی رستوران نگه داشت و هر دو پهی یجلو.  سکوت کردمبازم
  :ادوارد نوشته بود .  اس ام اس اومدمی گوشیرو
  
  ؟ی دیچرا جواب نم!  گهی مییزای چهی یدووث ! زمی من نگرانتم عز-
  

 دونستم که یم! رو به گوشش رسونده بود لئونارد انی جری دوروثحتما
 یزی چهیاما !  با همه وجود دوست داره منو به برادرش بچسبونهیدوروث
 از رابطه من و نکهی بود که چرا با وجود انی تونستم بفهمم و اون ایرو نم

اس ام اس !  بودبی عجیکم!  زد؟ی نملی به دنیادوارد خبر داشت حرف
 کرد اما من یاشت موشکافانه نگام م دلیدن.  رو پاک کردمادوارد

وقتش بود ادوارد رو هم . فمی کی رو انداختم توی نکردم و گوشیتوجه
 وارد رستوران لیهمراه دن.  رو فرستادممزی و جوی که متییبفرستم جا

 دونستم ، اما خودم هم به ی رو نملشیدل...  پکر بود لی دنافهیق. میشد
 یگاه.  در مورد اونو نداشتمیاو مشغول بود که فرصت کنجکهنم ذیقدر

 مزی پر از جیگاه ... کی پر از فردریگاه...  شد یذهنم پر از لئونارد م
 وسط نی و ادی کشی ادوارد سرک میهر از گاه! وی هم متیگاه.... 
 که لئوناردو منو یشب.... اون شب .  بر علتدی شد مزی ملی دنیصدا
 فرصت مناسب هی ی تودیبا.  خواست بهم بگهی میزی چهیل یدن ... دیدزد

  ... خواسته بگه ی میازش بپرسم چ
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***  

  
  ن؟ی ری کجا مهی دا-
  

 دوستم داره، اما بلد نبود دمی فهمی نازک کرد ، می برام پشت چشمهیدا
  : به ساعتش کرد و گفتینگاه. رمی شد بهش خرده بگیابرازش کنه ، نم

  
  ... رم خونه خواهرم ی چند روز م-
  
  : زده گفتمرونیدقه ب از حی چشمابا
  
  ! چند روز-
  
  : توجه به تعجبم گفتیب

  
همه .  رو داشته باشلی دنی چند وقت هوانیا.  بله چند روز-

فقط نگهبانا هستن ، مراقب !  گرفتن و خونه خلوتهیخدمتکارها مرخص
  ! غذاشو بخورهلیباش دن

  
 مهم  مهم نبودنیا!  قرار بود برامون غذا درست کنه؟ی نبود کهی دایوقت

  : پس رفته گفتمیبا صدا!  رن؟ی بود که چرا همه با هم دارن منیا
  
  !ن؟ی کروالی حت-
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 نی از اشتریب...  رم ی دارم مگهی خب من دیلیخ. نی کروالی حت-
به !  باشلی از اون مراقب دنشتریمراقب خودت و ب.  کنمیسفارش نم

 نکن که یکار... همراه با خواهرش . نجای اادی خواد بی مادرش میزود
  !الغر بشه

  
چرا !  که الغر بشهدمی کشی کار ملی تعجب نگاش کردم مگه من از دنبا
 ساعت همه خدمتکار ها رفتن، کیدر کمتر از .  مشکوک بودنقدری اهیدا
 اون خونه یتو.  اتاقمیرفتم تو.  نبود که علتش رو ازش بپرسملیدن

 ی دو ساعتیکی لیعصر بود و تا اومدن دن! درندشت وحشت کرده بودم
 اتاق قدم زدم، اگه نگهبانا نبودن صد در صد ی تویبا کالفگ. مونده بود

خوبه لئوناردو به درک واصل شده بود وگرنه معلوم نبود .  کردمیسکته م
   ...ادی سر من بییچه بال

  
 یبرش داشتم و سع.  که از مامان داشتمیکی سمت قاب عکس کوچرفتم

 انگشتام فشار نیقابو ب.  ببرمنیو از بکردم با درد دل با مامان زمان ر
  :دادم و گفتم

  
 کردم یفکر م!  تولدمهیعنیامشب !  شد مامانی کردم چی فکر می چ-
 کرد و منو هی اما برعکس ، کل خونه رو تخلرهی گی برام جشن ملیدن

! اما مامان ... ادهی من انتظارم زدی بگم؟ شایچ!  تک و تنها ول کردنجایا
  ...من دوسش دارم 

  
  : و گفتمدمی کشیآه.  خودم خنده ام گرفتی غر غرهااز
  
 کنم تولدم ی میاداوری کنم بعد هم بهش ی باهاش قهر مادی بی وقت-

چطوره مامان؟ ا اخم نکن قربون اون ابروهات .  شرمنده بشهیبوده تا کل
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!  کنهی متی منو اذنقدری خبر ای که بی چیعنی! خوب حقشه! برم من
 گه ی و بهم مادی یاالن هم م.  تنها باشه تو خونهیوروث خواد با دیالبد م

 ی خواد با دوروثینکنه م... نکنه .  جا چند روز گورتو گم کنهی برو وامت
  ! مامانیازدواج کنه؟ وا

  
از جا بلند شدم و قاب رو سر جاش .  زدی مرونی از چشمام بوحشت

 وحشت  و ازدمی رو درست پشت سرم دی دندمی که چرخنیبرگردونم، هم
  : به سرعت خودشو بهم رسوند و گفتلیدن! دمی کشغیج
  
  !منم... نترس !  افسون-
  

  : فوت کردم چشمامو گرد کردم و گفتمنفسمو
  
  ! بود غش کنمکی نزد؟ی اومدیک!  امان از دست تو-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  ! رفتهی که دای از وقتقایدق.  هست که اومدمی ساعتمی ن-
  

!  باشه؟دهینکنه حرفامو شن.  تنها هم نذاشته بودپس منو!  منی خدااوه
  ... کردم خودمو نبازم یسع...  نه یوا
  
  ! رفتن؟ی چی خدمتکارا برالی دن-
  

  : نشست لب تختم و گفتخونسردانه
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

426

  . من مرخصشون کردم-
  
  : جلوش و با تعجب گفتمستادمیا

  
  ! چــــــرا؟-
  

  :گفت.  تختی و من افتادم کنارش رودی کشدستمو
  
  . خوام امشب باهات تنها باشمی چون م-
  
  ؟ی خوب چرا چند روز مرخصشون کرد-
  

  : گفته با تعجب گفتمی چدمی شنهوی بعد
  
  ! چرا؟؟ی با من تنها باش-
  
  : توجه به سوالم گفتیب

  
...  حموم یبرو تو. ی دم آماده بشی بهت فرصت مکساعتی...  افسون -
 یم!  بپوشرونی بیومدا.  تختی ذارمش رویم. دمی لباس برات خرهی

  .یخوام امشب باز برام افسونگر بش
  
  :با تعجب گفتم.  شد به لبهامرهی گفت و خنویا

  
   داره؟یلیچه دل...  خوب -
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  :رفت سمت در اتاقش و گفت.  جا بلند شداز
  
 سالن یتو ... نیی پاای بگهی ساعت دکی. ی فهمی رو بعدا ملشی دل-

  ...منتظرتم 
  
 و با دمی کشیاه. رونیاز اتاق رفت ب.  بپرسمیزی نموند که من چگهید

 یچرا اونجور!  کارم داشت؟ی چیعنی.  شدمرهی روبروم خواریبهت به د
 برام تولد گرفته؟ یعنی بود؟ ی کرد؟ منظورش از افسونگر چینگام م

 که گهی ساعت دکی.  کنهزمی خواد سورپرایم! نهیهان آره صد در صد هم
لبخند نشست !  کننرمی خوان غافلگی و م همه هستننمی بی منییبرم پا

 ساعت حاضر شدنم مین.  حمومی تودمی پرجانیبلند شدم و با ه. گوشه لبم
 به عیسر.  زدی برق میزی بدنم از تمرونی اومدم بیوقت. دیطول کش

 ی که روی باکس بزرگدنیبا د. موهام روغن زدم که خوش حالت بمونن
! در باکس رو باز کردم... متش رفتم س.  افتادمی حرف دنادیتختم بود 

 لباس به ی بنفش زنگ که باالری کوتاه از حریلی لباس خهی!!! یچه لباس
 هیاما فقط به اندازه .  زدی برق میعالمه پولک و منجق کار شده و حساب

 از پشت بسته نهیکه با چند بند!  لباس ساده ساده بودهیبق. یخط پنج سانت
 یاما چاره ا.  تر بودمنی صد در صد سنگدمی پوشی لباس رو نمنیا! شدیم

 ختمی اش رو رهی کم از موهام رو باال بستم و بقهی!  بودلیدستور دن! نبود
بعدش رفتم .  ذوق مرگ شدمشییبایلباس رو تنم کردم و از ز. دورم

 رژ گونه هی ملی رهیدر حد .  کردمشی کمرنگ آرایلی و خنهی آیجلو
 که همراه ییکفش ها. ی صورت کمرنگعی رژ لب ماهی محو و یصورت

 زیهمه چ.  جفت صندل پاشنه بلند بنفشهی. لباس بود رو هم پا کردم
 ساعت و کی.  کردمنشیزای دیاسیالک هم زدم و با رنگ .  بودلیتکم

 ی برایحساب. نفسم رو فوت کردم و از اتاق خارج شدم. ربع گذشته بود
م رو قورت دادم و آب دهن.  آماده بودمی دنی مهموناری نظیاستقبال ب
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 شتری برتمی شد حی تر مکیاما هر چه به سالن نزد. نییاز پله ها رفتم پا
 وارکوبیفقط د. درست مثل اون شب همه چراغ ها خاموش بود.  شدیم

 دنشی دای. میدی رقصلی که با دنیدرست مثل همون شب. ها روشن بودن
اشت با  بود و دستادهی انهیوسط سالن دست به س. ستادمیسر جام ا

 زد ی عشق برق مای دنهی نگاهش یتو.  کردی کنترل شده نگام میلبخند
 استوار و یبا قدم ها. آروم اومد به سمتم.  کردی مخودیکه منو از خود ب

 لی دنییخدا.  پله مونده به آخر متوقف شده بودمهی یمن رو. محکم
ات  همراه با کرودی سفرهنیپ.  ماتیکت شلوار مشک!  شده بود رینفس گ

پاهام هم  ... دی لرزیدستم م. دستشو به سمتم دراز کرد. بنفش کمرنگ
 دی دستش کشینوک انگشتامو محکم تو. دستمو بردم به سمتش. نطوریهم

   ...نیی پله ها رو رفتم پاهیو من بق
  
 دو نفره قرار زی مهی سالن یانتها. می حرف بزنمی کدوم قصد نداشتچیه

 کوب ها و واری از دیکی ری زوار،یه د بدهیچسب. یداشت با دو تا صندل
.  وسط سالندی دستم رو کشلیدن.  بنفش رنگکی کوچکی کهی زی میرو

.  رو برداشت و روشنش کردوی کنترل استرییرای پذزی میخم شد از رو
با تعجب .  خودمی با صدانباریاما ا.  مورد عالقه منیقی موسیبازم صدا

 آهسته ی خم شد و با صدایکم.  نگاه کردم و اون بهم لبخند زدلیبه دن
  :گفت

  
  ؟ی رقصی با من م-
  

.  دهنمی تودمی چند بار به نشونه مثبت تکون دادم و لبهامو کشسرمو
کنار الله گوشم .  آغوشش گم شدمیدستش دور کمرم حلقه شد و من تو

  : گرمش زمزمه کردیبا نفس ها
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  ! رقصمی جز تو نمی هرگز با کسگهی د-
  
  :م گفتاری اختی من بو
  
  ... منم -
  

 اش نهی سیسرم رو رو. دمی بهش چسبشتری رو فشار داد و من بکمرم
  :باز صداش بلند شد.  موهامی از دستاش فرو رفت تویکی. گذاشت

  
  ... منه یای موها دننی جعد ا-
  

 خودش نیع.  شده بودنشهیچشماش روشن تر از هم.  گرفتم باالسرمو
  :آروم گفتم

  
  ...من  یای چشما دننی و رنگ ا-
  

.  اش پنهون کردمنهی سیباز سرم رو تو.  با لذت بست و لبخند زدچشماشو
  :بازوهامو با دستاش لمس کرد و گفت.  آغوششی داشتم تویچه آرامش

  
  ؟ی داری چه حس-
  
  ... آرامش -
  
   و؟-
  
  ... اعتماد -
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   و؟-
  
   ...تی امن-
  
   و؟-
  
 نبارنوبتیا! ه نگهی دره؟ی خواست اعتراف بگی خواست بشنوه؟ می میچ

آروم .  آهستهی با صدایکشدار ول ... دمیخند. اون بود که حرف بزنه
  :گفتم

  
  ؟ی خودت چ-
  
با . می کردی خوب درک میلیاما احساس همو خ. می کردی هم نگاه نمبه

  : گفتی آرومیصدا
  
  ! فقط عشق-
  

 دادم بازم سکوت حیترج! ؟ی گفتم، اما چی میزی چهی دیبا. دی لرزقلبم
 ی منو توگهید. ستادیا!  عشقهی جواب برانی وقتا سکوت بهتریعضکنم، ب

سرمو آورد . ستادمیناچاراً منم ا.  دادی گهواره تکون نمنیآغوشش ع
  : بودنیری شیلی زد برام خی آروم حرف منکهیا. سمت صورتش باال

  
 سر دارم و هزار سودا، هی که ی دونیم!  که من چند سالمهی دونی م-
 اون مرد ی باشی که با هر مردی دونی و افسونگر، مییبای که زی دونیم

  ! شهی منی کره زمی مرد رونیخوشبخت تر
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 که منتظرش یلحظه ا. آب دهنم رو قورت دادم.  کردمی نگاش مفقط

 کردم روز بعدش روز ی فکر مشهی که همیلحظه ا. دی رسیبودم داشت م
 یکم! مهی زندگ روزنی بهترگهی دونستم که روز دیاما االن م! انتقاممه

 از گهی از دستامو گرفت و با دست دیکی دستش هیبا . ازم فاصله گرفت
 هیچشمامو بستم، البد برام هد.  رو خارج کردی جعبه اتش کبی جیتو

  :دمی دلم نالیتو! دهیخر
  
 االن خودمو بندازم نی تا همیبگو دوستم دار ... لی دناالی!  بگواالی -
  . بغلتیتو
  
  :امو باز کردم چشملی دنی صدابا
  
   عشق من؟ی کنی با من ازدواج م-
  

 دور هی حلقه رو گرفته بود به سمتم، اگه بگم هی دو زانو نشسته بود و یرو
 غار باز مونده هیدهنم اندازه ! سکته کردم و خدا شفام داد دروغ نگفتم

منتظر بودم فقط ! لی کردم جز ازدواج با دنی رو میزیفکر هر چ! بود
قفسه !  منی خدایوا....  ازدواج یدوستم داره ، اما براازش بشنوم که 

دو دستم رو بردم باال و گرفتم .  شدی منیی باال و پاجانی ام با هنهیس
با بغض .  چشمام جمع شده بودیاز زور شوق اشک تو.  دهنمیجلو

  :دمینال
  
   ...لی اوه دن-
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ور شونه دستامو د.  بغلشی تودی دو زانو بلند شد و منو کشی از رولیدن
  : و با همه احساسم گفتمدمیچیاش پ

  
  !ادی زیلی خ،ی دوستت دارم دنیلی خ-
  
  : الله گوشم گفتی تولی دنو
  
 که ی عاشق کردی سن به قدرنی ایمنو تو...  توام افسون وونهی د-

 خوام به خاطرت یم!  رسهی ساله به گرد پام هم نمستیجوونک ب
  ؟ی فهمیم.  کنمیوونگید
  

. رمی زدنم رو بگغی جی خواستم جلویم. لیبه شونه دن چسبوندم دهنمو
 ی مهی خودمو تخلی طورهی دیبا.  بشهی رژ لبیبرام مهم نبود کت دن

 که ی و در حالرونی از تو بغلش اومدم باوردم،یآخر هم طاقت ن. کردم
  : کردم پشت سر هم گفتمی بچه ها ورجه وورجه منیع
  
  !آره... آره ...  آره -
  
 و از دمی چرخیمن دور خودم م.  شده بودرهیبه من خ با خنده لیدن

 ی نگام می واقعا دارنباریانگار ا!  ازت ممنونمایخدا! دمی خندیذوق م
 لی من کنار دنیخوشبخت.  من خوشبخت بشمیواقعا دوست دار! یکن

 افکار آزارم نینذاشتم ا.  مامانمو گرفتی که خوشبختیکنار کس. بود
 ی بهشت داره به خوشبختیامان هم از تو که اآلن مودممطمئن ب. بده

 آورد و اومد به رونی حلقه رو از جعبه بلیدن.  زنهیدخترش لبخند م
اندازه .  انگشتم فرو کردیبه زور منو نگه داشت و حلقه رو تو. سمتم

 هی که ی جورهی. لی بغل دنی تودمیبا ذوق نگاش کردم و پر. اندازه بود
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 م،ی بشنیبده و از عقب هر دو پخش زم از دست ادلشو بود تعکیلحظه نزد
 بتونه نکهی و قبل از ادمیچیپامو دور کمرش پ. اما خودشو کنترل کرد

 نی کمرم چنگ انداخت و ایتو.  لبهاشی بکنه لبهامو چسبوندم رویکار
 هم یقی موسیصدا. میدی بوسی وار همو موونهید.  بودجانشی هانگریب

.  از ذهنم پر زده بودزیه چهم.  شده بودن خاطرات عاشقانه مونهیزم
فقط  ... کیفردر ... ویمت ... مزیج... ادوارد  ... یدوروث... انتقامم 

خواستم ازش جدا .  اون هم فقط خودموی چشمای و تودمی دی رو ملیدن
 دمیسرمو کش. بشم که اجازه نداد و منو محکم تر به خودش فشار داد

  :کنار گوشش و گفتم
  
  ... ی کردی منو رنگیای دن-
  
  :دمی در جواب شنو
  
  ... درست همرنگ چشمات ،ی کردی منو خاکستریای و تو دن-
  

 کمرم سر یدستشو از رو ... یوونگیبازم د... بازم عشق ...  بوسه بازم
 االن وقتش دیشا... جلوشو نگرفتم .  پشت لباسی هانهیداد سمت بند

 اراده ...اما نشد .  خواستم جلو بندازمشی که من میوقت کار. بود
 شدن و من ی باز میکی یکی ها نهیبند.  اجازه رو بهم ندادنی الیدن

.  م کرده بودوونهیتماس دستش رو کمرم د... لحظه به لحظه مشتاق تر 
  : داغش گفتی گردنم و همراه با نفسایسرشو اورد تو

  
 ... ی خوام به خاطرم بزرگ بشیامشب م... اما  ... ی کوچولوئیلی خ-
   افسون؟آره ... ی شیم
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  : و گفتمدمی رو خودم کشنهی بندنی جوابش آخردر
  
  ! دارمازی بهت ن-
  

 رد و بدل شد جمله نمونی که بی حرفنی پارکت ها، آخری افتاد رولباس
  : بودلیدن
  
  ... دارم ازی مدت هاست که بهت ن-
  

***  
  
 پاهاش نشسته یرو. لی دهن دنی رو زدم سر چنگال و بردم جلوکیک

 تخت دراز ی برهنه رومهی نلیخود دن.  تنم بودلی دندیف سرهنیپ. میبود
کمرمو گرفتم و خودمو لوس .  رو خورد و بهم لبخند زدکیک.  بوددهیکش

  :کردم
  
   ...ی آ-
  
  : کمرم و گفتیدستشو گذاشت تو. دی از جا پرلیدن
  
  ؟ی درد دار-
  
  : گفتمی لوس بازبا
  
  !فکر کنم وقتشه...  آره -
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  : تعجب گفتبا
  
  ؟ی وقت چ-
  
  ... اومدن بچه ای به دن-
  
  : خنده زد پس گردنم و گفتبا
  
   ...دمیترس! وونهی د-
  
چنگال رو از .  رو خوردمکی از کگهی دکهی تهی ته دل قهقهه زدم و از

  : برداشت و گفتکی کیتکه ا. دستم گرفت
  
   ؟ی فکر کردیچ!  رسهی اومدن بچه مون هم مای نوبت به دن-
  
 ینم. ونستم چشمامو براش گرد کنم و نگاش کنم فقط تکی دهن پر از کبا

  : بغلش ی تودی و با عشق منو کشدیغش غش خند. شد حرف بزنم
  
  ! مامان کوچولوهی ،ی بچه که مامانش تو باشهی!  جانمی ا-
  
  : رو قورت دادم و گفتمکیک
  
   ...ی جهان گردی منو ببردیبا!  لوس نشو-
  

  : چنگ زد و گفتبازومو
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 جز یزی تونم چی مگه می بگی برمت، تو هر چی هم می جهان گرد-
  چشم بگم؟

  
  : بغلش و گفتمی گربه گوله شدم تونیع
  
  ؟ی دوست داریلی منو خ-
  
  !ای دنهی -
  
   شنا؟می بریای ی م-
  
  ! افســــون-
  
  ... جون من -
  
  : جا بلند شد و گفتاز
  
   ...نی زمری زی استخر تومی ری پس م-
  

خوبه خدمتکارها . نی زمریبه سمت ز می رفتیی کج کردم و دوتاسرمو
!  کردنی با اون وضع و ظاهر همه شون کپ ملی منو دندنیبا د! نبودن

 من با م،یدست همو گرفت.  رو در آوردم، پرت کردم اون طرفلی دنرهنیپ
  : گفتمجانیه
  
  ... ، دو ، سه کی -
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آب دورمون رو گرفت، اما دست همو رها . می زدرجهی دو با هم شهر
 گرفتن ینجوری بودم هر وقت مشکالت هم دورمون رو ادوارمیام. مینکرد

 دادم مسلما ی گاه من بود اگه از دستش مهی تکلیدن. میدست همو رها نکن
   ...ختمی ریفرو م

  
  
  

 ی گوش می دوروثی بغل کرده بودم و داشتم به داد و هوارهاپاهامو
و فک و  به من یگاه. دی کشی مغی جی کرد، گاهی مهی گریگاه. کردم

 که بهش ی و لئونارد رو برد شککی اسم فردریوقت.  دادی فحش ملمیفام
 ی که لئونارد رو از تویمطمئن بودم کس.  شدلی تبدنیکرده بودم به بق

 اول ی چاه مکن بهر کسگهیشاعر م.  آورده خودش بودهرونیزندان ب
 زی خبر نداشت همه چی منو حذف کنی خواستچارهیب! یخودت ،دوم کس

من و .  ساعت قبلکی کردم ذهنم رو بکشونم به یسع.  شهیس مبرعک
اون . می خوردی موهی ممی و داشتمی نشسته بودمنی کاناپه نشی رولیدن

 دهن ی کردم توی می دهن من و من توت فرنگی ذاشت تویانگور م
. می زدی با هم حرف ممیداشت. شتریهر دو غرق هم و به دنبال لذت ب. اون

گفت در . ادی قراره بی مامانش به زودنکهیواجمون و اراجع به مراسم ازد
! ننی منو ببانی خوان بیمورد من با مامان و خواهرش حرف زده و اونا م

 روز بدبختش کرده و منم هی هستم که یزنالبته نگفته بود من دختر همون 
 قلبم پنهون کنم ی کردم که نفرتم از مامانش رو توی رو ممیداشتم همه سع

باهاش خوب برخورد کنم و همون لحظه اول نپرم خرخره اش رو تا بتونم 
 ی ابراز نظر ملی دنی وسط حرفای خوردم و هر از گاهی موهیم! بجوم

  : باال دمی پری دوروثغی با جهویکردم که 
  
  ؟ی هستی معلومه کدوم گورچیه! لی دن-
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 زودتر از من به خودش اومد یلی هم مثل من جا خورده بود، اما خلیدن
...  
  
   چه وضعشه؟نی ا؟ی شده دوروثی چ-
  
 ؟ی دی جواب نمتویچرا گوش!  از تو بپرسمدی که من باهی سوالنی ا-

خونه !  جواب بدهستی نیتلفن خونه رو هم که کس. یدفترت هم که نرفت
  ! سوت و کورهنقدریچرا ا

  
  !ی منو بازخواست کنیتو حق ندار ... ی دوروث-
  
 از کارات سر در دی و من بایمزد من رو دارم، تو نای من حق هر کار-
  .ارمیب

  
خون داشت .  نفهمهیزی کردم از نگاهم چیسع.  به من نگاه کردلیدن

 ی چشم دوروثی مشت بکوبم پاهیدوست داشتم بلند شم .  خوردیخونمو م
اما به خاطر !  نامزد منهست،ی نامزد تو نگهی دلیو بعدش با غرور بگم دن

  : از جا بلند شد و گفتلیند.  خودم رو گرفتمی جلولیدن
  
  .می فکر کنم بهتر باشه با هم حرف بزنی دوروث-
  

  :دی با خشم داد کشیدوروث
  
  .ی اول جواب منو بددی با؟ی چه حرف-
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

439

  . شهی نمنجایا.  اتاقمی تومی برایب.  دمی باشه جوابت رو م-
  

  : قدم رفتم جلو و گفتمهی عیسر
  
   ...لی دن-
  
  :ت دستشو باال آورد و گفلیدن
  
  . کنمی نگران نباش افسون، خواهش م-
  

. نمینموندم که نگاشو بب.  با تعجب نگام کردیدوروث.  جام متوقف شدمسر
از همون .  اتاقمی خارج شدم و رفتم تومنیزودتر از اون دو تا از نش

 فقط ی گفت تا االن دوروثی دوروثی رو برازی همه چلی که دنیلحظه ا
دوست . بهتر بود من دخالت نکنم.  شدیسرم داشت منفجر م. دیداد کش

 کار رو نی ادی اون اتاق و بهش بگم صداشو ببره، اما نبای برم تومداشت
 همه وقت نیا!  واقعاً باختهی دوروثدمی که فکر کردم دیکم.  کردمیم

 یلی اورد خی داشت اونو به دست می کار کرده بود و وقتلی دنیرو
ت ناراحت باشه، حق داشت به حق داش. راحت من از چنگش درش آوردم

 ی هق هق دوروثیفقط صدا. دی ربع بعد صدا ها خوابهی!  چنگ بزنهنیزم
 رو لی دنی گوشمو چسبودنم به در، صدامیمیطبق عادت قد. ومدی یم

  :دمیشن
  
تو ! ی که عاشق من نبودی دونی میخودت بهتر از هر کس ... ی دوروث-
گرفته بود، االن با اون اگه پدرت جلوت رو ن. ی رو دوست داشتگوید

. ی به من پناه آوردهوی شد که ی دونم چیاصال نم . یازدواج کرده بود
 وقت چی هیکردی که میی خورم با وجود همه تالش هایاما قسم م
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 دی و شای رو از دست دارگویتو د! ی کنی رو مخفچشمات ی سردینتونست
 ی برادر هر صورت. تی حس خودخواهی ارضای برای الهیمن شدم وس

 از یکی ی رو از دست دادیزی با من چی تو زندگی فکر نکننکهیا
 از هم ی خوام با دلخورینم.  لندنم رو به نامت کردمی تویآپارتمانا

از همون . ی منو درک کندیتو با. ستیعشق دست خود آدم ن. میجدا بش
 به اون نداره ی ربطچیه. دی دلم لرزدمی افسون رو دیوقت...  اول دارید
 نگاش یواشکیاما من .  بوددهی اول اون منو هنوز ندیروزا.  حسنیا
 در برابرش داشتم یحس!  شدمی زده مرتی کردم و از لرزش قلبم حیم

 یفکر م! هی کردم ترحم و دلسوزیفکر م!  کس نداشتمچیکه در برابر ه
.  کرده بودمدایمن عشق گمشده ام رو پ! کردم عذاب وجدانه، اما نبود

خواستم باهات ازدواج کنم .  تر شدی روز به روز حسم قومشی اومد پیوقت
!  بود در حق هر جفتمون ی ظلمنیاما ا...  دلم یخواستم پا بذارم رو
 چندان مظلوم واقع تو ... ی دوروثیتوام بد کرد. پس رفتم سمت دلم

!  ره من چقدر نفوذ دارمی مادتی ی که گاهنجاستی ایبدبخت. ینشد
 و آدرس افسون رو بهش یئونارد رو آزاد کرد دونم لی نمی کنیفکر م

 لی موبای دونم تو دستور دادی میحت.  دونمی رو مزیمن همه چ! ؟یداد
 یچی هماا. یدی براش خرگهی دیکی کنن و خودت ستیافسون رو سر به ن

. ی بمونی باقمی زندگی توگهی قرار نبود دنکهیبهت نگفتم، فقط به خاطر ا
 و غرور ی خودخواهی تو که گاهیرا خودم هم بیهم برا! متاسفم

 یبرات آرزو. می رو با هم گذروندی خوبیروزا.  کنهیچشماتو کور م
 در مورد رهی ازدواج با افسون صورت بگنکهیبعد از ا!  کنمی میخوشبخت

  ... کنم شی دم که راضیقول م.  کنمی با سر پائولو صحبت مگوید
  

 ادی واقعا رفته بود؟ ای آ رفته بود، امایفکر کنم دوروث.  در اومدیصدا
   موندم؟ی مداتشی منتظر تهددیبا
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همه داشتن خودشون رو .  برگشته بود، خدمتکارا هم اومده بودنهیدا
 چیاما من ه.  کردنی آماده ملی با مامان و خواهر دنیی روبرویبرا
مدام دور و .  داشتی لحظه هم دست از سرم بر نمهی لیدن!  نداشتمیحس

 ی بود و احترام من تودهی خبر ازدواجمون مثل بمب ترک.دی پلکیبرم م
 نداشت یتی براش اهمیچی که انگار هیتنها کس.  شده بودبرابرخونه دو 

 داد و به خدمتکارا ی خونه جوالن منی روح بی خشک و بیلیخ!  بودهیدا
 ی شده بود و من شبا تویکی رسما لیاتاق من و دن.  کردی میامر و نه
  : گفتی مشهیخودش که هم. دمیاب خوی ملیاتاق دن

  
  ! برهی بازوم نباشه خوابم نمی اگه شبا سرت رو-
  
 ی مدشی از احساسات شدیگاه.  همون حس رو داشتمقاًی من هم دقو

 در جوابش دی موندم بای منو غرق عشقش کرده بود که منقدریا. دمیترس
نده  درمولی در برابر قدرت عشق دن،یمن با اون همه افسونگر!  بگمیچ

  ...شده بودم 
  
 کمدم ی پناه بردم به اتاق بنفش، مشغول وارسهی دای دست غر غر هااز

 می زنگ گوشیصدا!  بهتر بود چند دست لباس آماده بخرمدیشا. شدم
.  نبودلی به سمتش، اما دندمی پرجانی با هلهی که دنالی خنیبا ا. بلند شد

 جوابش رو گهیه د وقت بود کیلیخ ... شهیمثل هم. باز هم ادوراد بود
 بهش داده بود جرئت نداشت دور لی هم که دنیماتومیبا اولت.  دادمینم

 لی چون دنادی تونست بی دانشگاه هم نمیحت.  بشهیو بر خونه آفتاب
تنها راه ارتباطمون همون .  رفت و برگشت من شده بودسیرسما سرو
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 یا و صدریغامگی پی رفت رویگوش.  دادمیتلفن بود که من جواب نم
  :دیچی اتاق پیادوارد تو

  
من از اول !  صداتو بشنومی ذاری نمگهی که دهی دونم گناهم چی نم-

 تو ی داشتم پاداش صداقتم مهربوندیام. صادقانه باهات برخورد کردم
اونم نه از زبون . دمی رفتارات رو فهملیامروز دل.  رفتار سردنیباشه نه ا

 لی دنی خودخواهیرادر قربانما خواهر و ب. یاز زبون دوروث... خودت 
من .  خودخواه بدونمای تونم تو رو مقصر یهنوز هم نم!  افسونم،یدش

من .  فکر کنشتریب!  خورهی به درد تو نملیدن. هنوز هم دوستت دارم
 روز از اون خونه دلزده هی. ی شی ممونی روز پشهی.  مونمیمنتظرت م

 ی دی چرا جوابمو نم! تو بازهی به روشهیبدون در خونه من هم. ی شیم
 حداقل ی شم اگه اجازه بدی ترسناکم؟ خوشحال منقدری انافسون؟ م

  . اوقات صدات رو بشنومیگاه
  

دلم براش .  شد و تماس قطع شددهی حرف بوق ممتد شننی از ابعد
 که با قلب یدختر.  بسته بودی هم دل به بد کسچارهیاون ب. سوخت

 نظر براش چی از هدیکه شا شد ی رفت طرفش و کم کم عاشق مردیسنگ
 وقت بود خودش رو گم و گور یلی که خمزی جی حتایادوارد . مناسب نبود

 چشماش وجود نداشت ی تویزی جز نفرت چگهی دکه وی متایکرده بود 
 یوقت. رشی محکم و نفس گیمقصر عشق بود و قالب ها.  نداشتنیریتقص

  ... کرد ی رحم نمگهی کرد دیطعمه ش رو انتخاب م
  

***  
  
 باعث آواره شدن مامان شده ی بود که روزی زن،یی زن با نگاه کهربانیا

 ی دوستت نداشتم که مجبور بشم به خاطرت جلونقدری کاش الیدن! بود
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 کهیزن! رونی مادرت رو از حدقه بکشم بی و نتونم چشمارمیخودم رو بگ
 ی حسچی که بود من هیهر چ.  داشتینگاه مهربون، اما پر ابهت! یعوض

 از نگاش یمهربون.  خوشم اومدیلی خانیاما از دا.  نداشتمبهشبت نس
 لحظه حس کردم خدا بهم هی دی منو در آغوش کشی کرد و وقتیچکه م

 بود و حرف زدنش با ی پر از شوق زندگشی عسلیچشما!  خواهر دادههی
 یلی هم خلیمشخص بود دن. طنتی و شی مهربون و سرشار از انرژلیدن

  : گفتطنتی با شانیدا! دوسش داره
  
   شم؟ی دارم عمه م-
  

 خورد به ی که داشت قهوه ملی گرد شده نگاش کردم و دنی با چشمامن
 دی به پشت پسرش کشی بود دستزابتی که اسمش اللیمادر دن. سرفه افتاد
  : گفتانیو رو به دا

  
  ! چهیعنی شرم ی فهمی وقت نمچی تو ه-
  

  : پا انداخت و گفتی پا روانیدا
  
 بار ری هرگز زلی که دنی دونی گفتم؟ خودت میمگه من چ! ان اوه مام-

 مجبور شده لیدن! االن هم مسلماً افسون حامله است.  رفتیازدواج نم
...  

  
  : گفتعی سرخ شده من به خنده انداخته بودش سری که گونه هالیدن
  
  ! عاشق شدهلیدن! انی مجبور نشده دالی دن-
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  : خودش رو زد به غش کردن و گفتانیدا
  
   باور کنم؟یدن!  هم نه تویشکیه!  اوالال-
  
  ... بهم اعتماد کن -
  

  : به من کرد، دستش رو به سمتم دراز کرد و گفتی نگاهبعد
  
   ...زمی عزنجای اای ب-
  
 ی خط روی کمزابتیال.  کاناپه نشستمی جا بلند شدم و کنارش رواز

  : بلندش انداخت و گفتیشونیپ
  
  ... من آشناست ی براچقدر چهره افسون ... لی دن-
  
 لیدن. دستامو مشت کردم! نه از ترس بلکه از نفرت. دی لحظه بدنم لرزهی

 انگشتامو ی دستاش، به نرمیکه همه حواسش به من بود دستامو گرفت تو
  : کوتاه گفتیلیاز هم باز کرد و رو به مادرش خ

  
  !ی کنی اشتباه م-
  

  : و گفتانی سمت دادی چرخبعد
  
 یخوب م. نیری بگمی مراسم ما تصمی تا برانجای انیایب ازتون خواستم -

  . کارا ندارمنجوری تو ای که من سر رشته انیدون
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  : و گفتدی دو کف دستش رو به هم کوبانیدا
  
  . کنمیخودم درستش م!  رو بسپار به منزی همه چ-
  

 که با دست ی دستش رو اورد باال ، انگشتاشو از هم باز کرد و در حالبعد
  : کرد گفتی انگشتاشو خم میکی یکی  اشگهید
  
 و گل کیبعد ک...  ، بعدش لباس شی و کشسای سر وقت کلمی بردی اول با-

  ...کارت دعوتا ... مهمونا ... 
  

 نگاه ی اون، توی فارغ از حرفالی گفت، اما من و دنی منطوری همانیدا
  : با حرکت لب گفتمم،یهم حل شده بود

  
  ! منو ببوس-
  
 مادر و خواهرش منو ی دونستم محاله جلوی کنم، مشتی خواستم اذیم

 داد ی دستش فشار می که دستامو تونطوری همرتمیاما در کمال ح! ببوسه
  : رو در آوردانی دای که صدای بوسه طوالنهیاونم ! دیخم شد و منو بوس

  
 ی حداقل که دلم منی منو بکنتیرعا!  آدم نشستهنجایا! ی هــــ-

  .خواد
  
 زد و ی لبام ازم فاصله گرفت، بهم لبخندیه کوتاه رو بوسهی با لیدن

  : گفتی با خودخواهان،یسرشو چرخوند سمت دا
  
  ... که هست نهی هم-
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  . رمی کنم بعد می اسم بچه تون رو من انتخاب م-
  
  : با اخم گفتلیدن
  
  ! به بچهی دادیری اوال که بچه ما خودش پدر مادر داره دوما تو چه گ-
  

  :شو باد زد و گفت با ناز خودانیدا
  
 من هنو تو ی تا وقتنمی بی که من دارم از شما دو تا میزی چنی با ا-

  . شهی هستم افسون باردار متونیبرا
  
  : گفتماری اختیب

  
  ! نهی وا-
  
  : دستشو حلقه کرد دور شونه من و دم گوشم گفتد،ی غش غش خندلیدن
  
منو از خود  نقدری وقتا ای منو دست کم گرفته، هر چند که بعضنی ا-
  .ادی حدسش درست از آب در بستی هم ندی که بعیکنی مخودیب

  
  : زدمغی جباًیتقر

  
  !ی دنـــــ-
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 که باورش ادی زنقدریا.  پر از عشق شده بودمیزندگ. دی فقط خندی دنو
 و گل می از شب همه دور هم گل گفتیتا پاس.  خودم هم سخت بودیبرا
 و بعد از میع شد از جا بلند شد هامون شرودنی کشازهی خمیوقت. میدیشن

  .می خوابمون رفتی به اتاق هاریشب بخ
  

 هی تخت تکی به پشتلیدن.  و مشغول بافتن موهام بودمستادهی انهی آیجلو
...  شده بود به من رهی خنهیپاهاشو دراز کرده بود و دست به س. داده بود

  : پاکن کردم و گفتمریپنبه رو برداشتم آغشته به ش
  
  ! با چشماتیور منو نخ-
  

  : و گفتدیخند
  
   چرا با چشمام؟-
  
   ...تی تربیب! ی دن-
  
   ...گهی دای زود باش ب-
  
  ... کار دارم؟ خوب تو بخواب ینی بی نم-
  
  ... بدون تو؟ اون خواب حرومم باشه -
  
  !ای بچه شد-
  
  ... بچه بشم دی با تو باشم بانکهی ای برا-
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 رو که پاک کردم شمیآرا.  زدم صورتم و بهش لبخندی رودمی رو کشپنبه

 لباس نیی خم شد پالی دندمی تخت که رسیجلو. رفتم سمت تخت خواب
غر ...  لبش کی مشتش و برد نزدی رنگم رو گرفت تویخواب ساتن صورت

  :زدم
  
  ؟یمگه بت پرست شد!  نکن-
  

  : بغلش و گفتی تودی کشمنو
  
  ...من فقط افسون پرستم ...  نه -
  

  : موهاش و گفتمی فرو کردم تودستمو
  
   به نظرت مامانت منو شناخت؟،ی دن-
  
  ! شک کردهی نه ، ول-
  
  ؟ی گی بهش م-
  
  ... نه -
  
  ؟ی اگه خودش بفهمه چ-
  
 شه؟ مطمئنم اونم ی میچ! گهی ددهیبفهمه هم خوب فهم...  فهمه ی نم-

  .نسبت به مادر تو عذاب وجدان داره
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   خوره ؟ی می به چه دردگهی عذاب وجدانش د-
  
  : لبم و گفتی گذاشت رونگشتشوا

  
  .می خوب بزنیبهتره حرفا! ی ه-
  
  ؟ی مثالً چ-
  
  ! مثالً از بچه مون-
  
  :زدم به شونه اش و گفتم.  گفت و با خنده چشمک زدنویا

  
  ! لـــــوس-
  
  م؟ی حرف بزنی خوب در مورد چ-
  

  ... کنم تشی اذی گرفتم کممیتصم
  
  !لی دن-
  
   ...لی جان دن-
  
  ... تو مری اگه من بم-
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 کردم ی دستش در دهنم رو محکم گرفت، چشمامو گرد کردم و سعبا
.  شدی ناواضح از دهنم خارج می الل ها فقط صداهانیحرف بزنم اما ع

  : دستش رو برداره گفتنکهی با خشم و شمرده شمرده بدون الیدن
  
  ... درست حرف بزن ای...  حرف نزن ای -
  

  :پاهاش قفل کرد و گفت نی سرمو کج کردم، منو بمظلومانه
  
   ...ای دی ادامه نمگهید...  دارم ی دستمو بر م-
  

.  شدرهی سرمو کج کردم، دستشو آروم برداشت و آماده به حمله بهم خباز
اما من فقط . رهی دهنم رو بگی بگم تا دوباره بپره جلویزی چهیآماده بود 

منو . ت دلش برام ضعف رفهوی.  هم نگفتمیچیه. مظلومانه نگاش کردم
  : بغلش و در گوشم گفتی تودیکش

  
 ی خوای میک!  خوامی بدون تو نمی رو لحظه اای دننیا ... زمی عز-

  . کشهی تصورش هم منو م؟ی منیای که همه دنیبفهم
  

 پشت گردنش ی با موهای شونه اش بود مشغول بازی که سرم روهمونطور
  :شدم و گفتم

  
   ...ی دن-
  
   جانم؟-
  
   سوال بپرسم؟هی -
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   ...ی کنتی منو اذیاما حواست باشه باز نخوا...  بگو عشقم -
  
   ...هی جدیکی نی اگهی نه د-
  
  ... بگو -
  
  رم؟ی خواستم ازت انتقام بگی بهت گفتم مادتهی -
  
  ... بله -
  
 من هنوز همون افسونم و دارم ازت ی و بفهمیای حاال اگه به خودت ب-

  ! کردم؟انتی بهت خیفهم بی اگه روز؟ی کنی مکاری چرمی گیانتقام م
  

  : و گفتدی کشیاه
  
  ... من اشتباه نکردم -
  
 کارم ی کردم چانتی بهت خی اگه بفهملی دنیجد.  خوام بدونمی م-
  ؟ی کنیم
  
 و بعد ی محو بشمی کنم از زندگی اون روز با همه وجودم آرزو م-

  ! کنمیمحوت م
  
  : تعجب گفتمبا
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  ؟ی بخشی منو نمیعنی -
  
من قلبم رو . تونمی رو نمانتی رو که بتونم ببخشم خیزیهر چ!  هرگز-

 کردن انتی خی برایلیپس چه دل. یرفتی تو و تو اونو پذیگرفتم جلو
 نایو ا! رذالته! هیپست! هی نامردست،ی نانتی فقط خگهی دنیوجود داره؟ ا

   ...ستنی کدوم قابل بخشش نچیه
  
  ؟ینی بی می چی رو توانتی خ-
  
 منحرف شد به ی اگه ذهنت روزیحت. افسون ستی نی فقط جسمانتی خ-

  .ی کنی مانتی خی بدون که داری اگهیسمت مرد د
  
 شد و رهی چشمام خی تونانی عقب با اطمدی منو کشدی که رسنجای ابه

  :گفت
  
  ...مطمئنم !  هرگز،ی کنی نمانتی اما تو به من خ-
  
. ..سرم رو گرفتم باال . دی رو محکم بوسمیشونی حرف پنی دنبال ابه

  : و گفتمدمیمثل بچه ها لب ورچ. حرفاش داغم کرده بود
  
  ... خوام ی شو مهی بق-
  
  : تعجب گفتبا
  
  ؟ی چهی بق-
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  ... مامانت نصفه موند ی که جلوی اون بوسهی بق-
  

...  سمت خودش دی دفعه منو کشهی نگام کرد و بعد رتی لحظه با حچند
  ! هاش بودمی بازیعاشق وحش

  
 ی رو نشون ممی دلخوردی دلخور بودم، اما نبا. شدم بهشرهی بغض خبا

  : بغلش و گفتی تودیبا خشونت منو کش... اومد به سمتم . دادم
  
 یمن که نم!  نگام نکنینجوریا... قربون اون چشمات برم  ... زمی عز-

  !رمیرم بم
  
  !لی دن-
  

  : برد باال و گفتدستاشو
  
   ...دی خب ببخشیلی خ-
  
  .ی حرف بزنینجوریا دوست ندارم در مورد خودت -
  
بخند  ... یاما دوست دارم برام بخند...  گم ی نمگهید ... زمی باشه عز-

  ...تا برم 
  

باز بغض کردم و  ... زیون!  سه روزکش،ی کوچی افتاد به ساک دستنگاهم
  : مبل و گفتی نشست رویبا کالفگ. نگاه ازش گرفتم
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اما ! دم هم جهنمه خوی سه روز برانیا! ی کنی کار می با آدم چنی بب-
 ی پرونده تا وقتنیا! ی کنیتو که درک م.  برمدیبا. ستی نیچاره ا

.  خوام بتونم ببرمت ماه عسلیم.  شهیکاراش تموم نشه فکرم آروم نم
  . رو تموم کنمی کار لعنتنی ادیبا... دور تا دور اروپا 

  
  شه؟ هوامو داشته بای نازم کنه؟ کی بخوابم ؟ کی سه روز تو بغل کنی ا-
  
  : موهاش و گفتی چنگ زد توی پرشونبا
  
 اصال من ؟ی سر کری من آسونه؟ من دستمو بذارم زی برای فکر کرد-
  . خوام هر شب تا صبح به عکست نگاه کنمیم.  خوابمی سه روز نمنیا

  
  ؟یاری ی طاقت م-
  
 خرم که ی مهی هدای دنای رم برات دنی طاقت شدم می هر وقت ب-

  . برهادمی از یدلتنگ
  
   کارکنم؟ی من چ-
  
 جشن رو نی خوام بهتری م،ی عروسی برو دنبال کاراانی توام با دا-

  ! دلمزی عزرمیبرات بگ
  
  . دوست ندارم بکنمی کارچی هی تو نباش-
  

  ... از جا بلند شد اومد به طرفم دوباره
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  !به خاطر من ... زمی عز-
  
  : چشماش ملتمس بود که دلم سوخت و گفتنقدریا

  
  !قول بده... اما زود برگرد ... باشه  خب یلی خ-
  
  . دم ، حاال منو ببوس تا برمی قول م-
  

بعد از .  همان و داغ شدن هر دو تامون هماندنی رو بردم باال، بوسسرم
  : عقب و گفتمدمی خودمو کشقهیگذشت چند دق

  
  ... شه ی مرتی برو دی دن-
  
  : سمت خودش و گفتدی خمار شده اش منو کشی چشمابا
  
  . اشکال ندارهرتری کم دهیال  حا-
  
  ... کردم شی من هم از خدا خواسته همراهو
  

***  
  

 رفته بود و کار من صبح تا شب شب تا صبح لیدن.  رو گذشته بوددور
 هم یگاه.  تخت خواب مشترکمون و فکر کردن بهش بودی رودنیخواب
.  تونستن آرومم کننی نمنای کدوم اچی زدم اما هی باهاش حرف میتلفن

 یشب دوم ب. آغوش امن و پر از محبتش.  به لمس وجودش داشتمازین
 بودم و داشتم ستادهی کردم، کنار پنجره ای می سپرتماون بودن رو داش
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 فنجون قهوه هی لیبه عادت دن.  بردیخوابم نم.  کردمی رو نگاه ماطیح
حتم .  بلند شدلمی موبایصدا.  دستم بود و به فکر فرو رفته بودمیتو

 جواب عیسر.  زدی به من زنگ نمی کسگهی جز اون دله،یکه دنداشتم 
  :دادم

  
  ... جانم -
  
  .... افسون -
  
ادوارد که ترس نداشت !  دونم چرای ، نمدمی ادوارد ترسی صدادنی شنبا

  :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم! دمیاما من ترس
  
   ساعت چنده؟ی دونی م؟ی زنی به من زنگ می چی برا-
  

  ... نداره یعی و کامال مشخص بود حالت طبومدی ی کش مصداش
  
  ...به خاطر خدا ...  افسون -
  

.  تاب بودیصداش هم غم داشت و هم ب!  کردم، چش شده بود؟سکوت
  :ادامه داد

  
  ... بار هی نی فقط هم-
  
  ! شمی ادوارد؟ من متوجه نمی گی می چ-
  
  ! فردا تولدمه افسون-
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  :دی بگم نالیزی بتونم چنکهی اقبل از! خب به من چه؟!  گفتی مراست

  
بذار باهات !  بارنی آخریبرا...  بار هی نیهم... افسون  ... نمتی ببای ب-

 رنگ گهی رم و تو دی متی از زندگشهی همیبعدش برا.  کنمیخداحافظ
  ... دم یقول م. ینی بیمنو هم نم

  
  : گفتمتی جدبا
  
  ... تونم ینم...  شرمنده ادوارد -
  
حاال که . ستی نلی دونم که دنیم!  کنمیخواهش مازت ... افسون -
  . شهیاون خبردار نم ... ای بستین

  
  : خشم گفتمبا
  
  . گمی دروغ نملی من به دن-
  
اما . ستی نی دونستم که مسته و حالتش عادیم.  افتادهی دفعه به گرهی

  : هاش اعصابمو خورد کرد و دلم براش سوختهیبازم گر
  
 هی. نمتی خوام ببیفقط م! انصاف نباش ی بنقدریا!  به خاطر خدا-

  !ایب...  افسون ایب...  با تو ی گرفتم به مناسبت خداحافظیمهمون
  
   که بشم مضحکه خواهرت؟امی ب؟ی گرفتی مهمون-
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   افسون؟یای یم...  فقط میمن و دوستام. ستی نیشکیه. ستی اون ن-
  

 خدا ی ا! همه غم از کجا اومده بود؟نی اد؟ی لرزی صداش منقدری اچرا
  :اما بازم مخالفت کردم... 

  
  . تونمی گم نمی ادوارد م-
  
 که به یحداقل به خاطر اونه همه محبت ... یلعنت!  افسونی تونی م-

 که من مطمئن شدم ی با من رفتار کردی طوری روزهیتو . ای بختمیپات ر
 که دوست یبا احساساتم اونجور. یی کردچهیتو منو باز. یدوستم دار

افسون چطور . لی طرف دنی دلتو زدم رفتی و بعد وقتی کردیز بایداشت
  !!؟ی رحم باشی بنقدری ای تونیم
  

بدجور با احساست همه پسرها به .  بودمی عوضیلی گفت، من خی مراست
  : ناراحتش باز بلند شدیصدا.  کرده بودمیخصوص ادوارد باز

  
 یکه ازت م هیزی تنها چنی بار، انی آخریبرا!  کنم افسونی التماست م-

  . ازت نخواستمیزی که تا حاال چیدونیخودت هم خوب م . خوام
  

  : اراده گفتمی ام در هم شکست، دل سوخته ام کار دستم داد و باراده
  
   کجا؟-
  
  : گفتجانی هبا
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 ی مهربونیلیتو خ ... یای ی دونستم میم... افسون ...  خودم یالی و-
   ...یای یم... 

  
نا .  سوختی براش میلیدلم خ.  شد حرف تماس قطعنی از ابعد

 روز هی دیبا.  منو ببخشایخدا!  ادواردچارهیب.  شدریخوداگاه اشکم سراز
 دیبا.  بارنی آخریبرا...  رفتم ی مدیبا. از همه شون طلب بخشش کنم

 برگشت لی دنیوقت.  افتادی نمی اتفاقچیه.  خواستم منو ببخشهیازش م
 رفتنم رو هم لیش دعوت کرده و دل تولدی گم که ادوارد منو تویبهش م
من .  راههنی بهترنیآره ا. ستی بهتر از صداقت نزی چچیه.  گمیبهش م

  . گمی رو مزی رم و بعد همه چیم
  

 از مقبول بودنم مطمئن شدم از ی خودم کردم و وقتی به سر تا پاینگاه
 بغلم فشردم و رفتم سمت ی ام رو توهیدسته گل و هد.  شدمادهی پنیماش
 فردا لی بود که دننی به خاطر ادیشا.  زدی جهت شور میدلم ب. الیودر 

 ی بود که در مورد مهموننی هم به خاطر ادیشا.  گشتیصبح از سفر بر م
اما !  بودی دونم چینم ... دی بهش نگفته بودم و شایزیادوارد هنوز چ

 هوا با ی شدم و به خاطر سردالیوارد و.  بد بودیلی که بود خیهر چ
همونطور که .  کردم و وارد ساختمون شدمی بزرگ رو طاطی حسرعت

 ی بغل هم می داشتن مستانه توی آنچنانی زدم دختر و پسرایحدس م
 کار کنم که حضورش ی دونستم چی خشک شده و نمدر یجلو. دنیرقص

الغر تر از .  بودستادهیدرست کنارم ا. دمیچرخ. رو کنارم حس کردم
  : زد و گفتی لبخند تلخدنمیبا د.  گود افتادهیبا چشما. شهیهم
  
  !ی باالخره اومد-
  

  : کردم سرد برخورد کنمی گل رو گرفتم به طرفش و سعدسته
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   ....مونیفقط به حرمت دوست...  بار نی آخری برا-
  

  : بغلش و گفتی تودی منو کشرمی بتونم جلوشو بگنکهی از اقبل
  
  ... ازت ممنونم -
  

  : هولش دادم و گفتممحکم
  
 کن یسع...  نامزد دارم گهیمن د...  ادوارد ادی ی خوشم نمنکارایا از -
   ...ی به من نچسبادیز
  

 منو به دست خدمتکار سپرد هی سرشو تکون داد، دسته گل و هدمظلومانه
  :و گفت

  
  . کنمتی به دوستام معرفمی برای ب-
  

دوست داشتم هر چه زودتر اون . دی طول کشی ربعهی کردن من یمعرف
 هی.  برداشتیدنی نوشیالسیادوارد گ. فقان آور رو ترک کنم خیمهمون

 رو به لبام السی اش گگهیدستش رو گذاشت پشت کمرم و با دست د
  : کرد و گفتکینزد

  
   ....زمی بخور عز-
  
  :گفتم.  خوردم و دستشو پس زدمی زور جرعه ابه
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فقط .  خوام آماده بشمی مادی ی ملیفردا دن!  بهتره من برم ادوارد-
  .ومدم که به درخواستت بها داده باشما

  
  : گفتی ناراحتبا
  
  ؟ی زودنی به ا-
  
  : بلند شدی جی دی دفعه صداهی

  
  ! افسونباشی و دوست ززی به افتخار ادوارد عز-
  

  :با خشم گفتم.  فضا رو پر از احساس کردتی الیقی موسیصدا
  
   ...ستی نیزی ما چنی کن که بی حالنای به ا-
  
  : غصه گفتبا
  
 که تو نسبت نهی من ایمهم برا. ستی کنن مهم نی فکر می چنای انکهیا -

  .ی نداریبهم حس
  
 یعاجزانه ازت م...  خوام برم، اما قبلش یاالن هم م! یدی درست فهم-

   منو؟ی بخشیم...  بشه ینطوری خواستم ایمن نم. یخوام منو ببخش
  

  :گفت. ن کردی و نگاهشو دوخت به دوستاش که به ما نگاه مدی کشیآه
  
   ...می همه منتظرن ما با هم برقص-
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  ؟ی فهمی ادوارد انگار نم-
  
 دوستام ینذار جلو.  بخشمتیاونوقت م. بعدش برو...  باهام برقص -

  !بشکنم افسون
  

  :دمی رو شنلی دنی کردم؟ باز صدای کار می چدی باایخدا
  
  . رقصمی نمگهی من هرگز د-
  

  ... ادوارد اومد پشت کمرم دست
  
  ! کنمیخواهش م! غرورمو نشکن ... یدمو شسکت خو-
  

 ی رقص رو برامون خالستیهمه پ... باهاش رفتم وسط .  نبودی اچاره
.  کردمی مانتیداشتم خ.  فکر کنملی کردم فقط به دنی میسع. کردن

 کار یچ ... ایخدا!  کردمی مانتی من االن داشتم بهش خل،ی مرام دنیتو
  :ادوارد زمزمه کرد!  بکنم؟دیبا
  
  ... از تو ری تصوهی...  گذاشتم هی هدهی اتاق باال برات ی تو-
  
  ر؟ی تصو-
  
   ...دمشی آره خودم کش-
  
  !!؟ی گی می جد-



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

463

  
  ش؟ینی ببیدوست دار...  آره -
  

  : کنم گفتمدای هر چه زودتر از اون رقص خسته کننده نجات پنکهی ایبرا
  
  م؟یبر...  معلومه که دوست دارم -
  

 دستش و منو برد سمت پله ها ی دستمو گرفت تود،ی کشدنی از رقصدست
در مقام . نمشی خواستم ناراحت ببینم.  اراده بهش لبخند زدمیب... 

 اما در مقام افسون نم،ی دوست داشتم غم همه مردها رو ببدیافسونگر شا
دور خودم .  و در پشت سرمون بسته شدمی شدیبا هم وارد اتاق! نه

  : گفتمو زدم یچرخ
  
   کوش؟-
  

 ی همان و قفل شدن لبام رودنیچرخ.  رو پشت سرم حس کردمادوارد
 نهیس.  عقبدمی خودمو کشعی سریلی خدهیبا ترس و نفس بر! لباش همان

 گونه یدستم رو بردم باال و با قدرت رو.  شدی منییام از خشم باال و پا
  :دمی کشغیج. اش فرود آوردم

  
 ی به خواسته ات برسی خواستی نقشه بود آره؟ مهیهمه اش !  کثافت-

  !ی رذلیلی خ؟یدیفقط؟ رس
  

آروم و با ...  من ی به چشمارهی گونه اش بود و نگاش خی هنوز رودستش
  :غم گفت
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  ... شه ی تکرار نمگهید... ببخش ! نیهم.  حسرت بودهی برام نیا!  نه-
  

  : سمت در و با خشم گفتمرفتم
  
   ...یعوض! ی تکرارش کنی که بخواینی بی منو نمگهی د-
  
  : پشت سر صدام کرداز
  
   ...توی افسون، نقاش-
  
  :دمی لب غرریز
  
  ! برو به درک-
  

 و خودمو از نییبا سرعت از پله ها رفتم پا.  هم از اتاق خارج شدمبعدش
پسره !  دلشوره داشتمنقدری چرا ادمی فهمیحاال م. رونی پرت کردم بالیو

.  کردمی رو فکر ملیدن یالی ادوارد تا ویالیهمه راه و. سو استفاده گر
 انتیخ من مقصر نبودم اما خودم رو نکهیبا ا. از خودم بدم اومده بود

 رو زیهمه چ.  کردمی مفی تعرلی دنی رو برازی همه چدیبا. دمی دیکار م
 زیفردا همه چ... فردا .  بذارم نظرش نسبت به من عوض بشهدینبا... 

  . شهیدرست م
  

طول و عرض .  تونستم آروم بشمی کردم نمی میهر کار.  بودمکالفه
 هی گرفتم میتصم!  گفتمی مراهی کردم و به خودم بد و بی میاتاق رو ط

عذاب .  کنمفی رو براش تعرزی امشب همه چنی و هملیزنگ بزنم به دن
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 که رمی رو برداشتم و خواستم شماره بگیگوش!  کشتیوجدان منو م
  : و گفتمدمی کشیآه.  به در زدیکس

  
   بله؟-
  

  : بلند شدزابتی الیصدا
  
  ؟یداریب...  افسون -
  

  :به ناچار گفتم.  کم داشتمنوی وسط فقط همنیا.  فوت کردمنفسمو
  
  ... تو دیی بفرما-
  

حاال .  که سرشو گرفته بود باال اومد توی در حالزابتی اتاق باز شد و الدر
 و ی فراق دنانیجر!  کردمی خودمو کنترل مدی نبود چطور بالیکه دن

 اضافه تمی به ظرفایخدا.  هم اضافه شدنی ادوارد کم بود؟ ای کارکثافت
 ست اتاق می نی بهم زد و رویلبخند... اومد جلو . ارمی یدارم کم م! کن

 لشی لبخند کج و کوله تحوهیناچارا رفتم و روبروش نشستم و . ولو شد
  : هم انداخت و گفتی خوش تراشش رو رویپاها. دادم

  
  ؟ی خوب-
  
  !ستمی بد ن-
  
  ؟ی چه خبر از دن-
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  ... خوبه -
  
   درسته؟اد،ی ی فردا م-
  
  ... درسته -
  
   دلت براش تنگ شده؟یلی خ-
  
  ! معلومه-
  
 ی هم برد، اما به رودیشا.  به حال خرابم نبردی کوتاهم پی جوابااز

  : بود و گفتی دهن کجهی بهم زد که شبیلبخند! اوردیخودش ن
  
 من ی برایلیرم که چهره تو خ دادهیمن هنوزم عق... تو !  افسون-

  !آشناست
  
  : زدم و گفتمنی زمی پام چند ضربه کوتاه روبا
  
  ... دونم چرا ی بگم؟ نمی چ-
  
  درسته؟ ... یستی نیسی تو اصالتاً انگل-
  

  : چپم رو باال انداختم و موشکافانه گفتمیابرو
  
   ...دی شا-
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 مسخره اش با لبخند.  دادهی لبه مبل قرار داد و سرشو بهش تکدستشو
  :گفت

  
  ! بردم، اما دوست ندارم حدسم درست باشهی پتتی کنم به هوی حس م-
  
 دلم ی کجاگهی دنویا!  بود؟ خوب بفهمه به درکدهی واقعا فهمیعنی

  :بذارم؟ فقط نگاش کردم و اون ادامه داد
  
  ست؟ی اسم مادرت افسانه ن-
  

 هی شبیزیچ بود؟ نه مونی صورتش، پشی شدم تورهیخ. دی باالخره فهمپس
 ی مدادی بیاما کنجکاو.  صورتش حس کردی شد توی رو نمیمونیپش

 باخت ی که می شدم کسی منیاگه خشمگ.  موندمی خونسرد مدیبا. کرد
 نوبت نباریا. ارمی تونستم حرصش رو در بی میبا خونسرد. خودم بودم

  : پا بندازم و بگمی مغرورانه پا رویستمن بود که با ژ
  
   ...دی شا-
  

  : گرد کرد و گفتاشوچشم
  
  ... که ی هستیتو دختر همون افسانه ا...  تو -
  
  : وسط حرفاش و گفتدمیپر
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 نی ای روز توهی که یهمون. بله من دختر افسانه هستم! نی حرص نخور-
خونه پناهنده شده بود و شما به خاطر حسادت و مکر زنانه آواره اش 

  .نیکرد
  
  : اش و گفتنهی سیو از کوره در رفت ، دستشو گذاشت رهوی

  
 شوهر من یمادر تو برا!  من؟ من به خاطر حسادت اونو آواره کردم-

  .دام گذاشته بود
  

  : خودمو کنترل کردم و خونسردانه گفتمبازم
  
  ن؟ی مطمئن-
  

  : چشمام و گفتی براق کرد توچشماشو
  
  ؟ی بگی خوای می چ-
  
م مامانم  دونستیمن از اول م. نی زنی حرف منیشما دار! یچی من؟ ه-

شما بحثشو .  نزدمیاما حرف. نیافسانه بوده و شما هم اونو آواره کرد
  .نیدی کششیپ

  
   ...ی گستاخیلی دختر تو خ-
  
  ! نظر رو دارننی ها ایلیخ...  بله -
  
  .من تو رو خوب شناختم! هی چی دونم تو هدفت از انتخاب دنی من م-
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  !؟ی جد-
  
 مهی کار نی خوایتو م. رهیت بگ ازدواج صورنی ذارم ایمن نم...  آره -

  .یری انتقام بگی خوای هم مدیشا. یتموم مادرت رو تموم کن
  
  ... خواستم ی منوی همقاًی دق-
  

  ... افتاد ی از زور تعجب پس مداشت
  
  !ی کنی پس اعتراف م-
  
اما .  بودنی من همهیهدف اول...  هم گفتم لیمن به خود دن...  آره -

  ...بعدش نظرم عوض شد 
  
   ...ی و البد عاشق شد-
  
  ... بله -
  
  ... باور کنم ی و انتظار دار-
  
  !نی باور نکننی تونی م-
  
  ... با تو ازدواج کنه لی ذارم دنی من نم-
  

  : زدم و گفتمیلبخند
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 ذره هی نی مطمئناً همی ، ولنی بگنوی و انی باهاش صحبت کننی تونی م-

  . رهی سوال مریاحترامتون هم ز
  
  ؟ی ندار دختر تو شرم-
  
  ... شرم ها نه ی بی برا-
  
.  با خشم به من انداخت و رفت سمت درینگاه.  از جا بلند شدزابتیال
 هم برام نی همیبرا.  من ندارهی برای خطرچی دونستم که اون هیم

  : به طرفم و گفتدی چرخدی در که رسیجلو.  نداشت یتیاهم
  
   از مادرت چه خبر؟-
  

  :به پنجره نگاه کردم و گفتم اراده بود، ی بدمی که کشیآه
  
  ... دق کرد و مرد -
  

 لحظه حس هی لحظه فقط هی.  به اون سمتدی آهش نگاهمو کشیصدا
 و در رو زد به رونی زود از اتاق رفت بیلیخ. کردم چهره اش در هم شده

 تخت رها کردم و پاهامو یخودم رو رو. رفتم به طرف تخت خواب. هم
. لی رفت که قصد داشتم زنگ بزنم به دندمایاصالً از .  بغلمی تودمیکش

  . روبروم نگاه کردم که خوابم بردوارید به نقدریا
  

***  
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 دمی که دیزی چنیاول.  موهام چشمامو باز کردمی ال به الی نوازش دستبا
 به روم لبخند زد لیدن.  نشستمخی شدم و ساری هوشهوی.  بودلی دنیچشما

  :و گفت
  
  ... من زی عزری صبح بخ-
  

  : و گفتمدمیدخن
  
  !ی دن-
  

  : باز کرد و گفتدستاشو
  
   ...ی جان دن-
  

  ... تنش بود و معلوم بود که تازه اومده رونی لباس بهنوز
  
  : بغلش و گفتمی رفتم تورجهیش
  
  ؟ی اومدیک! ــــــرمی عز-
  

  : و گفتدی گردنم، چند بار با عطش بو کشی فرو کرد توسرشو
  
  ! االننی هم-
  
  ؟ی چرا خبر نداد-
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 دارتی که بدی ببخشزم؟ی داشت عزی از فرودگاه اومدن خونه چه کار-
  ... طاقت نداشتم گهید. کردم

  
! ی دنی تنگ شده بود، ووویلی دلم برات خه؟ی حرفا چنیا!  عشق من-

  .ی شه تو بغلم باشیباورم نم
  

  : محکم به خودش فشار داد و گفتمنو
  
  ! ذارمی تنهات نم وقتچی هگهید. زمی تموم شد عزگهید!  باور کن-
  
  !یلیخ...  سخت بود یلیخ ... ی اوه دن-
  
 ی که فکرشو میزیسخت تر از اون چ.  سخت بودیلی منم خی برا-

با .  بزنم و بر گردمزوی همه چدی خواستم قیدو سه بار وسط کار م. کردم
  . سه روز رو تحمل کردمنی ایبدبخت

  
   ...ی دوستت دارم دنیلیخ!  اومــــم-
  

 لبام و چشمام نی که نگاش بنطوریهم...  صورتم کید جلو، نزد اورسرشو
  :در نوسان بود گفت

  
  !بدجور عاشقت شدم افسون...  عاشقتم -
  
 ها و رنج ها و غصه ها مشغول ی توجه به زمان و مکان و خستگیب

 می بوددهی ساعت بعد که در آغوش هم آروم خوابکی. می هم شددنیبوس
  :گفتم
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  ؟یونه دن خی اومدی با تاکس-
  

  : و گفتدی شد سر شونه مو بوسخم
  
  ... نه -
  
   پس؟-
  
   ...ی شی اگه بگم ناراحت م-
  

  : صورتم زدم کنار و گفتمیموهامو از تو.  ازش فاصله گرفتمیکم
  
   شده؟یزی ناراحت بشم؟ چدی چرا با-
  

  : داد و گفترونی با صدا بنفسشو
  
  ... من شوازی اومده بود فرودگاه پی دوروث-
  
  : گرد شده گفتمیشما چبا
  
  !!؟ی چ-
  
 ی نگرفتم و خواستم با تاکسلشیاصالً هم تحو.  تعجب کردمیلی منم خ-
.  بار باهاش همراه بشمنی آخری اما اصرار و خواهش کرد که براام،یب

راهش .  خوام با سر پائولو قطع رابطه کنمیناچاراً قبول کردم چون نم
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 راه یتو. و اون منو رسوند شدم نشیسوار ماش. هیهم نرنجوندن دوروث
  ... خوشحال بودم یلی بابت خنی زد و من هم از ای نمیحرف چیه
  
  : تخت و گفتی نشست روهوی دی که رسنجای ابه
  
   ...ی راست-
  
  : تعجب گفتمبا
  
   شد؟ی چ-
  
 بهم داد و گفت ی دی سهی بشم ادهی پنشی خواستم از ماشی می وقت-

  ... نزد یما حرفا! هی چدمیازش پرس. حتما تماشا کنم
  

  : کردم و گفتمزی رچشمامو
  
  ؟ی دی س-
  
  ! داده بهمی چنمی تا ببمنی سالن نشی تومیپاشو بر...  آره -
  
 ی رودمی شنل برداشتم کشهیرفتم سر کمد لباس ها و .  جا بلند شدماز

 از اتاق می رفتیی هم رب دوشامبرش رو تنش کرد و دوتالیدن. بدنم
  :ش و گفتمخودمو چسبوندم به. رونیب

  
   هنوز؟یدی رو ندنایمامانت ا ... ی دن-
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 اومدم یوقت.  ما دوتاستی که فقط دنبال کاراچارهی بانیدا...  چرا -
  . زدی باغ قدم میمامان هم تو. رونی رفت بیداشت از خونه م

  
   نزد؟ی مامانت باهات حرف-
  
  چطور؟...  نه -
  
   ...دی منو فهمانی آخه جر-
  

  : و گفتستادیبا تعجب ا. میه بود شدمنی سالن نشوارد
  
  !؟ی چ-
  
  ! نگفتمیزیمن چ ... دی خودش فهم-
  
   خوب ؟-
  
  . تموم مامانمو تموم کنممهیفکر کرده من اومدم کار ن ... یچی ه-
  
  : خشم گفتبا
  
   گفت؟نوی خودش ا-
  
  ! مورد حرف بزنه و منصرفت کنهنی خواد با تو هم در ای آره، تازه م-
  

  :کمرم، هلم داد جلو و گفت ی گذاشت تودستشو
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من تو رو سپردم بهشون و .  زنمی مورد باهاش حرف منی حتما در ا-

 خودتو ناراحت دوارمی ام؟ی گفتیتو چ!  بهت زدههی حرفا چنیا! رفتم
  .ینکرده باش

  
بعدش هم به تو و . خودمو آماده کرده بودم.  بودی برام عادیلی نه، خ-

  ! برهیحرفا تو رو از رو نم نی دونم ایم. عشقت اعتماد دارم
  

 دستشو گذاشت داخل دستگاه و ی دی سو،ی زد و رفت سمت استریلبخند
 اش نهی کاناپه و من سرمو به به سی رومی نشستییدو تا. اومد سمت من

 شده و منتظر لود شدن رهی خونیزی که به صفحه تلونطوریهم.  دادمهیتک
  : گفتی دنمی بودی دیس
  
  ن؟ سوال بپرسم افسوهی -
  
  ... هوم -
  
  ؟ی هستی تو از رابطه با من راض-
  

  : نگاش کردم و گفتمطنتی به طرفش، با شدمیچرخ
  
   ...یلی آره خ-
  
  : و گفتدی بوسمویشونیپ

  
   مطمئن؟-
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 زده ام جانی هنیا. ی از خودت به فکر منشتری بیلی آره، چون تو خ-
  ! کنهیم
  

  : بم شده بودصداش
  
  . دوستت دارمیلی خوب چون خ-
  

 بلند شد و من وی استری بگم که صدایزی چشمک زدم و خواستم چبهش
  . بودونی صفحه تلوزی روی دوروثریتصو. ونیزی سمت صفحه تلودمیچرخ

  
. ی هستزی کنم تو ونی رو پر ملمی فنیاالن که دارم ا ... ی سالم دن-

 ییزایچ. ادوارد زنگ زد و افسون رو دعوت کرد. امشب تولد ادوارده
 وقت تورو اونجور چیبه قول تو من ه. ی دنی ازشون خبر ندارهست که تو

. ی بودزیتو برام عز! اما ازدواج با تو آرزوم بود.  دوست نداشتمدیکه با
.  که اتفاق افتاده ببندمیعی وقای تونم چشمامو روی هم نمنی همیبرا
 که افسون مدت ها دوست دختر ادوارد بود و ی بدوندیتو با ... یدن

 دونم چرا با وجود داشتن تو باز هم دور و ینم. هنوز هم هستمتاسفانه 
! ی ازش بپرسنویبهتره خودت ا.  پلکه و باهاش رابطه دارهیبر ادوارد م

. ی نگاه کنلمی فنیبهتره خوب به ا.  نشو، من برات مدرک دارمیصبانع
 یکی.  ادوارد دعوتم نکردهیعنی.  ادوارد رو ندارمیالیمن حق رفتن به و

 ری بگمی و درست تصمنیخوب بب. رهی گی ملمی ره و برات فیتام ماز دوس
...  

  
بدنم .  نداشت دروغ نگفتمانی رگ هام جری توگهی دی خونچی بگم هاگه

 رو خاموش وی تونستم دست دراز کنم و استریکاش م. دی شد و رنگم پرخی
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 نگاه کنم ی تونستم به دنی نمیحت.  تونستم داد بزنم دروغهیکاش م. کنم
 و جون از بدنم ی ویزل زده بودم به صفحه ت. نمی عکس العملش رو ببو
 ادوارد شدم و یالی بود که من وارد وی وقتیصحنه بعد.  زدی پر ماشتد

منتظر بودم صحنه پس زدن منو هم نشون بده، اما . ادوارد منو بغل کرد
 رو یسکی والسی بود که ادوارد گی صحنه ایصحنه بعد.  قطع شدلمیف

.  خوردمی دستشو رد نکنم جرعه انکهی دهنم و من به خاطر ایلوگرفت ج
 ی با هم بود و بعد باال رفتنمون از پله ها و رفتن تودنمونی رقصعدصحنه ب

 ینم. لمی ادوارد و قطع شدن فدنیبوس! اتاق ادوارد و صحنه مرگ من
 باالخره زهر خودشو یدوروث.  بردارمیتونستم چشم از صفحه برفک

 داشتم که ی چه حرفگهید!  کردم؟ی چطور بهش ثابت مدیباحاال . ختیر
 کردم نگاش دای که از دور شونه ام باز شد تازه جرئت پلیدست دن. بزنم
 یپلکاش م.  موهاش و چشماشو بسته بودیدستاشو فرو کرده بود تو. کنم
 هی دی کردم بای از خودم دفاع مدیبا.  بغض به گلوم حمله کردد،یلرز

  . گفتمی میزیچ
  
   ...ی دن-
  
 صداش گرفته نقدریچرا ا. ومدی ی وسط حرفم، صداش به زور در مدیپر

  د؟ی لرزیبود؟ چرا صداش م
  
   ...ی رقصی نمگهی کس دچی با هی تو گفت-
  

  : توجه به هق هق من گفتیب.  و به هق هق افتادمدی ترکبغضم
  
   ...یزاری بگهی دی از تماس با مردای گفت-
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  :دمینال
  
  !ی دنــــ-
  
  : مو به تنم راست کردادشیرف
  
  !!! نگویچیه!  حرف نزن-
  

انگار افسارش . از جا بلند شد.  دستام پوشوندم و زار زدمنی بصورتمو
  : کرد و گفتنی رو پخش زمزی میظرف و ظروف رو.  بودختهیگس

  
  هان؟! ؟یاوردیطاقت ن!  فقط سه روز نبودم افسون-
  
  ... داد ی تونستم بگم؟ اون اصالً بهم فرصت نمی میچ
  
 آره؟ ؟ی لهم کنی خواستی م؟ی منو بشکنی خواستیم!  چرا نشناختمت-
 ی خواستی م؟ی چیعنی عاشق شدن و شکستن ی بهم بفهمونی خواستیم

  !!!؟یریانتقام بگ
  

  : صورتم برداشتم و گفتمی از جلودستمو
  
  ... به خدا ی دن-
  

. رونیب زده بودن شیشونی گردن و پی از خشم سرخ شده و رگهاصورتش
  :دیباز داد کش
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فکر کردم .  ات رو خوردمبندهی ظاهر فرنیگول هم!  نگویچی گفتم ه-
بهت گفته .  کردمیاما اشتباه م! یفکر کردم کوتاه اومد! یدیمنو بخش

   نه؟ایگفته بودم . یبودم دوست ندارم با ادوارد باش
  

  ! و بسنی و نگاه کردنش بود، همختنی فقط اشک رجوابش
  
 ... یاز دستش مشروب خورد ... یبغلش کرد... تولدش  ی تو رفت-

  ...بعدش هم ! شیدیبوس ... یدیباهاش رقص
  
  ! به خدا نهی نه دن-
  
  !دمی خودم دی با چشمایلعنت!!!  نــــــه-
  

 صحنه ی کرد و آورد روی رو دوباره پللمیف.  رو برداشتونیزی تلوکنترل
، صداش پر از بغض شد و  شکستهوی.  از پله ها باالمی که با هم رفتیا

  :گفت
  
 از ی چه جورنیبب. ی داشتجانی هنقدری همقاًی با من بودن هم دقی برا-

  !نیبب...  باال یپله ها رفت
  

  :دیداد کش. نمی خواستم ببی چرخوندم اون سمت، نمسرمو
  
  !ی لعنتنی گم ببی م-
  

 مشخص بود.  اتاقی تومیبا ادوارد رفت. ونیزی چشم دوختم به تلوناچار
.  با ما وارد اتاق نشدی کسگهیچون د.  رو گوشه اتاق نصب کردننیدورب
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 دستش رو برد باال و لیدن. دی سمت ادوارد و ادوارد منو بوسدمیمن چرخ
. نی زمینشستم رو.  قطع شدریتصو. دی کوبونیزی تلویکنترل رو محکم تو

  :ضجه زدم
  
 ی میکه دار ستی نی جورنیبه خدا ا...  خوان خرابم کنن ی به خدا م-
   ...ینیب

  
 چه لی من با دنایخدا.  زدی صورتش برق میاشک رو.  به طرفماومد
از ! یمتی اما به چه قدمی خواستم رسی که میزی به اون چقایدق! کردم

 خواستم چرا خدا؟ تازه داشتم ی نمگهیدست دادن عشقم؟ حاال که د
 خواد یمفکر کردم .  باالنی زمی از رودیمنو کش. احساس آرامش کردم

.  بغلشی تودیاما با خشم منو کش.  صورتمی گرفتم جلوستمود. کتکتم بزنه
 ینم.  و اونطرف بدنم خشک شدنطرفی سر جام موندم و دستام اریمتح

 که با نطوری همد،ی طول نکشیلیسکوتش خ!  باور کنموی چدیدونستم با
  : گفتی با زارخت،ی ری و اشک مدیی بویولع منو م

  
 نابودم ؟ی فهمیم...  افسون یرم؟ چطور؟ نابودم کرد چطور ازت بگذ-

  ... گم ی مکیبهت تبر ... یدیبه خواسته ات رس ... یکرد
  

  ... رفت لی و دننی زمی حرف ولم کرد، ولو شدم رونی از ابعد
  

***  
  

 رو که یهر راه!  نداشتی ادهی نداشت، التماس هم فای ادهی فاهیگر
 همه بسته بود و یتاقش رو به رو در الیدن. امتحان کردم جواب نداد

 شد بره ی که مجبور می روز فقط مواقعنیب.  کردی دود مگاریفقط س
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 تفاوت ی من بدهیبه ظاهر رنگ پر. رونی بومدی یدفترش از اتاقش م
 به یلی خلیاوا.  از سنگ شده بودلیدن.  رفتی و مخت اندای مینگاه

 انی و داهی و دابتزایال.  نداشتی اجهی اما نتدمیچی پیدست و پاش م
. دنی پرسی می تونستن بزنن و نه سوالی مینه حرف.  مونده بودنریمتح

  : جمله گفتهی ی فقط تولیدن
  
   ...می شدمونیمن و افسون پش! نی رو فراموش کنزی همه چ-
  

 تموم زی همه چی راحتنیبه ا.  با بهت نگاش کردنهی با دهن باز و با بقمن
  :دیچی گوشم پی تولی دنیصدا! شد؟

  
 کنم از ی با همه وجودم آرزو می کردانتی که بفهمم بهم خی روز-

  ! کنمی و بعد محوت می محو بشمیزندگ
  
اما خودش بدتر از من داشت .  محو کنهشی قصد داشت منو از زندگلیدن

 ه،ی چانی کرد تا بفهمه جرکی خودشو به من نزدانیدا!  رفتی ملیتحل
 رفت، اما لی بارها به اتاق دنزابتیال!  جز سکوت نبودیزیاما جوابش چ

 هفته پر کابوس عزمم رو هیبعد از گذشت .  هم نشکستلی دنیقفل لب ها
 یب.  حرفام آماده استدنی شنی برالی کردم دنی حس مکردم،جزم 

.  رو باز کردم و رفتم توی در اتاق دنفتهی که ممکن بود بیتوجه به اتفاق
  :دی همونجا سر جاش داد کشهنوز کامل وارد اتاق نشده بودم که از

  
   تو؟ادی نیمگه نگفتم کس! ه؟ی ک-
  

 شده رهی بود و به سقف خدهی تخت دراز کشیرو.  بوددهی منو ندهنوز
  :همه جسارتم رو جمع کردم و گفتم... رفتم به سمتش . بود
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  م؟ی شه با هم حرف بزنیم ... ی دن-
  
 ی رونگام. دی باریاز چشماش خون م.  تختی نشست روخی سیدن

.  دستش مشت شده بودی من توی از لباس خوابایکی.  موندرهیدستاش خ
 شد و ری صحنه اشکم سرازنی ادنی کرد؟ با دی کار میداشت با خودش چ

  :گفتم
  
 ی که تو بگیبعد هر چ... تو رو خدا بذار من حرف بزنم  ... ی دن-

  !قبوله
  
رت کرد  دستش رو پیلباس تو.  تختی داد به پشتهی نشست و تکلیدن

  :اونطرف و غضبناک گفت
  
  ... شنوم ی م-
  
  
  

 که اجازه نداد و به شدت دستشو رمی تخت، خواستم دستشو بگی رونشستم
  : گفتظیخواستم حرف بزنم که با غ.  عقبدیکش

  
  
  
  !هی بدون گر-
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شروع کردم به حرف زدن، . رمی اشک هامو بگزشی ری کردم جلویسع
 دنیاز شن.  دونستیوب م خیلی گفتم که خودش خی رو مییزایچ

در .  بودمستادهی که جلوش ای لحظه انیحرفاش پشت در اتاق گفتم تا هم
 وارینگاش به د.  کردی کرد، اما نگام نمیسکوت به حرفام گوش م

حاال نوبت .  حرفام تموم شد سکوت کردمه همیوقت.  تخت بودیروبرو
  : و گفتدی کشقیچند تا نفس عم... اون بود 

  
 کجاست؟ امیاون پ!  گذاشته؟امی پتی گوشی ادوارد روی گی مگه نم-

   کو؟ی بده؟ اون نقاشی نقاشهی خواست بهت ی می گیمگه نم
  
  : و گنگ نگاش کردم، با خشم گفتجیگ
  
 که ازشون ییزای چنی گم کجاست ایم! ستی نگاه جواب من ننی ا-

قبول که ...  تولد ادوارد ی رفتی دلسوزی قبول که برا؟ی زنیحرف م
 تا دست یدیقبول که باهاش رقص ... ی رو به من بگزی همه چی خواستیم

 مدرک نشون بده تا بتونم دلمو هی حداقل بهم یاما لعنت! از سرت برداره
  ! خوش کنم

  
 ادوارد رو پاک کرده بودم یامای من همه پن؟ی بدتر از ای بد شناسایخدا

 یالً نقاشمن اص ... ی که برام دردسر نشه و اون نقاشمی گوشیاز رو
  : کردم؟ با تته پته گفتمی کار می چدیحاال با! دمیند
  
 و ناراحت ینی ببنکهی از ادمی ترسیم.  پاک کردماماشوی من پل،ی دن-
 من از اتاق خارج انی اصالً چون بعد از اون جردمی رو هم ندینقاش. یبش

  .شدم
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. نم کرد قانعش کی بود که انگار التماس می نگام کرد، نگاهش طورلیدن
.  خواست که قانع بشهیاما اون نم! اما چطور؟ من همه حرفامو زده بودم

  : زمزمه وار گفتلیدن
  
 ی اس ام اساشو پاک می وقتد،ی ادوارد بهت زنگ زد و رنگت پری وقت-

 اگه ی بهم گفتیوقت.  فهممی واقعاً نمی کردی که من نفهمم و فک میکرد
 ته دمی دی رو منای ایوقت.  دمی نشون می چه عکس العملی کنانتیخ

افسون .  کردمیاما دائم تو رو تبرئه م!  دادی بهم دست میدلم حس بد
 تو صانهی و حری همه چری دوست دارم بزنم زیلیخ!  توئههیز بر علیهمه چ

  ... شه ینم!  شهیرو واسه خودم نگه دارم، اما نم
  
  ... که ی فهمی می فرصت بدهیاگه بهم .  کنمیخواهش م! لی دن-
  
  ... افسون رونی برو ب-
  
  !ی دن-
  

  :دی کشداد
  
  ...برو !  عذابــــم ندهنقدریا! رونی برو ب-
  
ته دلم به بخشش .  به فرصت داشتازی هنوز هم ندیشا.  جا بلند شدماز
 تخت و از یخودمو انداختم رو.  اتاق خودمیرفتم تو.  داشتمدی امیدن

  ...ته دل زار زدم 
  

***  
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  !خانوم...  خانوم -
  
 با نیکروال.  تخت و آباژور کنار تخت رو روشن کردمی نشستم روافص

 به ساعت انداختم ساعت دو ینگاه.  بودستادهی وسط اتاق اشونیظاهر پر
  : و گفتمنییبا ترس از تخت اومدم پا.  شب بودمین

  
  !ن؟ی شده کروالی چ-
  
 ستیحالشون اصال خوب ن.  اتاق آقامی برنیای کنم بی خانوم خواهش م-
...  
  
 رهی دو اتاق و دستگنی سمت در بدمیپر.  بگهیزی صبر نکردم که چگهید

.  قفلش کرده بودی وقت بود که دنیلیخ!  قفل بودیلعنت. رو چرخوندم
 ی هم پشت سرم منیکروال. رونی و از اتاق رفتم بیرفتم سمت در اصل

 بودن و ستادهیدو تا از خدمتکارا پشت در ا.  باز بودیدر اتاق دن. ومدی
 با لیدن. محکم پسشون زدم و رفتم تو.  کردنی با هم پچ پچ متنداش

 ی سعهی خمار و سرخ، لب تخت نشسته بود و دایظاهر آشفته، با چشما
 بود و با ستادهی تخت با لباس خواب انیی پاانیدا. ارهیداشت لباساشو در ب

 یم.  نبودزابتی از الیاما خبر.  شده بودرهی صحنه خنی به اینگران
 و هیرفتم سمت دا.  خوابهی خوره و میستم که شبا قرص خواب مدون

  :گفتم
  
  ! شده؟ی چ-
  

  : سمت من و گفتدی با خشم چرخهیدا
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 روز افتاده نی که به ای با دنی کار کردیچ!  از تو بپرسمدی من بانوی ا-
  !؟
  
  : گفتهی با همون حالت خمار نگام کرد و کش دار رو به دایدن
  
   ...رونی بنی بر-
  
  : غر زدهیاد
  
  .رونی زنه بیمشروب از تو چشمات هم داره م.  تو حرف نزن-
  

  : با تمسخر گفتانیدا
  
  . شهی کنارش منفجر ممیری بگتی کبرهی!  الکلهلکشی همه ه-
  

 هیدا. سرمو با افسوس تکون دادم و رفتم به طرفش! یدن!  منیخدا
 کرواتش مشغول باز کردن. کتشو باالخره در آورد و پرت کرد اون طرف

  .شد
  

  : و گفتمهی رو گذاشتم سر شونه دادستم
  
  ... به مننشی بسپارهی دا-
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 یرفتم نشستم کنارش و به نرم.  چپ چپ نگام کرد و رفت کنارهیدا
 دیسرمو کش.  چونه مریدستشو گذاشت ز. مشغول باز کردن کرواتش شدم

  :سمت باال و گفت
  
  ؟ی ری مشمی از پیدار!  افســــون من-
  

 توجه به حالش یب.  تکون دادمنی دهنم و سرمو به طرفی تودمیکش لبامو
خواستم دکمه .  کتشکیکروات رو باز کردم و انداختم اون طرف نزد

 بغلش و با خشونت ی تودی منو کشهوی رو باز کنم که رهنشی پیها
 بلند شد و بعدش به سرعت اتاق هی و داانی گفتن دانی هیصدا. دمیبوس

اشک از چشمام . رمی رو بگلی دنیتونستم جلو ینم.  کردنیرو خال
 یعیاون حال طب!  کنهیاما گذاشتم خودشو خال.  صورتمی روختیر

بعد از .  تونستم ازش داشتم باشمی نمنی از اشتری هم بینداشت و انتظار
  : گردنم و گفتی خسته شد سرش رو فرو کرد تودنمی از بوسنکهیا

  
  ! بغل کردنتیبرا... ا تو  بودن بی دلم برات تنگ شده بود، برا-
  

  :دمینال
  
  !ی دن-
  
 یمن چطور بدون تو زندگ! ی ذاری منو تنها میدار ... ی ری می دار-

  کنم؟
  
   ...ی رم دنی نمیی من جا-
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  : تخت و گفتی کامل رودی دور کمرم، منو کشدیچی پدستش
  
آره  ... رمی می تو می و من بی ریتو م ... ی بردیبا ... ی ری چرا م-
   کار کردم؟یمن چ!! من چه کردم افسون؟ ! رمیم یم
  
به .  نگفتمیزی چگهی گه، پس دی مونی داره هذی مستی دونستم که تویم

 آورد و همونطور که سر شونه هامو نیی لباس خوابم رو پای بندهاینرم
  : گفتدی بوسیم
  
 یم.  خواد باهات باشمی بار اونطور که دلم منی آخری خوام برای م-

   ...گهی بار دهیفقط  ... ی حس کنم که تو مال منگهیار د بهیخوام 
  

جلوشو نگرفتم و باز . ومدی ی که از دستم بر میتنها کار.  کردمی مهیگر
 منو ببخشه دی که شادی امنیبا ا.  پر از عطشش شدمیایهم باهاش وارد دن

...  
  

 دهیچی بودم و دورم مالفه پلی تخت دنی که چشم باز کردم هنوز روصبح
 و دستمو آوردم باال تا بتونم ساعتمو دمیابروهامو در هم کش. ه بودشد

 کت شلوار یدن.  ظهر بود، سر جام غلت زدمازدهیساعت . نگاه کنم
 یبا صدا.  بودشی مشغول بستن ساعت مچنهی آی جلوی و رسمدهیپوش

  :گرفته گفتم
  
   ...ی دن-
  

  : به سمتم برگرده گفتنکهی ابدون
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 انتظار رفتار شبی دانیبعد از جر!  بگمی چدی دونستم بای بله؟نم-
 ام نهی سیمالفه رو تا رو.  باال و نشستمدمیخودمو کش.  رو داشتمیبهتر

  :صداش بلند شد.  ام رو فشردمقهی و با دو دست شقدمیباال کش
  
  .می وقت ندارشتریدو ساعت ب ... می بردیبا ... ی بهتره بلند ش-
  
  : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
  
  م؟یا بر کج-
  
  .ی فهمی خودت می و آماده بشی اگه از جا بلند ش-
  

اما کمد .  نبود، از جا بلند شدم و رفتم سمت کمد لباس هامی اچاره
  : بود، با تعجب گفتمیخال

  
  ! منیلباس ها ... ی دن-
  
 برگردونم به اتاق شی رو چند روز پنجای ای که آورده بودیی لباسا-

  ...خودت 
  

.  اتاق خودمیو راهمو کج کردم سمت در که برم تو در هم شد ابروهام
صداش دوباره بلند شد .  بودم دور خودمدهیچی پیمالفه رو دو دست

  : زد گفتی دستش عطر می که به ساعد هانطوریهم
  
  ... تختته رو بپوش ی که روی همون لباس-
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 یوارد اتاق که شدم ب. رونی و رفتم از اتاق بدمی رو از داخل جولپم
 هی.  تخت بودی که روییه کمد لباس هام رفتم سمت لباس هاتوجه ب

. ی شکالتی رنگ، با شلوار کتون کرم و کفش های بلند شکالتیپالتو
 پالتو ی بود که رویری سوال داشت شال کرم رنگ حری که برام جایزیچ

 می دستفیک.  دستمی و شال رو گرفتم تودمی ها رو پوشلباس. افتاده بود
راه افتادم از پله . رونیود رو برداشتم و رفتم از اتاق بهم که گوشه تخت ب

 و هیکنارش دا.  بودستادهی درهم ای پله ها با اخم هانیی پالیدن. نییها پا
. ن بودستادهی از خدمتکارا اگهی و چند تا دزابتی و الانی و دانیکروال

 رفتار کنم ی کردم طوری و سعنییرفتم از پله ها پا!  چه خبر بود؟نجایا
 رو ریبعد از سالم کردن به همه شال حر. فتادهی نی اتفاقچی هیعنیکه 

  :گرفتم باال و گفتم
  
  ؟ی دنهی چنی ا-
  
  : گفتی معمولیلی خیدن
  
  ... شه ی الزمت مف،ی بذارش داخل ک-
  

  : جلو اومد و گفتهیدا
  
  ؟ی دنی گردی زود بر م-
  
  ... نگران نباش ه،ی آره دا-
  
  : با خباثت گفتزابتیال
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  . کردی مدی کارو از اول بابات بانی ا،ی دنی کنی میار خوب ک-
  
  : اخم کرد و گفتیدن
  
  . در موردش حرف نزنی دونی نمیزی چیوقت!  بس کن مامان-
  
  : رو بغل کرد و گفتی دنانیدا.  جهت شاد شدمی بلی دنی طرفداراز
  
  ؟ی دی قول منمت،ی ببشبی مثل دگهی دوست ندارم د-
  
  : گفت تکون داد وی سرلیدن
  
  ... ها گذرا هستن ی سختان،ی داالی خی ب-
  

 مرد اومد تو و ی از خدمتکارایکی.  بودمستادهی انشونی و گنگ بجی گمن
  :گفت

  
  . آماده استنی آقا ماش-
  
  : تکون داد و گفتی سرلیدن
  
  ... افسون می بر-
  

اول از .  برام گنگ بودزی چهی!  درست نبودیزی چهی.  نگاش کردمفقط
  : بغلش و گفتی تودیمنو کش.  اومد به سمتمنایهمه دا
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پاک !  چشماتهی تو تویپاک.  کنمی رو در مورد تو باور نمیچی من ه-
  ... ها گذران ی سختیبه قول دن! بمون

  
  : گفتمآروم

  
  ان؟ی چه خبره دانجای ا-
  

  : تکون داد و گفتسرشو
  
   ...ی فهمی م-
  

  : گفتشهیمحکم مثل هم.  اومد جلو و فقط دستمو فشردهی داانی از دابعد
  
 دونم یمن نم!  باشی دختر حرف گوش کنشهیهم.  مواظب خودت باش-
!  نبودهی خوبزی که بوده چیاما هر چ.  اومدهشی پی چی تو و دننیب

 نیا!  دهی گستاخ بودن کار دست آدم مشهیهم. ی کردیچیالبد سرپ
  . باشهادتی

  
 ی تودیرف منو محکم کش بود که اومد جلو و بدون حنی کروالهی از دابعد

  :در گوشم زمزمه کرد. بغلش
  
  . شهی دلم براتون تنگ م-
  

  : بلند گفتمی بار با صدانی عقب و ادمی کشخودمو
  
  !یدن!!  چه خبره؟نجای ا-
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  : رفت سمت در و گفتیدن
  
  ... دنبال من ای ب-
  

 داشت؟ چرا همه باهام ی خواست منو کجا ببره؟ چه قصدیم! یلعنت
 ی افتاد؟ نکنه منو برای داشت میکردن؟ چه اتفاق ی میخداحافظ

 ینه نم! اینه خدا.  برام محالهی از دنیدور!  از خودش دور کنه؟شهیهم
به .  مهم نبودی کسیاما انگار برا. دی لرزیچونه ام کم کم داشت م. تونم

.  کردی بود و نگام مستادهی انهی که دست به سزابتی الیخصوص برا
 هم دیشا. در ساختمون پشت سرم بسته شد. ه افتادم رالیناچار همراه دن

 ی مشکنی کنار ماشلیدن!  اون خونه بسته شدیپرونده افسون بود که برا
 رو باز نگه داشته بود و منتظر من نیدر عقب ماش.  بودستادهیرنگش ا

 نییاز پله ها رفتم پا. گهی سمت دهی صورتش رو چرخوند به دنمیبا د. بود
 هم نشست کنارم و در رو لیدن.  شدمنیسوار ماش ی حرفچیو بدون ه

 ی حرفی و نه دندمی پرسیزینه چ. راننده هم سوار شد و راه افتاد. بست
 دادم و هی تکی صندلیسرم رو به پشت. میزد که بفهمم قراره کجا بر

 نقدریا.  نگمیچی دادم هی محیترج.  اطرافم شدمر مناظیمشغول تماشا
 نکهی ای برا؟ی چی پس حرف بزنم برادمی ندی اجهی نتچیحرف زدم و ه

 خواستمم ی گلوم غلبه کنم اما نمی تونستم به بغض توی بشکنم؟ نمشتریب
   ...یطی شراچیتحت ه.  کنمهیگر
  

 هی باالخره لی رفت، دنی مشی شکافت و پی در سکوت جاده رو منیماش
 کت کرم ی که رویی پالتوبی جیدستش رو فرو کرد تو. تکون خورد

.  و گرفتش سمت منرونی بدی دفترچه کهنه کشهی بود و دیشرنگش پو
  :دفترچه رو گرفتم و با تعجب گفتم
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  ه؟ی چنی ا-
  

  : شد و گفترونی مناظر بیمشغول تماشا.  برگردوندصوترشو
  
  ... خاطرات مامانت -
  
 یدست خط مامانو خوب م.  ولع مشغول ورق زدن دفترچه شدمبا

 چطور لیپس دن!  نوشته شده بودیرساما همه خاطرات که به فا. شناختم
  :اونا رو خونده بود؟ نتونستم سکوت کنم و گفتم

  
  ؟ی رو چطور خوندنای اون موقع ، ای بلد نبودی تو که فارس-
  

  :گفت.  نگام نکردبازم
  
  ... از دوستام برام ترجمه اش کرد یکی دادم به -
  
کردم؟ همه  نداشی همه وقت پنی که من ای کرددای دفترو پنی از کجا ا-

  . توشون نبودیزی چنی همچی من بود، ولشی مامان پلیوسا
  
 خواست از چشم تو دور ی مدی لئوناردو پنهان شده بود، شالی وسای تو-

  .بمونه
  

 کردم یحس م.  بغلم، چشمامو بستمی تودمی و دفتر رو کشدمی رو گزلبم
 دی شا!اما تو نه. دمیمن تو رو بخش!  رحمی بلیمامان رو بغل کردم، دن

 رو نسبت لی دنتی که اول کردم ذهنییهم مقصر خودم بودم، من با کارا
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 کار آخر نی به من شک داشت و با اشهی هملیدن. به خودم خراب کردم
 صبر دیبا.  مشکل باشهنی زمان حالل ادیشا.  در هم شکستاعتمادشهمه 
  ازلیدن.  چشمامو باز کردمنیبا توقف ماش! سخته اما مجبورم... کنم 
همراه راننده داشتن چمدون ! می فرودگاه بودیتو.  شدادهی پنیماش

با تعجب سر جام خشک .  کردنی رو از صندوق عقب خارج میبزرگ
   کار کنه؟ی خواست با من چی میدن!  بشم؟دی تبعودبه کجا قرار ب! شدم

  
  : پالتوش چنگ زدمقهی رفت طرفش و به اوردمی نطاقت

  
   ...ی دن-
  

 شده یخی یچشماش چرا مثل دو گو.  به طرفمدیرخ نکرد، اما چنگام
  : گفتمی وقتدی لرزیبودن؟ صدام م

  
  ؟ی منو ببری خوای کجا م-
  

 بار زجر بود و نی چشماش ای کردم، تویاشتباه نم.  نگام کردباالخره
  : ناقوس مرگ بودنیصداش برام ع. یمونیغصه و عذاب و پش

  
  !رانیا...  کشورت -
  

***  
  
 و چطور می شدمایچطور گذشت و چطور سوار هواپ زمان هی بقنکهیا

 که خودم هیزی فرود اومد چرانی خاک ای پرواز کرد و چطور رومایهواپ
نه  ... ینه اشک.  فرو رفته بودمی خبری بیای دنیانگار تو! دمیهم نفهم
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.  رفتمی طرف به اون طرف منی از الیدنبال دن! ینه حرف ... یبغض
 میوارد سالن فرودگاه که شد. ال مامانش جوجه اردک دنبهی نیدرست ع

  :دمیصداشو شن
  
  ... شالت افتاده -
  

 بودم و نداختهی سرم نی که تا االن رویزیچ.  سمت شالمدمی رو کشدستم
 گرفت و لیچمدون ها رو تحو.  بود که بلد نباشم نگهش دارمیعیطب

ام  بردی افتاد باادشی حال بود که ی بدنم َلخت و بنقدریا. دیدستمو کش
  :دینگام کرد و باالخره پرس. نگران بشه

  
  ؟یستی خوب ن-
  

  :دمیکامال مشخص بود، با زور نال!  نداشتدنیپرس
  
   ...ی دناری بال رو به روزم ننی منو بکش اما ا-
  

  : من نبودی اونم کم از صدای جگر سوز بود، صداآهش
  
  ! تو هستن و در صمن دوستت دارنلی اونا فام-
  

 خودشو نشون داد و هوی شده بود ی حنجره ام مخفیتو که تا االن ییصدا
  :دمیداد کش
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اونا .  که مامانم نداشتنطوریهم!  ندارمیتی اهمچی اونا هی من برا-
 یشماها منو هم م... مامانت ... تو ... اونا . باعث مرگ مامانم شدن

  !نیکش
  

  : محکم گرفت و گفتدستمو
  
  ! کننین به ما نگاه مآروم باش افسون، همه دار! ـــــــــسی ه-
  
 ی بهم منجای خراب شده؟ حالم از انی ای توی منو آوردی چی برا-

  . کردی خوب بود مامانم ازش فرار نمنجایاگه ا. خوره
  
  ! افسون-
  
 به شکنجه ی راضیتو اگه منو دوست داشت. زارمی اسم منو نبر، از توام ب-

  !رمیم بم همون لندن به درد خودی توی ذاشتیم. ی شدیکردنم نم
  

 هی.  تعجب داشتیبراشون جا.  کردنی نگامون مرتی داشتن با حهمه
 با هم دعوا گهی زبون دهی داشتن با انی ی میزن و مرد که به نظر خارج

  : تونست منو آروم کنه، گفتمی کرد نمی می هر کارلیدن!  کردنیم
  
.  دنی اونا منو هم مثل مامانم عذاب م؟ی چی خونه اونا برای برم تو-

  ؟ی دنی شی من مدنی به عذاب کشیچرا راض
  
  :دی بغلش و غری تودی منو کشلی دفعه دنهی
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 من اصالً به فکرت ی فکر کرد؟ی فکر کردیتو چ! ی ساکت شو لعنت-
 قیمن خودم خوب تحق. ی باشزای چنی تو نگران استی الزم نستم؟ین

 تو گهی دمهی دنبال نی هستی تو کدمی که فهمی از همون زمانقاًیدق. کردم
 دنی دیبرا. باهاشون مکاتبه کردم.  کردمداشونیپ.  کشور گشتمنی ایتو

بچه هاشون ... خاله هات ...  ات ییدا... پدر بزرگت !  زدنی مهتو له ل
البته من جرئت !  لندنانی مراسم ازدواجت بیقرار بود همه شون برا... 

تو رو ازم  دمی ترسیم. ی کنی با من ازدواج مینکردم بهشون بگم دار
 گن از سنت خجالت بکش و بعدش هم تو رو ازم دور یگفتم بهم م. رنیبگ
. رنی اونجا و در برابر عمل انجام شده قرار بگانیصبر کردم تا ب.  کننیم

بهشون گفتم ازدواجت به هم خورده و  ! یهمه چ!  خراب شدیاما همه چ
 یو فکر کردت.  روبرو شدن باهات اماده کردنیاونا همه خودشون رو برا

  .من هنوزم به فکرت هستم!!!  که آزارت بدن؟یی جای ذارم بریمن م
  

 رو لی دنیحرفا.  کنمهی خواستم گریهنوزم نم.  ازش جدا کردمخودمو
اونا .  باشنرفتهی راحت اونا منو پذنقدری شد ایباورم نم.  کردمیباور نم

 ی پاره مبه خونم تشنه بودن و منو تکه.  بودنویتو ذهن من همه شون د
 توجهمون رو به خودش جلب ییخواستم باز جوابشو بدم که صدا. کردن

  :کرد
  
  ! دختر عمه-
  

.  بودستادهی ما ای در چند قدمییمایپسر قد بلند خوش س. دمیچرخ
  : دستش بود انداخت و گفتی که توی به عکسینگاه

  
  ! درسته؟،یتو افسون! ی خودت-
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. ی مرد شرقهی. ش پوش بود و جذاب و خوکلیخوش ه.  نگاش کردمفقط
 پر پشت ی موهای تویدست. اهی درشتش سیپوستش سبزه بود و چشما

  : فرو کرد و با لبخند گفتاهشیس
  
   شاخ در آوردم دختر عمه؟-
  

  : گفتیسی به خودش اومد و به انگلهوی بعد
  
.  کنمی خودمو معرفدیمن با. یستی بلد نیحتما فارس!  منی اوه خدا-
  ... تو نی افشیی پسر دا هستم،ای عرشریام
  

 جلو لی شده بودم دنرهی خای عرشری به امرتی و با حجی از من که گقبل
  ...رفت و باهاش دست داد 

  
  : که داشت گفتییکای آمرسی زد و با همون لهجه سلی لبخندای عرشریام
  
  ! دختر عمه منمی ، قنی باشکی مجستی آقادی شما با-
  
  : سرشو تکون داد و گفتلیدن
  
  ... بدم لشیسالم آوردم بهتون تحو! رسته د-
  
  : و با ترس گفتملی سمت دندمی چرخای عرشری توجه به امیب

  
  ؟ی بری خوای میعنی -
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  : گفتی با لحن با مزه اای عرشری املی از دنقبل
  
  ... شدم یکم کم داشتم نگران م.  دختر عمهدمیصداتو شن!  چه عجب-
  
  : و گفتدی دستمو کشلیدن
  
 بلده حرف بزنه و هم زبونش ی است، وگرنه هم فارس شوکهی کم-

  ! درازهیحساب
  

  :دمیسوالم رو دوباره پرس.  کردی برخورد می عادچقدر
  
  ؟ی بری خوایم ... ی دن-
  
  : و گفتدی کشی آهلیدن
  
  .ی مونم تا مطمئن بشم راحتی می دو سه روز-
  

 یم دیشا.  خدا بزرگ بودگهیتا دو سه روز د. دمی کشی به راحتینفس
  : گفتلیدن. تونستم وادارش کنم منو هم با خودش برگردونه

  
.  فرودگاه استقبال ماادی بی انتظار نداشتم کسا،ی عرشری امی آقا-

  .میای که بمی تونستیم. میخودمون آدرس داشت
  
  : و گفترونی بدی کشلی چمدون منو از دست دنای عرشریام
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 حرفا نیا!  هاستینرای کردم تعارف فقط مخصوص ایفکر م!  بابای ا-
  ! زدی منو دار می که بابا اتومدمی ی اگه نمه؟یچ
  

 رو لی دنیفقط با ترس بازو.  کردمی نمی اصال به حرفاش توجهمن
  : با تعجب گفتلیاما دن.  بودمدهیچسب

  
  ؟ی بابا ات-
  
  : و گفتدی موهاش کشی توی با خنده دستای عرشریام
  
 اسم صداش نی به انیودش نگ خیخواهشاً جلو.  گمی بابا بزرگم رو م-
  ! زنهی که ما رو از پا دار ممی کنیم
  
 بگه فقط سرشو تکون داد یزی چنکهی با تعجب نگاش کرد، اما بدون الیدن

 شد من از ی بود، اما بازم باعث نمیمی پسر صمای عرشریام. و لبخند زد
ز  امی بپرسیزی ما چنکهیبدون ا. ترسم کم کنم و بتونم بهشون اعتماد کنم

  :سالن فرودگاه خارج شد و گفت
  
 و مضطرب ی کم عصبهی استقبال دختر عمه، اما انی خواستن بی همه م-

. بعد از اون فقط من زبانم خوبه.  که من خودم تنها اومدمنهیا. بودن
  . دختر عمه بلد نباشه به زبون ما حرف بزنهدمیترس

  
  : گفتی سمت ما و به فارسدیچرخ

  
  ؟ی کنی میبی غرنقدریچرا ا! دلم آب شد...  بگو یرانی جمله اهی بابا -
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 از ای عرشریچون ام.  ما دو نفر چرخوندنی نگاشو بی با کنجکاولیدن
آب دهنم رو .  متوجه نشده بودلی استفاده کرده بود دنیرانیاصطالحات ا

  : گفتمیسیقورت دادم و به انگل
  
  ! ندارم که بزنمی حرف-
  
  :گفت حرف زدن من یسی توجه به انگلیب

  
  .ی هم ندار،یهم حق دار!  دختر عمه های از رو بستروی شمش-
  

.  به سمت چمدون من هجوم آوردی حرفش تموم نشده بود که مردهنوز
 که ای عرشریام. دسته چمدون رو گرفت و با سرعت اونو با خودش برد

داد .  حرف زدن با من چمدون رو رها کرده بود متوجه بردنش نشدیبرا
  :دمیکش

  
  ...چمدونمو بردن ! د دز-
  
 سمت مرده و چمدون رو ازش دی خورد و دوی تکونای عرشری امهوی

 تی با عصبانای عرشریام.  به سمتشونمی هم با سرعت رفتلیمنو دن. گرفت
  :به مرده گفت

  
 مستر و نی ام؟ی خوای می تاکسمیمگه ما گفت! ی بریکجا م!  عموی ه-
  ... خودمن ی مسافرایدیل

  
  : با خشم گفتای عرشریاز ام هم بدتر مرده
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  !ی زنی مسافر مومدهیاز راه ن!  توئنی مسافراوی چی چ-
  
  : چشماشو گرد کرد و گفتای عرشریام
  
 یدختره رو سکته داد! لموننی فامنایا. ستمی من که مسافر کش نکهی مرت-

  !یدیفکر کرد چمدونشو دزد
  

 داد یفحش م ای عرشری لب به امری ازمون فاصله گرفت اما داشت زمرده
...  

  
  : و گفتدی چمدون رو با خودش کشای عرشریام
  
! رانی اول ورودتون گند زده شد تو تصوراتتون از انی همنی ببخشدی با-

  ! دونمیخودم م
  

  : و گفتدی خندبعد
  
  . جاها پارک کردمنی رو همنمی ماشنیای با من ب-
  

  : چنگ زدم و گفتملی دنی به بازوباز
  
  ... ترسم ی من م-
  
 هردومون شده بود ریبانگی که گری اونجا و غربتی فضاری که تحت تاثلیدن

  : کرد گفتیباهام مهربون تر برخورد م
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  !شتمیمن پ...  نترس -
  
 یچمدون رو تو. ستادی ای رنگی بلند مشکی شاسنی کنار ماشای عرشریام

من عقب نشستم .  باز کردلی من و دنیصندوق عقب جا داد و در ها رو برا
 ناخنام دنی اراده دستم رفت سمت دهنم و شروع به جویب. جلو یو دن

  : دادی هم میحاتی راه افتاد و همزمان توضای عرشریام. کردم
  
به .  دارهی خوبیاما به جاش آدما!  شلوغهیلی دونم که شهرمون خی م-
  .میدی شنینطوریما ا! کی مجستی آقادیالبته ببخش. ستنی ها نی غربیخی

  
 ها سرد بودن، یاگه غرب.  رو فقط من درک کردملی پوزخند دنیمعن
 شلوغ و هرج و ی هاابونیخ.  رفتی نمشی عشق پی حد تونی تا الیدن

 حجاب مسخره ی و گاهابونی خی مردم تویفحاش...  رو ها ادهیمرج پ
 خواستن با حجاب باشن چرا یاگه م.  انداختیخانم ها منو به تعجب م

 حجاب باشن پس ی خواستن بی م بود و اگهرونی همه بنیموهاشون ا
 رد شد نی ماشی که از جلوی زندنی شال سر کرده بودن؟ با دی چیبرا

  : گفتمریمتح
  
   بود؟ی اون ک-
  
  : به سمتم و گفتدی چرخای عرشریام
  
  ؟ی ک-
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 یاشاره به زن.  تونست به سمتم برگردهی ممی پشت چراغ خطر بودچون
 انداخته بود ی رنگاهیرچه سانگار پا.  پوش بوداهیکردم که سر تا پا س

  : شد و گفترهی با دقت به زن خای عرشریام.  سرشیرو
  
  ... بنده خدا هی!  دونم واالی نم-
  
  : گفتمی بار به فارسنیا

  
  ده؟ی پوشهی چنی ا-
  
  : زد و گفتی لبخندای عرشریام
  
 یچه لهجه با مزه ا. ی حرف بزنی فارسی پس باالخره افتخار داد-

  !یدار
  
  :گفتم حوصله یب

  
  ... جواب سوالمو بده -
  

  : کرد و گفتی مصلحتی اسرفه
  
 گن یبهش م. هیرانی ای خانومای از حجاب هایکی نمیا.  چادر بود-

 یمامان منم سرش م.  پوشونهی که همه جا رو مینی بیم. حجاب برتر
  . اگه قداستش حفظ بشههی خوبزیچ. امرزیکرد خدا ب

  
  : گفتمیسی بار به انگلنی ا تکون دادم ودنی به نشونه فهمسرمو
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 چادر رانی ای گفت تویم.  مامان در مورد چادر برام حرف زده بود-

  !نهی کرده، پس چادر ایسر م
  
 بگه یزی مهلت نکرد چیول.  چند لحظه با تعجب نگام کردنهی آی تواز

 خنده ام شیاز نوع رانندگ. فتهیچون چراغ سبز شد و مجبور شد راه ب
.  شدی ملی شد به همون سمت متمای باز مریه مسهر طرف ک.  گرفتیم

 همه باًینه تنها اون که تقر.  خودش نداشتی برای واحدریاصالً مس
 بی غربی عجیزای که داشتم با چنقدریا.  کردنی میندگ راننطوریهم

 اما در یدن.  برده بودمادی رو از یی و جدالی کردم دنیبرخورد م
 لحظه به لحظه چهره اش گرفته  گذروند ویسکوت اطراف رو از نظر م

 وارد ای عرشری امقهیباالخره بعد از گذشت چهل و پنج دق.  شدیتر م
 در بزرگ کی ی بعد هم روبروی لحظاتو پر دار و درخت شد یابانیخ

 که دی طول نکشیزیچ.  بوق گذاشتی و دستش رو روستادی رنگ ادیسف
  : رو باز کرد و گفتشهی شای عرشریدر باز شد و ام

  
  ...باغبون باغ آقا بزرگ !  که در رو باز کرد اسمش آسد باقرهنی ا-
  
.  شدمرهی که در رو باز کرده بود خی ادهی مرد چروکری به پی کنجکاوبا
 هی کم پشت بود اما نکهیموهاش با ا.  کم قوز داشت و انگار خم شده بودهی

 اش گذاشت، اون نهی سی ما دستش رو رودنیبا د.  شده بوددیدست سف
 سبزشو از سرش ی بافتنکی دستش رو به سمت سرش برد کاله کوچیکی

  : و گفترونی برد بشهی سرش رو از شای عرشریام.  خم شدی و کمتبرداش
  
   ...دی آقا سمی چاکر-
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  : لبخند زد دستشو تکون داد و گفترمردیپ
  
  !مهمونا رو ببر که آقا منتظرن. کی آقا کوچزی زبون نر-
  
  : لب غر زدریجاش و ز برگشت سر ای عرشریام
  
 ینم! نگـــو! کی آقا کوچی گی به من مادی ی بهش بگم بدم می ه-

 انگار کی گه آقا کوچی منیهمچ.  سمعک بخرمهی براش دیبا... فهمه که 
  ! دو متره هانهی بیقدو نم.  زنهی کوتوله حرف مهیداره با 

  
 یکه چوب یدر ساختمون اصل.  متوقف شدنی غر زد تا باالخره ماشنقدریا

  .رونی بختنیو خوش تراش بود باز شد و چند مرد و زن و دختر پسر ر
  
  : گفتمیسی ترس به انگلبا
  
  ! شمی نمادهی من پی دن-
  

  : گفتای عرشری امی از دنقبل
  
!  کننی می دارن خودزنجانی از زور هنایا!  خجالت بکش دختر عمه-
  !ستنیآدم خور که ن ... نیی برو پاه؟ی حرفا چنیا

  
  : خشم گفتمبا
  
 ی دی چطور به خودت اجازه می دونی نمیزی چیوقت!  تو حرف نزن-

  ! روز باعث فرار مامان من شدنهی آدما نی ا؟یاظهار فضل کن
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 که ممکن بود ی صورتنی تری چند لحظه به جدی اش توافهی قای عرشریام

  :در اومد و گفت
  
 هی ها یرانیابه قول ما !  نکنی داورشی پی دونی نمیزی چی توام وقت-

  ... نرو یطرفه به قاض
  
  : گفتلی بگم چون دنیزی فرصت نشد چگهید
  
 حرفا باعث آزارش نی که با انجای ااوردمیافسون رو ن!  بس کن آقا-
  .یبش
  

 نی داخل ماشیدست.  تشکر کنم که در سمت من باز شدی از دنخواستم
 ی افته تویه م داری بفهمم چه اتفاقنکهیقبل از ا. رونی بدیاومد و منو کش

 محکمش قرار ی زن فرو رفتم و گونه هام مورد هجوم بوسه هاهیآغوش 
 که وحشت کرده دی بوسی زد و منو میچنان از ته دل زار م. گرفتن

 هی گرنیب.  بوددهی منو بغل نکرده و نبوسینطوری ای به حال کسات! بودم
  : گفتیمدام م

  
! ایخدا...  شه یباورم نم! ی افسانه اهیتو چقدر شب! ی تو دختر افسانه ا-

 شکرت افسانه رو ایخدا...  ممنونم ایخدا. افسانه دوباره متولد شده
  .یبهمون برگردوند

  
 و فشار دی خوب منو بوسنکهیبعد از ا.  کردم خودمو ازش جدا کنمیسع

 ی بود و بستادهی که کنار دستش ای اگهی بغل زن دیداد، پرتم کرد تو
 منو نقدریاما بازم ا.  کردی تر برخورد ممیمال یکی نیا.  زدیصدا زار م
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 ی لحظه احساس راحتهی که نیهم!  خواستم بزنم تو سرشی که مدیبوس
 زده جانی هی هاافهی پشت سرش پناه گرفتم و به ق،ی سمت دندمیکردم پر

  : ما و رو به اون آدما گفتی اومد جلوای عرشریام.  شدمرهیخ
  
 پشت گهی ره دیاالن م! نیو َکل زددختره ر! نیخجالت بکش!  بابای ا-

  . کنهیسرشو هم نگاه نم
  

 بی مسن و به شکل عجباًیتقر.  اومدرونی بای عرشری از پشت سر امیمرد
 و ای عرشریدستشو گذاشت سر شونه ام.  بودای عرشری خود امهی شبیبیغر

  :گفت
  
  ... جان ییدا... افسون ! نمی برو کنار بب-
  

 که با همه وجودم درکش ای ری محبت بهی! د به من پر از محبت بونگاهش
  : دستمو گرفت و آروم گفتلیدن. کردم

  
 دنتیاما مشخصه همه شون از د!  گنی می فهمم چی من که نم-

  ... ترسو رفتار نکن ی بچه هانیع! برو جلو. خوشحالن
  
  ! خوامی من نمی دن-
  
  : وسط حرف ما ها و گفتدی باز پرای عرشریام
  
! رونی اندازنت بی مپایبلغور نکن دختر عمه که با ت نجای ایسی انگل-

تو فکر فرار هم نباش که تو !  بگو همه بفهمنی جورهی ی زنیحرف م
   ...یی ماری اسنجای اگهید
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 پس گردنش که خنده دی محکم کوبا،ی عرشری سمت امدی مرده چرخهمون

  :ام گرفت و گفت
  
   ...قهی الل شو دو دق-
  

  :رو به روم باز کرد و گفتآغوشش .  اومد سمت منبعد
  
  ! بذار ببوسمتایب ... یی داای ب-
  
 نشد، اما دستش رو گذاشت پشت کمرم و یی متوجه حرف دانکهی با الیدن

دستاشو .  چشماشی شدم تورهیخ. ستادمی ایی دایرفتم جلو. هولم داد
  : گفتدی لرزی که میی دور شونه ام و در گوشم با صدادیچیپ

  
  . که از وسط نصفش کرده باشنبی سهی نیع! ی مادرتهی چقدر شب-
  

  : دختر بلند شدهی داد ی لحظه صداهمون
  
 خواهرتو نیخاله ا! یری گی آبغوره منقدری چرا امونیکشت!  اه مامان-

  .جمع کن
  

 هم خودشو از من جدا ییدا.  جوونی سمت دخترا و پسرادی چرخنگاهم
  : گفتدی نگامو دیکرد و وقت

  
  ! کنی هاتو معرفیک هم پالای عرشری ام-
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  : کرد و گفتی مصلحتی باز سرفه اای عرشریام
  
  ! اسمش حوراسترهی گی سگ پاچه منی دختره که عنی ا-
  

  : زدغی بود جی که دختر تپل و بامزه احورا
  
 ی نمی عصبرهیخودت ننه ت دو ساعت دم گوشت آبغوره بگ!  خفه شو-
  !؟یش
  
 نفر منو بغل و نی که اولینوم رو به اون خای با ژست با مزه اای عرشریام

  :آبلمبو کرد گفت
  
  ! داره حتماًازی قالده نهی دخترت نی عمه ا-
  
 دهی حورا که کشی بکشه دختر بغلغی حورا فرصت کنه باز جنکهی قبل از او

  :و خوش اندام بود رو نشون داد و گفت
  
   ...ای تا آسمون هم باهاش فرق داره، نادنی خواهر حورا که البته زم-
  

 عرض ی با من برادی رفت باادشی با لبخند، برعکس حورا که اصالً ایناد
 دی بکنه، جلو اومد و دوبار گونه مو نرم بوسیادب هم که شده خوش و بش

  :و گفت
  
 یمن عکسا ... ی مادرتهی شبیلیتو خ!  افسون ی به خونه خوش اومد-

  !دمیخاله رو د
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  ...ر و پاچه گرفتن نبود االن فرصت داد و هوا.  بهش لبخند زدمناچاراً
  
  : گفتی با لحن بامزه اای عرشریام
  
حورا ...  خواهر حورا ای ، نادایحورا خواهر ناد!  چند بار تکرار کن-

  ...  خواهر حورا ایناد ... ایخواهر ناد
  

  : با خنده گفتای گفت و نادیشی لب اری زحورا
  
  !دی فهمای عرشری بسه ام-
  
  :گفت تکون داد و ی سرای عرشریام
  
  ! دوارمی ام-
  

  : و گفتدی رو جلو کشی اگهی دختر دبعد
  
تکرار  ... ای عرشریتارا خواهر ام!  دختر ُخله هم تاراست، خواهر مننی ا-

   ... ای عرشریتارا خواهر ام! کن
  

با لبخند باهام دست داد و !  زدی اومد جلو، شونزده هفده ساله متارا
  :گفت

  
 ری امنی ایدختر عمه دوما به حرفا ی اوال که به خونه خوش اومد-

  ! خونه خودشهنی تر تو ای گوش نکن که از همه خل تر و روانایعرش
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  : داد زدحورا
  
  ! گهیراست م! ولی ا-
  
 و علت ی شد حضور دنی باعث نمنایاما همه ا.  خنده ام گرفتگهی دنباریا

 و به ی سمت دندمیچرخ.  ببرمادی اون خونه از یحضور خودم رو تو
  : گفتمیسیلانگ

  
 دای ، از من خل تر هم پی همه حرفاشون رو برات ترجمه کنم دندی با-
  ! شهیم
  
 رو با یی جدای لبخند زد، اما لبخندش فوق العاده تلخ بود که تلخلیدن

 صورتم پر زد و نگاه به یلبخند از رو.  کردی آورادیهمه عذاب هاش بهم 
  :فت گیسی کردم که مرموذانه و به انگلای عرشریام
  
  ! خورنتی با لباس می گفتی بفهمن چنایا!  لوت ندمی دی چقدر م-
  
  : گفتمی فارسبه
  
   ...نجای ترسم، حضورم هم ای نمیچیمن از ه!  منو نترسون-
  

  : از پشت سرم گفتلی که دنستی نی بگم دائمخواستم
  
  ! داخل؟نی مراسم رو ببرهی بقستی بهتر ن-
  
  : شده بود گفتلیجه حرف دن بود که متوی که تنها کسای عرشریام
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  ... شه یاآلن تموم م!  اآلن اآلن-
  
  : گفتعی سرو
  
 ی خاله ات، راستیکیدختر اون ! نهی دختره هم اسمش نگیکی نی ا-

تکرار کن ...  خاله افروز ن،ی و مامان نگدهی خاله افشایمامان حورا و ناد
 ای حورا و ناد ماماندیخاله افش ... دی خاله افشی خواهر حورا دختراایناد
 نینگ...  دختر خاله افروز نینگ ... ای مامان حورا و ناددیخاله افش... 

  ... دختر خاله افروز 
  

  : با خنده گفتنینگ.  شده بودمجی گیحساب
  
 مامان افروز من عمراً تو رو به حال خودت ،یری گی مادی کم کم -

  !بذاره
  

 یتوجه به اونا که تو یب.  زد و باز بغض کردی افروز لبخند کمرنگخاله
اونجا . ای عرشری دونستم باز نگامو دوختم به امیدلم همه شون رو مقصر م

 کم سن گهی دیکی و ای عرشری هم سن امیکی.  بودنستادهیدو تا پسر هم ا
  : و گفتدی پسر کم سن و ساله رو جلو کشای عرشریام. و سال تر

  
شونزده  ... دیخاله افش ، پسر ایداداش حورا و ناد!  توله بز حسامهنی ا-

  !سالشه بچه ام
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 زد که ای عرشری به امی محکمیلی سی جدیلی دستشو برد باال و خحسام
 یی اشو صاف کرد و با صدانهیس. بعد هم اومد جلو.  از خندهدنیهمه ترک

  :دو رگه گفت
  
   ...بای خوشبختم خانوم ز-
  

ه چقدر حس بچ!  از خنده، خودم هم خنده ام گرفته بوددنی همه ترکباز
 داد ی که هنوز داشت گونه اش رو ماساژ مای عرشریام.  کردی میبزرگ

  : عقب و گفتدشیاومد گوششو گرفت کش
  
گمشو برو ! بایخانوم ز!  منی شده برازیغوره نشده مو!  بابامینی گمشو م-

  ...سر درست 
  

  : به پسر بزرگتر اشاره کرد و گفتبعدش
  
 یگرفت... پسر خاله افروز  ... نیداداش نگ! نوژن...  داداش گلم -

  ...  خاله افروز ی بچه هانینوژن برادر نگ...  خواهر نوژن نینگ! زم؟یعز
  

 یزی شد فعال چی بودم، اما مگه مجیهنوز گ.  سرمو تکون دادمناچاراً
  : دست انداخت دور شونه ام و گفتییگفت؟ دا

  
  ... وقته منتظرن یلیآقا بزرگ خ...  تو می بچه ها بر-
  
  : گفتای عرشری دستشو برد جلو و رو به املی رفت سمت دنعدشب

  
   ...نمی ببنجای اای بچه ، ب-
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  : جلو اومد و گفتای عرشری رو فشرد ، امیی دوستانه دست دالیدن
  
   جونم بابا؟-
  
  !نی آقا بگو خوش اومدنی به ا-
  
 هم لی حرف باباش رو ترجمه کرد و دنتی در کمال جدای عرشریام

.  تومی رفتای عرشری و امیی داییهمه با هم به راهنما. تشکر کردمتواضعانه 
  : دستمو گرفت و گفتییدا.  خوردمی جم نملیاز کنار دن

  
   ....ای لحظه بهی ، یی دا-
  

  : و گفتملی به دندمیچسب
  
  ... نه -
  

  : کرد گفتی خوب درک میلی که انگار حال منو خییدا
  
 آقا شی خوام ببرمت پی مای ب؟ی ترسی میاز چ! دخترم...  جان یی دا-

  ...بزرگ 
  
  : جلو اومد و گفتای عرشریام
  
  ! دره های زنه آقا جونو میم!  هارهیلی دختره خنی بابا ، ا-
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  :دمی بهش بزنم خودم غری حرفیی دانکهی از اقبل
  
  ! دخالت نکن لطفاًستی که به شما مربوط نی تو کار-
  

  : گفت با لبخندیی باز موند و داای عرشری امدهن
  
 نی تونی فقط تو و نوژن مک،ی مجستی آقایبرو پهلو!  گهی راست م-

 شی برم پیمن افسون رو م.  بهش بد بگذرهنینذار. نیباهاش حرف بزن
  ... شما شی پمیای یبابا و بعد همه با هم م

  
  ... اتاق ی بابا خودت هم بمون تو-
  
  !ری برو ام-
  
 لحظه آخر پر از لینگاه دن.  رو هم با خودش بردلی رفت و دنای عرشریام

.  کنمی سکته مبهی غری آشناهانی انی دونست دارم بیم.  بودنانیاطم
 یخبر نداشت آرامش من فقط و فقط تو.  خواست بهش آرامش بدهیم

 ته ی از اتاقایکی منو به سمت ییبعد از رفتن اونا دا! آغوش خودشه
  :در اتاق رو باز کرد و گفت. ت کردیسالن هدا

  
 زده اش کرد که جانی خبر اومدنت هنقدریا...  جون یی تو دا برو-
  .  تختی شد و افتاد توضیمر
  

  :بهم لبخند زد و گفت.  شدمرهی خیی و با ترس به داستادمی اکنار
  
  ...برو تو . چشمش به در خشک شده.  ساله منتظرهیلی خ-
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 من  اتاق موند ورونی خودش بییدا.  وارد بشمنکهی نداشتم جز ای اچاره

 هم بزرگ بود باًیاتاق روشن و پر نور بود و آخر اتاق که تقر. تنها رفتم تو
وسط اتاق .  بوددهی روش خوابرمردی پهی نفره قرار داشت و هی تخت هی
 بود ماش که به چشی ته استکاننکیع.  باالدی خودشو کشرمردیپ. ستادمیا

  : گفتی لرزونی کرد و با صدانییرو باال پا
  
  ...تر  جلو دخای ب-
  

 مامان ی مرد پدر بزرگم بود، بابانیا.  القلب شده بودم انگاریقص
 فرار نیمامان افسانه از دست ا.  نداشتیتی اهمچیاما برام ه! افسانه

 به قول ای رمردیپ!  و هشت بارستیاونم ب!  خوردهی تو دهننیاز ا. کرد
  : تکون نخوردم گفتدی دی آقا بزرگ وقتای عرشریام
  
  اد؟ی ی م از من بدت-
  

 هی دی زدم، بای حرف مدیبا. واری دادم به دهی بودم تکستادهی که اهمونجا
  : و گفتمدمی کشی گفتم، آهی میزیچ
  
  !ستی درست نی درسته چی دونم چی که نمجمی گنقدری ا-
  

  : نشست کنج لبش و گفتی تلخلبخند
  
  ! کننده استرهی شباهتت به افسانه خ-
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سرمو گرفتم . نی زمیوردم و نشستم رو سر خواریکنار د.  زدمپوزخند
  : دستام و گفتمنیب

  
  ! شباهتنی از انی خوشحال شده باشادی ی بهتون نم-
  

  : بغض آلود شده بودصداش
  
 دختر من بود، اما داغ نی ترزی افسانه عز؟ی زنی حرفو منی چرا ا-

  !خودشو به دلم گذاشت
  

  : و گفتدی کشیآه.  پوزخند بودهی فقط جوابش
  
هم افسانه رو از دست دادم و هم افرا رو .  دق کردشی از دور مادرش-

.  کردمی می دوباره افسانه زندگدنی ددیبعد از مرگ افرا فقط به ام... 
 دونستم که اون دختر اگه یخوب م. خدا شاهده چقدر دنبالش گشتم

!  دهی پروا باشه سرشو به باد می همونقدر بشی تموم زندگیبخواد تو
  .دادم ی ماتش نجدیبا
  
  : و گفتدی بغضش ترکدی که رسنجای ابه
  
من . نی زمی قطره آب شده بود رفته بود توهی!  نکردمداشی اما پ-

 پر پر ی اجنبهی دست ری زبی کشور غریدخترش تو! شرمنده افرا شدم
  !دمیشده و من نفهم

  
  :گفتم.  نتونستم ساکت بمونمگهید.  آوردم باالسرمو
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 که من از مامانم ی در حالن؟ی دونیا م پروی هنوزم دخترتون رو ب-
. واقعاً در حقش ظلم شده بود! دمی ندیری جز اطاعت و سر به زیزیچ

 ذره محبت از شما هیاگه !  شد؟ چرا؟ی بدبخت منقدری ادیچرا مامان با
  . زدی وقت فکر فرار به سرش نمچی بود هدهید
  

  : بزرگ اشک چشمشو گرفت و گفتآقا
  
  ؟ی دونیت م در مورد مامانی تو چ-
  
 دونم که از یخوب م.  دونمی بدونم رو مدی که بایزیهر چ! وی همه چ-

خوب . نی کردی دونم شما محدودش میخوب م.  خوردهیشما کتک م
 تو سرش اما اون نی فرو کننی خواستی تون رو مدهی پوسدی دونم عقایم
ونه تون  اما اآلن دارم تو خن،یشما اونو وادار به فرار کرد.  بار نرفتهریز
 کدوم چی رن؟ چرا هی چرا همه نوه هاتون سر باز راه منم؟ی بی میچ

 چادر بکشه نی کردی که مامان منو وادار میدر حال! حجاب ندارن؟
   خفه کردن مامان من بود؟ی هاتون فقط برادهی سرش؟ اون عقیرو
  

 نوبت من نباریا.  داد و چشماشو بستهی بزرگ سرشو به پشت تخت تکآقا
  ...صدام با بغض بلرزه بود که 

  
 افسانه بودم از ی منم اگه جان؟ی بزننی نداری حرفن؟ی چرا ساکت شد-
 نی گلوشو داشتی رونیشما پاتونو گذاشته بود.  کردمی خونه فرار منیا

   خواد رو بکنه؟ هان؟ی که میی کارانیچرا نذاشت. نی کردیخفه اش م
  
  :فت تو اتاق و گدی وحشتزده پریی داد من دای صدااز
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  ... آقا بزرگ -
  

  : بزرگ با دست لرزونش اشاره به در کرد و گفتآقا
  
   ...نی افشرونی برو ب-
  

  : شد و گفتکی به آقا بزرگ نزدی قدمی با نگرانییدا
  
  ... اما آقا بزرگ -
  
  ! گفتمرونی برو ب-
  

  :رفتم تا وسط اتاق و گفتم.  از جا بلند شدمرونی بره بیی دانکهی از اقبل
  
 آقا هم برادر افسانه نی ما رو؟ ای بره؟ چرا نشنوه حرفایچ ی برا-

 نباشه شما ادشی دی شاکتره،یاحتماالً از مامان من کوچ.  بدونهدیبا! است
  ! با مامان مننیچه کرد

  
  : متعجب و قبل از آقا بزرگ گفتییدا
  
  ! من قل مادرت هستم؟ی دونی تو نمیعنی افسون جان -
  
 و اهی سیچشما!  به مامان نداشتیشباهت چیه.  شدمرهی تعجب بهش خبا

 ی شباهت بودن به چشمای و پوست سبزه اش باهی لخت سیموها
انگار از نگاهم تعجبم رو .  مامانی فر و پوست برفی و موهایخاکستر

  :خوند که گفت
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  ... ارشد آقا بزرگ و خانوم جون یبچه ها. می نا همسان بودی دو قلو-
  

 وقت در چی مورد به من نگفته بود؟ اصالً هنی در ایزی چرا مامان چچرا؟
 و اون با دمی بار من ازش پرسهیفقط .  نزدیمورد خونواده اش حرف

 رو ی شرم خاصهی نگاهش یاون روز تو.  حرف رو عوض کردیناراحت
 مرتکب شده یی مامان هم خطایعنی. اوردمی خودم نیاما به رو. دمید

انگار کنجکاو بودن . ستادنی ای اتاق و کناریبود؟ خاله ها هم اومدن تو
 دی پر پشتش کشی موهای توی دستییدا!  رسهی بحث به کجا منیبدونن ا
  :و گفت

  
 شهیاما هم. ی گذشته خبر داری دونم تا کجا از ماجراهاینم...  افسون -
 اتی با وجود اخالقیحت!  همه ما جا داشتی چشمای بدون، افسانه رونویا

   ...بشی غربیعج
  

  :دمی و داد کشدیسب آمپرم چباز
  
 ی من از مامانم جز سکوت، آرامش، فداکارب؟ی غربی کدوم اخالق عج-

  .دمی ندیچی هیو مهربون
  

کم کم اتاق .  نزدنی خاله ها با تعجب با هم رد و بدل شد اما حرفنگاه
اما .  اتاقی و نوژن هم اومدن توای عرشری و املیدن.  شدیداشت شلوغ م

 همه شون در هم بود به خصوص یاخما. بود نیاز دخترها و حسام خبر
  : گفتی جلو اومد و با نگرانلیدن. ای عرشریام
  
  ؟ی زنی داد می چیبرا!!!  شده؟یچ!  افسون-
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 میانگار داشتم به زبون مادر.  زدم آرامش داشتمی حرف میسی انگلیوقت

 حرف زدن ی لندن بودم فارسیوقت.  بودبی برام عجنی زدم و ایحرف م
 برام گانهی آشنا زبون بی هابهی غرنی ای داد و حاال قاطی مبهم آرامش

  :گفتم.  آوردیآرامش م
  
 نم؟ی مامانمو ببی بدبختی که مسببایی جای منو آوردی چیبرا ... ی دن-
  ! شمی دارم خفه منجای من ایدن.  آدما همه شون خودخواهننیا

  
  :دمی شدم، نالی گلوم ، واقعاً داشتم خفه می گذاشتم رودستمو

  
   ...یدن! تو رو خدا...  منو ببر -
  

 خونبارش و ی چشمای لباسشو چنگ زدم ، زل زدم توقهی.  به سمتشرفتم
  :ضجه زدم

  
 منو بدبخت نایا!  کشتننایا... لئوناردو نکشت .  مامانو کشتننای ا،ی دن-

 تی امننجایا.  بمونمنجای خوام ای من نمیدن...  نکرد کیفردر. کردن
  ...رم آرامش ندا. ندارم

  
 توجه به اون همه چشم منو ی بی و دندنی بدنم شروع کرد به لرزهوی

 از یکی یصدا. دمی لرزی داد و من میمحکم فشارم م.  بغلشی تودیکش
  :خاله ها بلند شد

  
   ...نیاریآب قند ب! ایناد! حورا ... ارهی آب قند بوانی لهی بره یکی -
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  : هم بلند شدای عرشری امیصدا
  
  ! دارهازی ، آقا بزرگم ننیاری پارچ بهی -
  
مثل .  کردی منو چسبونده بود به خودش صداش کنار گوشم آرومم ملیدن
  ... با آغوش گرمش  ... ی کرد ، با صدای داست معجزه مشهیهم
  
 هیبه من تک... نلرز ... آروم باش دختر ، افسون من ، آروم ! ششی ه-

  ...  زمیعز!  گم افسونی بکش ، نلرز مقینفس عم! کن
  

کاش .  مرتکب نشدمی گناهدی فهمیکاش م. دی بخشی منو ملی دنکاش
 خودش لی و دندیباالخره آب قند رس!  من به آغوشش محتاجمدی فهمیم

کم کم لرزش بدنم قطع شد و آروم تر . ختی دهنم ریآب قند رو تو
 صورتم ی و قطرات درشت اشک رودیبعد از اون تازه بغضم ترک. شدم

 خکوبی منو هم سر جا میچی که های عرشری امل،یداد دن یصدا. روون شد
  :کرد

  
 که ازش ی اون آرامشنهیا! نی که بهش آرامش بدنجای من آوردمش ا-

 رفتار نطوری باهاش انی دوست داشتنتون؟ اگه بخوانهی ان؟ی زدیحرف م
  . برمشی من منیبکن

  
  :ه گفت دفعهی شد و بعد رهی خلی چند لحظه با دهن باز به دنای عرشریام
  
 ی در مورد مامانش نمیچی هایگو!  منطقهی دختر خودش بنیا!  نه آقا-

 یاگه م.  بودهرانی ای که تویدر مورد وقت... در مورد گذشته اش . دونه
  . کردی ازش دفاع نمنقدریدونست اآلن ا
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  :دمی کشداد

  
من همه .  مرتکب نشدهی گناهچیمامان من ه.  هم گفتمگهی بار دهی من -

  !اطراتشو خوندمدفتر خ
  
 ی آورد و با تعجب بهمون نگاه می ما در نمی کس سر از حرفاچیه

  : وسط حرف من گفتلیدن. کردن
  
 کنه ی می از مادرش طرفدارنکهی ای افسون رو برایتو حق ندار!  آقا-

 بچه از مادرش جز هی یوقت!  اونی لحظه بذار جاهیخودتو . ی کنخیتوب
  هان؟!!  کار کنه؟ی چیدار باشه انتظار دهی ندیزیمحبت چ

  
 باور کنم که عمه افسانه با اون اخالق فاسدش نی خوای محبت؟ م-

  محبت کردن هم بلد بوده؟
  

رفتم به طرفش و با .  جدا کردملی حرفش تموم بشه، خودمو از دننذاشتم
 رهیبا بهت بهم خ. گوشه لبش پاره شد.  دهنشی تودمیهمه قدرتم کوب

 از حدقه در یهمه داشتن با چشما. دهنش یموند و دستشو گذاشت رو
رفتم سمت آقا بزرگ، لرزش بدنم چند برابر .  کردنیاومده نگامون م

   ...ستادمی تخت ایوجل. شده بود
  

 از افتادنم و ی که به سختی گرفتم و در حالای عرشری به سمت امدستمو
  : کردم گفتمی میریلرزش صدام جلوگ
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 به خودش اجازه بده به مامان دیا باچطور نوه شم!  نمونه اشهی نمی ا-
  ن؟ی دست از سرش بر دارنی خوایچرا هنوز نم! من بگه فاسد؟

  
 بتونم خودمو جمع و جور کنم نکهی رفت و قبل از ای ملی داشت تحلصدام

   ...نی زمی شد و افتادم روی پام خالریز
  

***  
  
 خاله  مهربونیچشما.  موهام چشمامو باز کردمی ال به الی نوازش دستبا

 حرف ی زد و بی بازم لبخندی چشمادنیبا د.  شده بود بهمرهیافروز خ
 شدن سیاز خ. سرش رو همون جا نگه داشت. دیخم شد گونه ام رو بوس

 ی سرُم تودنیدستمو آوردم باال و با د.  کنهی مهی داره گردمیصورتم فهم
  : بلند شددی خاله افشیصدا. دمی آه کشتمدس

  
  ؟ی کنی مهیافروز گر...  افروز -
  

اونم . دمی رو پشت سرش ددیخاله افش.  خاله از صورتم کنده شدصورت
  :چشمش به من افتاد و گفت

  
  !ی قربونت برم الهی خاله؟ تو که همه ما رو نصف عمر کردی شدداری ب-
  
  : گرفته گفتمی صدابا
  
   کجاست؟ی دن-
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 صورتش برق یاشکاش هنوز رو.  دستشی افروز دستمو گرفت توخاله
  :گفت...  کرد لبخند بزنه یسع.  زدنیم
  
  ... زنن ی دارن با آقا بزرگ و داداش حرف م-
  

  : هم نشست اون سمت تخت و گفتدی افشخاله
  
 از دستش ی چیبرا! ری نگی رو جدری امنی ای خاله تو رو خدا حرفا-

اآلن هم فقط . رونی کم مونده آقا بزرگ بندازتش از خونه ب؟ی شدیعصب
  ... کنه ی مرونشی بره آقا بزرگ بای عرشری امیتو بگ! ئهمنتظر دستور تو

  
 زشوینوه عز! دختر افسانه! به خاطر من؟! آقا بزرگ؟!!  باور کنم؟-
   کنه؟رونیب

  
افسانه . نه به مامانت... نه به تو .  کنه خالهنی حق نداره به تو توهی کس-

  از گل نازک تر بهشی کرد کسی می خونه زندگنی هم که تو ایوقت
   ...نکهیبا وجود ا. نگفت

  
  :دی افروز غرخاله

  
  . دونهی مورد نمنی در ایچی که هینی بی مد،ی نگو فعالً افشیچی ه-
  
  : طاقت گفتمیب

  
 بدونم؟ چرا واضح دی رو بای من چن؟ی گی رو منی چرا همه تون هم-

  ن؟ی زنیحرف نم
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   حالت اآلن خوبه؟-
  

  : و گفتم شد انداختمی به سرمم که داشت تموم مینگاه
  
.  رمی منجایبعدش هم از ا.  رو بدونمقتی خوام حقیفقط م!  خوبم -

   ...شهی همیبرا
  

  : گفتدی افشخاله
  
 ی کنی زندگی هم که نتوننجایا! ی مگه من مرده باشم که بذارم تو بر-
  !جات رو تخم چشممه.  برمت خونه خودمیم
  

  : بغض کرد و گفتبعد
  
 یحداقل نور چشمشو رو. می بکنمیست نتونی خود افسانه که کاری برا-

  .میچشممون نگه دار
  

  : و گفتدی کشی افروز آهخاله
  
   ...ی هرچند که تو از همه ما متنفر-
  
  : اراده گفتمیب

  
  ! کنمیمحبتتون رو حس م.  ندارمیمن نسبت به شماها حس بد...  نه -
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خاله رو به .  نداده بودن که در اتاق باز شد و نوژن اومد توی جوابهنوز
  :افروز گفت

  
  ... مامان -
  

  : و گفتدی باز منو دی حرفش تموم نشده بود که چشماهنوز
  
  !ن؟ی ا بهوش اومد-
  

  : جوابم نشد، چون حرفشو ادامه داد و گفتمنتظر
  
دفتر خاطرات خاله افسانه رو . رونی بنیای گن بی مامان ، آقا بزرگ م-

  .خوندن
  
  : گرد شده گفتمی چشمابا
  
  ...اون که تو ساک خودم بود !!! ات مامان منو؟ دفتر خاطر-
  

  : و گفتنمی افروز موهامو نوازش کرد، کمک کرد بشخاله
  
 اونم به ماها ی دفتر خاطرات مامانتو خوندی گفته بودای عرشری تو به ام-

آقا بزرگ خواستن دفتر رو بخونن تا .  وجود دارهی دفترنیگفت چن
  .یختی ر به همنقدری که ای خوندیبفهمن تو چ

  
  ... اونا حق -
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  : گفتعی سردی افشخاله
  
  ...بذار بزرگترا کمکت کنن .  نباشی انهی کنقدری خاله ا-
  
   که نتونستن به مامانم کمک کنن؟یی همون بزرگترا-
  

  : گفتنباری افروز اخاله
  
 دیشا. ی رو بشنوزی فرصت رو به خودت بده که همه چنیحاال تو ا-

  .نظرت عوض بشه
  

 ستادهی اتاق انی بفی سمت نوژن که بالتکلدی چرخدی من رو د سکوتیوقت
  :بود و گفت

  
  .میای ی برو مامان ، برو به آقا بزرگ بگو اآلن همه مون م-
  

  :دی داد کشدیخاله افش. رونی تکون داد و رفت از اتاق بی سرنوژن
  
  !ای ناد-
  
 لختش رو زد پشت ی موهای اومد تو، تکه اای که ناددی طول نکشیزیچ

  :گوشش و گفت
  
   جونم مامانم؟-
  
  ... آقا بزرگ شی پمی برمی خوای ماریدرش ب.  سرم افسون تموم شده-
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  : زد و گفتی به صورتم لبخندایناد

  
  .ای دختر خاله؟ همه رو ترسوندی چطور-
  

پنبه .  حرکاتش رو دنبال کردمی دادم و با کنجکاولشی کج تحویلبخند
خاله . دی کشرونیاد و سوزن رو ب سوزن قرار دی آغشته به الکل رویا

  : بده گفتحی توضدی انگار که بادیافش
  
 یاز بس آقا بزرگ رو دوست داره پرستار.  خونده خالهی پرستارای ناد-

  . آقا بزرگ رو بکنهی کارانجای اادیخوند که خودش ب
  

 حال نی بود، در عیدختر آروم.  نگفتیزی بازم لبخند زد، اما چایناد
به کمک خاله ها از جا بلند .  از چشماش مشخص بودیمهربون. مهربون

اون . میما هم دنبالش راه افتاد.  زودتر از ما از اتاق خارج شدایناد. شدم
 ق سمت اتامی آشپزخونه تا سرم منو بندازه داخل سطل و ما رفتیرفت تو

 بود که کنار تخت آقا لی دندمی اتاق دی که توی کسنیاول. آقا بزرگ
.  هم کنارش نشسته بودای عرشریام.  نشسته بودی صندلیبزرگ رو

با .  کردهی هم ترجمه می دو نفر رو برانی ایمشخص بود داشته حرفا
 روش زده یکی من دستش رفت سمت گوشه دهنش که چسب کوچدنید

  : گفتی از جا بلند شد و با نگرانلیدن.  بهش زدمیپوزخند. بود
  
  .ی تا خوب بشیدیواب خی سر جات م؟ی افسون؟ چرا بلند شدی خوب-
  
  ... چه خبره نجای بفهمم ادیبا ... ی خوبم دن-
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 حال ی برای فراتر از نگرانشی بود، اما نگرانی سرشار از نگرانی دننگاه
  :رفت اون سمت اتاق و گفت. من بود چون من خوب بودم

  
   ...ی صارمی آقاشی پنی بش-
  

 هم هر کس هیق به آقا بزرگ کردم و ناچاراً رفتم اون سمت، بینگاه
 ای عرشری بود که کنار امیی نشست، فقط دانی زمی کرد و رودای پییجا
حس .  شد به منرهی داد و خهی تکواری هم به دلیدن.  مبل نشسته بودیرو

 پر ی نگاه هاهیدرست شب. هی جور خاصهی لی کردم نگاه دختر ها به دنیم
 ی مدیشا. لی دنی و حتی و ادوارد لعنتوی و متمزی جی من روعطم

 ی رو برالیدن.  فکر حرصم گرفتنیاز ا. خواستن براش تور پهن کنن
 کردم تا منو با ی مشی هر طور که بود راضدیبا.  خواستمیخودم م

  : منو از فکر خارج کردیی دایصدا. خودش برگردونه
  
   ...میما دفتر خاطرات افسانه رو خوند.  افسون جان-
  
  : کرد و گفتی سرفه اییدا. م نگفتیزی نگاشون کردم اما چظی غبا
  
  ... نداره تی واقعیادی تا حدود زرانش،ی ای متاسفانه قسمتا-
  

  : شدم و گفتمی عصبباز
  
   مامان من دروغ گو هم شد؟گهی حاال د-
  

  : دستشو به نشونه آروم باش باال آورد و گفتییدا
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 یهمه شاهد هستن که با افسانه چه برخورد.  هستنجای همه شاهد انی ا-
 خفقان آور ی فضایافسانه نوشته برا.  رفتهی چیشده و افسانه برا

اما در مورد آقا بزرگ !  درستهنی رفته و ا- خودشدی البته از د-رانیا
احتماالً اون .  ندارهقتی کدوم حقچیمتاسفانه ه. نایو مذهب و چادر و ا

  . تو خراب نشهتی نوشته که ذهننطوریا
  
  !!!؟ی چیعنی -
  

  :و گفت دی کشی آهییدا
  
  ... آقا بزرگ نی خودتون بگ-
  

 بودمش شکسته تر هم شده بود دهی که دی بزرگ که انگار از لحظه اآقا
  :گفت

  
   ...نیبگو افش...  تونم ی من نم-
  

  : انداخت و گفتری سرشو زییدا
  
 دوسش داشتم، اما رفتاراش یلیمن خ.  من بودزی افسانه خواهر عز-

 کرد و ی نشست فوتبال نگاه می من می وقتا پا به پایبعض.  بودبیعج
 خانوم یادی وقتا زیبعض.  کنمی کرد باهاش فوتبال بازی وادارم میحت

 و با وسواس به دی پوشی قشنگ دخترونه میلی خی لباس هایعنی.  شدیم
 شد شونزده انی رفتاراش عرییاون موقع ها که تغ. دیس ریخودش م

 از رونی بدی که بایوقت از شتریکم کم حس کردم افسانه ب. سالش بود
 ی کدوم نمچیبه بهونه کالس اضافه، اما ه.  مونهی مرونیخونه بمونه، ب
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 یلیخ...  شکننده و حساس بود یلیافسانه خ. می بهش بزنی حرفمیتونست
 هاش هی افتاد و گری مهی کرد و به گری بغض می حرفنیبا کوچکتر! ادیز

 بیبه شکل عج. رد کی سوزناک بود که دل سنگ رو هم آب میبه قدر
 نی کردم فقط خودم ای فکر ملیاوا.  سوزوندی هاش دل مهی گریبیغر
 میپس تصم.  کننی هم حس مهی بقنوی ادمیاما کم کم فهم.  رو دارمدهیعق

 دوره هی هاش طنتی شمیگفت. می نکنتشیاذ. میاری اشکشو در نگهی دمیگرفت
.  شدیارهاش علنک.  شه، اما روز به روز بدتر شدیکم کم تموم م. داره
 هیظاهرش . دی پوشی می آنچنانیلباس ها.  کردی تند می هاشیآرا

.  زدی پسرها حرف منیع. ی ببر نر زخمهی بود و اخالقش اریدختر تموم ع
 دوست شد و پاشون رو ییکم کم با کسا!  سر کوچهی الت هاهیدرست شب

 بود که  همون دوستششونیکی. به خونه باز کرد که اصالً در شانش نبودن
اما بازم جز .  شد، باهاش حرف زدیآقا بزرگ عصبان. با هم فرار کردن

 یپاش به مهمون.  نکرد و بعد از اون افسانه بدتر شدافتی دریزی چهیگر
...  شدم یمن عصب.  موندی مرونیب وقت ریتا د.  باز شدی آنچنانیها

ش  رفتار هرزه انی هاش بهش اخطار دادم دست از اهی توجه به گریب
... به هممون گفت امل .  رو خورد کردلیوسا. دیبرداره، اما اون داد کش

اونا رو .  کردن آرومش کننی می بودن اما سعکی کوچدیافروز و افش
خانوم جون .  ازش نشدیرتا سه روز خب. رونیکتک زد و از خونه زد ب

... باالخره اومد .  شده بودوونهی کرد و آقا بزرگ دیداشت سکته م
 و باز دی اتاقش و گرفت خوابی کدوم ما رفت توچیوجه به هبدون ت
آقا بزرگ خواست . می دلشو بشکنمینخواست. می بهش بگیزی چمینخواست

 مبادا باز افسانه بذاره و نکهیباهاش حرف بزنه ، اما خانوم جون از ترس ا
 افسانه ی هم برانیاما ا.  کنهخیبره جلوشو گرفت و نذاشت افسانه رو توب

کم کم . ادی و تا چند روز نرونی بره از خونه بنکهیا... عادت  هیشد 
 نی بود که انیحرفش هم ا.  برهرانی خواد از ایگفت م. صداش بلند شد

 دیاز عقا. اور خفقان ی فضانیخسته شده از ا.  امل هاستیکشور جا
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 که یی خواد بره جایگفت م. از دخالت هاشون.  خونواده اشیاعضا
 وقتا یبعض. دی رقصی خوب میلیآخه افسانه خ.  برقصهآزاد باشه و بتونه

 ی فکر منی نبود به ای افسانه اگهیبعد ها که د.  گرفتیشاگرد هم م
 ز ادنی که رقصش رو دییهمونا.  اش کردچارهی رقص بنیکردم که هم

از خانوم جون و آقا . میهمه مون باهاش حرف زد. راه به درش کردن
 ی کفش که من مهی یاما پاشو کرده بود تو.  و افروزدیبزرگ گرفته تا افش

زنگ زدن آقا ... چند وقت بعدش گرفتنش و بردنش پاسگاه . خوام برم
 که دخترت رو هیبد درد! بنده خدا... آقا جون له شد . جون بره دنبالش

 داشتن ابونیوسط خ! اونم با اون وضع. ی جمع کنی کالنتری از تویرب
 نهی بعد از معانکه،یو بدتر از اون ا! دیشب ع. دنی رقصی گروه مهیبا 

!  دردهنی پدر بزرگترهی ی برانیا. ستی دختر نگهی بودن افسانه ددهیفهم
 که اون موقع وجود یدیبه خاطر عقا.  کشتی افسانه رو مدی بادیشا

 اتاقش، در یهلش داد تو. اما آقا جون افسانه رو آورد خونه. داشت
 یه خانوم جون و خودش هم رفت تو رو داد بدشیاتاقش رو قفل کرد، کل

هرچند که .  و نه افسانه رودی آقا جون رو دیتا سه روز نه کس. اتاقش
 شی هاش دلش رهی گردنی برد و از دی براش غذا میواشکیخانوم جون 

. رونیبعد از سه روز آقا جون اومد ب.  بود عزا خونهدهخونه ش.  شدیم
 اون بال رو سرش آورده  کهی اتاق افسانه و ازش خواست کسیرفت تو

تازه اون موقع .  کنه با افسانه ازدواج کنهیگفت وادارش م.  کنهیمعرف
اما افسانه برعکس . می شده و تک تک همه مون شکستی چمیدیما فهم

  : شب قهقهه زد و گفتاون کرد ی مهی که گرشهیهم
  
  ! محاله -
  

.  مهم نباشه پا افتاده براشونشی پیزای چنی که ایی خواد بره جای مگفت
  ! کنهی می پرنسس ها زندگنی ره و عیگفت م
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 رونی ذاشت از خونه بره بیآقا جون نم.  شده بود ورد شب و روزشنیا

 غیشب تا صبح ج. افسانه انبار باروت شده بود. می موقع از دستش ندهیکه 
 هی باالخره نکهیتا ا.  کردیهمه مون رو متهم م.  دادیفحش م. دی کشیم

  ... آخر میسروز زد به 
  

.  حاکم شده بودی خفقان آوریفضا.  سکوت کرددی که رسنجای به اییدا
 و باالخره اوردی هم دوام نیلی خییسکوت دا! من که دم مرز سکته بودم

  :ادامه داد
  
در اتاق رو براش . اوردی تا خانوم جون دلش تاب ندی به در کوبنقدری ا-

خانوم جون . ت در خونه هجوم برد سمرونی که اومد بنیهم. باز کرد
 توجه به حرمت خانوم جون و سن و سالش یافسانه ب...  سمتش، اما دیپر

 و سرش از پشت محکم خورد نیخانوم جون خورد زم. اونو محکم هل داد
 ی مهی و افروز گردیافش. خانوم جون از حال رفت. واری دهیاو زیتو

افسانه . ه نبودآقا جون هم خون.  خانوم جون رو گرفتمدمیمن پر. کردن
 که با خانوم جون ی با کاردی وقت نفهمچیاما ه ... شهی همیبرا... رفت 

  ... از دست داد شویینای بشهی همیکرد، اون برا
  

اونا داشتن در مورد مامان افسون من !  شدی باز موند، باورم نمدهنم
 ی هم نمهیگر. بغض نکرده بودم. ومدی ی زدن؟ نفسم باال نمیحرف م

 توجه به حال من ی بییدا.  شده بودنیفقط نفسام سنگ. بکنمخواستم 
  :گفت

  
 تا اونو به می ما همه تالشمون رو کردم؟ی که ما مقصر نبودینی بی حاال م-

 که با خانوم یبا کار.  بار نرفتری اما اون زمیخونه و خونواده وابسته کن
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که  رفت می گفتی مدیبا. می شدی مزاری ازش بدیجون کرد همه مون با
اما کم کم از . می بودیتا چند وقت همه عصب. میاما نتونست! به درک! رفت

اما . می کنداشی تا پمیدی کوبواریبه در و د. می رفت و دلتنگش شدادمونی
 هاش ی هاش و البته خوبی با همه بدمیما افسانه رو دوست داشت... نشد 
پا پر از  شد، سرتا ی می دختر آرومی شد، وقتی خانوم میاون وقت... 

 ی و افروز رو مدی افشی که با عالقه موهاییوقتا.  بودجانیاحساس و ه
.  بپوشمی کرد چی مشنهادی کرد و بهم پی منو مرتب می لباس هاای. بافت
.  کردی نشست و خودشو لوس می آقا بزرگ می زانوهای که روییوقتا
 و از دستپختش دی بوسی خانوم بزرگ رو می گلی که گونه هاییوقتا
 ای. دی رقصی نشوند و برامون می که هممون رو مییوقتا.  کردی مفیتعر

 ی آورد و همه مون رو از خنده روده بر می در می که مسخره بازییوقتا
 ی بدبختدیشا ... فیاما ح. میدی پرستی افسانه رو همه مون منیا. کرد

 یتاوان ب.  بود که با خانوم جون کردیکه به روزش اومد تاوان کار
 ی کدوم راضچیاما ما ه ... دیشا.  بود که به آقا جون کردیی هایتحرم

اونقدر . می نبوددنشی به اون همه خفت کشیراض. می نبودشیبه بدبخت
 شد به مامان افسانه لی و تبددی که همه شر و شورش خوابدی کشیبدبخت

  ... تو یدوست داشتن
  

. شمامو بستم چ،ی صندلی دادم به پشتهیسرمو تک.  به دوران افتادسرم
  :زمزمه کردم.  کرده بودخیدستام 

  
 ی مشهی که همیمامان.  زدی می دم از نجابت و خوبشهی که همی مامان-

  ...خواست حرمت حفظ کنم 
  

  : بلند شد و گفتدی خاله افشهیگر
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خواسته تو رو درست .  که کردهیی شده بوده از کارامونی خودش پش-
 کرده داشیکاش پ!  کجاستمی بوددهیکاش فهم!  براشرمی کنه، بمتیترب

  ...کاش  ... می کردی و کمکش ممیبود
  

  : لرزونش گفتی بزرگ با صداآقا
  
افرا . میافسانه رو از دست داد.  ندارهدهی کاش گفتن فای اگهی االن د-

 رو ی نتونست کسگهی لحظه عمرش هم دنیتا آخر...  رفت نیهم از ب
   ...می اما افسون رو دارنه،یبب
  

  : بغض به گلوم هجوم آورد و گفتمهباالخر
  
   حرفاتون رو باور کنم؟دی چطور با-
  
  : زد و گفتی پوزخندای عرشریام
  
 خانوم جون رو نشونت مارستانی مدارک بی خوایم!  روتو برم واال -
 ی هوش بود و بعدم چشماشو از دست داد؟ می که تا چند روز بمیبد

 اتاقشو هم ی بزرگ هنوز حت آقای تو اتاق مامانت تا باور کنی بریخوا
   نداده؟رییتغ
  

  :دی غرنی افشییدا
  
  .ی با افسون تند حرف بزنیحق ندار! ری خفه شو ام-
  
  :دی داد کشای عرشریام
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 کنه ی بازم باور نمنی براش گفتویهمه چ!  سوزهی بابا آخه صد جام م-

...  
  
 هی میکن ی که ما باور نمنطوریهم.  ها باور کنهی راحتنی هم به ادی نبا-

  ! آروم شدهنقدری افسانه سرش به سنگ خورده و ایروز
  
به جاش آقا بزرگ با خشم .  نگفتیچی نفسش رو فوت کرد و های عرشریام

  :بهش اشاره کرد و گفت
  
 ،ی حق اومدن به خونه منو ندارزهی که زبونت تند و تی تا وقتری ام-

  !رونی االن برو بنیهم
  
  : گفتی شد، خاله افروز با ناراحترهیخ مبهوت به آقا بزرگ ای عرشریام
  
  ... هم نگران شماست ای عرشری آقا بزرگ، ام-
  

  : بزرگ صورتش رو برگدوند و گفتآقا
  
 به ی حرمتی با افسون و بی بار بهش اخطار کردم، گفتم حق تندهی -

  !رونیب.  شهی نمشیاما انگار حال! مادرش رو نداره
  

  : رو به من گفتنباری ادی افشخاله
  
  ... بگو یزی چهی افسون جان تو -
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با بهت .  اون لحظهدمی فهمی نمیچی و منگ بود که هجی گنقدری امن
 راه افتاد سمت در و ظی با خشم و غای عرشریام...  شده بودم رهیبهشون خ

  :گفت
  
  ... الزم نکرده -
  

 و تارا رفتن ییدا.  باالمیدی که همه مون پردی در رو به هم کوبچنان
 توجه به اوضاع نابه سامان اونجا  از یب. خاله ها بغض کردندنبالش و 

  :نشستم لب تختش و گفتم... رفتم سمت آقا بزرگ . جا بلند شدم
  
   مامانو؟ی عکسانم،ی اون روزا رو ببی شه عکسای م-
  

 بودن، اشکاشو از گوشه چشمش ی بزرگ که هنوز هم چشماش اشکآقا
  :گرفت و گفت

  
   ...اریآلبوم عکسو ب...  افروز -
  

  : و گفتمدمی چسبی سرمو دو دسترون،ی افروز رفت از اتاق بخاله
  
 رو نکاریاون ا! محاله ... زمیمامان افسانه عز! مامان...  کنم ی باور نم-

  .نکرده
  

 یهمه وجودم پر از تلخ.  کنمفشی تونم توصینم.  داشتمی بدیلی خحس
اون لحظه ... تلخ تلخ .  فنجون قهوه اسپرسوهی هیشده بودم شب. شده بود

 ی تلخهی.  رفتی نمنی از بمی دادن باز تلخی خبر خوب هم بهم میهر چ
 صورتش جا به ی رو رونکشیآقا بزرگ ع. خاله با آلبوم برگشت. ناب بود
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 داشت قتیتازه حق.  من شدیجا کرد و مشغول ورق زدن آلبوم برا
 یها شیآرا.  رنگ و وارنگ مامانیلباسا.  دادیخودشو بهم نشون م

چه ! آخ مامان ... شی آنچنانی از عکسا دوستای بعضیزننده اش و تو
 نی کرد؟ چرا از ایو خدا با تو چه معامله ا!  مامان؟یچه کرد! یکرد

 دلت؟ اما ناراحت ری زده بود زی خوشمامان؟ ی گذشتیهمه خوشبخت
. هنوز عاشقتم مامان. من هنوز دختر خودت هستم. غصه هم نخور. نباش

 از ای دننی همی که همه گناهات تودمیمن د. دمی ندی بدمن از تو
 نبود تا ی که کسرمیبم...  برات رمیبم!  ماماندمیمن د. وجودت پاک شد

 ی میزی که تو چرمیبم. کنهروح سرکشت رو نوازش . آرومت کنه
 گناهگار دیتوام شا.  نکردنیخونواده ات گناه. ی نکرددای که پیخواست

.  شد مامانی و چی کردی فکر میبه چ. یدی اما به سزاش رس،یبود
 یکاش بود. یدی رسی و االن به آرامش میکاش بود. یمامان کاش بود

  ...مامان 
  

 از جا دم،ی چسبی کرد، آلبوم رو دو دستی داشت خفه ام مگهی دبغض
  :بلند شدم و گفتم

  
  ...  اتاق مامانم ی خوام برم توی م-
  
  : اشاره کرد و گفتدی افش کس تعجب نکرد، آقا بزرگ به خالهچیه
  
  ... ببرش تو اتاق افسانه -
  
.  راه افتادمدی همراه خاله افشگرانی و نگاه نگرانش و دلی توجه به دنیب

 گفت، فکر کنم هنوز تو ی نمیچیه. ستادی رو باز کرد و کنار ایدر اتاق
 اونو به ی جدی شد که آقا بزرگ جدیباورم نم.  بودای عرشریفکر ام
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.  برام مهم نبودیچی اون لحظه هیاما تو.  کرده باشهرونیخاطر من ب
 بود و معلوم بود دائم نظافت زی اتاق و در رو بستمو اتاق تمی تورفتم
فرش .  بودواری به رنگ کرم کنار دی نفره چوبهیه تخت خواب ! شده

 ی و نارنجییموی لی کف اتاق پهن شده بود و پرده های گردیکهنه الک
 سمت واری دی به انتهای دکور چوبهی.  شده بودندهیش کپی تا کپیاتاق ک

 ی رمان، اما همه اش رمان هایداخلش پر بود از کتابا. راست قرار داشت
 از مامان و دوستاش دی سفاهی طرف اتاق هم چند تا عکس سهی ... ییجنا

خودمو .  و به هق هق افتادمدیبغضم ترک ... واری شده بود به ددهیچسب
 نجایا!!  مامان؟یچه کرد... ت و اشکامو رها کردم  تخیپرت کردم رو

 ؟یدی کشی توش نقشه م؟یدی خوابی که توش مهی جائنجای اتوئه؟مامن 
 تخت خواب زار زدم تا از ی رونقدریا!  شدی مامان و چیچه فکرا داشت

  ... حال رفتم و خوابم برد 
  

پتو  پام ی روی فرو رفته بود و کسیکی تاری شدم اتاق توداری بیوقت
 تو ذهنم یی دایهنوز همه حرفا. همونجا نشستم لب تخت.  بوددهیکش

 خانوم هیمامان کنار ... خواب مامانو ...  بودم دهیخواب د.  شدیتکرار م
 جانی که با هدمی شنیصداشو م. دنی خندیهر دو م...  پوش بود دیسف

 مامان خوشحال بود... خوشحال بود ...  کرد ی مامان صدا مانومواون خ
 خوشحال و راحت بود ای مامان اون دنیپ!  بودشدهیپس مامانش بخش... 
  : و زمزمه وار گفتمدمی کشیآه... 

  
 نی ایمن الک... نه خونواده اش ... نه مامان ...  کس مقصر نبوده چی ه-

  .  کرده بودمنهیهمه سال دلمو پر از ک
  

 کرد ی نمتمی اتاق اذیکیتار ... واری دادم به دهی عقب و تکدهی کشخودمو
 موندم؟ ی خونواده مادرم مشی پدی کردم؟ بای کار می چدیحاال با... 
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 ی می عذر خواهدی کردم؟ بای زشتم رو فراموش می برخوردادیبا
 به بعد نی شد از ایاما م!  تونستم بکنمی نمیعذر خواه! کردم؟ نه هرگز

 ی نملیدنبدون !  تونمینه نم...  نه نجا؟یبمونم ا.  رو اصالح کنمرمرفتا
اگه بخواد بره باهاش ....  نه لیدوست دارم بمونم اما بدون دن... تونم 

  ...  رم یحتما م...  رم یم
  

  : کندم و گفتمواریخودمو از د.  به در خوردی اتقه
  
  ه؟ی ک-
  

 دمیفقط فهم. هی شد که بفهمم کی باز شد ، نور پشت سرش مانع مدر
   ... استی ناددمی فهمدمیصداشو که شن. دختره قدش هم بلند بود

  
   افسون جان؟یداری ب-
  
   ... دارمی ب-
  

 هم فشار ینور چشمامو زد و محکم پلکامو رو...  رو روشن کرد چراغ
  :گفت... دادم 

  
  ...  آقا بزرگ نگرانته رون؟ی بیای ی م-
  
   ... امی یباشه م...  خوبم -
  
   ... رمی بذار فشارت رو بگی داری حالی پس بلند شو، اگه هم حس ب-
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  ...  نه خوبم -
  
  : و گفتمدمی آشفته ام کشی موهای تویدست.  جا بلند شدماز
  
   ... می بر-
  

هنوز هم همه اونجا . می بهم زد و هر دو با هم از اتاق خارج شدیلبخند
آقا بزرگ هم از تختش ...  و تارا یی و داای عرشریهمه به جز ام. بودن

همه به من .  خودش نشسته بودلچری وی و کنار خاله ها رورونیاومده ب
 ه کنار نوژن نشستنباریا.  شدخی ملینگام تو نگاه دن. چشم دوخته بودن

  : توجه به جمع گفتی سرشو تکون داد و بدنمیبا د. بود
  
   افسون؟ی خوب-
  

 جرئت یانگار کس.  نشستمی مبل تکهی ی تکون دادم و همون دم روسرمو
 باالخره خود یول... ن آور بود حرف زدن نداشت که سکوت اونقدر خفقا

  :آقا بزرگ سکوت رو شکست و گفت
  
  ... خوب افسون جان -
  

... اونا که مقصر نبودن !  گفتم؟ی مدی بایچ.  دهنم رو قورت دادمآب
  :  و گفتمدمی کشیآه! مونمی فهموندم که پشی بهشون مدیبا
  
ه شما ن... خوب ...  که دمی رسجهی نتنیبه ا...  فکر کردم یلی من خ-

 همه اش خواست خدا نای ادیشا ... دیشا ... نایا...  نه مامانم نیمقصر
  !بوده
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  : قبل از همه بلند شددی خاله افشیصدا

  
  ! قربونت برم خاله ی اله-
  

 ادی لحظه هی دمیآغوش بازشو که د.  از جا بلند شد و اومد به سمتمبعدم
بعد . ربونش سپردم مهیاز جا بلند شدم و خودمو به دستا. مامان افتادم

خاله ها .  بغلش و چند لحظه نگه داشتی تودیاز اون خاله افروز منو کش
 ازالبته از جا تکون نخورده بود اما . که نشستن نوبت آقا بزرگ بود

حق هم . رهی بغلش بگی خوندم چقدر حسرت داره منو تویچشماش م
 دهی همه سال بود ندنی که اینوه دختر. من نوه اش بود... داشت 
 به خودم اومدم که سرمو گذاشتم ی اراده رفتم به سمتش ، وقتیب! بودش

 مهربون آقا بزرگ یدستا.  آقا بزرگ و بغضم رو رها کردمی زانوهایرو
.  بغلش گرفتی منو توباًی باال و تقردیسرمو کش...  رفت رو موهام فیتو
  خواستنیم...  همه از جا بلند شدن و سالن رو ترک کردن یکی یکی

  ...  همه مدت منو آقا بزرگ رو تنها بذارن نیبعد از ا
  

 و به می تا باالخره از هم جدا شدمی به همون صورت موندی ساعتکی دیشا
  :آقا بزرگ گفت. میهم لبخند زد

  
  ! ی منو ببخشی چقدر خوشحالم که تونستی دونی نم-
  
همه  اگه مامان دیشا!  دونستمی نمیچیمن ه! نی منو ببخشدی شما هم با-
 افتاد و ی نمنمونی بیی همه جدانی وقت اچیه...  برام گفته بود زویچ

  . کردمیهمون موقع ها خبرتون م
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  : و گفتدی کشیآه
  
 و ی بفهمیزینخواسته تو از گذشته اش چ...  مامانت شرمنده بوده -
 خواسته از دستت یاون فقط تو رو داشته نم.  نسبت بهش عوض شهدتید

   ...ی بهش حق بددیبا. بده
  
  ... من واقعاً عاشق مامان بودم و هستم .  دمی بهش حق مشهی هم-
  

  : و گفتدی کشآه
  
دست . می دوستش داشتیلیما هم خ! هیعی دوست داشتن افسانه طب-

  !به قول حافظ مامانت آن داشت... خودمون هم نبود 
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
ت مهره مار دارم  گفی همون مهره ماره؟ آخه مامان به من مه؟ی آن چ-

...  
  

  : و گفتدی بزرگ خندآقا
  
  ...  ها هی تو همون مایزی چهی -
  

  :دی خاله افروز نگاهمون رو به سمت در اتاق آقا بزرگ کشیصدا
  
  ! جامی وجب و نهی نی حوصله مون سر رفت تو ارون؟ی بمیای بمی تونی م-
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  : و آقا بزرگ گفتدمیخند
  
 بازم مید سال هم که با هم اختالط کن نوه ام چننی من و ارونی بنیای ب-

   ... می گفتن داریحرف برا
  

 رهیباز نگاهم خ.  و دور هم نشستنرونی شون از اتاق اومدن بهمه
 کردم یحس م! ادی زیلی غم داشت خیلیچشماش خ.  شدلی دنیکهرباها

 کار رو نیپس چرا ا!  دهی از من، خودش رو عذاب مشتری من بدنینبخش
  : به خودم اومدمدی خاله افشی کرد؟ با صدایم
  
 هم ای عرشری اممی صلح برقرار شد زنگ بزنی آقا بزرگ حاال که به سالمت-
  ! بچه امی دلم خونه برااد؟یب

  
  : بزرگ به من نگاه کرد و گفتآقا

  
  ...  افسون بگه ی هر چ-
  

  : زدم  و گفتمیلبخند
  
  ...  نداره یرادیاز نظر من ا ... ادی بدی بگ-
  

  : تلفن رو به سمت من گرفت و گفتی گوش افروزخاله
  
 غده که هر کدوم ما هم باهاش حرف نقدری انی خودت بهش بگو خاله، ا-

  ...  ره ی بار نمری زمیبزن
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  : پته کردمتته
  
 باهاش حرف بزنن دی بگم؟ خود آقا بزرگ بایآخه من چ...  من؟ آخه -

 ...  
  
  ...  بهتره یلی خی نه خاله  تو بگ-
  

خاله افروز .  رو گرفتمیناچاراً گوش... ته بودن به من  چشم دوخهمه
  : دست من بود شماره شو گرفت و گفتیهمونطور که گوش

  
 ستی تو دلش نیچی هیاخالقشه ول...  کرد ناراحت نشو خاله ی اگه تند-

 ...  
  

 حرف یسی داشتم انگلمیتصم.  گذاشتم دم گوشموی تکون دادم و گوشسرمو
 برام نی تونه باشه و ای هم خوب نمیلینم خ دونستم لحیچون م. بزنم

بعد از چهار بوق باالخره جواب داد، خسته، . هی بقی شد جلویدردسر م
  : و طلبکاریعصب

  
  ...  بله -
  
   ... ای عرشریام...  الو -
  

  :بعدش گفت...  لحظه سکوت کرد چند
  
  ... خودمم -
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 ... میدیخشراستش زنگ زدم بگه آقا بزرگ و من تو رو ب...  افسونم -
   ... نجای ایای بی تونیم
  

  : پر از پوزخند شدصداش
  
 منو؟ حاال چرا به نی عفو فرمودن؟ی گیراست م!  حضرتایعل!! ؟ی جد-

 ی منی داری بفهمن چهی بقنی ترسی من؟ی زنی حرف متونیزبون پدر
  ن؟یگ
  
 آقا بزرگ رو غامیمن فقط خواستم پ.  شهی به شما مربوط نمنشی ا-

  ! هستندارتونی مشتاق دیحساب...  خاله ها نطوریهم. برسونم
  
  ...اگه شما مزاحما !  من هستنداری مشتاق دشهی اونا که هم-
  

  : کردم صدام باال نره گفتمی می سعنکهیبا ا.  باال اومدمی سگی رواون
  
 ... گهی وقت دچی نه االن نه ه؟یدیفهم! ی کننی به من توهی حق ندار-

 من راحت تر هم یاین. ستیاصال مهم ن! ای هم نینخواست! ای بیخواست
  ... خداحافظ . هستم

  
خاله افروز با .  حرف قطع کردم و رو به همه لبخند زدمنی از ابعد

  : گفتیخوشحال
  
  اد؟ی ی گفت؟ میحاال چ...  دستت درد نکنه خاله جون -
  
  ...  نگفت یادی ززیچ!  دونم خالهی نم-
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  : گفتدی افشخاله

  
   ... ستی تو دلش نیچیه.. . بچه ام ادی ی م-
  

  : افروز گفتخاله
  
  ! خان داداش ناراحت نشده باشه-
  
بعدش زنگ زد به  ... ای عرشریفقط رفت دنبال ام...   نه ناراحت نشد -

   ... نجای اانی یمن گفت فردا دوباره م
  
  ...  خوب خدا رو شکر -
  

جا بلند  بود از هودهی بی مکالمه که به نظر من همش نگراننی زا ابعد
 شام خوشمزه هی من ی آشپزخونه و برایشدن تا به قول خودشون برن تو

 بزنم که ی اصالً اشتها نداشتم نخواستم حرفنکهیبا ا... درست کنن 
  :بعد از رفتن اونا آقا بزرگ گفت... ناراحت بشن 

  
 بزرگ ی مهمونهی زمی خوام پس فردا شب به مناسبت اومدن نوه عزی م-
  چطوره بچه ها؟. دعوت کنم و همه رو رمیبگ
  

 شدن، منم رهی و به من خدنی دستاشونو به هم کوبی ها با خوشحالدختر
  : زدم و گفتمیناچاراً لبخند

  
  ... ممنونم !  هم خوبهیلی خ-
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 شده رهی ها خی بود و به قالنیینگاهش پا.  شدمرهی خلی از اون به دنبعد
 ی منکهی اای من؟ نتای داد؟ فکر خی عذابش منقدری داشت ایچ... بود 

 اجازه نی ادیهرگز نبا...  ذاشتم بره ی مدینه نبا!! خواست ازم جدا بشه؟
  ...    دادم یرو بهش م

  
***  

  
   ...کنمی خواهش ملی دن-
  
  : موهاش و گفتنی دستشو فرو کرد بی با کالفگلیدن
  
   نه؟ای ی کنی بس م-
  
اون اتفاق من  ی کنم توی بهت حالیآخه به چه زبون!  کنمی نه بس نم-

  ؟ی از من بگذری تونی چطور میدن!  مرتکب نشدمیگناه
  
 دیهمه لباس هام رو خاله افش.  جواب رفت سمت کمد لباس هامی بلیدن

 و رو کرد و ریلباس ها رو ز.  کمدی کرده بودن توزونیو خاله افروز آو
  :گفت

  
 داشته ی مناسب بپوش که با فرهنگشون هم خونزی چهی امشب ی برا-
 از دخترا رو یکی دیبا. دی خرمی حاضر شو بریاگه هم لباس ندار. شهبا

  .میهم با خودمون ببر
  
  : جلوش و گفتمستادمیرفتم ا.  جا بلند شدماز
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  ... خوام ی نمیچی تو هی من ب-
  

از چشماش غم .  لبمی آورد باال، انگشت اشاره اش رو گذاشت رودستشو
  :زمزمه کرد. دی باریم
  
 ما نیب! ن خودم داغون هستم، داغون ترم نکن دخترم!  بس کن افسون-

  ... تموم شده زیهمه چ
  

 که ی به لحظه ادیرفت و رفت تا رس.  تو ذهنم به عقب برگشتزی چهمه
 تموم زی ما همه چنی گفتم بی رحمی و با بوی متی چشمایزل زدم تو

 یانگشت دن...  به زمان حال دمیرس... به سرعت . دوباره برگشتم! شده
  :دیچی پی ناقوس مرگ منی ذهنم عی لبم بود و صداش تویرو
  
  ... تموم شده زی ما همه چنی ب-
  
  : عجز گفتمبا
  
   چطور؟؟ی دنی تونی چطور م-
  
  . بفهمنیچی در مورد رابطه من و تو هدیاونا نبا!  بس کن افسون-
  
 نسبت به باکره نبودن دشونی دی دونیم!  آخه؟ی دونی می تو چ-

  ... بوده؟ حاال اگه بفهمن یمامان چقدر منف
  

  : و گفتدی کشیآه
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 دونستم یمن هرگز نم.  تونم بگم متاسفمی و فقط مدمی فهمنوی آره ا-
  . حل نشده استهی قضهی کشور تو ی توهی قضنیا

  
  ... اگه بفهمن نایا! ی دن-
  
. ارنی ی به سرت نمیی که بالی دونی اگه بفهمن خودت هم خوب م-

  . نکردنیار که با مادرت کنطوریهم
  
 کشوره نی گفت جز قانون ایحورا م! ی با من ازدواج کندی اصالً تو با-

 بعدش موظفه باهاش ازدواج رهی رو ازش بگی بکارت زنیکه اگه مرد
 گم از دستت ی وگرنه به آقا بزرگ می با من ازدواج کندیتوام با. کنه
  . کنهتیشکا

  
  : نشست گوشه لبش و گفتی تلخلبخند

  
   ...ستمی نیانری من که ا-
  
  : خشم گفتمبا
  
. ی دنی ذارم بری نم؟ی در بری که کردی کارری از زی خوایم!  بزدل-

  ! بره ی من خوابت نمی تو شبا ب،ی منو تنها بذاردیتو نبا
  

  : دستش گرفت فشار داد و گفتی آورد جلو ، بازوهامو محکم تودستشو
  
  ... اجباره هی نیا...  برم دیاما با! صمی داشتنت حری هنوزم برا-
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  :دمی کشداد

  
 کرده بودم که یمن اگه غلط. ی م کردوونهید! ؟ی لعنتی چه اجبار-

 ی همون ادوارد عوضشیپ.  زدمی داشتنت تو سرم نمی برانقدریحاال ا
 که من ممکنه واقعاً دوستت ی خودت فکر نکردشی درصد پهی!  موندمیم

  ؟ی خونیچشمام نم رو از قتی که حقی هستیلیداشته باشم؟ تو چطور وک
  

  ... سرد و خشک شد نگاهش
  
 گذشتت همه یتو خودت با کارا.  که گفتمنی تمومش کن افسون، هم-
 خونم، اما باورش ی از چشمات مزویمن همه چ. ی رو خراب کردزیچ
 سرنوشت نیا! ی گردم، به زودی و من بر می مونیتو م.  سخته برامگهید

  ...ماست 
  
 تخت یخودمو انداختم رو. ز اتاق خارج شد ای بهت نگاش کردم و دنبا

اجازه دادم اشکام بالشم رو ...   مال من بود گهیخواب مامانم که حاال د
  .بشورن

  
***  

  
 و از دمی چرخی میرانی ای مهمونانی رنگ بلندم بی لباس خاکستریتو

 هیاما .  دادی و پر از بهتشون احساس غرور بهم دست مرهی خینگاه ها
 رو که باالخره افتخار ای عرشریمدام ام.  مشکوک بودلیدن. یغرور تو خال

 کشوند و با آقا ی و اونطرف منطرفیداده و برگشته بود، با خودش ا
 ی مقی حرفاشو تصدیاونا هم با ناراحت.  زدی حرف مییبزرگ و دا
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نشسته .  افتهی داره می گفت اتفاق بدی دونم چرا حسم بهم مینم. کردن
  :حورا اومد طرفم و گفت.  نظر گرفته بودمریز گوشه و اونو هیبودم 

  
  ؟یستی نکنه بلد نگه،ی پاشو برقص د؟ی چرا نشست-
  

  : بگم گفتیزی من چنکهی قبل از ا،یرانی بودم اما نه رقص ابلد
  
 به تو هم ییزای چهیپس !  پا رقاص بودههی گه مامانت ی مامان م-

   ...گهی دای بده،یرس
  

 یرانی رقص اهی کم شبهی گرفته بودم ادی سی انگلی که تویفی کثرقص
 انجام نجای دونستم ای داشت که میی اون حرکتایعنی. ادی نه زیبود، ول

چه .  وسط سالن انداختمتی به جمعینگاه! ستیدادنشون اصالً درست ن
 ومدی ی مرد مهی یوقت. دنی رقصی گوشه مهیزنا با هم و ! جالب بودن

. گهی مرد دهی با ای دی رقصیتنها م ایمرده .  رفتن کناریوسط همه زنا م
 تشینوژن برعکس شخص. دی رقصیاون لحظه هم حسام داشت با نوژن م

خنده ام گرفته . نی و حسام مردونه و سر و سنگدی رقصیبا آب و تاب م
 نهی گوشه دست به سهی ای عرشریام. با اصرار حورا منم رفتم وسط. بود

 ارتشی کشت که بیشو متارا داشت خود.  زدی بود و دست مستادهیا
در . دی صحنه رو دنیحورا هم ا.  خوردیوسط، اما از جاش تکون هم نم

  : شد گفتی مدنی که مشغول رقصیحال
  
  ! خواد جلب توجه کنهیفقط م... پسره لوس ! شی ا-
  
 هی!  کل کل دوستانه بودهی که فراتر از دمی دیزی لحظه تو نگاه حورا چهی

حورا .  هاهی مانی تو همیزی چهی... دونم  ینم!  نفرتنه،ی کهی شبیزیچ
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.  کردم مثل خودش برقصمیسع.  دادی و تاب مچی قشنگ به بدنش پیلیخ
 ی کردم و می ذهنم متعادل می رو داشتم توفیکم کم حرکات رقص کث

 خوب از آب در اومده بود که نگاه حورا یلیفکر کنم رقصم خ. دمیرقص
 هی.  نگاه کردملی به دنیشم چری لحظه زهی. اونقدر متعجب شده بود

 هی صورتش فقط یتو.  شده بودرهی و بدون لبخند بهم خستادهیگوشه ا
  :حورا گفت.  فکر بودیبدجور تو...  شد حس کرد، حسرت ی رو مزیچ
  
. ی رقصیخوب م!  هادهیانگار استعداده خاله افسانه بهت رس...  نه بابا -
   ...ی هاپ هم بلدپیه
  

 هاپ پی بلد باشم هدی بودم بای کشور خارجهیچون .  ام گرفتخنده
  :گفت.  تکون دادمیبرقصم؟ سرمو به نشونه منف

  
  ... آقاهه نی ا-
  
  : اشاره کرد و گفتلی سر به دنبا
  
  چند سالشه؟ ... متیِ َق-
  

  : و گفتمدمی کشیآه
  
   چطور؟-
  
  ... ها پهی خوش تیلی خواد؟ خی نمیرانی زن ا-
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 هی تونستم بهش بگم یچه طور م. دمینگامو ازش دزد. دی م لرزچونه
 بهم ی حسچی منو دوست داشت، اما االن هپی مرد خوش تنی ایروز

  : کنارمون بلند شد و منو از فکر خارج کردای عرشری امیصدا. نداره
  
 کردم یفکر م. ی هم بلدگهی دی دختر عمه ، انگار جز پاچه گرفتن کارا-

  .ی دیقص تانگو م درخواست رونی از آقایکی به یای یاالن م
  

  : بزنم حورا گفتی من حرفنکهی از اقبل
  
 دیباز با!  شه دخالت نکنی که بهت مربوط نمیزی برو رد کارت و تو چ-

  ؟ی آدم نشدرون؟یآقا بزرگ بندازتت ب
  

 یاز ال! دمی سخت و خشن شد که من ترسی به قدرای عرشری امنگاه
  :دیدندوناش غر

  
  .ی کنی دراز تر ممتیپاتو از گل ی داریلیچند وقته خ...  حورا -
  

  : قدم رفت به سمتش و گفتهی با شجاعت حورا
  
  . دوست دارمه؟ی مشکل؟یکه چ...  خب -
  
 دستم رو هی.  وسطدمی با خشم اومد سمت حورا که من پرای عرشریام

با .  حورانهی سی از دستامو هم رویکی و ای عرشری امنهی سیگذاشتم رو
  :ترس گفتم

  
  ه؟ی کارا چنیا! نیبس کن... زشته ...  بچه ها -
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 شد، اما ی منیی اش با خشم باال و پانهیس.  بودای عرشری امی رورهی خنگام

 لحظه دستمو گرفت و به شدت هی یتو. نگاش رو دوخته بود به دست من
 رفت به سمت عیحورا صورتشو با دست پوشوند و سر. پرتش کرد و رفت

.  از پشت دستمو گرفتایش که نادخواستم برم به طرف.  از اتاق هایکی
 بده فقط یحی خودش توضنکهی اای بپرسم یزی مهلت بده من چنکهی انبدو

  :گفت
  
  ... بذار تنها باشه -
  
   شده؟ی آخه چ-
  
  ... ازش نپرس یزی مورد چنیدر ا.  کم تنها باشههی دیبا.  شهی خوب م-
  

  :دمی رو شنلی دنی بگم که صداگهی دزی چهی باز خواستم
  
  ...فسون  ا-
  

... حورا و بغضش ...  و خشمش ای عرشریام.  رفتنادمیهمه از . دمیچرخ
 بگم یزی چنکهیقبل از ا. لی دنیمن موندم و چشما. حتشی و نصایناد

  :به دنبالش گفت.  دادیکی دستش و فشار کوچیدستمو گرفت تو
  
   ...ای با من ب-
  

رفت سمت . فتادمبدون حرف راه ا. ای تا اون سر دنیحت.  رفتمی مباهاش
 بود و سی خسی بزرگ خونه خاطیح. رونیدر رو باز کرد و رفت ب... در 
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بارون . دنی چکی منی زمی درخت ها قطرات بارون رویاز شاخه ها
 بارون خل ری زلی افتادم که با دنی اون شبادی. دی باریهنوز هم نم نم م

 یش م بعدیبه سرماخوردگ.  بودیچه شب ... ری بخادشی. میودشده ب
   ...دیارز

  
سر .  متوجه شد سردم شدههوی لیدن.  شروع کردن به هم خوردندندونام
 تنش یگرما.  شونه هامی رودیپالتوشو در آورد و کش. ستادیجاش ا

 بودم تا به دهیاون سمت رو ند. ی پشتاطی سمت حدیمنو کش. آرومم کرد
حوض  هیپشت خونه .  بوددهی به همه جا سرک کشلی دنایحال، اما گو

 چمن کاشته بودن و کی محوطه کوچهی بود که دور تا دورش رو کیکوچ
 هی رشی کاشته و زدی درخت بهی چمن ها نی ایتو.  کرده بودنیگلکار

  : گفتمیبا شگفت.  گذاشته بودنی سنگمکتین
  
  ! چه قشنگه-
  
 و فندکش رو در گاری پالتوش سبیاز داخل ج.  دستشو جلو آوردلیدن

  :آورد و گفت
  
  !م بخشه آرا-
  
. رفتم کنار حوض.  در آورد گذاشت گوشه لبش و روشنش کردیگاریس

 ی قطره مهی.  بارون آب داخل حوض رو موج دار کرده بودنیدونه ها
 یمحو باز.  شدی مدهی آب و به دنبالش چند قطره باال پاشیافتاد تو

  :دمی بارون بودم که صداشو شنیقطره ها
  
  ... پرواز دارم گهی من سه ساعت د-
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نشسته بود . فقط تونستم سرمو بچرخونم به سمتش.  جام خشک شدمسر
 زی چهی.  شهی مسیبراش مهم نبود که لباسش خ. ی سنگمکتی نیرو

  : زد و گفتگارشی به سی پک محکملیدن.  راه نفسم رو بند آوردیبزرگ
  
  ... برم فرودگاه دی کم کم با-
  

 لیدرست مثل دن. د شدن لباسم هم برام مهم نبوسیخ.  لب حوضنشستم
 دهنش نگه ی رو محکم تر زد، چند لحظه دودش رو تویپک بعد... 

 که کی خط بارهی.  شد بهشرهی هوا و خیداشت و بعد همه رو فرستاد تو
  :ادامه داد.  شدی کرد و محو می مدای امتداد پی مترمیتا ن

  
 ی مگهی دقهی دقستیبهش گفتم تا ب.  بره فرودگاهی منو مای عرشری ام-
  ... در ی جلوامی

  
 کنم که دای نتونستم پیچیه.  گفتمی میزی چهی دی اما باد،ی لرزی مصدام

  :پس فقط صداش کردم. حالمو نشون بده
  
   ...ی دن-
  

با پک .  دفعه به هق هق افتادمهیبغضم شکست و .  پر از اشک شدچشمام
و  رو روشن کرد ی بعدگاری نگام کنه سنکهیبدون ا.  تموم شدگاری سیبعد

  :گفت
  
  ! آروم باش-
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  : کردم حرف بزنمی دستام و سعنی گرفتم بصورتمو
  
 یخواهش م ... ی کنم؟ دنی چطور؟ چطور بدون تو آروم باشم و زندگ-

 شه ی دوباره دلت تنگ می ریبگو م ... ی گردی بگو که بر میدن. کنم
  . دنبالمیای یم
  
  : کرد، زمزمه کردی هنوز هم نگام نملیدن
  
   ...دی شا-
  

 خواست بچه شو گول بزنه تا آروم ی بود که میی درست مثل بابالحنش
  :گفتم. بشه و بعد ولش کنه بره

  
 یتو حسرت داشتنت رو به دلم م. یای ی نمگهی دونم تو دیم...  نه -

 قی تحقی تونستیتو م. ی منو ببخشی تونیتو نم. یدیتو منو نبخش. یذار
 ما رو از هم نکهی ای برای عوضهی اون دوروثی بفهمی تونستیم ... یکن

 رو قتی و حقی با ادوارد حرف بزنی تونستیم.  کار رو کردنیجدا کنه ا
 که ستمیبرات مهم ن. یمن برات مهم نبودم دن. ی اما نکرد،ی کنفکش
  .ی ری و می ذاری منو میدار

  
 و دی داد به درخت بهیتک.  از جا بلند شدیدن.  نتونستم حرف بزنمگهید

  :گفت
  
 دی هستم، اما بای گی که میزیهمه چ.  رو کردمی که گفتییرا همه کا-
 دیبا. ی با فرهنگ خودت بزرگ بشدیبا. ی کنی بدون من زندگیری بگادی
  ... رو هم من بفهمم ییزای چهی ... ی رو بفهمییزای چهی
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  : جمله اش گفتمی نهفته توی توجه به معنیب

  
 منو تنها دیو نبات. ی بری بفهمم، تو حق نداریچی خوام هی من نم-

  ؟ی من نبودیمگه تو بابا.  خوام باهات ازدواج کنمیاصالً نم. یبذار
  

  : دستش و گفتی پام ، بازوهامو گرفت توی طرفم، زانو زد جلواومد
  
  !آروم باش...  افسون -
  

 اش و نهی سی تودمیمشتامو کوب.  اوردمرونی دستاش بی از تودستامو
  :گفتم

  
   ...یبه خدا اگه بر..  .یاگه بر ... ی اگه بر-
  

 کردم و همراه یفقط هق هق م.  خوام بگمی می دونستم چی نمخودمم
 دستش هی مشتامو با لیدن.  کردمی جمله رو تکرار مهی مشتام دنیبا کوب
 لباشو رمی بتونم جلوشو بگنکهی سمت خودش و قبل از ادیمنو کش. گرفت

... عاشقانه بود .. .نرم بود ... بوسه اش آروم بود .  لبامیگذاشت رو
 منو دوست نداره، که از من بدش اومده، گهی باور کنم که دتونستم ینم

 سوزوند، ی لباش لبامو میگرم!  تونستمینم.  تونه منو بذاره و برهیکه م
دستش رو آورد باال و گذاشت کنار .  سوزش رو دوست داشتمنیاما من ا

 دنشیبود موقع بوسعادتم .  موهاشیدستم رو بردم از پشت تو. صورتم
 یکیچون اون .  دونستی خوب منویا.  کردمی نوازش موهاشو مدیبا

 بهش شتریخودمو ب. دستش رو برد عقب و دستمو محکم فشار داد
 چه دی دی اون وضع می نفر ما دو تا رو توهی دونم اگه ینم. چسبوندم
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 سمت دی کششتری منو بلیدن. اما مهم نبود!  کردی خودش مشی پیفکر
 دور دیچیدستاشو پ. ستمی شدم بامجبورمنم . ستادی انباریش و اخود

کم کم داشت .  لرزش رو دوست داشتمنی اما اد،ی لرزیبدنم م. کمرم
باز هر دو دستش .  بودازشی نانگری نمانی شد و ای مادیشدت بوسه اش ز

. چشمامو باز کردم.  دستاش گرفتنیرو آورد باال و صورتمو محکم ب
کم کم از شدت بوسه کم . مدوباره چشمامو بست.  بود بستهی دنیچشما

 بغلش ی لبام شد و بعدش محکم توی روکی به چند بوس کوچلیتبد. شد
. دی کشقی موهام و چند بار نفس عمنیسرش رو فرو کرد ب. فشرده شدم

  :دمیبا بغض نال
  
   ...رمی می تو می من بی دن-
  

  : لرزونش بلند شدیصدا
  
  ... منم -
  
  .. .ی نرو دن-
  
 شهی و همیچون طاقت ندارم باش. رمی پذی مرگ رو منی مجبور برم، ا-

  ...بهت شک داشته باشم 
  
  !!!ی دنــــ-
  

 یمشخص بود با چه سخت.  از اشک بودزیچشماش لبر.  فاصله گرفتازم
 گهید.  کردی داشت داغونم مشتری بنی اشکاشو گرفته و اختنی ریجلو
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رفت سمت همون !  کار کنمیچ دی نگه داشتنش بای دونستم براینم
  : نشست و گفتمکتین

  
  . خوامی میزی چهی بار ازت نی آخری برا-
  

 زد و شی آتیگاریباز س.  خوادی می دونستم ازم چی کردم، نمسکوت
  :گفت

  
  ... برام بخون افسون -
  

  : شد و گفتمدی هقم شدهق
  
   ...لی دن-
  
  : باز تکرار کردیدن
  
  
 بار صداتو نی آخری خوام برایم...  آهنگ بخون هی بخون افسون ، -

  ...بشنوم 
  
  
 هم از سرما رنگ لیصورت دن. دی چکیآب از موهام م.  نگفتمیزی چگهید

 دوسش یلی که خی آهنگهی.  آهنگ اومد تو ذهنمهی.  شده بوددهیپر
با همه احساسم .  چشماش و شروع کردم به خوندنیزل زدم تو. داشتم

  : خوندمیداشتم براش م
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  دانلود آهنگ
  یی جدانی ات به حالم کوه و درو دشت، از اهی گر-

  
  ؟یی دل دمادم، فردا کجانی نالد از غم، ایم

  
 ی کرد؟ دلم داشت از غصه میبدون من چه م!  من فردا کجا بود؟لیدن

   ...دیترک
  

   مسافرمنر،ی ، سفربخری سفربخ-
  

   نکن ، بخاطر منهی نکن ، گرهیگر
  
 شناخت ی آهنگ رو خوب منی ، ادی چکلی قطه اشک از گوشه چشم دنهی

 کرده نیری با هم تمنوی اشی فارستی تقویبرا. ، کلمه به کلمه شو بلد بود
   شه ناقوس مرگمون؟ی آهنگ منی روز اهی که می دونستیاما چه م! میبود

  
  ...دلم غم دارد امشب ...  بارد امشب ی باران م-

  
  ... سپارد امشب یره م...  جان خسته آرام
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 قرار بود گهی دی کارم؟ی بری از کجا آرامش گگهیحاال د!  جونم بودآروم

  ! خـــــدایوا!  رفت؟یآرومم کنه؟ کجا م
  

  ... امشب ی از فکر سفر برگرددی مانده چشمم، شادرنگاهت،
  

  ... برلب وستهی بوسه را پنی ای سرد،یادگاریم  تو داراز
  
 لباش، چند بار ی رودمی و دستمو کشکشی رفتم نزددی که رسنجای ابه

  ...  خوندم ی می کردم ولی هق هق مد،یپشت سر هم نوک انگشتمو بوس
  

  ... چکد با نم نم باران به دامن ی قطره قطره، اشک چشمم، م-
  

  ... بد کرده ام من نیشقتر عای بار سفر را با تو ای ابسته
  

 اگه لیدن!  خودمهریهمه اش تقص... من بد کردم ...  بد کرده ام من آره
من !  تونه بهم اعتماد کنه حق دارهی من هم براش اثبات بشه نمی گناهیب

 ی رو تو نگاهش مدی و تردی دودلشهیهم!  بوددنشی کوبستمیقصد و ن
  ! خدایچه کردم من ا. .. دلش باشم ی مرهم زخمانکهیعوض ا. دمید
  

   من دشت غم هانهی سا،ی چشمت رنگ دررنگ
  

   باران با تو بودم، با تو تنهاری زدی آادمی
  

   باران با تو تنهاری باران با تو بودم، زریز
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 بوسه مون با نی اولادی به شهیهم...  بارون باهاش تنها بودم ری زشهیهم
 زد به ی میوونگیوس ده ... میومدی ی بارون به وجد می قطره هادنید

   ... شهیهم... سرمون 
  

  ... بارد امشب ی مباران
  

  ... غم دارد امشب دلم
  

  ... جان خسته آرام
  

  ... سپارد امشب ی مره
  

   را از سر منی زندگلی برده منت،ی کالم آخرنیا
  

   شه باور منی از سفر اما نم،ییای بدی شای اگفته
  

 دی شایگفت!  دونمیمن م ... یای ینم ... یای ی نمگهیتو د ... لی دنآره
 از حسرت نویا ... یتو از من گذشت ... ی من گفتی دل خوشیاما برا... 

  ... خونم یچشمات م
  

   نگاهمنی در انی را کرده باور، التماسم را ببرفتنت
  

   از جانم گناهمدی کردم، بلکه باران شوهی باران گرریز
  

  سر من را از ی زندگلی برده منت،ی کالم آخرنیا
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   شه باور منی از سفر اما نم،ییای بدی شای اگفته
  

   بارانری در زی بوسه شبنی رود از خاطر من، آخریک
  

   ...امدی نگری و دیرفت
  

  دانلود آهنگ
  

  ) امید – از –آهنگ باران ( 

  
  

 کنار حوض ی از گلدون هایکی ری زیبا خشم لگد...  از جا بلند شد لیند
منو با خشونت .  از دست داده بودشوی خوددارگهید. اومد طرفم. زد
  : بغلش و کنار گوشم زمزمه وار گفتی تودیکش

  
  ...خداحافظ ...  من ی مواظب خودت باش تنها عشق زندگ-
  

با سرعت . فتمیپاش ب مهلت نداد به دست و ی حرف حتنی از ابعد
 شده بود ری دنبالش، اما ددمیدو.  دور شددمیساختمون رو دور زد و از د

 توان پاش رو نی با آخرای عرشری شد و امای عرشری امنی سوار ماشیدن... 
 زانوهام افتادم و هق هق زدم ی در رویهمون جا جلو...  گاز فشرد یرو
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 بزنم غی داشتم از ته دل جدوست...  رفت شهی همیعشقم برا... رفت ... 
 و سی و خنی زمیدستامو گذاشتم رو!!!  بکشمادیرو به آسمون فر... 

...  شونه هام بود ی هنوز رولی دنی پالتون،ییسرد ، سرمو انداخته بودم پا
 خدا ونی خط در مهی زدم و یزار م. موهام دور صورتم رو گرفته بودن

 شده بود بک ومدیل م که از داخی آهنگیصدا...  کردم ی صدا مور
 خواننده بخونم یدوست داشتم پا به پا...  سوزناک من ی هاهیگراند گر

   ...دی ترکی خدا دلم داشت میآ... 
  

  
  آهنگدانلود 

  
   خودشکستنی ای به داد من رسیده تو روزا-

  
   وحشت منی تو شبای چراغ مهربونیا

  
   تبلور حقیقت توی لحظه های تردیدای

  
   شبو از من گرفتی تو منو دادی به خورشیدتو

  
   باشی یا نباشی برای من تکیه گاهیاگه

  
  ... این همه دشمن تو رفیقی جون پناهیمیون
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  رو سفر سالمت همیشه مؤمن تو بیاور

  
  ... من مخور که دوری برای من شده عادت غم

  
   عاطفه من شعرم از تو جون گرفتهناجی

  
   خشک بودن من از تن تو خون گرفتهرگ

  
   مدیون تو باشم اگه از تو باشه جونماگه

  
  ... اون لحظه نداره که منو دادی نشونمقدر

  
   شب شب سفر بود توی کوچه های وحشتوقتی

  
  ! کسی بود واسه بردنم به ظلمت هر سایهوقتی

  
  ! هر ثانیه شب تپش هراس من بودوقتی

  
   زخم خنجر دوست بهترین لباس من بودوقتی

  
   با دست مهربونی به تنم مرهم کشیدیتو

  
  ! از روشنی گفتی پرده شبو دریدیبرام

  
   همیشه مؤمن تو برو سفر سالمتیاور
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  ... من مخور که دوری برای من شده عادتغم

  
  وع اولین دوست ای رفیق آخر من طلای

  
   سالمت سفرت خوش ای یگانه یاور منبه

  
   هر جا که باشه هر جای دنیا که باشیمقصدت

  
   ور مرز شقایق پشت لحظه ها که باشیاون

  
  ! باشه که قلبت سپر بالی من بودخاطرت

  
   دست تو رفیق دست بی ریای من بودتنها

  
   همیشه مؤمن تو برو سفر سالمتیاور

  
  .... من شده عادتی برایمن مخور که دور غم

  
   )وشی مومن ، دارشهی هماوری( 

  دانلود
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  : آقا بزرگ بلند شدیصدا
  
  !ستی گم حالش خوب نیارم بهت م اتاقش، دی نرو توری ام-
  

  : شدی تر مکی لحظه به لحظه نزدای عرشری امیصدا
  
 ی ممیما دار.  آقا بزرگنی دختره رو لوس نکننی انقدریا! خودی د ب-
   ...ادی باهامون بدی باست،ی پمیر
  
  ... کم بهتر شده هیتازه . نی خوب خودتون بر-
  

.  به آقا بزرگ هم ندادی جوابهگید.  اومد توای عرشری اتاق باز شد و امدر
 تخت نشسته بودم و داشتم ی به من کرد که با حال زار و نزار روینگاه

 یرمان ها. حمی روزها رمان خوندن شده بود تفرنیا.  خوندمیرمان م
 یساعت ها خودمو تو.  رو نداشتمی اگهی کار دچیحوصله ه!  مامانییجنا

 یچیه.  و شب ها رو روز کردمیروزها رو شب م.  کردمیاتاقم حبس م
 ریام. دی دی صورتم می لبخند رو روی تونست شادم کنه و کمتر کسینم

  : زد و گفتی شد، لبخند کجکی به تختم نزدی قدمایعرش
  
  . داغونت کرده دختر عمهنقدری ای سرما خوردگهی باور کنم -
  

 زدم، همه فکر کردن ی تب دست و پا می چهار روز تولی از رفتن دنبعد
 دونستم ی شده، اما خودم خوب ممی بارون موندن باعث سرما خوردگریز

  :نگامو دوختم به کتابو گفتم. چه مرگم شده
  
   ...ییمشکل توئه پسر دا.  نکنی خوای باور کن می خوای م-
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 می برمی خواینوژن امروز مسابقه داره م.  پاشو جمع کن کاسه کوزه تو-

  .میبراش دست بزن
  
  .امی ی نمیی من جا-
  
 ها رو هم واسه ی لوس بازنیبلند شو افسون ا. ی کنی مجای بیلی شما خ-

  .اریمن در ن
  

 رفته لیدو هفته بود که دن. اون چه خبر داشت از درد من! ی بازلوس
 یحت.  دادی از جانب من رو جواب نمی تماسچیدو هفته بود که ه. بود
 کابوس نی من عی دو هفته برانیا.  زنگ نزنمگهی ازم خواست دهیدا

 چیاما من ه!  با احساسنیلی ها خی گفت شرقیمامان م. گذشته بود
اخمامو در هم . دمی دی احساس نمی بیای عرشرین امی ای تویاحساس

  :کردم و گفتم
  
   که من بخوام واسه ت خودمو لوس کنم؟ی هستی تو ک-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
ز همون اول  تونم بپرسم چرا ایم. نی دارفی هم تند زبون تشریلی خ-

  ؟ی من از رو بستی رو برارتیشمش
  
 تنها مبل اتاق لم داد و ی روییچون با کمال پرو.  تعجب نگاش کردمبا

  :گفتم!  بودیعجب آدم! زل زد به من
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  ؟ینی بشدی نداده بدون دعوت نباادی بهت ی کس-
  
 یمن هر جا عشقم بکشه م!  باومینی بمینیش!  نشستنیدعوت برا!  هه هه-
 خبرا نی انجایا. ی که تو توش بودهی اون خونه ای ادا اطوارهانایا. نمیش
  .نمی بشنجایمنم راحت بودم ا. ی بکنی تونی می راحتیهر کار. ستین

  
  ! به منی و زل بزن-
  
  !قاًی دق-
  
   ...یی پرویلی خ-
  
   ...ی مرس-
  
  .ی کنی اعصابمو خورد می داررون،ی پاشو برو ب-
  
  ؟ی کنی م کاری اعصابت که خورد بشه چ-
  
  : گفتمیسی به انگلنباریا

  
- you have egg on your face!  
  
  !ی خودت احمق-
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 ی نشون منی اصطالح ها رو هم بلد بود و ایحت.  زده نگاش کردمبهت
 ام خنده اش گرفت افهی قدنیاز د.  مسلطهیسی به زبون انگلیداد حساب

  :و گفت
  
به خصوص تارا . ببرمتبچه ها دستور دادن . یلی خدا وکمی بلند شو بر-

...  
  
  ... من ی ول-
  
  : گفتی و عصبی جدنباریا

  
 غم ی زانونجای اینی بشی تونی می تا کیفکر کرد!  گم بلند شوی بهت م-

 ذره از اون ذائقه هیبابا .  اون پدر خونده ات ولت کرد و رفت؟یبغل کن
آقا .  بکنتویپاشو زندگ! به درک!  و بگو رفت که رفتری کمک بگتییاروپا

   ...یبزرگ رو داغون کرد
  
  . اتفاق بده هستمی کالً انگار من مسبب هر چ-
  
  .ای گم به خودت بیمن فقط دارم م!  افکار بچه گونه خودتهنی ا-
  
  : جا بلند شدم و گفتماز
  
   ...رونیبرو ب. ی کنی ذهن منو داغون می دارا،ی عرشری ام-
  

  : از جا بلند شد و گفتاونم
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   ...گهی دی شی حاضر م-
  
  ! باشـــــه-
  

 برداشتم و تنم ی لباسیسرسر. رونی زد و رفت بی اروزمندانهی پلبخند
 ی که رودمی آقا بزرگ رو درونی رفتم بیوقت.  کله شق بودیلیخ. کرد

 مشغول دادن داروهاش بود، اما ای نشسته بود و نادییرای پذیمبل ها
 نوژن ی سوارنی ماشایگو. ادی بود که با ما بدهیخودش هم لباس پوش

  : و گفتستادی اای عرشریام. دن داشتی دیحساب
  
 دمی دو تا داد سرش کشن؟ی لوس کندی نبانوی گفتم آقا بزرگ ایدی د-

  ...آدم شد 
  

 سمت من و دی که پرای عرشری بزرگ عصاشو باال آورد بکوبه تو سر امآقا
  :گفت

  
  !غلط کردم...  غلط کردم -
  

 هانهی اما من فقط عاقل اندر سفور،نطی هم همایناد. دی بزرگ خندآقا
  : کنارم و گفتستادیا. نگاش کرد

  
   ...ای زود بایناد ... گهی دنی تو ماشمی ری خوب ما م-
  

 ی که سمت اتاق خودش منطوریاز جا بلند شد و هم.  تکون دادی سرایناد
  :رفت گفت
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  ... آماده ام گهی دقهی دو دق-
  

  :اه کرد و گفت نگای عرشری به من و امرهی بزرگ خآقا
  
  ! شه ی باورم نم-
  
  : با تعجب گفتای عرشریام
  
  و؟ی چ-
  
 وقت کنار چیه! نی و افسانه هستنی افشیای جوونهی چقدر شما دوتا شب-

  ! بودمتوندهی ندگهیهم د
  

  :دی آقا بزرگ داد کشمی بگیزی چمی ما فرصت کننکهی از اقبل
  
   ...اری رو بی عکاسنیاون دورب ... ای ناد-
  

  :فتم گمن
  
   آقا بزرگ؟نی کار کنی چنی خوای م-
  
. نی بذارم کنار عکس افسانه و افشرمی عکس بگهی خوام ازتون ی م-

  ... چند سال ی با تفاوت سننباری متولد شدن، اما اگهی بار دهیانگار اونا 
  
  : در آوردی لوس بازای عرشریام
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   ...رمی گی عکس نمنی من با ا-
  

  : نازک کردم و گفتمی چشمپشت
  
  !دلت هم بخواد! شی ا-
  

  : در آورد و گفتادامو
  
  ... خواد یدلمم نم ... شی ا-
  

  : اومد و گفتی عکاسنی با دوربای موقع نادهمون
  
   آقا بزرگ؟نی کار کنم با دوربی چ-
  
  . کار دارمری دو تا نوه قشنگ من بگنی عکس قشنگ از اهی -
  

 خودمو میگشیبه عادت هم. می گرفتی عکس مدیبا.  نبودی اچاره
 یلرزش آن.  و دستمو دور کمرش حلقه کردمای عرشریچسبوندم به ام

اونم دستشو دور کمر من .  نگفتیچی رو حس کردم ، اما های عرشریام
 که خواستم ازش جدا بشم فشار نیهم.  عکس رو گرفتای و ناددیچیپ

گونه آقا . اوردمی خودم نی اما به روکردم، کمرم حس یمحکمش رو رو
 از اون هر سه از خونه خارج ی و بعد از خداحافظدمیو بوسبزرگ ر

  ... در هم بود ی حسابای عرشری امی که اخمایدر حال. میشد
  
!  کرد سر به سرش بذاره موفق نشد که نشدی سعی هر چای نادنی ماشیتو
 ایمن عقب نشسته بودم و ناد.  شده بودرهی با اخم به جلو خای عرشریام
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حوصله ام کم کم . شده بودم به مناظر برون رهی سکوت خیجلو ، تو
 سر به ی گرفتم کممیتصم.  زودتر از ما رفته بودنهیبق.  رفتیداشت سر م

 ی بود که تودهی خرس خوابهی عقب شهییپشت ش...  بذارم ای عرشریامسر 
 چند تا پر زده بود هی بود و از کوله پشتکی کوچی کوله پشتهیدستش 

 ی طورای عرشری امیداشتم و نشست پشت صندل از پر ها رو بریکی. رونیب
 بگه که متوجه من شد یزی برگشت عقب چایناد.  نداشته باشهدیکه بهم د

 خودشو جمع و جور کرد و صاف نشست ، پر عیاما سر.  اش گرفتهو خند
 ای عرشری گردن امی رودمی بردم جلو و کشیرو آروم آروم از کنار صندل

 هیبا . قلکش بدم مچ دستم رو محکم گرفت فرصت کنم قلنکهیقبل از ا... 
 کرد و با اون دستش دست منو محکم گرفته بود و ی میدست راننداگ

  :غر زدم...  داد یفشار م
  
  ...  دستم یآ ... ی آ-
  
  : گفتایناد...  صورتش بود ی روی لبخند کجکهی

  
  ! ولش کن، جلوتو بپاری ا ام-
  
  : دستمو ول کنه گفتنکهی بدون اای عرشریام
  
  ... نترس حواسم هست -
  

  : به من نگاه کرد و گفتنهی از تو آبعد
  
  ؟ی کنتی اذی آره؟ هوس کردی منو قلقک بدی خوای م-
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   ... یآ ... یآ...  دوست دارم -
  

 نکهیبدون ا... چشمام پر از اشک شد .  دادی داشت دستمو فشار مبدجور
  :متوجه من باشه گفت

  
 همون وقت که پر رو یور خوندک! ست؟ی حواسم بهت نی فکر کرد-

  مگه نه؟... خوب مچتو گرفتم ...  نقشه واسه من دار هی دمی فهمیبرداشت
  

  :دمینال...  شکست ی دستمو مداشت
  
  ...آخ ... شکست ... ول کن  ... ی آ-
  
فشار ...  واقعاً درد دارم دی دفعه متوجه اشک تو چشمام شد و فهمهی

 مشغول نوازش کردن دستم ی نرم کم شد و با همون دست بههویدستش 
  :دمی و غررونی بدمی دستمو از دستش کشعیسر... شد 

  
   ... ی وحش-
  

...  و مشغول ماساژ دادن مچ سرخ شده دستم شدم ی دادم به صندلهیتک
  :دمیصداشو شن

  
 ی می بازلمی فیفکر کردم دار! رهی کردم دردت بگیفکر نم...  متاسفم -
   ... یکن
  

 گهی هم دای عرشریام...  دستم بدجور قرمز شده بود ... ندادم جوابشو
  : عقب و گفتدی چرخایناد...  نزد یحرف
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  ...  دستتو نی بب-
  

 ینگاش که به مچ سرخ شده دستم افتاد با ناراحت...  گرفتم سمتش دستمو
  :گفت

  
! ؟ی فشار دادنقدری دستت بوده ای آهنلهیمگه م ... ری بشکنه دستت ام- 

   ...رنگ لبو شده 
  
 دفعه هی چشماشو چرخوند و عی سری به دستم کرد، ولی نگاهای عرشریام

  ! در اومدایداد ناد...  تکون پرواز کرد هی با نیماش
  
  تو چته؟!  دارهینوژن رال!  آروم برو-
  
 که ستیبه پ...  رفت ی مشی بدون توجه با سرعت پای عرشری امیول

دستم  ... می شدادهیپ پارک کرد و همه نگی پارکی رو تونی ماشمیدیرس
  : بدون حرف گفتای عرشریام...  سوخت ی نمگهی بهتر شده بود و دیکم
  
   ... نیای دنبال من ب-
  

 حورا و دنیبا د... ما هم به دنبالش ...  تماشگرا گاهی افتاد سمت جاراه
 هم متوجه بچه ها ایناد...  کرد شتری سرعت قدماشو بنیتارا و حسام و نگ
 دادم آروم حی من ترجیول... ا راه افتاد به سمتشون شد و زودتر از م

 وت سی دفعه صداهی شدم که ی ها رد می صندلنیداشتم از ب... برم 
با تعجب که نگاشون .  زدنیسه چهار نفر با هم داشتن سوت م ... دمیشن

 شدن به رهی که خنطوری نشستن و همیی باالفی چند تا پسر رددمیکردم د
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 من که دنی و با ددی هم چرخایرعرشیام...  زنن یمن دارن سوت م
دست سالممو ...  کنم اومد به سمتم ی و با بهت به پسرا نگاه مستادمیا

 ی برداشت گذاشتشوی آفتابنکی عی اگهی دتیبا د...  دستش ی توفتگر
  : در هم رو به پسرا گفتی موهاش و با اخمایرو
  
 و می تنظیور جامی بنیسوتکاتون خراب شده؟ دوست دار!!  چتونه؟-

   تو آسمون؟ نی بری ترقه سوتنی کنم که عرتونیتعم
  

  : و گفتدی دست منو کشای عرشریام...  سه چهار نفرشون الل شدن هر
  
  ؟یسادی وای چیبرا ... گهی دفتی راه ب-
  

  : به بچه ها جسام جلو اومد و بعد از سالم گفتمیدی که رسنیهم
  
   مزاحم بودن؟ر؟ی شده بود امی چ-
  
 درهم ی رو گفت و بعد هم با همون اخناهی تو دو جمله قضایرش عریام

  : گفتنی و حورا و تارا و نگایترسناکش رو به ناد
  
 خوام یم ... یی باالفی ردمیشنیمن م ... نتونی بنی افسونو بشون-

  ... هواتونو داشته باشم 
  

 تی هم رفت نشای عرشری خودشون و امنی منو نشوندن بمانهی صمدخترا
راننده ها داشتن ...  شدم رهی خستی توجه بهش به پیب. سرمون یباال

  : نوژن رو نشونم داد و گفتنی ماشنینگ...  شدن یآماده مسابقه م
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 باشه هر ادتی...  نوژنه نهی اون ماش؟ینی بی قرمزه رو منی اون ماش-
 یمن م!  محشرهشیداداشم رانندگ ... ی بزنغیوقت از جلومون رد شد ج

  ... ه  شیدونم اول م
  

  : و گفتمدمیخند
  
  ... باشه حتماً -
  

 کر کننده غی سوت و جی مسابقه شروع شد و از همون اول صداباالخره
 ی کردم اما وسطای میاولش منم باهاشون همراه... دخترا بلند شد 

بعد از اون همه ...  رو ندارم غاشونی طاقت جگهی ددمی ددیمسابقه که رس
 برام جاناتی هنی کرده بودم حاال ا اتاق حبسیوقت که خودم رو تو

 زد سر شونه ام یکس ... شهی می بود و حس کردم مغزم داره متالشیادیز
 دی رسیمنمیچون صداش به گوش ... استی عرشری امدمی و ددمیچرخ... 

اون  ... شی کناری صندلی رونمیفقط با اشاره بهم گفت برم باال و بش
 شدم یتر ها حداقل راحت م دخیغای بود و از شر جی کامل خالفیرد

 ها خودمو بکشم ی صندلنی تونست راحت از بی مکه بود ی طورفیرد... 
 کردم برم ی ها و سعی صندلنیاز جا بلند شدم و پامو گذاشتم ب... باال 

 غرق مسابقه بودن که اصالً متوجه نشدن من از جا بلند نقدریباال دخترا ا
.  باالدی حرکت منو کشهیو با  هر دو تا دستمو گرفت ای عرشریام. شدم

  :با خنده گفت...  دستش در اوردم ی از تودستامونشستم کنارش و 
  
  ! کرت کردن آره؟-
  

 لی دنیاز وقت...  لبخند بود هیاما خنده ام در حد ...  ام گرفت خنده
  :سرمو تکون دادم و گفتم.  بوددهیرفته بود خنده از صورتم پر کش
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  باًی تقر-
  

  :گفت و دی خنداونم
  
 رو ستیکل پ...  رو از دستشون دارم بتی مصنی هممیای ی هر بار که م-
 یستی تو ندنیاصالً نفهم!!  سپردمایمن تو رو به ک.  سرشونی ذارن رویم

....  
  

  : لبخند زدم و گفتمباز
  
  .. داره براشون جانیه! گهی ولشون کن ، مسابقه است د-
  
  : دستش و گفتیتو توجه به حرفم دست سرخ شده ام رو گرفت یب

  
   دستت چطوره؟-
  

  : و گفتدیخند...  تو هم دمی افتاد و اخمامو کشادمی تازه
  
  !  انداختمادتیانگار تازه ! ی وای ا-
  
 که ارمی توجه صورتم رو برگردونم و خواستم دستمو هم از دستش در بیب

 اش گهیدستمو محکم نگه داشت و با انگشت سبابه دست د... اجازه نداد 
 خودمو جمع و عی لحظه مور مورم شد اما سرهی ... دی مچم کشیرونرم 

  :جور کردم و گفتم
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  ...  شه ی نکن قلقلکم م-
  
  : گفتیبی غربی لحن عجبا
  
 پوستت ری دستت هم از زیرگای مویحت...  نرمه شمی پوستت مثل ابر-
  ...  تو دختر یفیچقدر لط! داستیپ

  
با !! ا؟ی عرشریده بود امچه مرگش ش...  هام رنگ گرفته بودن گونه
 رهی خستی دستمو از دستش خارج کردم و به پعی دخترا سرغی جیصدا

راننده ها داشتن ... مسابقه تموم شده بود و نوژن دوم شده بود ... شدم 
 و دی زود مراسم به اتمام رسیلیخ...  کاپ هاشون افتی دری رفتن برایم

 نی من شدن و نگبتیمتوجه غتازه اون موقع ... دختر ها از جا بلند شدن 
  :گفت

  
  !! ا بچه ها افسون کو؟-
  

 ظی با غای عرشری اونطرف رو نگاه کردن، امنطرفی ای شون با نگرانهمه
  :گفت

  
  !بفرما مسابقه شما!  افتادادتونی چه عجب -
  

منم . دنی خندای عرشری من کنار امدنی سراشون رو گرفتن باال و با دهمه
 جانی حورا با هنگ،ی سمت پارکمیا هم راه افتادهمه ب... خنده ام گرفت 

  :گفت
  
  ...  بچه ها امی ی با نوژن مسمیمی من وا-
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  : گفتحسام

  
   ... نطوری منم هم-
  
  : هم گفتنینگ
  
  ! منم که صد در صد-
  
  : سرشو تکون داد و گفتای عرشریام
  
بعدش ...  من شما رو بسپارم دستش ادی تا بنیسیپس وا...  خب یلی خ-

   ... می ریما م
  
 جانیهنوزم ه...  تا نوژن خودشو رسوند به ما دی طول کشی ساعتمین

 کرد یداشت و گونه هاش گل انداخته بودن با همه مون سالم احوالپرس
 داشت نینگ...  بغلش ی تودی رو کشنی دست داد و نگای عرشریبا ام... 

 که ای عرشریام...  کرد و همه رو به خنده انداخته بود ی مغی جغیج
  : خواد بره گفتی خسته شده و مودمعلوم ب

  
 برم ی و تارا رو مایمن افسونو و ناد ... انی خوان با تو بی منای نوژن ا-

  ...  با تو هیبق... 
  

  : سرشو تکون داد و گفتنوژن
  
   ... نجای باشه اما ممکنه کار من طول بکشه ا-
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  : زودتر گفتحورا

  
   ... می زنی می گشتهی اطراف نیما هم ا ... ستی مهم ن-
  
   ... ستی نیپس مشکل...  باشه -
  
  : باز باهاش دست داد و رو به ما گفتای عرشریام
  
  ...  دخترا نی سوار شنی بر-
  

   ... سمی نوژن باعث شد سر جا وای که صدانی سمت ماشمی افتادراه
  
  ...  افسون -
  

  : زد و گفتیلبخند...  به سمتش برگشتم
  
لطف  ... ستی حالت خوب ندمی شننکهی وجود ا بای که اومدی مرس-

   ... یکرد
  

  : جواب لبخندش لبامو کج کردم و گفتمدر
  
   ...گهی دیپسر خالم ... ومدمی ی مدیبا...  کنم ی خواهش م-
  

  : بلند شدای عرشری امیصدا
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   ... گهیبجنب د!  افسون-
  

 ایرش عری امنیا...  شدم نی کردم و رفتم سوار ماشی ازش خداحافظعیسر
چطور قرار بود ... خدا به دادمون برسه !  کرده بودیهم امروز کالً قاط

  !    می تا شب سر کننیبا ا
  

***  
  
.  خوردمی بودم و داشتم قهوه مستادهی پشت پنجره الی عادت خونه دنبه

 باز ی پشتاطیپنجره اتاق من درست رو به ح. ومدی یبازم داشت بارون م
 اول اصالً یروزا. نمینگ خونه رو بب قشاطی تونستم حی شد و میم

 که ی از شبی داره، ولدی پنجره به کجا دنی انمی نکردم که ببیکنجکاو
.  پنجره دل بکنمنی نتونستم از اگهی رو بهم نشون داد دی پشتاطیح لیدن

 یلی بار خنی آخری که منو برایی روش نشسته بود، جالی که دنیمکتین
 یگرم.  مو خوردم و چشمامو بستم از قهوهیجرعه ا ... دی بوسقیعم

 از لی دنی که با وجود سردیبوسه ا.  تونستم حس کنمیلبهاشو هنوزم م
 هجوم بردم سمت عیسر.  حورا منو از جا پروندغیج.  بودتر گرم شهیهم

. می خونه بزرگ تنها بودنی ای توایدر اتاق، اصوالً من و پدر بزرگ و ناد
 نیمن هم که جز ا.  کردی می زندگنجای که پرستار آقا بزرگ بود و اایناد

.  خودشون بودنی های سر خونه و زندگهیاما بق.  رو نداشتمییجا جا
رفتم ! دی کشی مغی و داشت جنجای شده بود که حورا اومده بود ایحاال چ

  : کردخکوبمی و خواستم در بزنم که صداشون مایپشت در اتاق ناد
  
   شد؟رفهمیش!  کنمینم اون پسره چلغوز شفته رو دعوت رمی بم-
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 یچرا دار!  حورای دعوتش کندی گم بایدارم بهت م! ی کنی تو غلط م-
  ؟ی کنی مکیخودتو کوچ

  
 که من به هیاون چ!  کنم؟ اون پسره شتری مکی من ؟ من خودمو کوچ-

  ...خاطرش 
  
  : گفتی ترمی با لحن مالایناد. دی بغضش ترکدی که رسنجای ابه
  
 از جانب مرد دیابراز عشق با! اول هم بهت گفتماز روز ...  خواهر من -

حداقل . یدی اش رو دجهیاما نت!  حرفا گذشتهنی دوره ایگفت! باشه
  !محکم باش و نشکن

  
  : گفتایناد. ومدی ی هق هق می طرف حورا فقط صدااز
  
اما حدس ! یدی شنی و چی گفتی پسره چنی تو به ادمی من اصالً نفهم-
  آره؟ ... هدی زنم بدجور تو رو کوبیم
  

  : حورا باالخره بلند شدیصدا
  
 شه ی کردم میفکر م!  آدمی گاو شدم جاهی خاک بر سر من که عاشق -

  ! کردم شعور دارهیفکر م.  کردهیبهش تک
  
   ...ستی هم بد ننقدری اگهی دای عرشری امچارهیب!  ا حورا-
  
  ... هم هست یلیخ! ستی گه خورده که ن-
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   گفته مگه؟ بهتی چنمی خوب بنال بب-
  

  : کرد و گفتنی فنی فحورا
  
 اما ارم،ی ی در میفکر کرد دارم مسخره باز. دی خندی اول که کل-

   ...می سرش داد زدم و گفتم جدیوقت
  

  : داد حورا بلند شددم،ی خنده اش رو به وضوح شنیصدا. دی خندایناد
  
  چه مرگته؟ ... ی الهیرو آب بخند!  زهرمار-
  

  :و گرفت و گفت خنده اش ری جلوایناد
  
 حساسه و یلی مسائل خنی رو اای عرشریام!  گفتهی دونم بهت چی م-
 برخورد ی دخترا چه جوری با بعضدمید!  شه ی می وقتا بد سگنجوریا

  .کرده
  
زل !  زدی مرد مثل آدم حرف میم!  سرم من دختر عمه اش بودمری خ-

 کنن ی مکی که خودشونو کوچیی گه متنفرم از دخترایزده تو چشمام م
  !!!؟ی عوضنی بگم به ایمن چ!  کننی عشق میی گداانی یم
  

  : و گفتدی باز خندایناد
  
.  دارهجهی نتهی فقط ی تولدت دعوتش نکنی تونکهی نگو ، اما ایچی ه-

اآلن هم از بس . ی کنی فهمه که هنوزم برات مهمه و بهش فکر میاون م
   ...ی دعوتش نکردیسوخت
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  ! تولد خودمه بابا-
  
 یلی گم دعوتش کن باهاش هم خیدارم م!  گم تولد منه؟یگه من م م-

! من چقدر خوشبختم!  آرومه یهمه چ! انگار نه انگار.  رفتار کنیعاد
  ! سوزه نه توی اون مینجوریا

  
   سوزه؟ی اون بسوزه؟ اون آدم خودخواه مغرور سر خود معطل مگه م-
  
  ! چزونتشیفعالً که افسون خوب داره م...  آره -
  
 زد دندوناش ی می جورهیکاش ! حال کردم زد تو دهنش ... ی گفتی آ-
  . تو دهنشزهیبر
  
 زنه بهش، اما ی محکم تر مهی گرده ی حورا فک کردم اآلن بر میی خدا-

 ی برایدید! اوردی نکرد بعدش هم به روش نی کارچینه تنها اون موقع ه
  مسابقه نوژن چقدر هواشو داشت؟

  
  :بابا دمی آقابزرگ پری صدابا
  
  ... عادتو مامانت هم داشت نیا! ی آی آی آ-
  

  : قلبم و گفتمی گذاشتم رودستمو
  
  ! آقا بزرگ-
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  ! زشته هاسادنی دختر گوش وا-
  
   ...زهیچ... بعد ...  خوب خواستم برم تو اتاق دی ببخش-
  

  : جلو و گفتدی رو کشلچرشیو. دیخند
  
 بلنده که منم قدرنی دو تا خواهر صداشون انی خوب حاال هول نشو، ا-
   ...یچیتو که ه. دمی شنیم
  

  : دهنم و گفتمی گرفتم جلودستمو
  
  ... آقا بزرگ ی وا-
  

  : و گفتدی بزرگ خندآقا
  
.  دونستمی مشی وقت پیلی دو تا رو از خنی اانی نگران نباش من جر-

 تند با حورا برخورد کرده، اما نقدری که اچوندمی رو هم پای عرشریگوش ام
 ی گه من دختری مرمردی من پینم؟ رک زل زده تو چشما کارش کیچ

  . به دست آوردنش دونه دونه موهامو بکنمی که برارمی گیرو م
  

  : و گفتمدمی غش خندغش
  
   هست؟یحاال تولد حورا ک!  حقا که خله-
  
   ...گهی ماه دکی -
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   ؟گهی ماه دکیاز اآلن ناراحته واسه !  اووه-
  
  ... زده است نجایه.  خوب سنش کمه بابا جان-
  

  : کج کردم و گفتمدهنمو
  
   ...دی شا-
  

  : و گفتمفونی گرفتم سمت آزی زنگ که بلند شد خیصدا
  
  ... دم ی من جواب م-
  
  : رو برداشتم و گفتمفونیآ
  
  ه؟ی ک-
  

  :دمی رو شنای عرشری بم امیصدا
  
  !باز کن...  منم افسون -
  

  : رو زدم و با تعجب رو به آقا بزرگ گفتمفونی آدکمه
  
  !استی عرشری ام-
  

  : و گفتدی بزرگ خندآقا
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  ! زننی مشی پسرو انگار موشو آتنی شه، ایحاال دعوا م!  اوه اوه-
  

  : اومد تو و گفتای عرشری حرف آقا بزرگ تموم نشده بود که امهنوز
  
  ! اوه اوه چه سرده-
  

  : بزرگ گفتآقا
  
  ... سالم عرض شد -
  
  : و گفتییرای پذ کنارنهی هجوم برد سمت شومای عرشریام
  
  ! تونم حرف بزنمیسردمه فعالً نم...  سالم سالم -
  

 ومدی یاصوالً خوشم نم.  خنده ام گرفت و راه افتادم برم سمت اتاقممن
اما هنوز به در .  شدیچون دعوامون م.  هم کالم بشمای عرشری با امادیز

  : بودم که صداش بلند شددهیاتاق نرس
  
  ... بمون افسون کارت دارم -
  
  : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
  
   با من؟-
  
   ...گهیخوب با تو د ... واری نه با د-
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 اومدن ای باز شد و حورا و نادای جواب نداده بودم که در اتاق نادهنوز
 ای عرشری امیاخما.  سر جاش خشک شدای عرشری امدنیحورا با د. رونیب

  : کرد و گفتدای خودشو پعی سریهم در هم شد، حورا ول
  
   شما؟یخوب. یی سالم پسر دا-
  
 یزیحورا بهش فرصت نداد چ.  نگاش کرددهی باال پری با ابروای عرشریام

  :بگه و گفت
  
  ... رم خونه مون ی دارم مگهی آقا بزرگ من د-
  
  ! دختری تو که تازه اومد-
  
  . امتحان مهم دارمهی افتاد فردا ادمی خوب تازه -
  
 از همه رفت از خونه ی از خداحافظ زد و حورا بعدی پوزخندای عرشریام
 خوشم تشیاز شخص.  چه زود روش اثر گذاشته بودایدستورات ناد. رونیب
  . بودیدختر محکم. ومدی یم
  

  : از رفتن حورا گفتمبعد
  
  ... اتاقم ی خوام برم توی ما؟ی عرشری امی کارم داری چ-
  
   اون تو؟ی چپی منقدری داره تو ایاون اتاق چ...  بابا ی ا-
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 ترکش وجود کی هر آن احتمال شلدی چپ نگاش کردم و اون که فهمچپ
  : گفتعیداره سر

  
  ؟ی حقوق بودی لندن دانشجوی تو تو-
  

  : و گفتمدمی کشیآه
  
  چطور؟...  آره -
  
قراره مدارکت رو برام ...  فرستاده لیمی اهی برام کی مجستی آقا-

 از یکیچون  ... می دانشگاه معتبر ثبت نامت کنهی ی تومیبفرسته تا ببر
  ... کنن ی قبول متوی راحت انتقالنجای ای لندن بودی دانشگاه هانیبهتر

  
 نیا.  راه منو هم قطع کردنی آخرلیپس دن!  شدمرهی بهت بهش خبا
 نجای ادی باشهی همی من برایعنی...  خواد منو برگردونه ی نمگهی دیعنی

بدتر ! هش ندارم نسبت بی حسچی که هی وطنیتو... دور از اون . بمونم
 ری امی برای ده ولی من جواب نمی کدوم از تماس هاچی که به هونیاز ا

 ازین.  جمع باشمی تونم توی نمگهیحس کردم د!!!  فرستهی ملیمیا ایعرش
 نگران آقا بزرگ و موشکافانه ی توجه به نگاه هایب.  داشتمییبه تنها

  ...زدم  اتاقم و در رو به هم ی رفتم توای و نادای عرشریام
  

***  
  
 همه از نای دونستم ای داد و می جوابم رو نملی خونه دنی توی کسگهید

 که رفتمی پذی منوی ادی بادیشا. همه راه ها رو بسته بود! دستور خودشه
 االن با دی ذهنش کشت و شای من رو تولیدن!  وجود ندارهیلی دنگهید
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 دمی رو کوبیگوش.  شدی از فکرش هم اعصابم داغون میحت ... یدوروث
اما . حوصله رفتن به تولد حورا رو نداشتم.  دستگاه و از جا بلند شدمیرو

 اش رو برداشتم و رفتم هیهد...  اصرار کرده بود یلیخ. مجبور بودم برم
 رفته بود خونه خودشون که ایناد. آقا بزرگ هم آماده بود. رونیاز اتاق ب

 بردم و بعد هم به کمک  آقا بزرگ رو تا دم دریبه سخت. کمک حورا بکنه
 رو ای عرشری اصرار داشت امییدا.  کردمنشیراننده آژانس سوار ماش

. ستمی خودم بای پایدوست داشتم رو. بفرسته دنبالمون اما قبول نکردم
 در خونه یجلو. لی همه ذهنم رو آزادانه سپردم به دنمیدی که رسیتا وقت
 شونه آقا بزرگ رو بادی تا بیی دای شدم و زنگ زدم به گوشادهیمن پ

 ی که سکته کرد بود براشی چند سال پچارهیآقا بزرگ ب. لچرشی ویرو
 داشت که ی خوبیاما خدا رو شکر بچه ها.  شده بودنی نشلچری وشهیهم

 دنمیحورا با د.  و من رفتم تورونی اومد بییدا.  هواشو داشتنیحساب
  : سمتم و گفتدیپر
  
  ... کردم فیوستام از رقصت تعر دی برایکل!  افسونی که اومدی مرس-
  

  : و گفتمدمیخند
  
   رقصم؟ی تو می گفته من برایک! ی کردجای خوب تو ب-
  

  : پس گردنم و گفتزد
  
  ... وسط ایبرو لخت شو ب ... ی نرقصی غلط کرد-
  
  :گفتم.  با اصطالحاتش آشنا بودمگهید
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   کجا برم لخت شم؟-
  

  : و گفتدی غش خندغش
  
  ... تو اتاق من -
  

 اتاق حورا ی با همه راهیبعد از سالم و احوالپرس.  رو بلد بودمقشاتا
موهامو هم باال .  کت و شلوار تنگ و چسبون قرمز رنگ بودهیلباسم . شدم

 شی به آرایازین.  رژ لب کمرنگ بودهی و ملی رهی شمیآرا. بسته بودم
 ردخت. رونی و رفتم از اتاق بدمی موهام کشری زیدست...  نداشتم ادیز
 دنی رقصی حورا بودن داشتن اون وسط می جوون که اکثرا دوستایاه

  : و گفتمدیرفتم سمت خاله افش... 
  
  اد؟ی ی از دست من بر می خاله جون کمک-
  

 ی تودی زد منو کشی اشک تو چشماش حلقه مدی دی که هر بار منو مخاله
  :بغلش و گفت

  
   ... فقط دستور بدهنیبش! یتو نور چشم من...  قربونت برم -
  
  ... کنم یخواهش م!  اوه خاله-
  
   ...ی شه چقدر خوشحالم که قبولمون کردی باورت نم-
  

 نقدریاما ا...  شدم که اونا منو قبول کردن ی خوشحال مدی اصل من بادر
مامان چه .  آوردنی به روم نمیزیکه خوب و مهربون بودن اصال چ
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 ی و برنگشتی فرار نکردی عوضی که از دست اون لئوی کردیاشتباه
با !  مامانیاشتباه کرد.  ذاشتنی چشماشون می تو رو رونایا! رانیا

 نوژن رو رهینگاه خ.  نگاه کردمهی نشستم و به بقیی جاه خالییراهنما
 ی من نشسته بود و داشت نگام می روبروقاًیدق.  خودم حس کردمیرو

 بهش یلبخند.  منم نگاش کردم از جا بلند شد و اومد به سمتمیوقت. کرد
  :زدم و گفتم

  
  ور؟ی درای چطور-
  

  :نشست کنارم و گفت ... دی خنداونم
  
  !ی خواستم دوباره ازت تشکر کنم که اومد-
  
  ! نه دومیاما حقت بود اول بش... بهم خوش گذشت ! هی حرفا چنی ا-
  
  ... اول بشم یای هم بگهی دم اگه دفعه دیقول م! هیلی اونم خ-
  

  :لند شد  کنارمون بای عرشری امیصدا
  
  ! پرو نشوگهی نه د-
  

 یدی که به سفی کمرنگیلی خی آبرهنیپ. ای عرشری سمت امدی چرخنگام
 و یشلوار سرمه ا.  رنگی سورمه ای بافتنلهی بود با ژدهی زد پوشیم

نگامو ازش ... جذاب شده بود  ... ی اسپرت نو بوک سرمه ایکفش ها
  :گرفتم و گفتم
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   شه مگه؟ی می اگه برم چ-
  

  : گفتننوژ
  
  ؟ی کار داریحسود خان تو چ!  بگونوی هم-
  
   نوژن توام آره ؟-
  

  : با لبخند از جا بلند شد و گفتنوژن
  
  ر؟ی امیای ینم.  کم برقصمهی رم ی من م-
  
 چپ چپ نگاش کرد و نوژن با خنده رفت، اما لحظه آخر ای عرشریام

  : گوشم آروم گفتکیبرگشت سمت من و خم شد نزد
  
   ...ی شدریو نفس گ خوشگل یلی خ-
  

 ریام.  بود پس فقط لبخند زدم و نوژن رفتی برام عادفای تعرنی ادنیشن
  : گفتعی سرایعرش

  
   گفت؟ی چ-
  
  : راحت گفتمیلیخ
  
  ... گفت خوشگل شدم -
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  !کهی غلط کرده مرت-
  
  !ایتی تربی بیلی تو خای عرشری ام-
  
 نیرش توه پستی بزنم بگم به شخصلیمی به مامان مرحومم ای خوای م-

  ... کنه ی مزتی به خوابت جادی ی روحش م؟یکرد
  

 سال بود که بر اثر سرطان یلی هم خای عرشریمامان ام.  ام گرفتخنده
 به خاطر احترام به دیشا.  ازدواج نکرده بودگهی دییفوت کرده بود و دا

  : خواهر نوژن و حورا اومدن به سمتم و حورا گفتنینگ... همسرش 
  
   ...نمی بباالی ... ی برامون برقصدیبا ...  بلند شو تنبل-
  
  : و گفترونی بدی دست حورا کشی دست منو از توعی سرای عرشریام
  
  ...قولشو به من داده ...  شرمنده -
  

اما  ... دمی تعجبش رو نفهملیدل.  شدرهی خای عرشری با بهت به امحورا
هم  نفر منو آدم حساب کرد و بهی خوشحال شدم که باالخره یلیخ

 ی مهمونچی هی توی وقت بود که از کسیلیخ. درخواست رقص داد
از جا .  شدمی مدیداشتم از خودم نا ام.  رقص نداشتمیدرخواست برا

  :بلند شدم و گفتم
  
   ...لی ندادم اما با کمال می قولنی چننکهی با ا-
  
  : بهم زد و گفتی لبخند مرموزای عرشریام
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  ... جلو فتی پس ب-
  
همه با تعجب نگامون .  جلومستادی هم اای عرشریام... وسط  خنده رفتم با
 رسم نبود مرد و زن نجایا.  دونستمی مباًی رو تقرلشی کردن و من دلیم
 ای عرشریرقص ام!  با هم برقصننکهیچه برسه به ا. رنی با هم گرم بگادیز

 من سر جاش بود، اما یمتریلیفقط در حد زدن بشکن و تکون خوردن م
 ی برق خاصهی ای عرشری کردم نگاه امیحس م . دمی رقصیم شهیمثل هم

 انی کردم به اطرافی میسع.  که دوست داشتم ازش فرار کنمیبرق. داره
 ی به آدم نمی بهت زده بودن حس خوبنینگاهاشون در ع. نگاه نکنم

 بلند نباشه اما به گوشم ادی کرد زی می که سعیی با صداای عرشریام! داد
  : گفتهبرس

  
  ؟ی رقصی ناز میلی بهت گفت خیحاال کس تا -
  

  :سرشو آورد جلو و گفت... لبخند نشست کنج لبم .  باال انداختمییابرو
  
  ... خواهش خودخواهانه بکنم افسون هی ازت خوامی م-
  
  : نگاش کردم ، گفتی کنجکاوبا
  
  ... نرقص ی مردچی با هگهی د-
  

  ... گوشم ی تودیچی پلی دنیصدا.  شدمخکوبی جا مسر
  
- I'm never gonna dance again  
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من باز هم بهت ! زمی عزیدن ... لیآخ دن.  ام حبس شدنهی تو سنفس

 اعتماد یحق داشت ... ی منو نبخشیتو حق داشت!!! یدن...  کردم انتیخ
 که به خاطر توقف من ای عرشریام! ادی زیلیخ! ی پستم دنیلیمن خ. ینکن

  : گفتیان با نگردی رقصی نمگهی بود و دستادهیا
  
   شده افسون؟یزی چ-
  

 هم ای عرشریام...  به سمت در سالن دمی دهنم و دوی گرفتم جلودستمو
 شده بودن داد رهی که با بهت بهمون خیتی توجه به جمعی و بدیدنبالم دو

  :دیکش
  
  ! افسون-
  

 خونه نی عقب که بهش بگم تنهام بذاره، دوست داشتم برم از ابرگشتم
...  اتاق مامان افسانه و از ته دل زار بزنم یرم تو دوست داشتم برون،یب

 در ی جلوی که سالن رو به راهروی که برگشتم متوجه پله انیاما هم
نتونستم تعادلمو حفظ کنم و قبل از .  خوردچی کرد نشدم و پام پیوصل م

نفس حبس  ... نی زمی ولو شدم رورهی بتونه دستمو بگای عرشری امنکهیا
 و دمی چسبیپامو دو دست!  از زور درد، گره خوردنباری ام انهی سیشده تو

  :گفتم
  
  ... آخ -
  
  : زانو زد کنارم و گفتای عرشریام
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  ؟ی شدیچ... افسون جان !  افسون-
  

 که همه حلقه زدن دی طول نکشیزیچ. ومدی ی خاله ها هم مغی جیصدا
 و از ریسرمو انداخته بودم ز.  تونستم بدمی کس رو نمچیجواب ه. دورم

  : بلند شدای عرشری داد امیصدا. ختمی ریزور درد اشک م
  
  ! اون پاتونمی د بده بب-
  

. رونی بدی دستام کشی مچ پامو از تورمی بتونم جلوشو بگنکهی از اقبل
  : بلند شددی خاله افشیصدا

  
  ... افسون رو نگاه کن ، بچه تلف شد از درد یزود پاش پا!  مامانای ناد-
  

 بغلش و کنار ی نشست کنارم و سرمو گرفت توایناد افروز زودتر از خاله
  :گوشم گفت

  
  ... فدات بشم من یدی پات رو ندیچرا جلو!  براترهی خاله بم-
  

.  کردی مخی رو توبای عرشری که داشت امدمی آقا بزرگ رو هم شنیصدا
 بهم گفته و ناراحتم کرده که من با یزی چای عرشری کردن امیهمه فکر م

 هم در ای عرشریام.  خواستم از خونه خارج بشمی پرتاون سرعت و حواس
بنده خدا خودش هم ...  آقا بزرگ کامل سکوت کرده بود یبرابر حرفا

 کردم و به می بغل خاله قایسرمو تو.  منو برق گرفتههوی چرا ونست دینم
 لیآخ دن!  بود، تا درد پاملی دنادی اشکام بابت شتریب.  ام ادامه دادمهیگر

 دی کشای عرشری نشست کنارم و پامو از دست امای تو؟ نادیردبا من چه ک
  : و گفترونیب



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

606

  
   ...نمی بذار بب-
  
  : که اخماش بدجور در هم بود گفتی در حالای عرشریام
  
   ...رهی گیدردش م! ای تکون ند-
  

 پامو تکون داد و که ی کممتی با مالای عرشری بدون توجه به حرف امایناد
 ی کسنکهی چنگ انداختم، قبل از انیورد و به زم ام گرفه خنهینفس تو س

  : گفتدی رو به خاله افشایفرصت کنه به داد من برسه، ناد
  
 رنی ازش عکس بگنی ببردیبا!  ، اما فکر کنم شکسته ای مامان ، هول نکن-

  !ورم کرده... 
  

  : بلند شدای عرشری داد امیصدا
  
  !بدو...  کن شی آتنتویماش!  نــــــوژن-
  

  : گفترونی رفت بی که می رو کنار زد و در حالتیمع جنوژن
  
   ...ارشی برون،ی برم بی منوی ماش-
  

 هم دی و بلندم کنه، خاله افشرهی بغلم رو بگری کرد زی افروز سعخاله
  : اومد جلو و گفتییدا. اومد که کمکش کنه
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. ادی ی به پاش فشار مرون،ی بنشی ببرینجوری انی تونینم! نهی سنگ-
  . کنمین بغلش م منیبذار

  
 دست انداخت پشت پاهام یی و رفتن عقب، دایی ها منو سپردن به داخاله
 شد دهی بود قامتش خمنیاما چون سنگ.  بغلشی کرد منو بکشه تویو سع

  : لب گفتریو ز
  
  !ی علای -
  

  : آقا بزرگ از پشت سر بلند شدی قدم با زحمت رفت سمت در ، صداچند
  
  ! نی خبر نذار افشی ما رو ب-
  

 فقط سرش رو تکون داد، دی چکی که عرق از سر و روش می در حالییدا
  : اومد جلو و گفتای عرشری که امرونی برد بیداشت منو از در م

  
  ! شکنهیاالن کمرت م!  بدش به من بابا-
  

 توجه به نگاه ی بای عرشری نگاه کرد و امای عرشری به امدی با تردییدا
  :دی کند و داد کشییدا منو مثل پر کاه از آغوش ییدا
  
   ...ارهی افسونو بی مانتو روسریکی -
  

 بود و نظاره ستادهی گوشه اهی نگران یی که تا اون لحظه با چشماحورا
  : سمت اتاقش و گفتدی کرد پریم
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   ...ارمی ی االن م-
  
  : راه افتاد سمت در و آروم گفتای عرشریام
  
  ! دختر؟ی چه کرد-
  

 نیبه ماش...  بدنم بود ی کنم به خاطر گرم پام کمتر شده بود، فکردرد
 ی در عقب رو باز کرد و منو گذاشت روای عرشری اممیدینوژن که رس

نوژن ...  دستش ی و دستمو گرفت توستادی عقب اما همونجا ایصندل
  :گفت

  
   ...می باال تا برای د ب-
  
 ی که چشم از چشمام بر نمی دستمو محکم فشار داد و در حالای عرشریام
  :اشت گفتد
  
   ...ارهی بذار حورا لباساشو ب-
  

 من اومد از خونه ی حرفش تموم نشده بود که حورا با مانتو و روسرهنوز
 بم شده یبا صدا.  دستمو ول کرد و رفت سمت در جلوای عرشریام. رونیب

  :اش گفت
  
  ... کمکش کن بپوشه -
  

 ری که امی جورهی کرد ی که لباسم رو تنم منجوریهم.  اومد به طرفمحورا
  : نشنوه گفتایعرش
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 من داشتم ؟یدی دفعه دوهی بهت گفت غول تشن؟ ناراحتت کرد که ی چ-

  ... کردم ینگاتون م
  

دردش کم کم .  کردی دادم فعال سکوت کنم، پام داشت زق زق محیترج
 بود رونی بنی به پام که هنوز از ماشیحورا نگاه.  شدیداشت شروع م

 دستش که ی گرفت توی که پامو میدر حال گره زد و مویروسر. انداخت
  : درست کنه گفتنی ماشیجاشو تو

  
   ...ی نگفت-
  

 همه ی دفعه درد توهی شده بهش بدم که ی جواب سرهم بندهی خواستم
 ری زدم و باز به هق هق افتادم، داد امغی جاری اختی و بدیچیوجودم پ

  : بلند شدایعرش
  
  !!!؟ی کارش کردی چ-
  
 بود دهیحورا که خودش هم ترس.  به سمتموندیپر حرف نی دنبال ابه

  :گفت
  
  . و درو ببندمنی فقط خواستم پاشو بذارم تو ماش-
  
  ؟ی ناکارش کردی زد-
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 ی افتادم بود و اصال قدرت حرف زدن نداشت، سرم رو به پشتفشارم
 دی توجه به حورا پری بد،ی که حال منو دای عرشریام.  دادمهی تکیصندل

  :سمت در جلو و گفت
  
  ! رهی نوژن داره از حال ممی بزن بر-
  

  : گفتعی سرحورا
  
  ... شه یداره آماده م ... ادی یمامان هم م ! نیسی وا-
  

  : نکرد و گفتی توجهای عرشری اماما
  
  ... برو نوژن -
  
 کردم چشمامو ببندم یسع.  از جا کنده شدنی ماشای عرشری حرف امنی ابا

اشکام ناخودآگاه از .  شدیم شتریدردم لحظه به لحظه داشت ب... 
  : زدی لب غر مری زای عرشریام. ختنی ریچشمام فرو م

  
 ی حاال حاال ها شروع مدی دردش نبانیا!  کارش کنهی خدا بگم چی ا-

  ! دختره نفهمهنی سر اریهمه اش ز! شد
  

  : گفتنوژن
  
  ... بکنه ری کار خهی خواست یعنی چارهی حاال ب-
  
   ...دهیرنگش پر!  نگاش کن... تو سرش بخوره ری کار خ-
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درد ! ستی که نیالک...  درست باشه شکسته ای نادصی خوب اگه تشخ-

  ...داره 
  

 سکوت رو ای عرشری خشن امی دفعه صداهی لحظه سکوت شد و چند
  :شکست

  
تو .  کنمی که خودمم بلد بودم رانندگینجوریا!  باباگهی اه گاز بده د-

  !ی باشرو آوردم که شهامت گاز دادن داشته
  

  : از جا کنده شد و نوژن گفتعی سری با حرکتنیماش
  
  ...اگه هم گرفتنمون تو افسون رو ببر ...  پس کمربندتو ببند -
  
  ...فقط برو ...  نفوس بد نزن -
  

 اراده گوشه یدستمو بردم باال و ب.  داشتم از زور درد داد بزنمدوست
که باز شد چشمامو  متوقف شد ، در سمت من نیماش. دستم رو گاز گرفتم

نوژن .  حرف دستشو جلو آورد و منو از جا کندی بای عرشریباز کردم ، ام
   ... دی دویهم دنبالمون م

  
  : قلب زخم خورده ام ی رودی خنجر کشصداش

  
  م؟ی بدی رو چاروی حاال جواب اون -
  
  ارو؟ی کدوم -
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   پرسه؟ی مدام داره حالشو میمگه نگفت ... گهی دمشی ق-
  

  : در دهن نوژن رو بست ای عرشری ام خشنیصدا
  
به ! فکر کنم افسون دختر عمه منه ها...  بفهمه یزی اون چستی قرار ن-

 در قبالش ی حقچی هگهید... اومد گذاشتش و رفت ... اون چه اصالً 
  .نداره

  
   پدر خونده افسون باشه؟اروی نی شه ای تو باورت مری ام-
  
   ...مشی کجا ببردیا بنی ببرشیبرو پذ...  الل شو نوژن -
  

. رهی گی مای عرشری سراغم رو از املیپس دن.  هقم سوزنده تر شده بودهق
 وقت نخواست از خودم بپرسه حالم چی چرا ها؟ی عرشریاما چرا ام

 کار ادی باز تو؟ی مهربونای توی رحمی باور کنم؟ بدی رو بای چلیچطوره؟ دن
 ای عرشری با امی چیبرا!  حقم بودومدی ی سرم میهر چ. خودم افتادم

  !رمیکاش بم ... رمی خدا کاش من بمی ادم؟یقصر
  

 عکس می کرد و فرستادمون برنهی بسته بودم، دکتر منو معاچشمامو
با .  شد و پامو گچ گرفتندیی تاای نادصیبعد از گرفتن عکس تشخ. میریبگ

 منو باز ای عرشریام.  شدی منی مسکن پلکام کم کم داشت سنگقیتزر
 نوژن بلند یصدا.  نوژننی بغلش و راه افتاد سمت ماشی تودیشدوباره ک

  :شد
  
   به من؟شی بدیخوایم! یخسته شد ... نهی سنگری ام-
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   ...ارمشی ی نه م-
  
  ... خوب بذار کمکت کنم -
  
  ... رو باز کن نی فقط بدو در ماش-
  

  ... شد و به خواب فرو رفتم نی نزد و من هم پلکام سنگی حرفگهی دنوژن
  

***  
  
 ی میادگاری ستیمعلوم ن...  هم بذار هی بقیجا برا ... گهی پاشو د-
  ...پاشو جمعش کن !  کشه واس منی مزای لبخند مونالای سهینو
  

  : کرد و رو به من گفتای عرشری نثار امی چپ چپحسام
  
  ... بچه شعور نداره نیا ... زمی ببخش عز-
  

 بود که باز ی ا هفتههی.  لبامی نشست روی جونی کمرنگ و بلبخند
 ریام...  از شب تولد حورا قاًیدق...  شده بود یدوباره لبخند از لبام فرار

  : اومد زد پس کله حسام و گفتایعرش
  
  ...کار دارم با افسون ...  برو رد کارت -
  

 فاصله گرفت، اما لحظه آخر ایرعرشی از امی از جا بلند شد، کمحسام
  :ه تازه نشسته بود زد و گفت کای عرشری به باسن امیبرگشت و لگد
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  ... با من درست حرف بزن -
  
 ی دستریام ... دنیهمه خند...  شد و حسام در رفت زیمخی سر جا نریام

  :به گچ پام زد و گفت
  
   درد نداره؟گهی د؟ی خوب-
  

  : نگاش کردم و گفتمسرد
  
  ! خوبم؟ی پرسی چند بار م-
  
   بده نگرانتم؟-
  
  ... نگرانم باشه ی خوام کسی نم-
  
  !بداخالق...  دارم واسه خودم ی نگه مموینگران...  چشم -
  

 و خاله افروز مشغول قاچ کردن هندونه دیخاله افش.  برگردوندمرومو
 حافظ به دست ایناد.  گرفته بود گل هندونه رو بدزدهنیبودن و حورا کم

  : و گفترونیاز اتاق اومد ب
  
  ... چسبه ی امشب فال م-
  

  :ال و گفت دستشو گرفت بانوژن
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  ! و فال حافظشلداستیشب  ... ری اول واسه من بگ-
  

 ی و شوهر خاله ها حرف میی سمت آقا بزرگ که داشت با دادی چرخنگام
 یصدا...  خودشون غرق شده بودن ی بحثای توجه به بچه ها تویب. زد
  : باعث شد سرم رو بچرخونم به سمتشای عرشریام
  
  ؟ی شه به منم نگاه کنی م-
  
  !یه ندار نگا-
  
  ... مدارکت رو به دانشگاه نشون دادم خانوم بداخالق -
  
 خواستم ینم...  بمونم نجای خواستم ایمن نم...  ترس نگاش کردم با
  !  درس بخونمنجایا

  
  : توجه به نگاهم گفتیب

  
 ی بری تا بعدش بتونی رو پاس کننجای دروس حقوق ادی دو ترم با-
   ...ی شیت نام ماز ترم بعد ثب...  سر کالس ینیبش
  
 داشت با ایناد... تحملش برام سخت بود .  خواستم اونجا بمونمی نمگهید

خودمو از جا کندم ...  خوند ی نوژن اشعار حافظ رو می بلند برایصدا
  : بلند شد و گفتی هم با نگرانای عرشریام... 

  
   کجا؟-
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  : دستم و گفتمی مو دادم به عصاهیتک
  
  ... تنهام بذار -
  
  : و گفتدیعصامو چسب ریام
  
  ... اتاقت ی تویمحاله بذارم بر!  جمله رو به من نگونی انقدری ا-
  
  : بغض گفتمبا
  
 ی من نم؟ی خوای از جون من می چ؟ی داری چرا دست از سرم بر نم-

 خوام یمن م...  درس بخونم نجای خوام اینم...  بمونم نجایخوام ا
   ...سیبرگردم انگل

  
  : خودشو کنترل کرد و گفتنحالیبا ا... شد  منقبض ای عرشری امفک

  
   ...می زنی در موردش حرف منیبش...  باشه -
  

  : من شد و گفتتی بزرگ متوجه وضعآقا
  
   بابا؟ی خوای میزی چ-
  

  : نشستم و گفتمناچاراً
  
   ...سمی وایپام خسته شده بود خواستم کم...  نه آقا بزرگ -
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 ی ظرفدیخاله افش. هام بشه ی متوجه ناراحتی دوست نداشتم کساصالً
  : کاسه انار دون شده قرمز رنگ گذاشت جلوم و گفتهیهندونه به همراه 

  
بخور تا ! ادی ی بال هم سرت می هیاز بس تو جون دار...  بخور خاله -

  ...استخونت زودتر جوش بخوره 
  
  : گفتی با لودگای عرشریام
  
  !دهی مفیلی هندونه واسه استخون خنیتامی آره و-
  
 ای عرشریبعد از رفتن خاله ام.  کرد و رفتای عرشری نثار امی چپی چپالهخ

  : سمت من و گفتدیخودشو کش
  
 چت شد ؟ی هنوزم برام سواله که چرا اون شب از دست من فرار کرد-

  ... خوام بدونم یم... افسون؟ به من بگو 
  
  : گفتمیسی انگلبه
  
...  از سرم بردار فقط دست! ی فهمی رو نمتی فکر کنم تو زبون مادر-

  ؟یگرفت
  

  : لم انداخت وگفتهی خونسردانه
  
 گهیاز اون شب به بعد د!  چتهی که نگی دارم تا وقتی دست برنم-

   ...یدینخند
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   بدم؟حی توضنمی در مورد ادیبا...  دوست ندارم بخندم -
  
  ... به کارت نداره ی کارگهیمن د...  تو فقط بگو چه مرگته -
  
   ...تسی به تو مربوط ن-
  
روز به روز زبونت . ی بهم مربوطه که بدونه چرا از دستم فرار کردی ول-

  ه؟ی چلشیدل.  شهیداره تلخ تر م
  
   ...ی که تو مزاحم مننهی الشی دل-
  

اما از جاش ... هر آن انتظار داشتم بلند شه بره .  فکش منقبض شدباز
  :چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت. تکون نخورد

  
 تحملم دی من مزاحمم بادتیاگه از د ... ی شیاحت نم از شر من ر-
  !ی نداریچاره ا. یکن
  

  : گرد کردم و با نفس نفس گفتمچشمامو
  
   گفته؟ی ک-
  

  : قلبش و گفتی رودی کوبدستشو
  
  ... من -
  

  : و گفتمدمی جولبمو
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   ...ی خودخواهیلی تو خ-
  
  ... گن ی منوی آره همه هم-
  

 حرفش ادی.  دادم سکوت کنمحی و ترج پشت سرم تکه دادمی به پشتسرمو
...  بپرسم یزی بشه ازش چدیشا.  دهی براش ملیمی الیافتادم که گفت دن
اما ...  برم و فکر کنه بهش محتاجم نشی دری زومدی یهرچند که بدم م

  :همونطور با چشم بسته گفتم.  شدی می فرجدیشا
  
   چه خبر ؟لی از دن-
  
  ؟ی زنی حرف میار تو خواب دای ی زنی با من حرف م-
  

  : باز کردم و گفتمچشمامو
  
   خبر داره؟لی از دنی جز تو مگه کس-
  

  : زد و گفتیپوزخند
  
  . خوردمی دردهی انگار من به -
  
  .. جواب سوالمو بده -
  
  ... کنه ی از حد سفارش درست رو مادیز.  ندارمی خبر خاص-
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 تا درسم تموم  داد بمونمی دلم گفتم اون اگه نگران درسم بود اجازه متو
  ... بشه 

  
  : از فکر خارج شدمای عرشری امی صدابا
  
 ی تونم بدونم چیم ... ی در شرف ازدواج بودیای بنکهی قبل از اادمهی -

  شد که به هم خورد؟
  

باز .  نشمی نگه داره که من عصبی کرد ولوم صداش رو در حدی میسع
 انی جرنی ا روز در موردهی دونستم که یم... دوباره چشمامو بستم 

  : حال گفتمنیبا ا...  شم ی محیمجبور به توض
  
  ... نداره ی چون به تو ربطی بدونی تونی نه نم-
  
  ! افسون-
  
  ... فرض کن مرد -
  
  ... راحت ترم یلی اگه خفه بشه خ-
  

  : بلند شده بود گفتمی توجه به صدام که حسابی باز کردم و بچشمامو
  
  !بهتره  یلی خی فعالً که اگه تو خفه بش-
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قبل .  بود سمت ما دو نفردهیهمه سرها چرخ.  لحظه همه جا سکوت شدهی
 باال و راه دمی بزنه خودم رو با عصام کشی فرصت کنه حرفی کسنکهیاز ا

  ...افتادم سمت اتاقم 
  

***  
  
 لیفکر دن.  شدمیروز به روز افسرده تر م.  هم گذشتگهی ماه دکی

 دهیفتن از دل برود هر آنکه از د گیمگه نم.  ذاشتی راحتم نمیلحظه ا
 خودشو شتری رفت؟ بلکه روز به روز بی از دل من نملیبرفت؟ پس چرا دن

اما همه ...  زدم ی قدم ماطیداشتم تو ح.  چسبوندی دلم می هاوارهیبه د
نشستم ...  روش نشسته بود لی که دنیمکتیرفتم سمت ن...  بود لی دنمفکر

تازه از  ... دی کشی مری تیپام هر از گاههنورم ... و پاهامو دراز کردم 
 از پنجره سرم رو به اون سمت ای نادیصدا... گچ خالص شده بودم 

  :چرخوند
  
   ....ستی پات خوب نیسرما برا...  تو ایب!  افسون-
  

  : تکون دادم و گفتمسرمو
  
   ...امی ی م-
  

 که هوا سرد بود اما نه اونقدر.  شدم به آب حوض رهی که رفت تو خایناد
 تنگ شده یلیدلم براش خ...  نتونه وجودمو گرم کنه لی و خاطره دنادی

 بزنم و برگردم وی همه چدیزده بود به سرم ق ... ادی زیلیخ... بود 
 گردوند ی کرد؟ فوقش دوباره منو به زور بر می کارم میچ ... سیانگل
دم و از جا بلند ش ... نمشی تونستم ببی بود که منیمهم ا! مهم نبود... 
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 ی مدهی کشنی زمی شکسته ام هنوز رویپا... شروع کردم به قدم زدن 
  ...شد 

  
  ... افسون -
  
 ذهنم اکو وار ی تولی دنیصدا!  شده بودموونهی دایخدا!  ترس برگشتمبا

کنار ...  صورتم ی روختیاشک ر ... واری دادم به دهیتک.  شدیتکرار م
. چشمامو بستم.  بدنمی تو سر لرز انداختنیزم...  چمباتمه زدم وارید

 داًی بود که جدی آهنگهی.  کم کمومدنی ی زبونم میکلمه ها داشتن رو
  :با همه وجودم... شروع کردم به خوندن .  کردی گوش مایناد

  

  
  دانلود آهنگ 

  

   چراغ هر بهانه، از تو روشن، از تو روشنی ا-
   داده با منی قشنگت، من رو آشتی که حرفهایا

   خونه، دیدنت عادتمونهی و گنجشک هامن
   گیریم از تو لونهی دیدن تو، پر میبه هوا

  یونه بپاش آیم که مثل هر روز، برامون دی مباز
  ی میریم، تو اگه خونه نباشی و گنجشکها ممن

   اسم تو بوده، اول و آخر حرفهامهمیشه
   تو داره نفسهامی که اسم تو رو خوندم، بوبس



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

623

   قشنگت، عطر یک صحرا شقایقی حرفهاعطر
   عاشقی که از اون، سرخ گونه های همون شرمتو

  ی ریایی من رنگ چشاته، رنگ پاک بشعر
  ی دیدم، رنگ زرد کهربای کهیبهترین رنگ

   خونه، دیدنت عادتمونهی و گنجشک هامن
   گیریم از تو لونهی دیدن تو، پر میبه هوا

  
  )آهنگ گنجشک ها از گوگوش ( 

  دانلود آهنگ 
  

  
چشمامو بستم بودم .  کردمی تموم شد اما من هنوز داشتم هق هق مشعر
 آقا بزرگ دست یبا صدا. ختمی ری صورتم بود و اشک میدستم جلو... 

  ... صورتم برداشتم یاز جلو
  
   ده؟ی عذاب منقدری منو ازی داره نوه عزیزی چه چ-
  

 بود و ستادهی درست روبروم الچرشیآقا بزرگ با و. ال آوردم باسرمو
 رو ونمی نگاه گریوقت.  انداخته بودی پتو مسافرتهی شونه هاش هم یرو
 به آغوشش پناه شهی پناه تر از همی دستاشو از هم باز کرد و من بدید
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 هام تموم شد هی گریوقت.  کنمیبهم اجازه داد خوب خودمو خال. بردم
  : و گفتدیهام کش موی توینوازشدست 

  
   تو ؟می بر-
  

 می رو حرکت دادم و هر دو در سکوت رفتلچرشی تکون دادم وسرمو
  :گفت. داخل ساختمون

  
   ...نهی کنار شوممی بر-
  

  : گرفته م گفتمی و با صدانهی کنار شومبردمش
  
   برم داخل اتاقم؟نی دی اجازه م-
  
  ... کنارم نیبش...  نه -
  

  ... نهی شومی نشستم جلوناچارا
  

  : و گفتدی کشی بزرگ آهآقا
  
 یم. باهام حرف بزن!  درسته که سنم باالست ، اما فکر نکن خرفت شدم-

دوست . ی من داشته باشی به تجربه هاازی هم ندیشا... تونم درکت کنم 
 ادی از دستم بر نی اما کار،ی شی تر مفی ضعی روز به روز دارنمیندارم بب

...  
  

  : و گفتمدمی لبمو جوپوست
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  ... آقا بزرگ ستی نیزی چ-
  
! افسون بذار کمکت کنم.  هستیزی چهی که ی دونی خودت هم خوب م-
  ... شم ی تو آب می منم ذره ذره به پاینجوریا

  
  : چونه م رو لرزوند و گفتمبغض

  
  . من گفتن ندارهی بگم؟ حرفاویچ...  آخه آقا بزرگ -
  
  دلت تنگه؟...  رو بگو دختر ختهی بهمت رینجوری که ای هر چ-
  
  : بغض گفتمبا
  
  ... گذشته ی کارم از دلتنگ-
  

 باالخره قفل دمی ترکی داشتم مگهی بزرگ منتظر نگام کرد و من که دآقا
 یزی چیالبته از رابطه خودم و دن.  رو گفتمزیزبونم رو شکستم و همه چ

 هیفقط گفتم .  نزدمی هم که مرتکب شدم حرفییدر مورد خطا. نگفتم
 یوقت. دیآقابزرگ در سکوت همه حرفام رو شن.  اومدهشیسوئ تفاهم پ

  : به پاش اشاره کرد و گفتشدتموم 
  
  .. جلو ای ب-
  
مشغول .  پاشی خدا خواسته رفتم به طرفش و سرم رو گذاشتم رواز

  :نوازش موهام شد و گفت
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   چند سال ازت بزرگتره؟ی دونی م-
  

  : کردماعتراض
  
  ...رام مهم نبود همسن بابام هم که بود ب!  آقا بزرگ-
  
  . شهی چشماش بسته مگهی شه دی آدم عاشق می وقت-
  
آقا بزرگ من ازش . اما من با چشم باز انتخاب کردم نه بسته!  درسته-
 هاش باعث شد از یاما اون با مهربون...  کردم تشی اذیلیخ.  بودمزاریب

  .کارم شرمنده بشم و بهش دل ببندم
  
  ؟ی کار کنی چی خوایم! حاال اون رفته...  افسون جان -
  

  : بغض کردم و گفتمباز
  
 یلیخ... آقا بزرگ ...  شم ی موونهی دارم دگهی دیول...  دونم ی نم-

  !سخته
  
  ! بگم باهاش حرف بزنهای به عرشی خوای م-
  

  : پاش برداشتم و گفتمی از روسرمو
  
  ! نــــــــــــــه-
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  .یست بذار دی شه هم دست رویاما نم!  گمینم...  خوب یلی خ-
  
  ... ده ی کار کنم؟ اون جواب منو نمی چنی گی م-
  
.  آخر راههنی وقت نگو اچیه!  عشق بجنگی براشهیهم...  افسون -

   ...ایاما کوتاه ن! شده تا اخر عمرت بجنگ. چون عشق آخر راه نداره
  
  : کردم و گفتمنی فنیف
  
   کار کنم آقا بزرگ؟ی خوب چ-
  
   ...ستی راهش ننمیاما ا.. . دونم ی من نمگهی اونشو د-
  

بدون .  آقا بزرگ برداشتم و با تعجب نگاش کردمی پای رو از روسرم
  :دیتوجه به نگاه من داد کش

  
 تو دهیچی باد سرد پرونیرفتم ب ... می بخوراری گرم بزی چهی...  بابا ای ناد-

  ...بدنم انگار 
  

  : و گفترونی کتاب به دست از اتاقش اومد بایناد
  
  ...آقا بزرگ  چشم -
  

 من زود کوتاه اومده ایآ.  بغلمی تودمی جا سر جام زانوهامو کشهمون
 زنگ که بلند شد ناچاراً از جا ی صدادم؟ی جنگی بازم مدی بایعنیبودم؟ 
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آقا بزرگ .  بودای عرشریطبق معمول ام. بلند شدم و در رو باز کردم
  : نگام کرد و گفتطونیش
  
  !نجاهای اادی ی مادی روزا زنی پسرم انی ا-
  

  : آشپزخونه بلند شدی از توای نادیصدا
  
 کاسه اش می نری زی کاسه اهی...  تعجب داره ی منم جایبرا!  موافقم-

  ...هست 
  

  : و گفتنیی بزرگ صداشو آورد پاآقا
  
   ...ی اونم چه کاسه ا-
  
  : به من اشاره کرد، با اعتراض گفتمو
  
  ... آقا بزرگ -
  
  : ادامو در آوردعی اومد تو و سرای عرشریام
  
  ! آقا بزرگ-
  

  : لب گفتمری نگاش کردم و زتند
  
  ! مرض-
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  : و گفتدیآقا بزرگ خند...  بد بودم ای عرشری با امنقدری دونم چرا اینم
  
  !!ا؟ی عرشری امی جور کردی باز چه بهونه ا-
  
  : و گفتستادی که از در اوردن کفشاش فارغ شده بود صاف اای عرشریام
  
   جونم؟-
  
  !ی فهمیخوبم م ... یخودتو نزن به نفهم -
  
  : و گفتدی موهاش کشی توی دستای عرشریام
  
 بهونه هامو بهتون بگم لیامروز اومدم که دل...  من نوکر شمام هستم -

   خدمت بنده؟نی رو بدفتونی از وقت شرقهی شه چند دقیم... 
  

  : و گفتدی بزرگ خندآقا
  
  ! باشهری خ-
  
  :اتاق آقا بزرگ کرد و گفت به ی اشاره اای عرشریام
  
   ...میرسی هم مرشی به خ-
  

 هم ای عرشریام...  رو هول داد و رفت سمت اتاقش لچرشی بزرگ وآقا
  ... پشت سرش راه افتاد 
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  : سمت من و گفتدی آخر چرخلحظه
  
 باز چت بوده که نمی خوام ببیم!  با تو هم کار دارمرونی اومدم ب-

  !چشات شده کاسه خون
  
  ... به تو -
  
  : وسط حرفم و گفتدیپر
  
 تو به من زی که چرا همه چی فهمیم.  شه ی اون قضه هم کم کم حل م-

  !هم ربط داره
  
 یدروغ نم...  اتاق ی زد و رفت توی تعجب نگاش کردم، چشمک نازبا

 که به من زد رو یچشمک!  بودافهی واقعا خوش قای عرشریام! تونستم بگم
 من که جز یاما برا...  رو لرزونده بود  زده بود دلشی اگهیبه هر کس د

 از آشپزخونه با ایناد.  نداشتیتی اهمچی هدمی دی رو نمی مردچی هلیدن
  : اومد و گفترونی بیی چای هااستکان

  
   ا پس کجا رفتن؟-
  

  : باال انداختم و گفتمی اشونه
  
  ... رفتن اتاق آقا بزرگ -
  

  : اومد کنار من نشست و گفتایناد
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   زنه؟ی مشکوک نمائهی عرشری امنیا!  افسونیی جون دو تا-
  
   ...یلی چرا خ-
  
   به نظرت چشه؟-
  
  ... دونم ی من نمگهی اونشو د-
  

  : دستش و گفتی گرفت تودستمو
  
  ؟ی دی بهم می قولهی -
  
  ؟ی چه قول-
  
  ... از تو خوشش اومده بچزونش یدی اگه فهم-
  

  : ام گرفت و گفتم خنده
  
   چرا؟-
  
 گفتن بهش که اسم و رسم خاندان ی چون همه میبچگاز !  پروئهیلی خ-

 و آقا یی خواست دای میبعد هم هر چ... به اون وابسته است مغرور شد 
 خوام توام ینم... کم کم پرو هم شد .  کردنیبزرگ براش فراهم م

 آرزوم نیبزرگ تر!  مغرورهیلیاون خ ... یبراش راحت الوصول باش
  ...جاش  اونو بشونه سر فر نهی که نهیا
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  : زدم و گفتمی تلخلبخند
  
چون منم ...  شنوه ی سمت من فقط نه مادی هم بی مطمئن باش اگه روز-

  .ادی یازش خوشم نم
  

  : با خنده گفتایناد
  
   ...ولی ا-
  

  : گرفت به سمتم و گفتیی چای استکانبعد
  
من ...  ره که به تو دل باخته ی تقش در میبه زود ... ی بخور داغ ش-

 یشکی کنه رو واسه هی که واسه تو مییکارا... شناسمش  یخوب م
 نکهی از تصور ای دونیاما نم...  دل باخته داستیپ... نکرده تا حاال 

  !!! کنمی میقراره از تو جواب رد بشنوه چه ذوق
  
  : و با خنده گفتمرمی خودم رو بگی نتونستم جلوگهید
  
  !ــــای ناد-
  

 می ها رو همه شو خودمون خوردییچا. می نزدی حرفگهی و ددی خنداونم
گرم حرف . می شدایو مشغول حرف زدن راجع به اهداف بلند مدت ناد

 لبخند گوشه هی. رونی اومد بای عرشری که در اتاق باز شد و اممیزدن بود
  : گفتی ما دو تا کنار هم با سرخوشدنیبا د... لبش بود 

  
   خانوما؟نی چطور-
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  : گفتاید باال و نادی من پری ابروی تاهی

  
  !ری امی خوشحال-
  
  : و گفتدی خندای عرشریام
  
  ! چرا نباشم؟-
  

  : رو به من گفتای عرشری بزنه امی حرفای نادنکهی از اقبل
  
   ...می حاضر شو بر-
  
  : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
  
   بله؟-
  
   ...یی جاهی خوام ببرمت ی بلند شو دختر خوب لباساتو بپوش م-
  
 شدم رهی خرونی از اتاق اومد بای عرشریه پشت سر ام به آقا بزرگ کنباریا

  : بار چشماشو باز و بسته کرد و گفتهی... 
  
  ... برو بابا -
  

  : از جا بلند شدم و گفتمناچاراً
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  اد؟ی ی ام مای ناد-
  
  : گفتعی سرای عرشریام
  
  ... بار فقط خودت نی استثنائاً ا-
  

  : نازک کرد و گفتی پشت چشمایناد
  
   ...امی خواستم بیم من اصال ن-
  

  : سمت اتاقم و گفتمرفتم
  
  ... شدم ی منم فقط به خاطر آقا بزرگ راض-
  
  : زد و گفتیلبخند...  نشد ی عصبشهی برعکس همای عرشریام
  
  ... شه ینوبت منم م...  خب حاال منت بذار یلی خ-
  

 هم طول یلیحاضر شدنم خ...  باال انداختم و رفتم تو اتاقم ی اشونه
به ...  رفتن باهاش رو نداشتم رونی و بای عرشریحوصله ام...  دینکش

 که رفتم از جا رونیب...  خواد منو کجا ببره ی دونستم میخصوص که نم
  :بلند شدم و گفت

  
  م؟ی بر-
  

  : تکون دادم و گفتمسرمو
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   که؟می گردیزود بر م...  حوصله ندارم ادی من ز-
  
  : اش خشن و سرد شد و گفتافهی قنباریا

  
   ...دییبفرما...  بله -
  

 شد و نشیسوار ماش...  هم دنبالم اومد ای عرشریام ... رونی از در برفتم
راه افتاد و ... با اکراه نشستم کنارش ... در رو از داخل برام باز کرد 

  :گفت
  
   خانوم بداخالق؟یچطور...  خوب -
  

  : کرد و گفتی مصلحتیسرفه ا...  زدم و جواب ندادم یپوزخند
  
  ؟ی با من داریتو چه پدرکشتگ! فسون خانوم ا-
  
   ...ادی ی ازت بدم م-
  
  ! دست شما درد نکنه-
  
  ... کنم ی خواهش م-
  

  :در همون حالت گفت...  شد شتری بنیسرعت ماش...  رو عوض کرد دنده
  
  ... اونجا می ریم...  شاپ خوب سراغ دارم ی کافهی -
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  : گفتمی به طرفش و به تنددمیچرخ

  
فقط ...  شاپ؟ الزم نکرده ی کافمی که ببررونی از خونه بیرد منو او-

  ؟ی کارم داریبگو چ
  
  ... شه ی نمینجوری ا-
  
  ... شه ی خوبم میلی خ-
  
  ! افسون-
  

 گهیبا دستم مشغول کندن پوست لبم شدم و د...  صداش اللم کرد تحکم
  : رو پارک کرد و گفتنیماش...  نزدم یحرف

  
  ...ت  جاسنیهم ... نیی برو پا-
  
 ی شد و در هاادهی هم پای عرشریام ... نیی رو برداشتم و رفتم پافمیک

 ری امی شاپ انتخابیشونه به شونه هم وارد کاف...  رو قفل کرد نیماش
 ی دستای عرشری امدنی که مسئول اونجا بود با دیپسر ... می شدایعرش

  : گفتای عرشریبراش تکون داد و ام
  
  ... نوکرتم -
  

 منو رو ای عرشری دو نفره و امیزی سر ممیهر دو نشست ...  حدنی همدر
  :منو رو هول دادم اون سمت و گفتم... گرفت به سمتم 
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 دم االن تو ی محیترج...  بخورم زی چومدمی نه؟ من نای ی زنی حرف م-

  ...اتاقم باشم 
  
  ! دختری هستی منزونقدری تو چرا ا-
  
  ! به خودم مربوطه -
  
  ؟ی بزنیستیبلد ن ی اگهی حرف دچی ه-
  
  : جا بلند شدم و گفتماز
  
   برم ؟ای ی زنی حرف م-
  

  : دستش و گفتی دستمو محکم گرفت تومچ
  
 ها رو ی مسخره بازنی شه با تو حرف زد نه؟ ایمثل آدم نم! نی بشری بگ-
  ... من آبرو دارما یاری در بی حق ندارنجایا

  
ا دستم هنوز تو دست ام...  تحکمش کار دستم و داد و ناچارا نشستم بازم

 نرم با یلی داد و خی فشار نمگهی تفاوت که دنیبا ا...  بود ای عرشریام
 کرد ی بود دور دستم داشت مچمو نوازش مدهیچی که پیشست همون دست

 یآه...  و نگاش کردم رونی بدمیدستمو با خشونت از دستش کش... 
  : و بلند رو به گارسون گفتدیکش

  
   ...ی شکالتکی با دو تا کاری ترک بدو تا قهوه...  ممد -
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.  شدزای از مگهی دیکی تکون داد و مشغول سفارش گرفتن از ی سرپسره

  : با اخم به من نگاه کرد و گفتای عرشریام
  
 گه اگر با ی شعر دلخوش باشم که منی تونم در مورد تو به ای م-
  ؟یلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی بود مگرانشید
  
  : بود؟ ادامه دادیمنظورش چ ...  تعجب نگاش کردمبا
  
 اما با من فقط ی خندی و می گیبا همه م!  جز منی تو با همه خوب-

  ه؟ی چلشیدل! یدعوا دار
  

 نسبت به مامان دشی بود که دی تنها کسای عرشریام!  مشخص بودلشیدل
 شی اولیبرخوردا...  اش رو به دل گرفتم نهی بود و من هم کیمن منف

 ی اگهی جوابش رو بدم به سمت دنکهیبدون ا...  بود  تو ذوقم زدهیلیخ
 ییای فضاشو روشی قهوه ای هاواری شاپ و دینور کم کاف... خبره شدم 

 خکوبمی مشیجمله بعد! ای عرشری من و امیاما مسلما نه برا ... بودکرده 
  :کرد

  
بابا هم خبر ...  کردم ی در هر صورت من تو رو از اقا بزرگ خواستگار-

  !مونده فقط نظر خودت ... نیهمه راض. ..داره 
  
  :دمی اراده نالی از حدقه در اومده نگاش کردم و بی دهن باز و چشمابا
  
  !ای عرش-
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  : نشست کنج لبش و گفتلبخند
  
  ! کردمی حالتت رو تصور منی ا-
  

  :صداش بلند شد...  رو با دستام پوشوندم صورتم
  
مگه آقا  ... ی حامهی ... ی گاه دارهی تکهی به ازیتو ن!  افسوننی بب-

  ...من ...  سر تو باشه؟ من ی تونه باالی میبزرگ تا ک
  
  : جا بلند شدم و گفتماز
  
  .... خوام برم خونه ی م-
  

  : حرفو نداشت چون جا خورد و گفتنی اانتظار
  
  ؟ی چیعنی -
  
  !یدی که شننی همیعنی -
  
... لند شد از جا ب...  من جا خورد ی اون بود که از تحکم صدانباریا

  : رو گرفت به سمتم و گفتنی ماشچیسوئ
  
   ...امی ی منم االن منی برو تو ماش-
  

 رو بلد بودم منتظرش ریمسلما اگه مس...  رو گرفتم و راه افتادم چیسوئ
 من داخل نکهیچند لحظه بعد از ا...  گشتم ی شدم و خودم تنها بر مینم
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ل راه رو هر دو سکوت تموم طو...  هم اومد ای عرشری نشستم امنیماش
 و دی دی دار محهی مغرور غرورش رو جریای عرشریام ... میکرده بود

بازم احساس خائن بودن بهم دست داده ...  بزنه و من ی تونست حرفینم
 رو نگفتم؟ پس چرا آقا بزرگ به زیمگه من به آقا بزرگ همه چ... بود 

 ی چدی من باایا بکشه؟ خدنجای نگفت؟ چرا گذاشت کار به اای عرشریام
  کار کنم؟

  
  : به خودم اومدمای عرشری امی با صداستادی در خونه ای که جلونیماش

  
   ...میدی ، رسنییبرو پا! یدی همه ناخن هاتو جو-
  

 در و خواستم رهی از داخل دهنم در اوردم ، و بردمش سمت دستگدستمو
  :بازش کنم که باز صدام کرد

  
  ! افسون-
  
  :بدون تته پته گفت حرف سرجام نشستم ، یب

  
اما باور کن تا به ! ی هم بشنوگهی دیزای چی دونم االن دوست داشتی م-

 شی پیاصول!  کم برام سختههی!  نگفتم دوستت دارمی دخترچیحال به ه
فکر نکن من خشکم، فکر !  شهی می من کم کم احساسیرفتم ، اما اصول

 فقط به درخواستم  االنیول...  خوب هم بلدم فتهیپاش ب! ستمینکن بلد ن
  . کنمی چشمات ممی رو تقدایمطمئن باش بعدش دن!  کنرفک
  
 ادی شتری و بشتری اون منو بی ندونستم، هر کلمه حرفازی موندن رو جاگهید

 یچطور م!  داغ بودنلی دنی انداخت، هنوز پلکام از بوسه های ملیدن
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 و نیی رفتم پانی کنه؟ از ماششی چشمامو ستایتونستم اجازه بدم کس
 دهی رو که باز کردم نگاهم کشاطیدر ح. دمیبدون حرف در رو به هم کوب

 باز ی سمت پنجره اتاق آقا بزرگ، پنجره اتاق آقا بزرگ رو به در اصلدش
آقا بزرگ پشت  ... ی پشتاطی رو به حای شد و پنجره اتاق منو نادیم

رد  کردم ، واشتریسرعت قدم هامو ب.  لبخند زددنمیپنجره بود و با د
 هی ی دستمال توهی سالن بود، یری مشغول گردگایخونه که شدم ناد

 کم هم خم شده هی اش بود، گهی دست دی هم توی گلدون مسهیدستش و 
 که گلدون رو از روش برداشته بود و داشت یزیبود به سمت همون م

  : و با لبخند گفتستادی من صاف ادنیبا د...  کرد ی مزشیتم
  
  ! روباهای یری ش؟یمدچه زود او!  به به -
  

  : افتادم سمت اتاق آقا بزرگ و گفتمراه
  
  !ای عرشری فعال که هم من روباهم هم ام-
  

 اتاق آقا بزرگ ، ی نگاش پر از سوال شد اما مهلتش ندادم و رفتم توایناد
رفتم ...  به طرفم دی چرخدی در رو که شنیهنوز پشت پنجره بود، صدا

  : گفتمی مقدمه اچیجلو و بدون ه
  
  !! آقا بزرگ چرا؟-
  

  : رفتم جلو و گفتمگهی قدم دهی بزرگ فقط لبخند زد ، آقا
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

642

 یچرا آقا بزرگ؟ چرا جلو! هی امروز به شما گفتم دردم چنی من هم-
 من باهاش برم؟ چرا خودتون نی چرا گذاشتن؟ی رو نگرفتای عرشریام

  ن؟یجوابش رو نداد
  

  : بزرگ به مبل اشاره کرد و گفتآقا
  
  !بابا نی بش-
  

 نشستم و زل زدم به آقا بزرگ، آقا بزرگ هم با همون لبخند ناچاراً
  : گفتارشیحرص در ب

  
  ... مو چشی و من پینی تو مو ب-
  
  ؟ی چیعنی -
  
 ی کدومش رو نمچی دونم تو اآلن هی داشت که ملی کارم چند دل-

  .یدون
  
  ! تا بدونمنی خوب بگ-
  
  ... بود ای عرشری املشی اول از همه دل-
  
  ؟ی که چ-
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 ی مامرزتی مادر خدابهی شبیی جوراهی!  مغرور و غدهیلی خای عرشری ام-
 کردم ی مرونشیاز در ب. ومدی ی گفتم نه کوتاه نمیمن اگه بهش م! مونه
  ! نه منی کردی خودت قانعش مدیبا! ومدی ی مواریاز د

  
  ... بگم یزی من اصالً نتونستم چ-
  
.  بار اول دل باختهیذاره، چون برا اش اثر بهی خواستم هم تو روحی نم-

دوست داشتم !  باشهارشی در اختدی باای کنه دنیفکر م!  حقشهنکهیدوم ا
 حرفشو دنی شنی گفتم و تو آمادگیاگه من بهت م. ی بدشیگوشمال

 دونم که چه یاما نگفته م!  شدی نمیعی برخوردت باهاش طبگهی دیداشت
  !ی نشون دادیدبرخور

  
  ! بهش نگفتمیچیم ه گی آقا بزرگ من م-
  
  ! بدترهیزی مغرور ما از هر چری امی برانی و ا-
  
   شدم؟ی طعمه مدی من با-
  
  ... در مورد خود تو لمی معلومه که نه ، و اما دال-
  

  : نگاش کردم، گفتکنجکاوانه
  
 کاسه چه کنم چه ینی که بشیتا وقت ... ی به خودت بدی تکونهی دی تو با-

 اگه ،ی با خودت روراست باشدیبا!  افتهی نمی اتفاقچی هیریکنم دست بگ
 و همونطور که گفتم ی به خودت اعتراف کندی بای خوایاون مرد رو م

 تو ی براای عرشری امی داردی و تردیاگه هم که دو دل! یبراش بجنگ
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 تو ی دم که جای وقت به خودم اجازه نمچیمن ه!  استنهی گزنیتربه
!  کنمتیی تونم راهنمایمن فقط م یری که بگیمیهر تصم. رمی بگمیتصم

 روته و من از هر شی خوب هم پیلی خنهیالبته نا گفته نمونه که دو گز
 ی هم به اندازه کافکی مجستیدر مورد آقا. جهت ازشون مطمئنم

 جا به نیاز ا...  نوه دردونه منو داره اقتی دونم که لیم. اطالعات دارم
  ! با خودتهیبعد همه چ

  
  ...  با آقا بزرگ بود حق...  کردم سکوت

  
  : از چند لحظه سکوت گفتبعد

  
  ؟ی فکر کنی خوای و اونم فکر کرد می نگفتیچی هری به ام-
  
  ! فکر کنم-
  
  ! پس برو فکر کن-
  

  : کردماعتراض
  
  ! آقا بزرگ-
  
 کشور ی تونجای ای خوایم!  آقا بزرگ، خوب فکر کنی آقا بزرگ ب-

 پشتت و هوادارت باشه یرد می خوای م؟ی بری خوای مای یخودت بمون
  به؟ی مرد غرهی ای خونم یکه من به شخصه پشت سرش نماز م

  
  : بر اومدم و گفتملی صدد دفاع از دندر
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  ! بودی مرد فوق العاده الی دن-
  
عالوه بر اون از !  دونمی رو منایمن که گفتم خودم ا!  بر منکرش لعنت-

 کنم، برو یو ضمانت م رریاما من ام! دی باریوجناتش اصالت و نجابت م
 که من یری امنیا!  ترهنی کدوم کفه ترازوت سنگنیخوب فکراتو بکن بب

 ذره از غرورش هی!  شهی هم نمداشی پنجای اگهی هفته دهی شناسم تا یم
  ... خواد ی جواب مادی بی وقتیول...  کنه خودشو تی تقودیبا! زده بچه

  
  : و گفتمدمی کشی جا بلند شدم، آهاز
  
  . اآلن معلومهنی جواب من از همی کنم آقا بزرگ، ولیکر م باشه ف-
  

  : سمت پنجره و گفتدی رو کششی بزرگ باز صندلآقا
  
افسارتو به دلت !  کار عقلهست،ی کار دل نیری گمی عجله نکن، تصم-

 دنی رسی برای کنه لحظه ای منیاگه عقل هم اون مرد رو تضم. نسپار
  !بهش درنگ نکن

  
حق با آقا ...  از اتاق خارج شدم یبه آروم. تم ندونسزی رو جاموندن

  . کردمی خوب فکر مدیبا... بزرگ بود 
  

***  
  

 ی با آقا بزرگ تماس گرفت، برام جالب بود که حتای عرشری دو هفته امسر
 مشخص بود که چقدر سر ره،ی جواب رو از خودم بگادی بستیحاضر ن
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 رو لیچه دن. م رو گرفته بودممیمن تصم!  ترسهیشکسته شدن غرورش م
 لی آوردم کال به دنی آوردم و چه نمی به دست ممی زندگیدوباره تو

 ی ملی اگه از دنی رو هم دوست نداشتم و حتلی اگر دنیحت. تعلق داشتم
 بار ری محال بود زای عرشری که داشتم امیگذشتم بازم به خاطر مشکل

 یم. ود بعی و وسری نفس گیلی خای عرشری امرتیغ. ازدواج با من بره
  .  گذرهی نمی مهمنی به ازیدونستم از چ

  
 ری خبر داد و امای عرشری به امدی نه قاطع من رو شنی بزرگ وقتآقا

 برخوردش نی همه مون ایبرا.  بپرسه قطع کردیلی دلنکهی بدون اایعرش
 به قول خودش نکهی با اایناد ... ای نادی از همه براشتری بود و ببیعج

 شکسته اما اعتقاد داشت که ای عرشریر هم غرور ام باهیذوق مرگ بود که 
   ...ایو چقدر خوب حدس زده بود ناد! آرامشش آرامش قبل از طوفانه

  
 با آقا بزرگ بود که زنگ ای عرشری چهار روز بعد از صحبت کردن امقایدق

 اتاقم بودم، طبق معمول مشغول فکر کردن به یمن تو. در خونه رو زدن
. رونی دادم از اتاق نرم بی محی تخت و ترجیدم رو بودهیدراز کش. لیدن

سرشو از ...  در خونه رو باز کرده و بعدش خودشو رسوند به من ایناد
  : در آورد تو و گفتیال
  
  ...خودتو آماده کن !  اومدهی ببر زخم-
  
  : شدم و گفتمزی خمین

  
  ! بهش بگو من خوابمی ناد-
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.  اومد توای عرشریل باز شد و ام نزده بود که در اتاق کامی حرفای نادهنوز
 به دی در اتاق رو کوبای عرشریام...  مجبور شد عقب گرد کنه چارهی بایناد

 داشت؟ دامنم رو یچه قصد. با ترس نشستم سر جام. هم و اومد طرفم
 نییپا. د واقعا معذبم کرده بوای عرشری پام مرتب کردم چون حالت امیرو

  : و گفتستادیتختم ا
  
  ؟ی منو هم نداردنی حوصله دهگی حاال د-
  

  :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم. امی ننیی کردم از موضع قدرتم پایسع
  
 محل یخروس ب... خروس !  گن؟ی میچ...  مگه قبالً داشتم؟ قبالً هم -

  .یبود
  
  : کرد و گفتزی چشماشو رای عرشریام
  
   محل بودم؟یمن خروس ب!! ؟ی چ-
  

 تخت و ی دادم به پشتهیهامو بغل کردم ، تکزانو..  پام ی رودمی رو کشپتو
  :گفتم

  
  ... بله -
  

  : صورتش نقش بست و گفتی روپوزخند
  
  ! تو اصالً کار نکردهتی تربی انگار عمه افسون رو-
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  ! باشم از تو بهترمی هر چ-
  
  :دستشو به سمتم تکون داد و گفت...  نشست لب تخت ای عرشریام
  
 که فتمی به دست و پات بومدمین! ماومدم باهات حرف بزن!  منونی بب-

  ! نکن که لهت کنمیافسون کار! ی زنی حرف مینجوریباهام ا
  
  ؟ی مطمئن-
  
  ! مطمئن-
  
  : نوبت من بود که پوزخند بزنمنباریا

  
  !برگ برنده دست منه!  مطمئن نباشادمی ز-
  
  : شد و گفترهی سقف خبه
  
! عالقه کنه بهتون ابراز ی پسرنی نداراقتیل! نی همنی همه تون ع-

   ... نی کنیخودتون رو گم م
  

  :دمی پر بود داد کشلی از دست دنی که دلم حسابمن
  
 جنبه ی از همه بیکیتو !! ن؟ی و جنبه داراقتی لیلی شماها خستی ن-
  ... حورا رو هی قضیفکر کرد ... یتر
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 ی مورد حرفنیمن حق نداشتم در ا! اوپس...  دهنم رو گرفتم ی جلوهوی
...  صورتش یکم کم لبخند نشست رو... حورا دوست نداشت  دیشا. بزنم

  : لبخند کج که لبهاشو از هم فاصله داد و گفتهی
  
  ! پس بگو-
  

 یپاشو دراز کرد و پا.  شدنهیدست به س.  نگمیچی هگهی دادم دحیترج
 خودش رو تکون ی کم گهواره اهی...  چپش انداخت ی پایراستش رو رو

  :داد و گفت
  
 رم ی تو من می با جواب منفیفکر کرد! ال حورا سوخته تو دلت به ح-

 کردم که یاصالً تصور هم نم!  کردم حورا آدم شدهیفکر م! سمت حورا
  ! مورد با تو حرف زده باشهنیدر ا

  
  :تند و کوبنده گفتم...  نبود زی جاگهی دسکوت

  
  !اخالق منحصر به فرد تو زبونزد همه ست...  نزده ی اون حرف-
  

  :ت و گفدیخند
  
  ! پارچه آقاهی مگه من چمه؟ -
  
  ! چه برسه پارچ آقایستیتو پارچ آب هم ن!  پارچههی...  بعله -
  
  : و گفتدی غش غش خندای عرشریام
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   ...زمی اصطالح بود عز-
  
  !زمی به من نگو عز-
  

  : به سمتم و گفتدی خودشو کشیکم
  
  ! ندارمی اگهی دزیمن که جز تو عز!  بگم؟ی به تو نگم به ک-
  
  : زد و گفتی شدم چشمکرهی باز بهش خمهی دهن نبا
  
 ردم ی دونم واسه چی خوب مگهیحاال د. ی شی از شرم راحت نمگهی د-

  ! خورهی طرفه که به درد نمهی دلم دوست داشتن زیاما عز ... یکرد
  
  ! به خودت بگهنوی ادی بایکی -
  
  !مطمئن باش ... ستی طرفه نهی دوست داشتن من -
  
  ! تویمطمئن چه از خود -
  
   ...ی کردی نمتمی اذنقدری اومدی ی تو اگه از من بدت م-
  
   ...سیاما تو انگل!  مرسوم باشهنی ارانی تو ادیشا! ی هستی کگهی تو د-
  

 رو عذاب دادم؟ هر چند که اون موقع لیمگه من کم دن...  کردم سکوت
  :زمزمه کرد.  وجود نداشتیعالقه ا
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  زم؟ی عزی چسی تو انگل-
  
  : اتاقم شدم و گفتمیا بلند شدم، مشغول قدم زدن تو جاز
  
  ؟ی اومدی دنبال چگهید!  من جواب تو رو دادمای عرشری ام-
  
  ! دنبال خانومم-
  
  ! پرو نباشنقدری ا-
  
  ... تو پروام ی برا-
  
   ...ی کنی خسته ام می دار-
  
 رم دست حورا رو هم ی افسون؟ اگه مشکل تو حوراست من مگهی چته د-
  خوبه؟...  کنم ی میم و ازش عذر خواه بوسیم
  
  ... نه -
  
  ! کار کنمی چی گیپس م!  بابای ا-
  
  ! دست از سر من بردار-
  
  ! محاله-
  
   ...ی باششیری سادی ی بهت نم-
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  ... فکر کن یهر جور دوست دار. ی مال من باشدی تو با-
  
 نمونیچند لحظه ب...  انداخت ریسرشو ز.  تعجب بهش نگاه کردمبا

  : گفتریباالخره سکوت رو شکست و همونطور سر به ز. ت بودسکو
  
 ادمهیخوب . دمی لرزدنتی کرد با دلیمی برام الی عکست رو دنی وقت-

 یبی حس عجشییبای از زدمی دی عمه افسون رو می که عکساییکه وقتا
 عمه ما نی شد اگه ای می گفتم چیهمه اش با خودم م.  دادیبهم دست م

 نیاون وقت ا!  دختر شکل خودشهی شد؟ یچه دار م موند و بی منجایا
 حس دمی عکست رو دیوقت... حاال تصور کن !  منیای شد دنیدختر م

.  گرفتمشی کردم و می دست دراز مدیفقط با!  من روبرومهیایکردم دن
 و ی کنی ازدواج میگفت دار...  خراب کرد اموی دنلی دنی بعدلیمیاما ا

 لینه از دن... نه از تو ... لجم گرفت . میازمون خواست واسه مراسمت بر
 ی از کجا مدیاما من با!  نکردمدای که زودتر تو رو پدماز دست خو... 

 ری ددمی هم وجود داره؟ فهمی دونستم که افسونیدونستم؟ از کجا م
اما بعد ورق . ی و قبول کردم که قسمت نبوده تو مال من بشدمیجنب

 خواد تو رو یت به هم خورده و م زد ازدواجلیمی الیدن... برگشت 
 یخودمو برا!  شناختمیاون لحظه واقعاً سر از پا نم. رانیبرگردونه ا

  !اوووف ... دنتیاما با د...  با دختر عمه ام آماده کردم ییروبرو
  
  :گفت...  تعجب نگاش کردم با
  
 ی داریزی چه زبون تند و تدمی دی نبود اما کم کم وقتی اولش مشکل-
 خواستم یم. زودم عرق کرد! گهیتب تند بود د. یمم افتاد از چشهوی

 که تازه دارم دمی فهمینم. اما خر بودم! به سبک خودت... بکوبمت 



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

653

صرفاً به خاطر ظاهرت .  عشق بچه گونه بودهی یعشق قبل!  شمیعاشق م
 قی عشق عمهی...  شش ماه شکل گرفت نی ایکه تو...  دوم قاما عش... 

مردا !  شهینه کم م.  رهی منی شه، نه از بیموش منه فرا! مردونه است
من !!  شنیواقعاً عاشق م...  بشن ی وقتیول!  شن افسونیعاشق نم

هر . هاتی دندگهی غد بودن و فتهیش.  شدماتتی اخالقفتهی بار دوم شیبرا
هر .  کردمی مشیکی واری زد با دی تو تو دهن من می جای اگهیکس د
هر کس .  کردمی زد نابودش میحرف م تو باهام تند ی جاگهیکس د

تو هر ... اما افسون !  کردمی مرشی گفت تحقی تو بهم نه می جای اگهید
 ی دارم که روت دست بلند کنم، نه منوینه توان ا! یامیتو دن! یستیکس ن

 ی تونینه م ... یتو عشقم.  کنمرتی تونم تحقیتونم نابودت کنم و نه م
... انصاف داشته باش دختر !  ببرمنتیاز بکمت کنم، نه فراموشت کنم، نه 

 رو با یبله رو بگو تا خوشبخت... بذار شوهرت باشم .  بدهیبهم مهلت عاشق
  !همه وجودم حس کنم

  
به !!  بود؟ای عرشری امنیا...  تونستم بزنم ی پلک هم نمیحت!  چرادروغ

 ی هم بلد بود عاشقانه حرف بزنه؟ روای عرشریام. گوشام اعتماد نداشتم
 ی کار می چدیحاال با.  دستامنیمبل پشت سرم نشستم و سرم رو گرفتم ب

 ای!!  شدم؟ی مایرعرشی عاشقانه امیای وارد دنلی دنالیخی بدیکردم؟ با
 رو با خودم فمیتکل!!! دمی جنگی به قول آقا بزرگ به خاطر عشقم مدیبا
...  که کنارم نشسته دمی دستام فهمیبا لمس دستاش رو.  دونستمینم

چونه ام رو چرخوند سمت خودش و .  صورتم برداشتیدستامو از رو
  :گفت

  
طاقت ! مال من باش افسون...  بشم اتیبذار وارد دن...  بهم اجازه بده -

  ! از تو رو ندارمدنینه شن
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 همه لی دنری دفعه تصوهیاما .  شداهی همه جا سهیچند ثان...  بستم چشمامو
 بهم التماس شی رنگیشت با چشماانگار دا.  هامو رنگ عشق زدیاهیس
 همه ذهن و فکر منو متعلق به خودش لیدن!  کرد دوسش داشته باشمیم

 خودشو ی هرگز جالیدن.  کنمنشیگزی رو جای تونستم کسینم. کرده بود
 ی خودش رو مفی تکلدی باای عرشریام. چشم باز کردم!  دادی نمیسبه ک
  :دستش رو پس زدم و گفتم ... دیفهم

  
   ...ی هست که تو ازش خبر ندارییزایچ ... ایعرش ری ام-
  
  ؟ی چ-
  
  ... رو دوست دارم ی اگهیکس د... من ...  من -
  

 سکوت هی شد و بعد از چند ثانرهی صورتم خی پلک بزنه تونکهی ابدون
  :گفت

  
  ؟ی ک-
  

  : و گفتمریسرمو انداختم ز... االن وقتش بود .  دهنم رو قورت دادمآب
  
   ...لی دن-
  
 قهقهه هی. دی خندیبلند بلند م...  خنده ریزد ز. دیعه از جا پر دفهی

! با تعجب نگاش کردم!  نبودیعی که بود طبیهر چ! ی عصبدمیمستانه شا
  : برگشت طرفم و گفتدیبعد از چند لحظه که خند! دی خندیچرا م
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   مگه نه؟ی کنی می شوخ-
  
  : شدم تو صورتش و گفتمرهی ختی جدبا
  
  ... تم  رو گفقتی نه، حق-
  
  : اش سرد و خشن شد و گفتافهیق
  
   به قول خودش گاد فادرت؟ای تو بوده؟ می که قی شدی عاشق مرد-
  
  ...هنوزم هست ! اما عشقم شد.  اون گاد فادرم بود-
  
  !دهی افسون از تو بع-
  
من  ... دهی مغرور بعیاز تو. ستی ندی از من بعی عاشق؟ی عاشق؟ی چ-

  ! و دل باختمدمیمحبت د... تشنه محبت بودم 
  
  ! کنهی اما اون گفت داره ازدواج م-
  
  : و گفتمدمی وحشت از جا پربا
  
  !!!؟ی چ-
  
 کردم و تو ردم یگفتم از تو خواستگار.  کردمی باهاش صحبت مشبی د-

جمله هاش کوتاه شده بود و آخر سر ! حس کردم ناراحت شده! یکرد
 برام لیمی اهی اما دو ساعت بعدش. هم سردرد رو بهونه کرد و رفت
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! به فکر خودت باش.  کنهیفرستاد و گفت بهت بگم اونم داره ازدواج م
 رو هم امروز بهت بگم اما اصالً نایمن اومده بودم ا. تیگلج نکن با زند

!  تو رو برگردوندنیپس اون به خاطر هم!  منیاوه خدا.  نبودادمی
! ران؟ید او اون تو رو برگردون! ؟ی دوسش داری بهش گفتیافسون رفت

  ... شدم جی گی من حسابه؟ی ازدواج چانیپس جر
  

 ی نمیحرف...  دستام پوشوندم نیصوررتم رو ب.  مبلی شدم روولو
حاال که من . ی کرد؟ البد با دوروثی داشت ازدواج ملیدن. تونستم بزنم

 بشم و داغم رو به ای عرشری بهتر نبود منم زن امایآ!! نبودم چرا که نه؟
  :دی اعصابم کشاهی تخته سی ناخن روای عرشری امیصدا! !!دلش بذارم؟

  
 از برخورد من با حورا نقدری انی همی کنه؟ پس برارتی تحقی گذاشت-

 تو رو آورد لیدن...  من ی آره؟ خدای خودت افتادادی ... یناراحت شد
  .ی کنینگو که هنوز هم بهش فکر م!  گذاشت و رفت نجایا

  
  : بلند گفتمی سرمو گرفتم باال و با صدا.اوردمی طاقت حرفاش رو نگهید
  
 من وونهی دلیدن!  حرف نزنی دونی رو نمیزی چیوقت! ستی ننطوری ا-

  ...بود 
  

  : زد و گفتیپوزخند
  
اگه . حقم داشت!  ولت کرد و رفتینجوری انیواسه هم!  آره معلومه-

  ! دو برابر تو سن دارهکیسنش رو درست گفته باشه نزد
  
  : و گفتمستادمی اش انهی به سنهیس. .. جا بلند شدم از
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  !!؟ی فهمیم...  بذاره نجایمجبور شد منو ا!  اون منو دوست داشت-
  
اون اگه دوستت داشت . ی بهم اثبات کننوی نکن ایسع!  شهی باورم نم-
 چی عشقش رو تحت هیآدم طاقت دور.  کردی کارو باهات نمنیا

!  من مهم اآلنهی برا. رو فراموش کن افسوننایاما ا.  ندارهیطیشرا
 رو زی دم همه چیقول م... با من ازدواج کن ...  نداره تیگذشته تو اهم

  ...از ذهنت پاک کنم 
  
 خواستم هر طور شده شوتش کنم یم.  تحمل حرفاش رو نداشتمگهید
  :گفتم.  از اتاقرونیب

  
   نداره؟تی برات اهمیمطمئن!! ؟ی از ذهن خودت چ-
  
  : اعتماد به نفس گفتبا
  
  ! آره مطمئنم-
  
  : لحظه عقلم از کار افتاد و گفتمهی یتو
  
  !!!نباشم؟) باکره  ( نیرجی اگه وی حت-
  
لبخند .  خوردینه تکون م...  زد ینه پلک م.  خشک شدای عرشریام

 صورت رخ نی به همقهی دقهی دیشا.  صورتش محو شدیمسخره اش از رو
 شد و مثل ی منیی و پا باالجانی ام از هنهیقفسه س. می بودستادهیبه رخ ا
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 اگه ؟یاگه به آقا بزرگ بگه چ!  که زدمی بودم از حرفمونیسگ پش
  : رفته اش گفتلی تحلی با صداقهی دقهیبعد از ! رونیبندازنم ب

  
   ...ی گی دروغ م-
  

دوباره .  دهنم رو قورت دادم و سرم رو به چپ و راست حرکت دادمآب
  :زمزمه کرد

  
 یدروغ م ... ی منو از سر خودت باز کنیخوا یم...  دونم یم...  چرا -
   ...یگ
  

  :پس پشتم رو بهش کردم و گفتم.  از سرم گذشته بودآب
  
ما قرار بود با هم ... منم عاشق اون ...  عاشق من بود لیدن...  نه -

  ! مانع ما بود؟یپس چ! میازدواج کن
  
  ! کنمی باور نم-
  

 قبل از یروزا ... نروی بدمیقاب عکسمو کش.  لباسامی سمت کشورفتم
 هی که جز لی بغل دنیمن با لباس خواب تو. می گرفته بودیمسافرت دن
عکس رو ... وسط تخت خواب .  تنش نبود نشسته بودمیزیشلوارک چ

 گرفتمش سمت عیسر...  عکس بغضم گرفت دنیبا د.  گرفته بودانیدا
 بعدش. فقط چند لحظه بهش نگاه کرد...  گرفت وعکس ر. ای عرشریام

 ی تودشی محکم کوبعی حرکت سرهی فکش منقبض شد و با اوردیطاقت ن
  : و عربده اش بدنم رو لرزوندوارید
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  !!!!؟ی لعنتی برگشتی چی پس برا-
  
شونه هامو ... اومد به طرفم .  تلنگر بودمهیمنتظر . دی بغضم ترکهوی

 ی محکم که حس کردم شونه هام دارن پودر منقدریا.  دستشیگرفت تو
  :دیونم داد و باز داد کشتک. شن

  
  !!!؟ی منو نابود کنی اومد؟ اومدی چیبرا!  با توام -
  

.  داد حرف بزنمی تکون دادم هق هق اجازه نمنی رو به طرفسرم
 یلی رفت طرف در بازش کرد و خعی سرییبا قدمها.  ولم کردایرعرشیام

 هیگر... زانوهام تا شدن . نی زمینشستم رو. رونی از اتاق رفت بعیسر
از ...  عکس کی نزددمی زانو خودم رو کشیرو.  لرزوندیهمه بدنم رو م

آغوش  ... لی دنی بوسه هاادی ... رونی بدمشی ها کشرده خوشهی شنیب
عکس رو .  زدی مشمی داشت آتاشیمهربون... حرفاش ... گرمش 

 ایدر اتاق باز شد و ناد. ختمی ام و سوزناک تر اشک رنهی سیچسبوندم رو
  :دمیداد کش. اومد تو

  
  ! کنمیخواهش م ... ای خوام تنها باشم نادی م-
  

 سرم رو دی دیوقت.  چند لحظه وسط اتاق مکث کردچارهی بیایناد
  ...گذاشت لب تخت آروم از اتاق خارج شد و در رو بست 

  
***  

  
 شد، ی اون روز چدنی از من پرساینه آقا بزرگ و ناد.  هفته گذشته بودهی

 گهینه د.  زدمینه خودم حرف!  چرا حالم بد شد ودمی شنی گفتم، چیچ
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 کی هفته دوم آماده شدم تا برم پارک نزدلیاوا!  شدای عرشری از امیخبر
روز به روز حالم داشت .  گرفته بودیلیدلم خ.  قدم بزنمیخونه کم

 ی برم کم کم افسردگشی پنطوری دونستم اگه همی شد و می تر مرابخ
 از جا پروندم ای عرشری امیزدم به هم صدادر خونه رو که . رمی گیحاد م

...  
  
  ... سالم -
  

 ی چشماش حسابری زن؟ی بود اایرعرشیام!  منیخدا.  به طرفشبرگشتم
...  شده بودن لی متمای سمتهیگود افتاده و موهاش نامرتب هر کدوم به 

اومد جلوم ...  تونست تنش کرده بود ی رو که می لباسنی تریدم دست
  : و گفتستادیا

  
  ؟ی خوب-
  

 ی کردم االن رفتارش با من عوض میفکر م!  چه مهربون شده بودلحنش
 کردم در مورد اون ی فکر میحت.  کنهرمی تحقرهی گی ممیشه و تصم

  ... اما ...  کنه ی زنه تا خودش رو خالی با آقا بزرگ حرف مانیجر
  
  چته چرا ماتت برده؟!  افسون؟ی خوبدمی پرس-
  
  !ای عرشری ام-
  
  ! جانم-
  

  :گفتم...  سوال داشت یبرخوردش واقعا جا...  کردم تعجب
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  ؟ی کنی کار می چنجای تو ا-
  
   ...رونی بی خواستم زنگ بزنم که اومدیم...  اومدم با تو حرف بزنم -
  

  : بغل کردم و گفتمبازوهامو
  
   مونده؟می مگه حرف-
  
  : اشاره کرد و گفتنشی ماشبه
  
  ؟ینی شی م-
  

... اونم سوار شد .  و سوار شدمنشیرفتم سمت ماش...  اعتماد کردم بهش
  : گفتیراه افتاد و با لحن شوخ

  
  ! سخت باشهنقدری کردم شکست خوردن تو عشق ای وقت فکر نمچی ه-
  

 من ی خواستم بگم شکست رو تو نخوردیم.  نشست کنج لبمی تلخلبخند
  :خودش ادامه داد... اما سکوت کردم! خوردم

  
 از همون ی مردیم. ب و خوراک نداشتم دختر هفته خواهی نی ای تو-

  !! من نامزد دارم؟ی تو دماغت بگی باد بندازیرانی ای دخترانیاول ع
  
  :انگشتشو گرفت به طرفم و گفت.  تعجب از گوشه چشم نگاش کردمبا
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   گم؟یدروغ م...  به من نگاه نکن ی اونجور-
  
من به .  شدی هم داشت وابسته مچارهینوژن ب.  من که دل باختم رفت-

آخه چرا ...  کنار دیپاشو کش!  دختره مال منهنی گفتم ادمیدادش رس
   با دل پسرا؟ی کنی مینجوریا

  
  : ادامه دادی بود؟ با لودگری متغنقدری چرا اای عرشری امنیا

  
چند .  به من نگاه نکنچارهی بی مثل عقب افتاده های خوب حاال اونجور-

  ... با نامزدتون حرف زدم شیشب پ
  
 کردم ی گلوم حس می واقعا قلبم رو توگهی دنباریا.  بهت زل زدم بهشبا

  : رو پارک کرد و گفتنیماش... 
  
  ... کنم ی تونم رانندگی خوام حرف بزنم نمی م-
  
  : توجه به حرفش گفتمیب

  
  !!؟ی بهش گفتی چل؟ی با دن-
  
 ی معامله انی با تو چنی خواستم سر فحشو بکشم بهش که اوال به چه حق-
 گه ی گم از تو خوشم اومده نمی بهش می وقتی چیدوما برا. ردهک
  ! رابطه بوده و خودش تو رو دوست دارهنتونیب
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 لی شه که دنی میعنی ایخدا!!  گفته؟ی چیعنی...  سکوت نگاش کردم در
 با چرم فرمونش شد و ی باشه؟ دستشو دراز کرد مشغول بازدهیمنو بخش

  :گفت
  
 یخوب همه فحشا و در. خدا از تو بدتره فهمم که اون بنده ی من م-

 کردم به خاطر خود ی منو گوش کرد آخر سر فقط گفت هر کاری هایور
 تشیاالن هو! کهیگفتم مرت...  کرد ی مدای رو پتشی هودیبا. افسون بود

خالصه برات بگم که افسون .  نگفتیچی هنو؟ی ای فهمینم ... ییفقط تو
 خوشگل به مقصد طی دونه بلهی با هم اکنون همه مدارکت رو... خانوم 

 نیاز ب ... ی با چنگ و دندون برش گردونیلندن برات اوردم تا بر
 درستش ی تونیفقط تو م! نتونهی بیی های دلخورهی که دمیحرفاش فهم

   ...یکن
  

  :دمینال
  
  !!؟ی چ-
  
 ی که در برابر غلطستمی نینی زمبیدر ضمن منم س! یدی که شننی هم-

 خودی بیلیشما خ!  نگمایچی و هرمی بگی اللموننیدکه اونور آب فرمو
 تا رتی از سر تقصی که توش بزرگ شدیاما فقط به خاطر فرهنگ! نیکرد

 اونور دست ی رفتی گذرم وقتی ذره هم که نمهیاون .  گذرمی میحدود
  ... کنم ی می سرت تالفامی ی می و آدمش کردیتشوهرتو گرف

  
   ...لیدن!!! من کجا برم؟...  من -
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 ... ینگفت از چ!  دلخورهیلیو خ ... ادی زیلیخ!  دلتنگتهیلی اون خ-
اون ... برو آرومش کن ... برو ! من مردم افسون...  فهممش یاما م

 و لی براش دلایاگه کل دن...  شه ی عاشق با عشقش آروم مهی! عاشقه
...  شه یمدرک و شاهد جمع کنن و همه تالششون رو بکن تا آروم بشه نم

 ی رو بهم مایدن...  گوشه چشم بهش نشون بده هی عشقش هی کافقطف یول
 تو رو ی دلخورهیاون با . یبرو ثابت کن که عاشقش... برو افسون . زهیر

 بحث لج و گهی دنیا! اریبرو از دلش در ب.  گذاشت و رفتنجایآورد ا
 یلی مردم کشور ما خی برای که تو از دست دادیزیچ. ستی نیلجباز

اما تو !  که شدههی گفتم خوب کاری می دوسش نداشتگها! ارزشمنده
  ؟ی چی پس تعلل برایدوسش دار

  
  !بحث سر اعتماده ... ری امستی نی بحث سر دلخور-
  
  ...برو !  منو نی بب-
  
  ... گم ی می من چی فهمی تو نم-
  
 لیمن و دن.  شه بگمی رو نمزای چی سرهید آخه ! ی فهمی من خوبم م-
. ی دونی دونم که تو نمی رو مزای چیلیمن خ. می با هم حرف زدیلیخ

 زای چیلی خی تونیفقط با رفتنت م...  دختر ادی ی نمشی پیبرو مسئله ا
   ...یرو ثابت کن

  
 که مطمئن نشم بهم اعتماد داره حرف از دوست ی تا وقتگهی برم هم د-

  ! زنمیداشتنش نم
  
  ...فقط برو ...  خب یلیخ!  خبیلی خ-
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 رو از داخل داشبورد خارج کرد یرف خم شد بسته بزرگ حنی دنبال ابه

 ...  
  

  : به سمتم و گفتگرفتش
  
 یم...  است گهی واسه هفته دطتیبل ... طتی هم مدارکته هم بلنی ا-

. یای از پسش بر بیی تنهادیبا!  ندارهیلی دلدمی اما دامیخواستم باهات ب
 ی رو که بخوایزی هر چی همه سرتقنیتو با ا!  دارممانیبرو من بهت ا

   ...ی دی مرشیی و به نفع خودت تغی کنیدرست م
  
  ... کنه؟ البد تا االن ی داره ازدواج می مگه نگفت-
  
اگه هم داشت  ... ی فهمیبرو خودت م. فتادهی نی هنوز اتفاقری نخ-

!  مال تو بمونهدی که مال توئه بایزیچ ...ری کرد اونو پس بگیازدواج م
  ؟ی فهمیم
  
 رو راه نیماش. حرفاش منو به فکر برده بود.  شدمرهیو خ حرف به جلیب

  ! نمونده بود که بزنهی حرفگهید... انداخت 
  

***  
  

 حورا یصدا.  کردمی تنم حس می مظلوم آقا بزرگ رو روی اشکاهنوزم
 بود دهی داد چون فهمی مای عرشریکه تا لحظه آخر داشت فحش به ام

نگاه پر .  خاله هایهق هق ها..  .ای نادیبغض صدا.  گرفتهطیاون برام بل
 ی هایبزرگ باز... غم نگاه نوژن . یی دانانی محکم و پر اطمیاز غم ول
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همه و همه تو ...  و تارا نی نگی سوغاتیو درخواست ها...  حسام نیریش
 ی شون مسهی مقالیداشتم با وداعم با افردا خونه دن.  شدی میذهنم تداع

 اونا بودم اما چقدر شیهمه اش شش ماه پ! تفاوت از کجا تا کجا... کردم 
با وجود اون همه اخم و . دی لرزی همه شون میوابسته شده بودن و صدا

 بود گهی دزی چهی ی احساسات شرقشییخدا.  که براشون کرده بودمیتخم
  : تو فرودگاه تو ذهنم تکرار شدی لحظه خداحافظای عرشریجمله ام.... 

  
 اونوقت به زور یاگه تنها اومد! شوهرت مگه با ی گردیبر نم...  برو -
  !رمتی گیم
  
خوب .  درد بودیایاما خنده اش دن! دی حرف غش غش خندنی دنبال ابه
 ... ای عرشریآخ ام...  نشکنه شتری که غرورش رو بدی خندیم! دمی فهمیم
 نیتو بهتر! هی کافی واسه خوشبخت کردن هر دخترتی و غرور شرقرتیغ

بازم بلندم . ی ازم بازم دستمو گرفتیدی دی بدنکهیبا وجود ا. ی گاههیتک
 ی تو رو انتخاب مدی بادیشا.  کردم که اومدم لندنتی خردیشا ... یردک

 یتو به شوخ ... یاما حقت بود که بدون.  گفتمی بهت نمیچیکردم و ه
با . ی گفتی دونم جدیاما من م ... یری گی اگه بر گردم منو میبهم گفت

نکه یبا ا!  تو باشهدی انتخابم فقط بالی بعد از دنیاد حرف بهم نشون دنیا
 ده ی رگ کلفت شده گردنت نشون منکهیبا ا ... ی دونی رو مزیهمه چ

 یکاش م...  و مغرور یعاشق ... ری امیاما عاشق.  برات سختهرفتنشیپذ
 من اونو ی جای تونستیکاش م. ی حورا رو دوست داشته باشیتونست

  : راننده به خودم اومدمی با صدا! اما افسوس،یخوشبخت کن
  
  ... خانوم میدی رس-
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 یاز تاکس. دی کوبیقلبم کوبنده م.  به ساختمون برج انداختمینگاه
 رونیراننده چمدونم رو از داخل صندوق عقب ب...  شدم ادهیفرودگاه پ

 رو حساب کردم و راه افتادم هیکرا... چمدون رو گرفتم ... گذاشت 
 یاما م...  بود که اول برم خونه نی درستش ادیشا... سمت ساختمون 

اگه !  بهتر بودینجوریا ... نمی دفتر کارش ببی رو اول تولیخواستم دن
وارد ساختمون شدم و رفتم داخل .  رفتم هتل حداقلی داد میراهم نم

آسانسور که ... اما مجبور بودم . حمل چمدونم سخت بود... آسانسور 
 کار یداشتم چ...  پاهام خشک شد دوری کری تواما ... رونی رفتم بستادیا
 رو در برابر عمل انجام شده لی نبود که برم خونه و دنهتر کردم؟ بیم

 رونمی زد اما بی غر مدیشا.  کنهرونیقرار بدم؟ محال بود منو از خونه ب
...  شدم رهی راهرو خی متعجب به انتهایی صدادنیبا شن.  کردینم

 و کروات دی سفرهنی تنش بود با پی اکت شلوار سورمه! خودش بود
 رو با دست راستش گرفته بود دم گوشش و با لشیا موبیگوش! یسورمه ا
 خودم رو عیسر...  پرونده گرفته بود هی رو همراه فشی اش کگهیدست د

حرف زدنش  ... دی دی منو مدیاالن نبا...  از راهرو ها یکی ی تودمیکش
 یدن! نده بود خودم رو لو بدم متعجبم کرده بود که کم مویبه قدر

 عی وسیلیاما دامنه لغاتش خ! البته با لهجه...  زد ی حرف میداشت فارس
  ...شده بود 

  
 یفرصت نم...  اومده شی دادگاه مهم برام پهیمن امروز !  کامراننی بب-

  ! تو برسمیکنم به کالس خصوص
  
  ... دم ی فحشت می دونیفحش هم نده که م!  نخند -
  
 تو یشش ماهه تو کالسا!  فهمم فحشهی می گفتی نفهمم چیت خوب وق-

  ... فهمم ی می بگیهر چ...  کنم ی زبانم کار میدارم رو
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  ...کالس اصطالح رو فردا برگزار کن  ... نمتی بیفردا م!  خبیلی خ-
  
  ...فعال خداحافظ !  کار دارم-
  

رو پاره  ام نهیقلبم داشت س.  رو قطع کرد و از کنار راهرو رد شدیگوش
... بغلش کنم ... چقدر دوست داشتم خودمو بهش نشون بدم !  کردیم

... اآلن وقتش نبود !  گرفتمی خودم رو می جلودیاما با! ببوسمش
! آخ خدا...  هام فرستادم هیچشمامو بستم و با عطش عطر تنش رو به ر

 مطمئن شدم رفته خودم رو از داخل یوقت.  بودمعطرش یعاشق بو
 گذشتن با ی از کنارم می که هر از گاهییآدما. دمی کشنرویراهرو ب

اما من با اعتماد به نفس و .  کردنیتعجب به من و چمدون دستم نگاه م
 در یجلو.  توجه به همه سوار آسانسور و از ساختمان خارج شدمیب

 ی پلکامو روی کردم تا اونجا کمی و سعهی کراتونی به مقصد برایتاکس
  ... به آرامش و اعصاب آروم داشت ازی نهی با دابرخورد... هم بذارم 

  
. دی لرزی چونه م ماری اختی شدم بادهی پی در خونه که از تاکسیجلو

 شهی همیکاش بشه برا...  خونه هم تنگ شده بود نی ایچقدر دلم برا
 ی نمی ازم باقیزی چگهی کنه دپورتی منو دلیاگه بازم دن.  بمونمنجایا

  !  وابسته املیبه دنمن با همه وجودم . مونه
  

  : نگهبان بلند شدیصدا...  رو زدم و منتظر موندم زنگ
  
   شما؟-
  

  : و گفتمستادمی انی دوربیجلو
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  ... افسون هستم -
  

 یهمه شون منو خوب م.  لحظه مکث شد اما باالخره در رو باز کردچند
 پارس سگ ها بلند شدم و از خونه ی که وارد شدم صدانیهم. شناختن

اما بعد از ...  نژاد ها نی از بهترکریسه سگ غول پ. رونیدن بهاشون ز
...  شناختن یاونا هم منو خوب م. چند پارس برگشتن سر جاشون

باغبونا و .  سنگ ها و راه افتادم سمت عمارتیدم رویچمدونم رو کش
 ی توجه به همه شون در حالیمنم ب...  کردن ینگهبان با تعجب نگام م

 پله ها یهنور به جلو. ته بودم به راهم ادامه دادمکه سرم رو باال گرف
نگهبان کار خودشو .  هراسون خارج شدهی بودم که در باز شد و دادهینرس

پس خونسردانه ... من منتظرش بودم ...  خوب انجام داده بود یلیخ
  : اومد جلوم و با تعجب گفتهیدا... رفتم از پله ها باال 

  
   افسون؟-
  

سرمو .  گرفته بودمادی بود که از خودش ییرسها وقت پس دادن داالن
  : باال دادم و گفتمی ابروم رو کمی تاهی... باال تر گرفتم 

  
  !نینکنه کهولت سن باعث شده منو از خاطر ببر ... هی بله دا-
  

  : حرف از کنارش رد شدم و گفتمنی از ابعد
  
  ... باال ارهی نفر چمدونم رو بهی نی بگ-
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...  سپر نهیس...  خرامان و با ناز یاندک... ق و رق ش.  رفتمی راه مصاف
  : از پشت سرم بلند شدهی دایصدا

  
  ؟ی کنی کار می چنجای تو؟ تو ای ری میکجا دار!  صبر کن-
  

بعد از چند لحظه مکث آروم ...  که تعجب کردم یعنی. دمی جام چرخسر
  : کردم و گفتمزیچمدون رو رها کردم، چشمامو ر. دمیچرخ

  
  !!؟ی چ-
  

  : که از اون حالت من واقعا هنگ کرده بود گفتهیدا
  
  ؟ی کنی کار می چنجای کشور خودت؟ ای تو مگه نرفت-
  
 شده دی شناسنامه من محل تولد قیتو. زی عزهی دانجاستی کشور من ا-

 بهتون نشونش دینکنه با ... ری کبیایتانی به قول خودتون برای! انگلستان
  ...بدم 

  
  !و مثل قبل نشون بده  کرد خودش ری سعهیدا
  
 تو حق ؟ی چی برایباز برگشت!  تازه خودش رو جمع و جور کردهلی دن-

 یم!  تونم بهت اجازه ورود بدمیمن نم ... یورود به عمارت رو ندار
  ؟یاری بلی سر دنیی دوباره چه بالیخوا

  
من اومدم درستش ! بال رو اون اشراف زاده ها سرش آوردن!!  بال؟-

بد !  هستملیمن هنوزم عشق دن ... زی عزهی دانین نشسد راه م. کنم



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

671

 ی مختونی بدجور توبلی دننی اگه مانع ورود من به خونه بشنی بدونستین
 نه تنها منو فراموش نکرده لی که دننی دونیخودتون هم خوب م... کنه 

 چمدون من رو نیپس دستور بد.  به قبل عاشق تر هم شدهسبتبلکه ن
  ... مزاحمم نشه ی هم کسلی اومدن دن باال و تا زمانارنیب

  
  : گفتمنیدر همون ح...  افتادم راه

  
  ! لطفاً-
  

وارد .  نشددهی ازش شنیی صداگهی بود چون ددهی چسبنی به زمهیدا
خدمتکارها با .  در گذاشتمیعمارت شدم و چمدونم رو همون جا جلو

 یم شدن و سالم ی خم و راست ممی کردن اما به عادت قدیتعجب نگام م
 دادم ی براشون تکون می ستبر سرنهیمن هم همونطور سر باال و س. کردن
 واقعاً و از ته دل خوشحال دنمی که فکر کنم از دیتنها کس.  شدمیو رد م

 شد و نیی زانوهاش باال پای بار رونی بارچندهی یبه جا!  بودنیشد کروال
  کردم جوابشی که خشک برخورد مهیمنم برعکس بق. خوش آمد گفت

 کردم که ی دلم داشتم دعا میتو.  دادم و از پله ها رفتم باالمانهیرو صم
عالوه بر اون در وسط هم باز باشه که بتونم برم ... در اتاق من باز باشه 

 خواست یباز افسونگر م ... لی دنینقشه ها داشتم برا. لی اتاق دنیتو
ل خوش در کما.  برگردوندن عشقشی برانباریاما ا. خودشو نشون بده

چقدر دلم ... وارد شدم و در اتاق رو قفل کردم .  در اتاقم باز بودیشانس
.  از سر آرامش زدمیلبخند...  اتاق بنفش رنگ تنگ شده بود نیا یبرا

 تونست آرامش منو ی اتاق منی خونه و انیاما باز ا... استرس داشتم 
 یدستم رو رو. لی اتاق خودم و دننیرفتم سمت در ماب. برگردونه

 در وارد اتاق نی که از اییچه شبها... چشمامو بستم .  گذاشتمرهیدستگ
 یدر تق. نیی پادمی رو کشرهیدستگ!  از چشمش گرفتمابو شدم و خویدن
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.  شدمی شاد نمنقدری دادن ای رو بهم مایاون لحظه دن... کرد و باز شد 
 یرخچ ... ونیبا همون دکوراس. اتاق همون بود ... ی اتاق دنی تودمیپر

  :دور خودم زدم و زمزمه کردم
  
  ... عاشقتم خدا جون -
  
پرواز .  بود که نتونسته بودم درست بخوابمیدو سه شب.  خسته بودمیلیخ

 تا سه چهار لی دونستم دنیم.  بر علت شده بوددی هم داشتم که مزیسخت
 جرئت نداشت خبرش کنه چون هیمسلماً دا.  گردهی بر نمگهیساعت د

 داشت دی تردی وقتهیدا!  غلطای که انجام داده درسته ی دونست کارینم
 یمانتومو در آوردم و به چوب لباس.  بودنطوری همشهیهم.  شدیساکت م

 ی آبنی تنم بود که با شلوار جی تاپ تنگ سورمه اهی.  کردمزونیآو
حوصله نداشتم برم سر .  به وجود آورده بودی قشنگیروشنم هارمون

مالفه ها عوض شده بود و .  تختی تودمیپرپس با همون لباس . چمدون
 بود که مالفه هاش هر روز نی خونه انی ایبد. اد دی رو نمی دنیبو

 خودم و خواستم چشمامو ببندم ی رودمیلحاف رو کش.  شدنی مضیتعو
 لحاف ریدستم رو از ز.  چشمم به عکس خودم افتادی پاتختیکه رو

 عکس از همون دوران هی . عکس رو برداشتم و نگاش کردمرون،یآوردم ب
 دندونام فیرد... از ته دل .  بودمدهی بود و خندکیصورتم پر از ک... 

عکس رو سر جاش برگردوندم و زمزمه .  عکس قشنگ مشخص بودیتو
  :کردم

  
  !هرگز ... ی دم دنی از دستت نمگهید... منم عاشقتم  ... ی تو عاشقم-
  

  ...فرو رفتم  کرد و با آرامش به خواب نی پلکامو سنگخواب
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 فرو یکی تاریاتاق تو.  بودمدهی شدم دو ساعت کامل خوابداری بیوقت
 عقربه دنیبا د.  و به ساعت نگاه کردمدمی باال کشیخودمو کم. رفته بود

 ی از روعیسر.  بودلی اومدن دنکینزد...  شدم خی ساعت سر جام سیها
چراغ رو روشن  بهتر بود اول دیشا. نهی آی اومدم و رفتم جلونییتخت پا

موهامو باز کردم و مشغول شونه زدن موهام .  شدمالشیخیاما ب! نمک
 ملی تا خرده ردهی چشمام کشری زیبعد از مرتب شدن موهام دست. شدم

تازه از کارم فرغ .  کرده بود رو پاک کنماهی چشمم رو سری که زییها
 تادهسی اشی آرازیمن پشت م... شده بودم که در اتاق به شدت باز شد 

 که بعد از ظهر یپی با همون تلیدن. نهی تونست منو ببی نمیبودم و کس
 هم دنبالش هیدا.  دو اتاقنی بودم وارد شد و رفت سمت در بدهیازش د

  : با بهت گفتلیدن. بود
  
  !ینکنه خواب زده شد! ؟ی مطمئنهی دا-
  
  : با اخم گفتهی داو
  
توپش پر بود که ما  نقدریا! ی اتاقش تا مطمئن بشی توی بری تونی م-

   ...یایصبر کردم تا خودت ب. می اتاقش بذاری پا تومیجرئت نکرد
  
  : و گفتدی کشنیی دسته در رو پالیدن
  
  ن؟ی شد زودتر خبرم کنی نم-
  

  : جا خورده بود همراه اون وارد اتاق من شد و گفتلی که از داد دنهیدا
  
   ...یفتی خواستم از کارت عقب بینم...  خوب -
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  :دمی رو شنلیخنده دن یصدا

  
  ! کو افسون؟ی اشتباه کردیدید! ه؟ی دایدی د-
  

  : با بهت گفتهیدا.  افتادم سمت اتاق خودمراه
  
  ...من مطمئنم ! لی دنی ول-
  
  : و گفتمستادهی چارچوب در انیب

  
   ...نی تنها بذارلی منو با دنهی دا-
  

 از یل ودی کشی از سر آسودگی نفسهیدا.  سمت مندی هر دو چرخنگاه
چند بار پشت سر هم .  داشتی چشم ازم بر نملیدن. جاش تکون نخورد

قبل از .  کنهدای خواست قدرت حرف زدن پی مدیشا ... دی کشقینفس عم
  : بگه گفتمیزی اون چنکهیا

  
  !لطفاً ... رونی بنیبر! هی دا-
  

مستبد تر از ...  بلند شد لی دنی صدانباریا.  بازم تکون نخوردهیدا
  :شهیهم
  
  !تنهامون بذار ... هی دا-
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 لی حواله من کرد و رو به دنینی ندونست نگاه خشمگزی تعلل رو جاهیدا
  :گفت

  
  ... بود صدام کن ی کار-
  

من . رونی رفت بلی حرف از کنار من عبور کرد و از در اتاق دننی از ابعد
 کاناپه کنار تخت یرو ... لی اتاق دنیهم عقب گرد کردم و رفتم تو

  : پا انداختم و گفتمیا رونشستم، پ
  
  ! ؟زی عزمی قی چطور-
  
 بود دستش رو برد سمت ستادهی چارچوب در ای من توی که حاال جالیدن

 یهنوزم چشم ازم بر نم. کرواتش و بدون حرف گره اش رو شل کرد
 نجای الی دنشهیهم ... رونی بدمی کنار تخت رو کشیخم شدم کشو. داشت

 در آوردم، یگاریس! حدسم درست بود. ت فندک داشهی و گاری بسته سهی
پک اول ...  کاره نبودم نیا.  و با فندک روشنش کردملبمگذاشتم گوشه 

از جا بلند شدم ...  نبود دنی کشگاریقصدم س. رو که زدم به سرفه افتادم
  : و گفتملی دنی لبهانی رو گذاشتم بگاریس... 

  
   ...ی دارازی فکر کنم بهش ن-
  

ناخودآگاه .  کردخودمی عطرش از خود بی و باز بو شدمکی بهش نزدباز
 ... دیچی مشامم پی توگاری سیبو. دمی کشیقیچشمامو بستم و نفس عم

...  صورتم ی رو فوت کرده بود توگارشیدود س. چشمامو باز کردم
  ...باالخره سکوتش رو شکست . صداش بلند شد
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  ؟ی کار داری چنجای ا-
  

  ...  کاناپه نشستم یم و روبرگشت.  با زبون تر کردملبهامو
  
  : پا انداختم و گفتمی روپا
  
 یم.  رو ندارمیی جانجایجز ا. ی هستممیتوام ق...  اومدم به کشورم -

   داره؟یرادیا...  درسم رو بخونم هی جا بقنیخوام هم
  
  : که مشخص بود باورش نشده گفتلیدن
  
  ن؟ی هم-
  

  : باال انداختم و گفتمی اشونه
  
   ...نی هم-
  
   ...ی درست رو ادامه بدرانیرار بود ا ق-
  
  ... ادامه بدم نجای دوست دارم ا-
  
  ... پرده یب! هدفت رو بگو!  افسون-
  
 رشی تعبگهی دزی به چیحاال اگه تو دوست دار!  هدفم درس خوندنه -
  ! خودتهلی میکن
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  :زمزمه وار گفت...  آشفته و کالفه بود لی دننگاه
  
   شد؟ی و اون پسر چ-
  
   پسر؟ کدوم-
  
   ...ای عرشریام ! تیی پسر دا-
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
   شد؟ی میزی چدی با-
  
  ... اون دوستت داشت ؟ی باهاش ازدواج کنی مگه قرار نبود-
  
  : گفتمظی غبا
  
  ؟ی کردی منو دنبال می کارای تو به چه حق-
  

 کنار در و پک واری داد به دهیتک!  بهش بگمیزی چنی کرد همچی نمفکر
  :ادامه دادم...  زد گارشیبه س یمحم

  
اونم ! نه! م؟یکرد ... میقرار بود باهم ازدواج کن ... ی توام دوستم داشت-

  ...از تو بهتر بود ... هر چند که ... مثل تو 
  
  :راه افتادم سمت در و گفتم.  حرف از جا بلند شدمنی دنبال ابه
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 یم بر م آرامشم رو بهی بهت اعتماد کنم، گفتی روز بهم گفتهی -
 خونم آرامش داشته ی درس منجای که ای مدتی خوام تویم. یگردون

 به کوه لی منو تبدرهی آرامشم رو ازم بگی که ذره ایزیهر چ! باشم
  ؟یدیفهم...  کنم ی می کنه و تالفیآتشفشان م

  
 حرف وارد اتاق بنفش خودم شدم و خواستم در رو ببندم که نی دنبال ابه

 یسمم از زبونش برگشتم و زل زدم به چشما ادمیتشنه شن. صدام زد
   :نشیغمگ

  
  ... افسون -
  

  : گفتنکهی نگاش کردم تا امنتظر
  
 که درست تموم نشده یتا وقت! تو لندن  ... رمی گی خونه برات مهی -

  ...اونجا بمون 
  

 منو ای عرشری امیریبم!  خواست کنارش باشمی نمی حتیعنی!  شکستدلم
...  خواستم شکستنم رو حس کنه یاما نم. ین کی وادار مییبه چه کارا

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
 دختر تنها رو هی! زمی عزی رو قبول کنم باباشنهادتی تونم پینم!  متاسفم-
 ی محی ترج؟یتیبا چه امن! ؟ی شهر به اون بزرگی توی ول کنی خوایم

در خوب  ...رونی بی به زور منو بندازی بخوانکهیمگه ا...  باشم نجایدم ا
  ! کنهیاون صورت حکمش فرق م

  
  : جلوم و شمرده شمرده گفتستادی قدم بلند اهی با
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  !ستی کس نچی موندنت به صالح هنجایا...  نکن یلجباز!  افسون-
  
!  ندارهتی برام اهمی بشری بنچیو من جز خودم ه!  به صالح خودمه-
  ... گوشت ی بکن تونویا

  
  ! افسون-
  
سرم رو گرفتم باال ...  گردنش بود ری تا زقدم.  شدمکی قدم بهش نزدمین

  : بشم تو چشماش و با لحن خودش گفتمرهیتا بتونم خ
  
  !لی دن-
  

  : صورتم و گفتی فوت کرد رونفسشو
  
  !؟ی بری چرا از آزار دادنم لذت م-
  
 با ی خوای که میی تونیا...  دم یچون آزارت نم!  برم ی لذت نم-

 عذابت رو تو خودت شهیر. ی خودت رو آزار بدییایخولیافکار مال
  !جستجو کن

  
وارد .  شونه اش و هلش دادم عقبی حرف دستم رو گذاشتم رونی از ابعد

  :اتاقش که شد در رو گرفتم و گفتم
  
  !توام با من کار نداشته باش!  ندارمی من با تو کار-
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 راحت الی تونستم با خیحاال م.  به همدمی حرف در رو کوبنی دنبال ابه
دوست ...  خفه یاما با صدا. هی گرری تخت و زدم زیلو شدم روو! بشکنم

  ... کس از حالم با خبر بشه چینداشتم ه
  

***  
  

وقت . ی از سر و وضعم مطمئن شدم راه افتادم سمت سالن غذاخوریوقت
 دمی با ما صبحانه نخورد و بعداً فهملی صبحانه که دنیبرا... ناهار بود 

 حرکتش نیدر حال حاضر ا! رونیرفته ب از خونه شهی زودتر از همیلیخ
هنوز وارد سالن نشده بود .  هم ناراحت نشدمیلیپس خ...  بود یعیطب

 عادت محال نیا. سمی و گوش واستمی باعث شد سر جام باهی دایصداکه 
   ...فتهیبود از سر من ب

  
  ! رو کنسل کنهی دختره به سرش نزنه مهموننی با حضور ادوارمی ام-
  
 یم ... ستی هم نی سلطنتی مهموننیبه خصوص که ا ! ستی هم ندی بع-

   ...نجای اانی راحت از دوستاش بخواد نیلیتونه خ
  
 نی شد که باز سر و کله ای کم داشت روبراه مهی بعد از شش ماه -

  . شددایدختره پ
  
 جسارت یلی دختره خنیمارتا ا!  از کارش خوشم اومده ی راستشو بخوا-

  !نجای باز پا شده اومده اانیربا اون همه ج... داره 
  

  : تر شد و گفتمی مالی مارتا صداش کمهیدا
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

681

 ستیمعلوم ن!  باوقار شده یلیخ... عالوه بر اون !  خودمم خوشم اومده-
.  رفتارش خوب شدهنقدری شش ماه چه به روزش اومده که انی ایتو

  ... بزرگ شده ی خونواده سلطنتهی یانگار سالها تو
  
  ... آماده بشه دی با؟ی گی بهش میزی امشب چین در مورد مهمو-
  
 شرکت ی مهمونی نگم تا اماده نباشه و نتونه تویزی دم چی محی ترج-

  ... راحت تره لی دنینجوریا. کنه
  

 یکس...  کردم و رفتم داخل سالن یسرفه مصلحت.  ندونستمزی رو جاصبر
 یعض کرد خواهرش مارگارتا بود که بی داشت باهاش صحبت مهیکه دا

 یسالم و احوالپرس.  موندی می و چند روزومدی ی جا منیوقتا به ا
 یلی امشب خیبرا.  باهاش کردم و مشغول خوردن ناهارم شدمیرسم

به .  شدنی مری غافلگهی و بقهی دادیبا!!  بشم؟ریچرا من غافلگ! کار داشتم
  ... گن افسون نه برگ چغندر یمن م

  
***  

  
ادم و از جنب و جوش خدمتکارها و  عصر چند بار سر و گوش آب دتا

پس رفتم سر .  شهی برپا می مطمئن شدم که مهمونهی داثانهی خبینگاه ها
 لی نشونه عشق دننیهنوزم همه لباسام سر جاش بود و ا... کمد لباسام 

 زانو به همون رنگ ی با دامن تنگ کوتاه تا روی تاپ دکلته مشکهی. بود
 زانومو رو هم در اوردم و ری تا زیهابوت .  کردم و کنار گذاشتمخابانت

حاضر شدنم ...  خواستم باز بذارم یموهامو هم م. کنارشون گذاشتم
 از خودم ی حسابدمی لباس رو پوشیوقت.  وقت بردی ساعتکیحدودا 

از تق توق کردنش .  هم اومدلیساعت هشت شب که شد دن...  بودم یراض
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 دمیدن در اتاقش فهم بسته شیساعت هشت از صدا. دمی اتاقش فهمیتو
 ی شونه ادمی کشیآه.  تعارف هم به من نزدهی ینامرد حت ... نییرفته پا

...  مشخص نبود یزی پله ها چیاز باال. رونیباال انداختم و رفتم از اتاقم ب
. دمی پله ها بود که مهمونا رو دنییتازه پا ... نییبا وقار پله ها رو رفتم پا

 متوجه من یکس ... لیهم سن و سال خود دنهمه جوون و ...  نبودن ادیز
 قسمت سالن دور نی تریگوشه ا. آهسته آهسته رفتم سمتشون. نشده بود

 نشونیچشم چرخوندم و ب.  و مشغول صحبت و خنده بودنستادهیهم ا
 یب.  دور بازوش حلقه شده بودیدست دختر قد بلند.  کردمدای رو پلیدن

...  شناختمش ینم.  شدمرهی خ به دختررشی اسپرت نفس گپی تهتوجه ب
 کم کک هیپوستش  ... ی آبی و چشمای مشکی دختر ملوس با موهاهی

 خود اون بود دی هم که منو دی کسنیاول. کردیمک داشت و بامزه ترش م
 رهی دفعه سرشو باال گرفت و خهی لی گفت که دنی چلی دونم به دنینم... 

  ... شد بهم 
  

 یکم کم همه داشتن متوجه من م.  شدمرهی خهی ازش گرفتم و به بقنگاه
 ها ی بعضی شناختم ولی ها رو میبعض...  گشتن یشدن و به سمتم بر م

 رهی که با دهن باز بهم خدمی رو دمزی جدمیوسطشون که رس. رو هم نه
 بهش بگم از جا کنده شد و با سرعت یزی بتونم چنکهیقبل از ا. شده بود

 ی که میم رو گرفت و در حالبا دستاش دو طرف کمر. اومد به طرفم
  :گفت

  
  !افســـــون!  منی خدا-
  

اصال دوست ... اما سرد ... لبخند زدم .  چند دور خودش چرخوندمنو
هنوز از جاش . لینگام سر خورد سمت دن.  قبل تکرار بشهیاینداشتم قضا

 تابانهیتو نگاهش عشق ب...  داشت یچشم ازم بر نم. تکون نخورده بود
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 به عشقش اجازه بده لی دونستم محاله دنیاما م ... دی پری منییباال و پا
 بهش یلبخند.  هم قانع بودمنیپس به هم.  بشهی زبونش جاری روکه

  : گفتممزیزدم و رو به ج
  
  ؟ی چطور-
  
  ! عروسکنمتی ببگهی کردم دیفکر نم...  خوب یلیخ!  خوب-
  
و با عذر  سرم رو براش تکون دادم ومد،ی خوشم نمزی لحن حرف زدن جاز

  : قدم اومد به طرفم و زمزمه وار گفتهیاونم . لی رفتم سمت دنیخواه
  
  ؟ی کنرونی وی خوای باز م-
  

  : زدم و گفتمپلک
  
  ... نفر رو هیفقط !  نه همه رو نباری ایول...  آره -
  

 مسخره اش باعث آزارم حی بگه و با نصایزی فرصت کنه چنکهی از اقبل
  :بشه گفتم

  
  ؟ی کنی نمی معرف منو به دوستات-
  

 از ما یکی یکینرم انگشتاش رو .  زده اشخی ی دستای گرفت تودستمو
دستمو محکم .  فشردشی دست قوی انگشتام رد کرد و پنجه م رو تونیب

 بود که یاز فشار...  بود ازی نی که از روکیستری فشار ههی. فشار داد
 نفر رو خوشحال بودم که دو.  اورد تا منو نخوادیداشت به خودش م
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 خواست که ی میادی اونا صبر زدنید! یادوارد و دوروث! نمی بیاونجا نم
 امشب و ی نه برایول...  داشتم ییهر چند که نقشه ها... من نداشتم 

   ...نجایا
  

 که باهاش بود مشغول بگو و بخند با پسر یدختر.  راه افتادملی دنهمراه
.  کنهی نمدمین تهد از جانب اوی خطردمی شده بود و من فهمی اگهید

 یزیچ! گهی خودش با کسه دای باشم لیچون انگار براش مهم نبود من با دن
دستش لحظه به لحظه داشت داغ . لیبر عکس منو دن.  نگاهش نبودیتو

 دستش رو نوازش گونه از ی و گاهادیفشار پنجه هاش کم و ز.  شدیمتر 
 دوباره انگشتاش  مچ دستم و بعدی تا رودی کشیپنجه هام به سمت باال م

 یمن باز هم به عنوان دوست خونوادگ.  کردی انگشتام قفل میرو تو
 و لمس نگاه لیمهم حس کردن دن... اما برام مهم نبود .  شدمیمعرف

 خودش رو به ما رسوند و رو به مزی معارفه تموم شد جیوقت. داغش بود
  : گفتلیدن
  
  ؟یچرا باز از من پنهان کرد!!! ی بدجنسیلی تو خ-
  
  : باال انداخت و گفتی شونه الیدن
  
  . دادی افسون اگه دوست داشت خودش بهت خبر م-
  

 نکهی ایعنی حرکت نیا.  شدمهی بقی رو چرخوندم و مشغول تماشاسرم
 بگم که مزی خواستم رک به جی هم نمیو از طرف! اصال برام مهم نبوده

 حرکتم ی معنمسلما.  به دستم وارد کردی فشارلیدن.  نداشتهیتیبرام اهم
  :گفت ... دیرو فهم
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 کاراش رو ی تونیم...  خواد درسش رو ادامه بده یافسون م .. مزی ج-
  ؟ی کنفیرد
  
  : گفتی با خوشحالمزیج
  
  ... دانشگاه دنبال کارات می دنبالت افسون که برامی یفردا م!  حتماً-
  
 خواست نظر خودم رو یم.  شدرهی مخالفت بکنه بهم خنکهی بدون الیدن

  :گفتم... بدونه 
  
.  و مزاحم تو نشمامی بلی دم با دنی محیاما ترج ... مزی اوه ممنونم ج-

   ...نمتی بیاونجا م ... امی ی می با تاکسارهی نتونه منو بلیاگه هم دن
  

. نمشیاما تونستم بب... هر چند محو . لی صورت دنی نشست رولبخند
الش فشار قلب رو  فشار دست و به دنبنیدستم رو فشرد و چقدر من ا

  ... دوست داشتم 
  
 از پسرها یکی.  شددهی دست و سوت بچه ها حواسمون به اون سمت کشبا

  : دستش گرفت و گفتی توی خالیبطر
  
 هر جا یهر ک...  دور هم نینیبش ... میکارناوال بوسه دار!  بچه ها-

  !نهی تونه بشیبخواد م
  

 مزیفقط من و ج. شستن ننی زمی حلقه بزرگ روکی به شکل اهوی با ههمه
 همه در اومد و ازمون خواستن یصدا ... می بودستادهی هنوز الیو دن
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 هم مزی و جلی دو دختر و دننی به طرفشون و من بمیناچاراً رفت. مینیبش
  : رو وسط گذاشت و گفتشهیپسر ش.  نشستنییهر کدوم جا

  
 گهی د نفرهی نفر و تهش به سمت هیسرش به سمت .  چرخونمی منوی من ا-

  ! هم رو ببوسنقهی همه پنج دقی جلودیاون دو نفر با. رهی گیقرار م
  

 از دخترها یکی...  هم اعتراض کردن یبعض.  باز بلند شدغی جیصدا
  :بلند گفت

  
   رو ببوسم؟ی استفاندی من بایعنی!!!  نشستهی من استفانی جلو-
  

  : با خنده گفتپسره
  
  !مجبورم مارک رو ببوسم منم !  خود من مارک نشستهیجلو...  بله -
  

  :پسره گفت.  دادریی جاشو تغعی عق زدن در آورد و سری ادامارک
  
  ... همه اماده -
  

.  خواستم از جا بلند بشمیم.  همه داشتی داد نشون از امادگیصدا
 یچون مطمئن بودم محاله کس..  ها رو نداشتم یحوصله اون مسخره باز

  : دستم رو گرفت و گفتمیغل گرفتم دختر بزی که خنیهم. رو ببوسم
  
  ! تونه جا بزنه های نمی کسی ه-
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 از جا بلند لیدن.  کار کنمی دونستم چینم. لی تاب خورد سمت دننگاهم
 یپسر. نا خودآگاه لبخند نشست کنج لبم.  منیشد و اومد نشست روبرو

  : بود گفتیکه وسط نشسته و آماده چرخوندن بطر
  
 ی رو برایمن بطر ... می کنی مگهی کار دهی!  شهی نمینجوری ا-

بار اول سرش به سمت هر کس باشه .  چرخونمی زوج ها دو بار مییشناسا
 از زوج ها و بار دوم سرش به سمت هر کس رفت اون یکی شه یاون م

  قبول؟...  شه پارتنر یم
  

  : با هم گفتنهمه
  
  ... قبول -
  

 بود و ادیز یلیتعداد خ! قرار بود شش زوج انتخاب بشن.  گرفتماسترس
محال بود .  کردمی فرار مدیچون با!  بودم من انتخاب نشمدواریفقط ام

 سر عی رو چرخوند و خودش هم سریپسر بطر.  ببوسملی رو جز دنیکس
.  متوقف شدمزی تا باالخره رو به جدی و چرخدی چرخیبطر. جاش نشست

  مننهی رو چرخوند و نفس تو سیپسر دوباره بطر.  هورا بلند شدیصدا
  :چشمامو بستم و تند تند گفتم. گره خورد

  
  !من نه! من نه !  من نهای خدا-
  

اما !  منیاون هم رو.  شدی داشت متوقف می که باز کردم بطرچشمامو
.  متوقف شدی دختر بغلی و رودی چرخشتری بی کمیدر کمال خوش شانس

 و اون مزیهمه با دست و هورا داشتن ج ... لی سمت دندیباز نگام چرخ
 فارغ از لیاما من و دن.  رو ببوسنگهی کردن که همدی مقیختر رو تشود
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 جست هی راحته با یلیدختره که معلوم بود خ! میهمه اونا به هم لبخند زد
 به من ی اول نگاه دلخورانه امزیج.  انداختمزی بغل جیخودش رو تو

 قهیپنج دق. انداخت و بعدش چشماشو بست و خودشو به اون دختر سپرد
. نمی رو ببی صحنه انیدوست نداشتم چن.  کردمی رو نگاه مواری ددر و

 و غی تموم شد و بعد از جقهی معکوس بچه ها پنج دقمارشباالخره با ش
 ... دینوبت به زوج دوم رس.  و اون دختر از جمع خارج شدنمزیهورا ج

دختره . ستادی از دختر ها ایکی رو به نباری و ادی و چرخدی چرخیبطر
 دی و چرخدی چرخیباز بطر.  خندهریزد به غش و همه زدن زخودش رو 

 از دخترها متوقف گهی دیکی ی اون دختر، رویسو در کمال بدشان... 
  : از حدقه در اومده گفتیاون دختره از جا بلند شد و با چشما. شد

  
  ! فایکث! نی همه تون گمشنی بر-
  

 ایر رو بکنه  بابد اون کاای رفت به طرف دختره ، گرفتش و گفت پسره
 شد قانون نمیا.  پنجاه پوند به هر کدوم از بچه ها بدهی نفردی بانکهیا

.  اون کارو نکنمی بدم ولنمی از اشتری که حاضر بودم بیکیمن . یباز
 ی هم شدن صدادنی مشغول بوسی شدن و وقتکیدخترا ناچارا به هم نزد

 ریز. ا بلند شد پسرغی اوالال گفتن و سوت و جی دخترا و صداهیعق زدن بق
بعد از .  بودنیی اما سرش پادی خندیداشت م.  نگاه کردملی به دنیچشم

 آوردن پسر دوباره یتموم شدن کار دخترا که داشتن هر دوشون باال م
 سر ی رو بزنم توی رو چرخوند دوست داشتم بطریرفت وسط و بطر

 انتخاب شدن که از قضا با هم دوست ی زوج دختر پسرهیباز . خودش
 عق زدن همه بلند شد ی صدانباریا. دنی عاشقانه هم رو بوسیلیبودن و خ

 گفتن ی وری از هم فاصله گرفتن و مشغول درقهیو اونا زودتر از پنج دق
 داری روزا عشق خرنی بود، انی همتیقی حیول. به دوستاشون شدن

 ی مدای از همه نفرت و انزجار بود که بها پشتریب! ارزش نداشت! نداشت
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 هی پر از نفرت دو دختر لذت داشت، اما بوسه پر از عشق دنی بوس.کرد
 ی هم دو پسر انتخاب شدن که هر کدوم نفریزوج بعد! زوج حالت تهوع

چقدر از دست .  هم نرفتندنی بار بوسریپنجاه پوند به بچه ها دادن اما ز
 رو یبطر. دینوبت به زوج پنج رس.  بماندمیدیادا اطواراشون خند

باز آب دهنم رو قورت دادم و .  ها گره خوردنهی نفس تو س...چرخوند 
 رو به قاًی دقیاما در کمال بدشناس.  لب دعا کردم که از من رد بشهریز

 بچه ها بلند تر از ی صدانباری دونم چرا حس کردم ایمن متوقف شد و نم
 که لیبه دن! ننی شدن منو ببدهی بودن بوسشتاقانگار همه م.  استشهیهم

 از ی زد و نه حرکتیاما نه حرف.  در همهی اخماش حسابدمیدم دنگاه کر
خواستم همون لحظه پول بچه ها رو بدم و برم دنبال . خودش نشون داد

.  رو چرخوند و من مجبور شدم صبر کنمی که پسره دوباره بطرمیزندگ
 ی رو به کی بطرنمی دوست نداشتم بباصالً... صورتم رو برگردوندم 

 کر غی جیبا صدا! سهی والیمحال بود به سمت دن. هم نبودبرام م! سهیمیوا
سرم رو گرفتم باال و ... رو به  ... ی سمت بطردیکننده بچه ها نگام چرخ

 االن ایخدا!  شدخکوبی ملینگام تو نگاه مشتاق اما پر استرس دن
  : سر شونه من زد و گفتی دسترهپس!!!  ناراحت؟ایخوشحال باشم 

  
  ! منتظر توئهلی دنیلبها...  بلند شو افسون -
  

اصال . دنی لرزیپاهام از درون م! زمی سرم بری توی بودم چه خاکمونده
 قمونیبچه ها داشتن تشو.  نشستملیرفتم و کنار دن! انتظارش رو نداشتم

 ری دستشو گذاشت زلیدن.  شده بودخی دو تا تکه نیدستام ع.  کردنیم
آب دهنم رو قورت دادم .  چشمامیزل زد تو. چونه مو و سرمو گرفت باال

.  کردی صورتم حس می داغش رو رویهرم نفسا. و چشمامو بستم
دوباره چشمامو بستم و .  صورتم بودکیچشمامو باز کردم، صورتش نزد
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 ی عطشش می رو که شش ماه بود تولیهر آن منتظر شدم تا بوسه دن
  !دمیدر ازاش صداش رو شن...  نشد یاما خبر. سوختم حس کنم

  
  . جفتمون رو بدممهیفکر کنم بهتره جر! ی تونم لعنتینم...  تونم ی نم-
  

 نیبه هم!  من گذشتدنی از بوسلیدن!  شدی باز کردم، باورم نمچشمامو
 توجه به یب.  کردی کار رو نمنیاگه داشت ا.  دوستم ندارهگهید! یراحت

 بلند ی دار بشه از جا بلند شدم و با قدم هاحهی که ممکنه غرورم جرنیا
 ی مول قبدی بادیشا...  خواستم به اتاقم پناه ببرم یم. رفتم سمت پله ها

 مهره سوخته ام که هی لی دنیمن برا.  خوادی منو نمگهی دلیکردم که دن
  ... هم واهمه داره دنشیاون از بوس

  
***  

  
 نقدریصبح ها ا.  نوشن ندادملی خودمو به دنگهی بوسه دهی بعد از قضاز
 هم هی دایبه غر غر ها! دم تا مطمئن بشم رفته دای اتاق لفتش میتو

 ناهار هم یبرا.  خوردمیهر روز صبحونه ام رو تنها م.  دادمی نمیتیاهم
اونم .  کردمی مری زدم به خواب و با عصرونه خودم رو سیخودم رو م

 از دستش دلخور بودم که نقدریا.  شدی که اتاق خودم سرو می ارونهعص
 ی تویصبح ها کل. نمشی خوام ببی نمدیم فهمکم ک! حد و اندازه نداشت

ظهر ها چند نفر رو دم اتاقم .  کرد بلکه منم خارج بشمیاتاقش معطل م
دلم . اما من اعتصاب کرده بودم... و شب ها هم مثل ظهر ها .  فرستادیم
بعد از گذشت دو هفته .  اوردمی براش تنگ شده بود اما کم نمیلیخ

 تختم نشسته یرو... ش اومد دم اتاقم باالخره صبرش سر اومد و خود
 دو اتاق خورد و نی به در بیتقه ا. بودم و مشغول درس خوندن بودم

  :دمیصداشو شن
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  ! افسون-
  

تکه از موهامو زدم پشت .  زده شدمجانی رو داشتم، اما بازم هانتظارش
  :دوباره صدام کرد...  جواب ندادم یول.  نشستم سر جامخیگوشم و س

  
  ...  باز کن کارت دارم یداری دونم بی افسون م-
  

 نتونه وارد اتاقم بشه هر دو تا درو قفل نکهی ای که خونه بود براییوقتا
  : کرد و گفتنیی رو باال پارهیچند بار دستگ.  کردمیم
  
   ...یجواب بده تا مطمئن بشم زنده ا!  با توام دختر-
  

  :رفتم پشت در و گفتم...  گرفت لجم
  
 نداره ی ربطچیبه شما هم ه ! رمی می ها هم نمی زودنی زنده ام به ا-

 ...  
  

  : به دنبالش گفتدم،ی رو شنقشی نفس عمیصدا
  
  ... افسون ، باز کن کارت دارم -
  
  ...  ندارم ی من با شما کار-
  
   دختر؟ی کنی چرا لج م-
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  .لی دننمتی خوام ببینم!  دارمگهی خودمو که داریاخت...  لج نکردم -
  
  !!!  االننیهم! نمتی ببدی اما من با-
  
  ؟ی چی برا-
  
  ... خوام باهات حرف بزنم ی م-
  
  ؟ی در مورد چ-
  
  ... باز کن افسون  ... زای چیلی در مورد خ-
  

 ... ی رفتم سمت گوشلی توجه به دنیب.  زنگ خوردمی لحظه گوشهمون
رو به در  داد ... پس اس ام اسم رو خونده بود . شماره خودش بود

  :دمیکش
  
  ... فعالً کار دارم  ... لی دنمی زنیب حرف م ش-
  

 حساس نشدم، یلیخ.  زمزمه کرد، اما واضح نبودیزی که چدمی شنصداشو
  : و جواب دادمدمی کشیقینفس عم. فعالً تلفنم مهم تر بود

  
  ... الو -
  

****  
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 هم یاما تا وقت!  خوام بکنم تا چه اندازه درستهی که می دونستم کارینم
...  شده بود ی اوکزیهمه چ.  گرفتمی کردم آروم نمیو نمکه اون کار ر

 تف بندازم تو هی بود که نیقصدم هم ا...  رفتم سر قرار ی مدیفقط من با
 راس...  بود ی کافنیهم.  شدمی کار آروم منیبا ا. صورتش و برگردم

 بمی جی شده تومی تنظمویگوش.  شاپ شدمی وارد کافمیساعت پنج و ن
کل مکالمه .  خواستم باز برام دردسر درست بشهی نم.قرار داده بودم

  ... ضبط بشه دیامروز با
  
اونم با .  و رفتم به سمتشدمی نفرت کشی از رویقی نفس عمدنشی دبا
  : زده گفترتی من مبهوت از جا بلند شد و حدنید
  
  !افسون جان...  افسون -
  

  : و گفتمنشستم
  
   ...نی بش-
  
 وگرنه اونم مثل نه،یدارش کرد که بش من وایتحکم صدا.  حرف نشستیب

 افسون نیباور ا.  خواست منو شش دور دور خودم بچرخونهی ممزیج
 چون طاقت نگاه کردن زی می شدم رورهیخ.  همه سخت بودیانگار برا

  : چشماشو نداشتم و گفتمیتو
  
 رو که یی حرفانی صورتت و بدتری دوست دارم با همه قدرتم بکوبم تو-
  !ستی جاش ننجای که افیاما ح... اما ! م بارت کنقتهیال
  

   ...دمی آهش رو شنیصدا
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  !یبزن منو حق دار...  بگو ی دوست داریهر چ...  بگو -
  

 صورت خودش که با خشم ی گرفت و خواست بزنه توزی می منو رودست
  :دستمو از دستش خارج کردم و گفتم

  
  ! دست به من نزن ادوارد-
  
  : بهت گفتبا
  
  ... افسون -
  
  : و گفتمشی آبی چشمای شدم تورهی نفرت خبا
  
 ی با من بکنی معامله انی همچهی کردم یفکر نم! زاریب ... زارمی ازت ب-

 کار کرده بودم؟ از اولش هم به نفع یچرا؟ آخه مگه من با تو چ. ادوارد
   ...ی من شدیخواهرت وارد زندگ

  
  : کرد و گفتکی به هم نزدابروهاشو

  
  ؟ی زنی حرف مید چدر مور! ؟ی گی می چ-
  

  : تکون دادم و گفتمی تو هوا عصبدستمو
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 ییاون دروغا! ادمهیمن هنوز خوب .  رفتهادتی تولدت هینگو قض!  هه-
اما تو ! ادمهی داد و عشقمو ازم گرفت رو خوب لی دنلی تحویکه دوروث

  !!!ی دوستم داری گفتی تو که م؟یچرا باهاش همدست شد
  

  : گرد کرد و گفتچشماشو
  
 دو روز بعدش اومد سراغ من و من لیدن!  که حل شدهی اون قضیول -

 من بوده و تو ری تقصیگفتم که همه چ.  کردمفی رو براش تعرزیهمه چ
من فکر کردم .  تو رو باور کردلیدن! دمتیگفتم به زور بوس. یری تقصیب

  ... تو یول ... ی بموننجای اگهی دیخودت نخواست
  
   گفت ؟؟؟ ی داشت میادوارد چ شدم، رهی بهت به دهنش خبا
  

 دستش گرفت و ی از بهت من سو استفاده کرد دستمو محکم توادوارد
  :گفت

  
  !! باهات حرف نزده؟لینکنه دن!  افسونی نگو که خبر نداشت-
  

 ضرب گرفت زی میبا دست آزادش رو.  تکون دادمنی سرم رو به طرففقط
  :و گفت

  
اومد و ازم . توپش پر بود یلی من خشی که اومد پیاون وقت!!  چرا؟-

کم مونده بود .  رو برام گذاشتلمیبعدم ف!  بودهی تولد چانی جردیپرس
گفتم که با تو بارها حرف زدم . من بهش گفتم که عاشق تو شدم! منو بکشه

 در شهی همیبعدش هم بهش گفتم که دوروث. یو تو هر بار منو رد کرد
  ...ود  خراب کردن رابطه شما بی برادنیحال نقشه کش
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  :دمی وسط حرفاش و داد کشدمی پردی که رسنجای ابه
  
  !!؟ی تو نبود-
  

  : انداخت و گفتریسرشو ز...  ول کرد دستمو
  
 ای لی دنشی قصد رو داشتم، اما نه با خراب کردن تو پنیمنم ا...  چرا -

 رو رها لی و دنی خواستم که منو انتخاب کنیمن از خودت م! بلعکس
 گفتم و در لی هم به دننوی ایحت. دمینقشه نکش وقت برات چیه. یکن

  !دمی مشت رو به جون خرهیازاش 
  

  : زد و گفتیپوزخند
  
 تونستم غذا ی دهنم که تا سه روز نمی تودی مشتش رو کوبی طور-

.  بهتر شده بودیلی حالش خلی من دنیبعد از حرفا ... میبگذر! بخورم
 یم!  دونستمیت م چند بار هم گفیحت.  زدیباور کن داشت لبخند م

  !ستیدونستم که افسون من خائن ن
  
  :از جا بلند شدم و گفتم. دی لرزی زور خشم بدنم داشت ماز
  
 کلمه هیچرا منو فرستاد برم؟ چرا اونهمه التماس کردم !!!  پس چرا؟-

 گناهم؟ چرا دوست داشت من زجر بکشم؟ آخه ی دونه من بیبهم نگفت م
  چرا؟

  
  :رفت و گفت ادوارد مچ دستم رو گباز
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  . عاشقت نبودهدی و شادی که بای اونجوردی شا-
  

  : رفتم سمت در گفتمی که می از دستش در آوردم و در حالدستمو
  
  . شهی معلوم مزی اآلن همه چ-
  

 رو زیلحظه آخر پول م...  هم از جا بلند شد و دنبالم راه افتاد ادوارد
 ها و ی سمت تاکسرفتم. رونی شاپ بی و اومد از کافزی میپرت کرد رو

  :ادوارد گفت... دست بلند کردم 
  
  ... رسونمت یبذار من م!  صبر کن افسون-
  

  : و با خشم گفتبرگشتم
  
  . ندارم که با تو بزنمی حرفگهی من د-
  

  : در و گفتی جلوستادیادوارد اومد ا.  رو باز کردمی تاکسدر
  
و تو نگاه چون عشق ر.  تو خراب نشهی من همه تالشم رو کردم که زندگ-

 نی از دستت دلخور بشه و الی که دنیتو نگران بود...  اون شب دمیتو د
 نویا!  کنمتی خواستم تو رو اذیمن نم.  دادیاوج عشقت رو نشون م

  ...منو مقصر ندون !  بوده نه منلیمشکل از دن. بفهم
  
  :دمی و داد کشرمی خودم رو بگی نتونستم جلوگهید
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  ... بود تیاهر عوض از همه از خوشتری مشکل ب-
  

  : رو بست و گفتی در تاکسادوارد
  
 ی می بری خوای من خودم هر جا ممی برایب. آره حق با توئه...  آره -

   ...می زنیرسونمت تو راه هم با هم حرف م
  

  : صورتم و گفتمی روختنیاشک هام مظلومانه ر. دی ترکبغضم
  
  ... ندارم با تو بزنم ی من حرف-
  

 و بردم سمت دی بدون حرف دستم رو کشدین رو د که حالت مادوارد
با همون حالت زار و نزار .  پارک شده بودابونی که اون سمت خنشیماش

خودش هم . نمیدر رو برام باز کرد و کمک کرد بش. دنبالش راه افتادم
 هی شدم تا بلکه رونی مناظر بیمشغول تماشا.  سوار شد و راه افتادعیسر

  :رد گفتادوا.  بهتر بشهمکم حال
  
   خونه افسون؟ی ری م-
  
  ... نه -
  
   پس کجا؟-
  
   ...لی دفتر دن-
  

  ...  داد ریی تغلی رو به سمت ساختمون محل کار دنرشی حرف مسبدون
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  : از چند لحظه گفتبعد

  
  ؟ی بگی چلی به دنی خوای م-
  
  ! خورهی خوام بگم حالم ازش به هم می م-
  
  : تعجب همراه با خنده گفتبا
  
   واقعاً؟-
  

  : به طرفش و با پوزخند گفتمدمیچرخ
  
  !؟ی خوشحال شده؟ی چ-
  
 احساس االنت ی از رویآخه کامال مشخصه که حرفت رو دار!  نه نه-
  ! ندارهتی واقعیزی چنیچن. ی زنیم
  

 از دستش یفقط کم.  خواستمی رو ملیمن هنوز هم دن.  گفتی مراست
  :ادوارد باز سکوت رو شکست و گفت. دلخور بودم

  
  ! کنهیاونم داره ازدواج م. ی باشی نگران دوروثستی الزم نگهی د-
  

  : به طرفش و گفتمدمیچرخ. رمی رو بگرتمی حی جلونتونستم
  
  ؟ی جد-
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  ... عاشقش بود ی روزهی که یبا همون پسر...  آره -
  

!  عدالتت رو شکرایخدا.  دادم و چشمامو بستمهی تکی رو به صندلسرم
 له له ینجوری ادی به عشقش برسه و من بادی با اون همه خباثت بایدوروث

  : با حالت من برد که گفتی رسمش؟ انگار ادوارد پنهیا! بزنم
  
 ... ی رو داشتی دوروثی بدبختیآرزو ... ی داری دونم چه حسی م-

  درسته؟
  
 کردم اما دوست داشتم زخم ی براش نمی بدبختیآرزو...  نگفتم یچیه

 و دردش رو با نهی بدنش بشی روی روزهی زده لی که به من و دنییها
  : و گفتمدمی کشیآه... اما حاال ! همه وجودش حس کنه

  
. ی دی باالخره جوابش رو میی جاهی ی روزهی دونم که یم ... ای خدا-

 ی که بذاری دوستم داشته باشنقدری ادوارمیفقط ام...  کنم یمن صبر م
  . صدات به تنش باشمیشاهد فرود اومدن چوب ب

  
 من نشده بود با تعجب نگام کرد و من یکه متوجه جمله فارس ادوارد

  :گفتم
  
  ... با خدا بودم -
  

  : توقف کرد و گفتلی ساختمون دنیجلو
  
  ... مونم برو و برگرد یمنتظر م!  خوش به حال خدا-
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  ... نه برو -
  
   ...تونی برای برگردی خوام بعدش با تاکسی نم-
  
   ...تونی گردم برای بر نمگهی د-
  
  !!!؟ی چ-
  
  ...تو برو  ... رمی خوام لندن خونه بگی م-
  
  ... آخه ی ول-
  
  : شدم و گفتمادهیپ

  
   ...امتی به قدارید...  خداحافظ -
  

 رو به هم زدم و با سرعت وارد ساختمون و بعدش هم آسانسور نی ماشدر
 گهیحاال د.  بشممونی قبل پشی خواستم تعلل باعث بشه مثل سرینم. شدم

من !  کار کنمی خوام چمی دونستم یم!  دونستمی ملیو با دن خودمفیتکل
شش ماه با وجود ! یلیحاال به هر دل!  شده بودملی دنچهیشش ماه باز

 تقاصشو پس دیبا.  گناهم گذاشت عذاب بکشمی دونست من بی منکهیا
 و وارد لی راست رفتم سمت دفتر دنهی شدم ادهیاز آسانسور که پ. بده

 ی در وروردی که روبروی بود و پنجره سرتاسریبزرگ باًیدفتر تقر. شدم
رفتم سمت خانم .  همه قرار داده بوددی دی شهر رو تویقرار داشت نما

 یلیدفتر خ.  بودی بردارادداشتی نشسته و مشغول زی مت که پشیمسن
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...  دختر جوون در انتظار نشسته بودن هی مرد مسن و هیفقط . شلوغ نبود
  : سرش رو باال گرفت و گفت مندنی با دزیزن پشت م

  
   کارتون؟-
  
   ...نمی رو ببکی مجستی خواستم آقای م-
  
  ن؟ی داری وقت قبل-
  
   ...ری نخ-
  
  ! پرهشونیوقت ا...  شه ی پس نم-
  
  نتشون؟ی خواد ببی دختر خونده اشون منی شه بهشون خبر بدی م-
  
 رو زی می تلفن رودی نگاه مصمم من رو دی تعجب نگام کرد و وقتبا

 رو ی که گوشدی شنی دونم چینم... برداشت و جمله من رو تکرار کرد 
 یبا کالفگ!  فضولکهیزن.  موشکافانه نگام کردیقطع کرد و با نگاه

  :دمیپرس
  
   شد؟ی چ-
  
  ... داخل دیی شما بفرمارونیمراجع که اومد ب ... نینی بش-
  

.  و راحت نشستمی چرمی های از صندلیکی ی گرد کردم و روعقب
 اومد یانسالیدر اتاق باز شد و مرد م...  نشد ی هم طوالنیلیظارم خانت
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با اشاره سر اشاره کرد ...  نگاه کردم یاز جا بلند شدم و به منش. رونیب
 لی وارد شدم دنیوقت...  و رفتم سمت اتاق دمی کشیقینفس عم. برم تو
 رهی چونه و منتظر به در خری نشسته، دست هاشو زده بود ززشیمپشت 

  . ونده بودم
  
آهسته از جاش بلند ...  چونه اش برداشت ری من دست هاشو از زدنی دبا

  :شد و گفت
  
  ... سالم افسون -
  

 یهمون جا رو. دمی آروم دادم که خودم هم به زور شنیلی رو خجوابش
.  از چشم هاش معلوم بودنیتعجب کرده بود و ا.  ولو شدمی صندلنیاول

 حاال با ی کرده بودم ولمیقت خودمو قا همه ونیا. دمینگامو ازش دزد
سکوتم . طاقت نگاه کردن بهشو نداشتم.  خودم اومده بودم دفترشیپا

سر جا .  رو دور زد و اومد به سمتمزشید از جا بلند شد، میرو که د
  :خشک شده بودم، کنارم نشست و گفت

  
   ... زمی عز-
  

 دعوا یومدم برا که ای وقتقای زدم، بعد از چقدر وقت انتظار دقپوزخند
مطمئن بودم اگه نگاش کنم نگاش هم مثل .  گذشته ها شدهیلحنش شب

 یدستاشو آورد جلو که منو بکشه تو. اما جرئت نداشتم. همون روزاست
  : گفتنیبغلش و در همون ح

  
   چقدر دلتنگت شده بودم؟ی دونی با من؟ می چه کرد-
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  :مدی بتونه بغلم کنه دستشو پس زدم و غرنکهی از اقبل
  
   ...نجای اومدمی نای مسخره بازنی ای برا-
  

 رو لمیپس موبا. قدرتشو نداشتم.  تونستم حرف بزنمینم.  نگام کردمبهوت
 کردم و دای ادوارد رو پی ضبط شده صدالیفا.  درآوردمبمیاز داخل ج

 هی تکیسرم رو به پشت صندل.  پاشی رو انداختم رویگوش.  کردمیپل
 گهی نه دنمی خواستم عکس العملش رو ببیمنه . دادم و چشمامو بستم

 ادوارد بود که صدا ی حرفایوسطا.  کل کل و مقابله داشتمیرا بیتوان
 یصدا...  بازم نگاش نکردم یناچاراً چشمامو باز کردم، ول. قطع شد

  :گرفته اش بلند شد
  
   ادوارد؟شی پی تو باز رفته بود-
  

!  بودمومدهی حرفا ننی ایرامن اصالً ب.  کهنه رو نداشتمی بحثانی احوصله
 پر از بغض، پر از ،ی پر از ناراحت،یپر از سوال، پر از دلخور! پر بودم
  : کردم گفتمی روبرو نگاه مواری که به دنطوریپس هم!! حقارت

  
 اآلن اون خونه رو نیهم. یری لندن خونه بگی برام توی حاضری گفت-

فرسته به آدرس خونه  رو بلمی وساهی دای زنیبعد هم زنگ م. ریبرام بگ
 ی درخواست ها رو ازت منی باشه که ای پروئدی دونم شایم. دمیجد
 من می تو قگهی به بعد دنی بودنت ندارم چون از امی به قیکار. کنم

 هی از اون ریبه غ. ی خوام برام بکنی که ازت مهی کارنی آخرنیا. یستین
 که سر روح یی بال رو فقط و فقط به خاطر اوننایا.  کندایکار هم برام پ

 از شتری کنم بتی که اگه ازت شکای دونیم.  خوامی میو جسمم آورد
  ... من بسه ی قدر برانی اما هم،ی بددی بانایا
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  : سمت در و گفتمدمیچرخ.  جا بلند شدماز
  
هر وقت آپارتمانم حاضر شد .  قدم بزنمنجای اکی پارک نزدی رم توی م-

   ...نمتی خوام ببی نمی حتگهیچون د... بهم زنگ بزن و آدرسش رو بگو 
  

 ی چه عکس العملنمی نگاش نکردم که ببیحت.  نکردم تا حرف بزنهصبر
.  برعکس شده بودزیحاال همه چ... راه افتادم سمت در !  دهینشون م

 در رهیهنوز دستم به دستگ.  رو ببخشملی من بودم که حاضر نبودم دنگهید
 اش رو هم گهی گرفت و دست د بود که از پشت دستم رو محکمدهینرس

 دادی نگاهش بی تویآشفتگ. ناچاراً برگشتم طرفش...  در یگذاشت رو
  : و گفتمارمی کردم دستمو از دستش در بیسع.  کردیم
  
  ... ولم کن -
  

  : بلند شدصداش
  
  !ه؟ی چای بچه بازنی افسون، ا-
  

  : صدامو بردم باالتر و گفتممنم
  
 به بعد فکر کن افسون هم مثل مامانش  لحظهنیاز ا ... یبچه باز!  هه-

 تو یحداقل برا.  وجود ندارهی افسونگهید!  قبرستوننهی سدهیخواب
  ...وجود نداره 

  
  .ی منو بشنوی حرفادیتو با.  بدمحی برات توضدی من با-
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 که من داشتم یی همون روزادی بایاگه حرف داشت.  نموندهی باقی حرف-

 فقط من حرف گهیاالن د. ی زدیم حرف ی کردم منو ببخشیالتماست م
  ! زنمیم
  

  : دستاش، تکونم داد و گفتی گرفت توبازوهامو
  
 کرده ی که گفتیمن به تو گفتم هر کار.  افسون من به تو دروغ نگفتم-
 ی با ادوارد و دوروثی گفتی روز آخر خونه پدر بزرگت وقتادته؟ی! ام

  . رو کردمنکارایحرف بزنم گفتم که ا
  

  : گفتمارمی کردم دستمو از دستش در بیال م که تقنطوریهم
  
 افسون یدیتو فهم ... ی کردقیآره تو تحق.  بشنومیزی خوام چی نم-
! ی آشغال رفتار کردکهی تهی نیاما باز باهاش ع!  گناههی بدبخت بچارهیب

من  ... یاما کور خوند! ی دک کردن من بودی بهونه براهیتو منتظر 
 ذارم ینم.  ارزش قائلمتمی خودم و شخصی حرفا برانی از اشتری بیلیخ

 من رو اقتیتو ل! نمتی خوام بببی نمگهید. ی رو نابود کنتمیخصتو ش
   ...ینداشت

  
 و از اتاق خارج رونی بدمی حرف دستم رو محکم از دستش کشنی از ابعد

 ی که تا جلولی دنی قدم های توجه به صدای و بی توجه به منشیب. شدم
 دونستم یم.  و صدام کرد از دفترش خارج شدمدیدر دفترش دنبالم دو

 ی حرفی خواست کسیمراجع داشت و نم. ادی ی دنبالم نمنی از اشتریب
 راحت الیپس با خ.  کردسکیتا همون جا هم که اومد ر. ارهیببراش در 

 آسانسور سو استفاده یوارد آسانسور شدم و تازه اونجا بود که از خلوت
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...  شکسته بود یلیقلبم خ. ورتم رو بشورنکردم و اجازه دادم اشکام ص
 رو دوست داشته ی سخته که کسیلی خیلیخ!  سختهیلیآخ خدا جون خ

. ی دوسش نداری بگیمجبور باش. ی کنشی مخفی اما مجبور باشیباش
 که واسه بنده هات هی غرور چنی اایخدا. ی ازش فرار کنیمجبور باش

 چرا زجر ایدرد داره؟ خدا نقدری بار زخم بخوره اهی چرا اگه ؟یدیآفر
  !!! کنم؟کاری چلی دنی شه؟ حاال با دوری من تموم نمی هادنیکش

  
 ابونی خیتو. رونی شدم و از ساختمون رفتم بادهی پستادی که اآسانسور

 یصدا. راه افتادم به اون سمت.  بودمدهی دکی سبز کوچی فضاهی یبعد
  ...جواب بدم ناچار بودم ...  بود لیشماره دن.  بلند شدلمیموبا

  
   بله؟-
  
  ؟یی افسون کجا-
  
  ؟ی کرددای شد؟ آپارتمان رو پی چابون؟ی تو خ-
  
  ... با هم میبذار حرف بزن! لج نکن ... زمیعز...  افسون جان -
  
 تمی نکن اذیسع!  که گفتمنیهم. می که با هم بزنمی نداری حرفچی ما ه-
   ...لی دنیکن
  
   ...ی منو بشنویرفا حدیتو با... افسون !  بکنمجای من ب-
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 ی وقت هم نمچیه.  حذف کنممی خوام تو رو از زندگی من فقط م-
فقط اون !  تونه باشهی می مسخره ات چلی هم ندارم دالیکار! بخشمت
  . کندای رو که گفتم پیآپارتمان

  
 شدن و یچقدر از عصب.  قلبمشی آتی روختی بود که ری دادش آبیصدا

  ...  شده بودم یتماالً رواناح!  بردمی لذت مدناشیداد کش
  
. رونی بی پاتو از خونه من بذاریحق ندار!!! ؟ی بری خوای کجا م-

  ؟یدیفهم ... می با هم حرف بزنامی خونه تا بی ریاآلن هم م
  

  :دمی خودش داد کشمثل
  
 با من یدی که تو نفهمنطوریهم.  فهممی وقت هم نمچی و هدمینفهم!  نه-
 وقت چی هگهی وگرنه دی کنیفتم رو م که بهت گیکار! ی کار کردیچ

 که داغ مامانم نطوریهم. ستی نی الکدمی که تهدی دونیم. ینی بیمنو نم
 که یشده باشه کار.  دل توی مونه روی دل بابات داغ منم میموند رو

 تو خونه تو بر گهی شم اما دی مگهی نفر دهی کنم و زن ی کرد رو مممامان
 کی ... گهی توش مفت چنگ همدیآدماتو و اون خونه ات و .  گردمینم

 کنم و ی خاموش ممویبعد از اون گوش.  مونمی منتظر نمشتریساعت ب
  . کنمیخودمو گم و گور م

  
 شتری بنکهی ایبرا.  رو قطع کردمی حرف زدن بهش ندادم و گوشمهلت

.  رو خاموش کردم و وارد پارک شدممی کنم همون لحظه گوشتشیاذ
اصالً .  شدمرهی سر سبز روبروم خیرخت ها نشسته و به دیمکتی نیرو
 یمی تصمهی ی لج و لجبازیاز رو!  کار کنمی خوام چی دونستم مینم

 یم.  سال از درسم مونده بود هنوزکی.  نبودمندهیگرفته بودم اما فکر آ
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 ندهی دونست که چه آیخدا م... مستقل هم بشم . خواستم سر کار هم برم
 لیدن. م که حتماً اون کارها رو انجام بدماما مصمم بود!  در انتظارمهیا

. شهی همی از دست دادن من برامتی اگه شده به قی شد حتی مهی تنبدیبا
 از روشن قهی دقکیهنوز .  روشن کردمموی ساعت گوشکیبعد از گذشت 

 لب زمزمه ریز... خودش بود .  نگذشته بود که زنگ خوردمیشدن گوش
  :کردم

  
   ...ی دنی و التماس کنی من بدو حاال نوبت توئه که دنبال-
  

 نزده ی رو گذاشتم دم گوشم، اما هنوز حرفی رو وصل کردم و گوشتماس
  :بودم که دادش پرده گوشم رو لرزوند

  
 یم!!!  افسون؟ی کنی مهی کارا چنیا!!! ؟ی چرا خاموش کردتوی گوش-

 فتم؟ی که من به دست و پات ب؟یزی که هنوز برام عز؟ی ثابت کنوی چیخوا
  ه؟آر
  
  :اما به زبون گفتم!  دلم گفتم آرهتو
  
 قهی به پنج دققهیحوصله نداشتم پنج دق. یری قرار بود االن تماس بگ-

.  به عشق و عالقه تو ندارمیازیمن ن! در ضمن ... ی کندمی تهدیزنگ بزن
 نثار خودت یی خودت و تو تنهای هم وجود داره نگهش دار برایزیاگه چ

 موی گوشدی باایآماده شد ...  خوام یرتمان م آپاهیمن اآلن فقط ! بکن
  !خاموش کنم؟

  
  ... افسون -
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

710

  :دمی کشداد
  
  ... پرسم ی بار آخر میبرا.  افسون افسون نکننقدری ا-
  

  :دی بتونم سوالم رو بپرسم بلند تر از من داد کشنکهی از اقبل
  
   ...رمی تا ببرمت برات آپارتمان رو بگنجای اایب! ی باشه لعنت-
  
  !؟ی گیوغ که نم در-
  
  ! نه-
  

 لبخند هیاما . لبخند نشست گوشه لبم.  رو قطع کردی از گفتن نه گوشبعد
 بود که من یزی چنی اای اما آدمی خواستم رسی که میزیبه چ... تلخ 

  !! خواستم؟یواقعاً م
  

***  
  

آپارتمان .  شدمرهی خنیی پام بلند شدم و از پنجره به پای پنجه هایرو
 با همه ،ی آپارتمان لوکس شصت مترهی.  بودازدهمی من طبقه ینقل

 اما برام دم،ی شنی آشپزخونه می رو تولی تق و توق دنیصدا... امکانات 
  ! کنهی کار میمهم نبود داره چ

  
 از ی هم با کالفگلی کاناپه وسط هال ، چند لحظه بعد دنی رونشستم

 ی موهاش می در هم دست توافهی که با قنطوری همرون،یآشپزخونه اومد ب
  : شد بهم، خونسردانه گفتم گفتمرهی خدیکش
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 رو بگو لمیوسا ... ی بری تونیم!  آخر راه من و توئهنجایا...  خوب -
  ... کنم ی مدایکار رو هم خودم باالخره پ. ارنیب

  
 ی داد به پشتهینشست کنارم و بدون حرف سرش رو تک.  به طرفماومد

 رو ونیزی تلوستیاصالً برام مهم ن نشون بدم وجودش نکهی ایبرا. کاناپه
.  شد، شدمی که داشت پخش میی شویروشن کردم و مشغول تماشا

 ی کردم، اما نمی نگاشو حس مینیسنگ.  موند بهمرهیچشماشو باز کرد، خ
دستشو آورد جلو که صورتم رو بچرخونه سمت . کنمخواستم نگاش 

کنترل . ف تر کم رفت اونطرهیاما دستش رو محکم پس زدم و ... خودش 
 رو خاموش کرد و زمزمه وار ونیزی جلومون برداشت، تلوزی میرو از رو

  :گفت
  
  ... کارو نکن نیا...  افسون -
  

  : و گفتمدمی از ته دل خنددم،یخند
  
اما .  کار رو با من نکننیا ... لیچند بار بهت گفتم دن!  حاال نوبت توئه-

  ... کم تو بگو هیحاال  ... یگوش نکرد
  
  ! گمی داره هزار بار می ادهی بدونم فا اگه-
  
  ... نداره ی ادهی فاچیه ... زی نه عز-
  
  : حرف انگشتم رو گرفتم به طرفش و گفتمنی دنبال ابه
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   ... یدیفهم ... ی شیم... حذف ... من  ... یاز زندگ...  تو -
  
.  کردی مدادیغم از نگاش ب.  چشمامی شد تورهی که چند لحظه خلیدن

قلبم .  نکردمیاما توجه.  بود که قلبم رو لرزوندادی نگاهش ز غمنقدریا
با .  خواستم افسارم رو بدم دستشی نمگهی کردم، دی خفه مدیرو با

  : آروم و کالفه اش گفتیهمون صدا
  
! ی ذارم تنهام بذارینه م.  شمی حذف متیهرگز نه از زندگ!  تو بفهم-

  .ی ذارم مستقل باشی مدت کوتاه مهیفقط 
  

  : نفسم رو فوت کردم و گفتمی و عصبکالفه
  
 ی بار منو مهی ه؟ی کارا چنیا! ؟ی خوای می چی فهمی تو اصالً م-

 بار هی!  با من ازدواج کنهی دی اجازه ممیی و به پسر دارانی ایفرست
 کنم که ی رو می دارم کارقاًیمن دق.  حذفت کنمی ذاری نمی گی مگهید

  مگه نه؟! یتو خودت خواست
  

  :گونه ام رو نوازش کرد و گفت.  باال آورددستشو
  
 خواستم امشب باهات یافسون من م.  خوامی نمگهی دی خواستم ولی م-

 رو لمی خواستم دالیم.  رو برات بگمزی خواستم همه چیم. حرف بزنم
 ی رو مزی دونستم تو زودتر از حرف زدن من همه چیبرات بگم، اما نم

 میدو هفته اس خودتو قا.. . اومدم دم اتاقت نیصبح واسه هم. یفهم
 همون یلعنت!  گفتمی موی همه چیاگه بهم مهلت داده بود!  از منیکرد

تو بهم مهلت !  بگموی خواستم همه چیشب که نتونستم ببوسمت بعدش م
   ...ینداد
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  ! دوستت ندارمگهید. لی نداره حرفات دنیتی برام اهم-
  
.  صورتم جدا کردم حرف که با زجر گفته شد دستش رو ازنی دنبال ابه

از جا بلند شد .  بگه اما نگفتیزیدهن باز کرد چ ... دنی لرزلی دنیپلکا
 قدم رفت عقب و ازم فاصله هی.  چند لحظه نگام کردستادهی، همونطور ا

 ی بود اما داشتم حس میبیحس عج.  داشتیچشم ازم بر نم. گرفت
ورتش نمود  تو صنی شه و ایکردم که لحظه به لحظه حالش داره بدتر م

رفت از در . کشدار نگاهشو ازم گرفت.  به در خونهدیرس.  کردی مدایپ
 هر چقدر هم که لیدن! من چه کردم!!! ایآخ خدا...  و در رو بست رونیب

چرا نذاشتم !  وقت بهم نگفت دوستم ندارهچی هیبا من بد کرد، ول
 لشی واقعاً دالدیشا.  گفتن داشتی حرفا برایلی خدیاحرفاشو بزنه؟ ش

چـــــرا؟ اون آپارتمان ! چرا نذاشتم حرف بزنه؟! قانع کننده باشن
 دمیپر.  شدمیداشتم توش خفه م.  شدکی قفس کوچهی به لیبرام تبد

...  خونه بود ییرای پذی پنجره بزرگ توهی... سمت پنجره و بازش کردم 
 دمی رو دلیدن ... نییسرمو انداختم پا.  سرد به درون هجوم آوردیهوا
دوست داشتم با . نشی رفت سمت ماشی افتاده داشت می با شونه هاکه

... من دوستت ندارم ! غلط کردم...  نرو لیهمه وجود داد بزنم دن
 از زی لبریسرم رو گرفتم رو به آسمون و با چشما. اما الل شدم!!! عاشقتم

  :اشکم فقط گفتم
  
   ...ای خدا-
  

***  
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حدس . نیی پادمی تخت کش خودم رو ازی زنگ به سختی صدادنی شنبا
 متورم شده یچشمام پف کرده و حساب.  رو آورده باشنلمی زدم وسایم

 لی دندنی و با دفونیرفتم سمت آ.  کرده بودمهیتموم شب رو گر. بود
 از جون من ی چنی اایخدا! ادی بنجای الی قرار نبود دنگهید. مبهوت شدم

 نی نداره که ایزندگ ذاره فراموشش کنم؟ مگه کار و ی نمچرا خواد؟ یم
 نمی باال ببادی ناچاراً در رو باز کردم و منتظر شدم تا بنجا؟یساعت اومده ا

 ی تا آبیی دستشویدر باال رو هم باز کردم و رفتم تو!  خواد بگهی میچ
 کردم که صداش رو یداشتم صورتم رو خشک م. به دست و صورتم بزنم

  :دمیشن
  
  ... افسون -
  
  :م و گفتم رفترونی بیی دستشواز
  
   ...نجامیا...  بله -
  

 اون از منم یوضع چشما...  به طرفم دیچرخ.  بودستادهی سالن اوسط
  : شد و مهربون گفتکی بهم نزدیقدم... سرخ و ملتهب ! بدتر بود

  
  !زمی عزری صبحت بخ-
  
 بهش زدم انتظار داشتم حاال حاال ها روزی که دیبعد از حرف!  خداای

اومد .  خورده بودلی تو سر دنیزی چی جدیگار جداما ان! ادیطرفم هم ن
  :به طرفم و گفت

  
  !؟یچه به روزشون آورد!!  شدن؟ی چشمات چ-
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  : افتادم سمت آشپزخونه و گفتمراه

  
 دوباره ی چیبرا...  کارت رو بگو ؟ی کار داری چزای چنی تو به ا-

  کهیی خودم بگردم دنبال آپارتمان و برم جادی نکنه بانجا؟ی ایاومد
   ...ی کندامی پینتون

  
  :رفت سمت پنجره و گفت.  پالتوش فرو کردبی دستاشو تو جیدن
  
  ! خطرناکهنیی باال خم نشو به سمت پانی وقت از اچی ه-
  

  : ساز رو به برق زدم و گفتمییچا
  
  ... سالمه کی و ستی بکینزد!  های زنی با بچه حرف نم-
  

  :دمی آرومش رو شنیصدا
  
  . ..ی بچه اشهی تو هم-
  
 و ریپن.  بودخچالی ی توی کم مواد خوراکهی. اوردمی خودم نی روبه

   ... زی و نشستم سر مرونیخامه و مربا رو گذاشتم ب
  

  :گفتم
  
  ؟ی زنی حرف نم-
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  :در همون حالت گفت.  دادهیاومد جلو و به اپن تک.  به طرفمدیچرخ
  
  ... واحد خودت نگی پارکیپارکش کردم تو. دمی خرنی برات ماش-
  

 و به سرفه دی گلوم پری دهنم، توی که تازه گذاشته بودم توی القمه
 آب پرتغال رو ی بطرخچالیاز داخل ..  جلو اومد عی سرلیدن. افتادم

چند جرعه .  دهنمی کرد و گرفت جلوی خالوانی لهیخارج کرد داخل 
 بکشم ی و تونستم نفس راحتنییلقمه رفت پا. خوردم و دستشو پس زدم

 که لقمه درست ی من و در حالی کناری صندلی رونشست هم لیدن... 
  : کرد گفتیم
  
  ... تر بخور واشی زم؟ی عزهوی چت شد -
  
  : گفتمرتی حبا
  
 ... یعنی.  نداشتمنی به ماشیازی من که نی ول؟یدی خرنی من ماشی برا-
  !ستمی بلد نی اصالً رانندگیعنی

  
  : که گرفته بود رو داد دستم و گفتی القمه

  
 نیهر روز دو ساعت تمر...  گرفتم یبرات مرب.  اون هم نباش نگران-

 خوام ینم. یری گی منامهی و گواهی دیبعدش هم امتحان م ... یدار
   ...ی داشته باشیمشکل

  
  : رو خوردم و گفتملقمه
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  ...اتوبوس و مترو منو نکشته ! ستی کارا ننی به ایازی ن-
  

  : لبم گذاشت و گفتی رو روانگشتش
  
  ... داشته باشه ی کمبودچی هدیافسون من نبا!!! سی ه-
  

  : پس زدم، لقمه رو با آب دهنم به زور قورت دادم و گفتمدستشو
  
  ؟ی کنیچرا بس نم ... لی دن-
  

  : گرفت و گفتزی می رو از رودستم
  
   ...زمی عزستی نی رفتنگهی دادی بی عشق وقت-
  
  ... تو ی ول-
  
   ...ی فهمیم رو زی بدم همه چحی برات توضی اگه بذار-
  

از سکوتم .  دادمی مهلت رو بهش منی بهتر بود ادیشا.  کردمنگاش
  : بهم زد و گفتیخوشحال شد، لبخند

  
 کس نی ترزی اتفاق و عزنی تو مهم ترشهی من همی زندگیتو ... زمی عز-

  ... هم از همون اول نی همیبرا. یبود
  

 ی با کالفگلیدن.  زنگ بلند شدی جمله اش تموم نشده بود که صداهنوز
  :از جا بلند شد و گفت
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  ... رو آوردن لتی فکر کنم وسا-
  

 از لمی نذاره وسالی دوست داشتم دندیشا!  دونم چرای شکست، نمدلم
 کارش نیاما ا. اون خونه خارج بشه و مرتب بهم اصرار کنه ببخشمش

 اتاقم یاز جا بلند شدم و رفتم تو.  دادهیی جدانی به اتی رضانکهی ایعنی
 اتفاق چی هستی قرار نیوقت.  خواستم حرفاش رو بشنومی نمگهید. ..
   عذاب بکشم؟شتری بشنوم که ب؟ی چی بشنوم برافتهی ببعدش یدیمف
  

 هم لباس بودن رو شتری رو که بلمیهمه وسا.  تختی انداختم روخودمو
  : چارچوب در و گفتی اومد تولیدن... آوردن باال و رفتن 

  
   سر جاشون؟ی رو بذارلتیکت کنم وسا کمی خوایم ... زمی عز-
  

  : بستم و گفتمچشمامو
  
  ...تنهام بذار ...  نه -
  

منو .  دستشیدستامو گرفت تو...  نشسته دمیفهم.  تکون خوردتخت
 ی که می خواستم به کارینم ... نمی به سمت باال و مجبورم کرد بشدیکش

از نکردم و چشمامو ب.  بودشتری بیلیخواد عمل کنم اما قدرتش از من خ
  :صدام کرد.  چشم بسته نشستمنطوریهم
  
  ... افسون -
  

  :گفت...  نذاشتم محل
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  ... چشماتو باز کن -
  

 یاز هرم داغ نفس هاش تو.  آوردنییسرش رو پا.  توجه نکردمبازم
  :چند لحظه همونجا موند و سپس گفت ... دمیگردنم فهم

  
 لی دنی خوای که مهر چقدر! افسونگر من...  من زیعز...  افسون من -

من ! نابودش کن...  بده رییرفتارت رو هر لحظه باهاش تغ.  کنریرو تحق
 که یتا زمان...  دم یقول م! ی اعتراضچیه...  کنم ی نمی اعتراضچیه

 یهر چ ... یبعدش اگه بازم منو نخواست.  حرفامو بزنمیبهم فرصت بد
   ...ی بگتوکه 

  
هنوز وقت ... اما هنوز زود بود تحمل تا کجا؟ .  شدمی موونهی دداشتم

شش ماه .  عذاب بکشهدی حاال حاالها بالیدن.  بوددهی نرسلیبخشش دن
عالوه بر اون تا .  گذشتهلیاما تازه دو روز از عذاب دن! دمیعذاب کش

...  تونم ببخشمش ی منو دک نکرده بوده نملی که مطمئن نشم دنیوقت
از .  و از جا بلند شددیوس رو بمیشونی پدی که سکوتم رو دلیدن! هرگز
...  که رفته دمی خش خش لباساش و بعد از به هم خوردن در فهمیصدا

 نی که ای تخت و به تنها مسکنیطاق باز افتادم رو. چشمامو باز کردم
  !هیگر... روزا در دسترسم بود پناه بردم 

  
 شام هی آشپزخونه مشغول حاضر کردن ی ضبط رو بلند کردم و تویصدا
 ی حتماً مدیبا. حوصله م بدجور سر رفته بود. سه خودم شدم وایجزئ

 توجه به افکارم دلم رو سپردم به یب! ؟یاما آخه چه کار! رفتم دنبال کار
  :آهنگ
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  رفتنت غروب -
   پس بدهقلبمو

  ازت ادگاری هی
   که هست بدهیهرچ

  ازت گرفت دلم
   سد نکنراهمو

   برم بهـــــــم دوباره بد نکنبزار
  کن بد ندوباره

  
 که یزجر...  دستام گرفتم و فشردم نی و سرم رو بی صندلی رونشستم

. دی کشی داشت ملی بود که دنی بدتر از زجریلی خدمی کشیخودم م
  ... دل من بودن ی خواننده انگار حرفایحرفا

  
   عابرمی تـــــو انگاری تو زندگ-

   منم دوستــــ دارمی دوسم داریگیم
   رفتنتـــــغروب
  بده و پس قلبم

   ازتــــــادگاری هی
   ک هست بدهیهرچ

   گرفت ازتـــــدلم
   و سد نکنراهم

   برم بهم دوباره بد نکنبزار
   بد نکندوباره
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  ) ی از بابک مافیادگاری» آهنگ (
  دانلود آهنگ

  
  

  : باعث شد بپرم بااللین دیصدا
  
  ؟ی دی جفتمون رو عذاب می چرا دار-
  

 خودم شده یای غرق دننقدریا.  شده بود بهمرهی داده بود به اپن و خهیتک
آب دهنم رو قورت دادم و به !  اومده تویبودم که اصالً متوجه نشدم ک

  :زحمت گفتم
  
  !؟ی اومدی تو ک-
  

  : و گفتی ناهار خورزیت م پشی های از صندلیکی ی جلو، نشست رواومد
  
   ... ی که متوجه من نشدی تو خودت بودنقدری شه، ای می اقهی دقهی -
  

  : به صورتم اشاره کرد و گفتبعد
  
  ...  باشم که به خاطر من دوارمی تونم امیم ... نی چشمات بارون-
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  : و گفتمزی می گذاشتم روسرمو
  
   ... ی کنی خسته ام میدار.  بکنمموی عذابم نده، برو بذار زندگلی دن-
  
! ارهی ی بدون تو دووم نملی دنی بفهمدی بهت ثابت کنم عاشقتم، باادی ب-

   ... یاگه تو نباش!  زنهی مه به عشق تو منهی که تو سیافسون، قلب
  

  : بلند کردم و گفتمسرمو
  
 من داشتم ؟ی تناقض دارنقدری حرفاتو باور کنم؟ چرا ادی چطور با-

 ی خوای به من بگه توام می گفتای عرشری به ام کردم و تویازدواج م
 نی ال؟ی باور کنم دنوی چدیمن با... اصالً برات مهم نبود . یازدواج کن

 نرفته داشتم چه ادمی اون موقعت رو؟ هنوز ی برخورداای االنت رو یحرفا
 یالتماسا!!  رفته؟ادتیتو !  خونه آقا بزرگاطی حی توختمی ری میاشک
  ؟ی رفته دنادتیمن 

  
  : دستاش و گفتنی گرفت بدستمو

  
 نرفته، اما ادمیمن ! اری نادمی نحس رو یاون روزا...  نه زم،ی نه عز-

 از اون موقع شتریافسون من االن هزار بار ب. ی دونی نمیزیتوام چ
!  افتادنمونی که بهی جدائنی هم هملشی دلزم؟ی عزنوی ای فهمیم. عاشقتم

  !می داشتازی نیی جدانیما هر دو به ا
  
 رو ای عرشری ازدواج امشنهادی اگه من پیول!  قبول،ی گی تو راست م-

  ؟ی کردی کار میقبول کرده بودم چ
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 که من تو رو به حال خودت ی فهمی حرفامو واست بزنم می اگه بذار-
  ...رها نکرده بودم افسون 

  
 که اماده ی توجه به شامی شد، از جا بلند شدم، بی داشت منفجر مسرم

  : اتاق خوابم شدم و گفتمیدم راهکرده بو
  
 ی گی که میزیهرچ.  حرفاتو بشنومخوامینم...  جا برو نی فقط از ا-

 ی مادمی موی گند زندگی روزاشتری و بی کنی مشتری منو بنهیفقط ک
  ... برو  ... یانداز

  
.  دهی واقعاً داره عذابم مدی خودش هم فهمدیشا. دمی نشنیزی چگهید

 گهی دهی شب پر گرهی و منو با رونیز خونه رفت ب ای حرفچیچون بدون ه
  ... تنها گذاشت 

  
***  

  
 کردم دای پارک پی که توی خالمکتی تنها نی و کوفته خودم رو روخسته

 و مشغول دمی کشرونی هات داگم رو از داخل پاکت بچیساندو. رها کردم
اصالً !  کم هم بخوابمهی شد یکاش م.  خسته بودمیگاز زدن شدم، حساب

 هنوز اونقدر خوب نشده بود که میرانندگ. حالشو نداشتم تا خونه رو برم
 من جواب داد تونستم یباالخره تالش ها. ارمی در بنگی رو از پارکنیاشم

 ساده بود اما ی منشهیسمتم .  کنمدای شرکت بزرگ و معتبر کار پهی یتو
 دانسجور حقوق نکهیفقط به خاطر ا.  هم خوب بودنی شروع همیبرا

وگرنه محال بود بدون سابقه کار .  بودم راحت قبولم کردننگیانشگاه کد
 شرتم ی سوئبی جی تومیبا حس وسبرهع گوش...  کنم دای کار پییجا
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 دم،ی کشرونی ببمی از جموی و گوشمکتی نی رو گذاشتم روچمیساندو
  : جواب دادمدیبا ترد.  بودمزیشماره ج

  
  ... الو -
  
  ...  سالم افسون -
  
  ؟یخوب ... مزیج سالم -
  
   سر جاشه؟ زی همه چ؟یتو خوب ... ی مرس-
  
  ...  خوبه زیهمه چ... خوبم ...  آره -
  
 با رمی خواستم ازش اجازه بگیم ... لی راستش امروز زنگ زدم به دن-

  ... اما . رونی بمیهم بر
  
  : گفتمی ناگهانی تفکربا
  
  .ت حرف بزنم خوام باهایم ... مزی جنمتی شم ببی اتفاقاً خوشحال م-
  
  ...  شه یباورم نم!!  افسون؟یخودت!  اوه-
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  تون؟ی براای ی لندن؟یی کجا-
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   ... ی همونجا که تو هست-
  
   من کجام؟ی دونی تو از کجا م-
  
   ... یگفت لندن. دمی پرسی از دن-
  
   ...ی پس توام لندن-
  
  ام؟یکجا ب ... زمی آره عز-
  

  .  زود خودشو برسونه به منیلیدادم و قول داد خ پارک رو بهش آدرس
  

 اچهی دری پرنده های هم قدم زدم و برای رو تموم کردم ، کممیساندوچ
 دونستم که یاالن خوب م.  شدداشی تا باالخره پختمیوسط پارک غذا ر

  ...گرم باهاش دست دادم و سالم کردم .  کار دارمیباهاش چ
  
 ی مبتی غهوی شه ی مداتی پهوی ؟ ییمعلوم هست کجا...  سالم دختر -

  .زنه
  

  : زدم و گفتمیلبخند
  
  !هینجوری کار کنم؟ سرنوشتم ای چ-
  

  : گفتمزی و جمی نشستاچهی درکی نزدیمکتی نی دو روهر
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 ریبه زور از ز.  خواست حرف بزنهی داغون بود، اصالً نمیلی خلی دن-
   ...یی کجادمیزبونش کش

  
  : زدم و گفتمیپوزخند

  
   مهم بود؟نقدری ا-
  
  : صورتم و گفتی شد تورهی ختی جدبا
  
 سواال یلیبه خصوص که خ...  من مهمه افسونی براشهی تو همدنی د-

  ... ازت داشتم 
  
  !! سوال؟-
  
  ؟ینی منو ببی خواستی می چی اول تو بگو برا-
  
 ی خواستی میبگو چ ... ی دارادی من زی حرفادنی شنی وقت برا-

  ؟یبپرس
  

 به من نگاه کنه نکهی موند و بعد بدون ارهی خاچهی در بهی کمد،ی کشیآه
  :گفت

  
 چرا به اونم ؟ی چرا رفتی اگه دوسش داشت؟ی نامزد کردلی چرا با دن-

   ؟یپشت پا زد
  

  : نشست گوشه لبم و گفتمی کجلبخند
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  !!ل؟یبه دن!  پشت پا؟-
  
!  دوستت داشته و دارهلی بود؟ مطمئنم دنی رفتن چلی دل؟ی پس چ-

 ینه لبخند م.  مرده متحرک بودهی ی رفتیوقت...  قرارته یم بچون هنوز
 تو دفترش تونستمی کرد منم به طور می ها شرکت می مهمونیزد نه تو

  . دونستمی رو نملشیاما دل...  تو هی دونستم از دوریم. نمشیبب
  
  :گفتم...  بشم رهی نوبت من بود آه بکشم و به روبرو خنباریا

  
  ...  نابود کرد وی سو تفاهم همه چهیاما ... داشت  دوسش داشتم، دوستم -
  
  ؟ی چیعنی سو تفاهم؟ -
  
  . ی تا ازت بخوام منو ببخشنجای ایای ، خواستم بمزی ج-
  
  :خودم ادامه دادم.  نگفتیزی با تعجب نگام کرد، اما چمزیج
  
 و بعد ولت ی من بشوونهی خواستم د،ی من از عمد خواستم عاشقم بش-

 نه تنها تو که همزمان با تو با ادوارد برادر مز،یودم ج بماریمن ب. کنم
 هم لیدن.  کار رو کردمنی هام هم همی از هم کالسیکی وی و متیدوروث

و  ... لی جز دننیشما همه تون به دام افتاد...  از طعمه هام بود یکی
 چی کرد اما هی بهم محبت ملیدن.  بشملی باعث شد من عاشق دننیهم

.  خوردی منو نمبکارانهی و فریرفتار پر از عشوه و لوندوقت گول ظاهر و 
 عاشق اون شدم، از همه یوقت!  اش کردوونهید.  منو عاشقش کردنیهم
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 که خودم یگند...  نشد یول ... ویاز تو از ادوارد از مت. دمیشماها بر
  ...  خراب کرد وی همه چدمز
  

 ینگاهش ب کرد یبهم نگاه نم.  هم ساکت شده بودمزی کردم، جسکوت
بعد از چند لحه سکوت از جا بلند شد و  ... اچهی شده بو به دررهیروح خ

 خواد ی فکر که منی آب با ای تویپرنده ها. ستادیرفت کنار نرده ها ا
.  نرده تجمع کردن و سر و صدا راه انداختنکی نزدزهیبراشون غذا بر

 یرا شدن بی مزونی آوی پارک به هر کسی سرد و خلوتی هواون ایتو
 بی از جیگاریس... گذاشتم چند لحظه تو حال خودش باشه .  ذره غذاهی

...  رو بکشه گارشیسر جام نشستم تا س...  در اورد و روشن کرد شیبارون
 داده شیباالخره من باز...  براش گرون تموم شده بود یلی من خیحرفا

 دی به آخر رسگارشی سیوقت.  بودنی سنگیلی غرورش خی برانیبودم و ا
  :گفتم...  زد ینه نگام کرد و نه حرف. ستادمیاز جا بلند شدم و کنارش ا

  
 دونم غرور یم...  انصاف بودم ی بیلی ، در مورد تو خمزی منو ببخش ج-

   ... مزی بودم جماریاما من ب.  گرفتمیو احساست رو به باز
  

  : خارج شدی از ته حنجره اش به سختصداش
  
  ... تم  من با همه وجودم دوستت داش-
  

  :سرمو تکون دادم وگفتم...  افتاد تو گلوم بغض
  
 که سر شماها آوردم باعث شد خودمم به ییبال ... مزی دونم جی م-

  ...  خوام نرسم ی که میکس
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  : زد و گفتیپک...  زد شی در اورد و آتی اگهی دگاریس
  
  دفعههی برام سوال بود که چرا اون افسون سرا پا شور و حرارت شهی هم-

 دفعه نامزد هیچرا بعدش ! چرا درخواست ازدواجمو رد کرد. سرد شد
 دی رسجهی نتنیاما به ا.  سختیلیباورش برام سخت بودف خ.  شدلیدن

من  ... نی کردم جز ای مزویفکر هر چ!  از من زرنگ تر بودهلیکه دن
 اما ی مدت منو دوست داشتهی خوش کرده بودم که توام نیدلمو به ا

 ی وقت فکر نمچیه!  شدلی عالقه تو معطوف دندمی جنبریچون خودم د
  ...  بودم چهیکردم که از اولش هم باز

  
   ... مزی اوه ج-
  
در ...  خوام بشنوم ی نمیزی مورد چنی در اگهید!  نگو افسونیچی ه-

  ؟یاونو چرا پس زد!!  شد؟ی چلیفقط بگو دن ... ستیاصل در توانم ن
  
  : بغض گفتمبا
  
   ... می شدسهی دسری اس-
  
 رو براش ی با انگشتام شدم و همه چی تعجب نگام کرد، مشغول بازبا

...  هم نزد یحرف.  حرفام تموم شد اصالً تعجب نکردیوقت.  کردمفیتعر
  :گفتم

  
  ؟ی بگی خوای نمیزی چ-
  
   ... لی دم به دنیچون حقو م...  نه -
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  : تعجب گفتمبا
  
  !!؟ی چ-
  
  !ردم  کی کارو منی اون بودم همی منم جا-
  
  !!؟یکردی ولم م-
  
  ! بهت اعتماد نداشتمگهیچون د...  آره -
  
   گناهم؟ی من بیدی فهمی منکهی با وجود ای حت-
  
مهلت داده که !  هم بهت مهلت دادهیلی خلی به نظرم دنیحت...  آره -

  .  یتو خودتو ثابت کن
  

  : نگفتم، خودش ادامه دادیزی نگاش کردم و چمبهوت
  
 عالوه بر اون با ،ی افسونش کنی خواستی میه تو دونسته کی اون م-

 از همون اول دیاون با!  دونستهی ملی و دنی هم بودویمن و ادوارد و مت
  !قبول کن ... یافسون خودت خرابش کرد...  کرده یبهت شک م

  
  ! دونمی بوده که خودم نمی چانی اون جریگناه من تو! مزی ج-
  
 ادوارد با ی از تماسادی با،ی گفتی ملی قبل از رفتن به تولد به دندیبا

 لی با دنیری بگمی و بعد تازه تصمی تولد رو برنکهینه ا. ی کردیخبرش م
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 مرده و مردها حسود و کی لیدن... اشتباه از تو بوده . ی بذارونیدر م
  !  و خودخواهننی بدبیکم
  

 ی شده بود طرف هادی آب که از ما نا امی روی سکوت به پرنده هادر
  : و گفتدی کشی آهمزیج.  شدمرهی خدمی کشیک م سرگهید
  
  ...  رسونمت آپارتمانت ی مم،ی بهتره بر-
  
   ... مزی ج-
  
  !!؟ی بخشی منو م-
  

  : زد و گفتی از چند لحظه سکوت لبخندبعد
  
 که یزیبا همه وجودم دوست دارم به چ. یزی من عزیتو برا...  آره -
 نهیاما ک! احت نشدم گم ناری گم شوک نشدم، نمینم. ی برسی خوایم

  ... ندارم ازت 
  

دوست داشتم مثل حورا بزنم تو کمرش ...  دادم رونی بی رو با راحتنفسم
 لبخند هیپس فقط به ! دی فهمی که نمدهیاما چه فا!!! نوکرتم: بگم

   ...نشی سمت ماشمیمهمونش کردم و همراه هم رفت
  

***  
  

 و برام مواد ومدی ی مونی روز در مهی باًی تقرلی گذشته بود، دنی روزچند
 گهی خواستم دی ازش میهر چ.  آوردی رو محتاجمی ماهی و کلیخوراک
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 خواستم بهم سر نزنه بازم یازش م! کردی نمی توجهارهی نیزیبرام چ
 بهم سر ی رم سر کار چون مواقعیهنوز خبر نداشت م.  کردی نمیتوجه

 کمتر داًیجد!  بهش نگفته بودمیزیخودم هم چ.  خونه بودمکه زد یم
 رو سر جاهاشون لیوسا.  تو خونهدی بغل خرهی با ومدی یم.  زدیحرف م

 نشست یم...  اپن ی ذاشت روی خودم می هم براهی هدهی.  ذاشتیم
 بیرفتارش عج ... نیهم!  رفت ی کرد و می دود مگاری سهی کاناپه یرو
 عالوه بر سر کار.  توجه باشمی کردم بی می سعاما...  شده بود بیغر

روز .  سرم گرم بودی دانشگاهم هم شروع شده بود و حسابیرفتنم کالسا
. اما کم کم جا افتادم...  شده بودم جی گی که رفتم سر کار حسابیاول

 سوپر ی روز توهی نکهیمگه نه ا!  کنهی میاجبار آدم رو وادار به هر کار
  ... حداقل از اون بهتر بود نی اکردم؟یمارکت کار م

  
***  

  
 ساعت می به ساعت انداخت، نینگاه.  شدمداری ساعت از خواب بی صدابا
.  و تند تند آماده شدمدمی آماده شدن وقت نداشتم، از جا پری براشتریب

 روز نیچهارم.  رسوندم شرکتی خودم رو معی سردیکالس نداشتم، با
 ی تند تند براچی ساندوهی.  برسمری بود و اصالً دوست نداشتم دمیکار

 کنار در میلحظه آخر از تقو. کردم و اماده رفتن شدمخودم اماده 
 خی تاردنیاما به محض د.  انداختم، عادت هر روزم بودخی به تارینگاه

 دهنش رو به زور قورت یبغض به گلوم هجوم اورد لقمه تو... وا رفتم 
 نیامروز ولنتا ... یلعنت.  اپنی رو انداختم روچمی ساندوهیدادم و بق

 شتری بدیبا. رونیداشتم و با اعصاب خراب زدم از خونه ب رو برفمیک! بود
 یعنی!  مرگیعنی یی و تنهانی جمع ولنتاکردم،ی قبل کار میاز روزا

 و دمی کشیآه...  بود اما لیدرسته که دن!  زجریعنی!  درد یعنی! بغض
  ...   مترو رفتم ستگاهیبه سمت ا
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 کاغذ هی یو تو خم شده بودم و داشتم مطالب چند تا کاغذ رزی میرو
 بود و اعداد و ارقام ی شرکت آپارتمان سازهی.  کردمی وارد مگهید

کار برام .  کردمی همه حواسم رو جمع مدیبا.  مهم بودیلیبراشون خ
 آرتور همکارم می بغلزی می رونمی شد نبیحداقل باعث م.  بوددی مفیلیخ
 که شهی کارمی رنگ گذاشته و هر آن منتظر تموم شدن تاقرمز باکس هی

 زی نشنوم دختر منکهی اای.  برسهنشیبره با دوست دخترش به برنامه ولنتا
 دسته رز قرمز اومد شرکت و به دوستش گفت دوست هی با ییروبرو

!  گل ها بهش دادهنی اش رو همراه اهیپسرش صبح رفته دنبالش و هد
غرق کارم بودم که ...  کردم ی حواسم رو پرت مدیبا کردم، ی کار مدیبا

 ی گوشی رو رولی برداشتم و شماره دنزی میاز رو.  زنگ خوردمیگوش
 بودم فی ضعیلی خلیدر برابر دن...  تونستم جوابش رو ندم ینم. دمید

 نفر هی داشتم که ازیعالوه بر اون ن... همه کاره احساسم بود و قلبم ... 
  !نیفقط هم ... رهی بگلمیامروز تحو

  
   بله؟-
  
   ...زمی عز-
  
   بله؟-
  
  ؟یستی خونه ن-
  

  :گفتم ... گهی ددی فهمی مدیبا!! ؟یخوب که چ ... دی فهمباالخره
  
  ... نه -
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  ؟ییکجا... اما  ... نمتی اومدم بب-
  
  ... سر کار -
  
  !!!؟ی چ-
  

  : زدم و گفتمیپوزخند
  
 چی که به درد هی دختر دست و پا چلفتهی م؟ی من کی فکر کردهی چ-

االن ...  سر کار امی یروزه که دارم مچند  ... زی خوره؟ نه عزی نمیکار
  ...بذار به کارم برسم ... هم مزاحمم نشو 

  
   ...زمی افسون عز-
  
   چه؟گهی هان؟ د-
  
 ی شی ملی وکی من تو دارزیعز! ؟یری گی چرا به خودت سخت م-
 که درست تموم بشه گهی سال دهی...  سر کار ی بریی هر جاستی نیازین
  ... خودم شی پیای یم
  
 یچی هگهی من و تو دنیب...  گم ی می چنیخوب گوش کن بب! لی دن-

 چی به تو هگهی خودم دبی که دستم بره تو جگهیاز چند وقت د... نمونده 
 ی خودت منم دنبال زندگی دنبال زندگی ریشما م....  ندارم یازین

 کنم تا تو دست از سرم ی هم زود ازدواج میلیمطمئن باش خ... خودم 
   ...یبردار
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  : صداش رفت باالازب

  
! ی شی بدتر می کنم داری رفتار ممتی باهات با مالیهر چ!  ساکت شو-

 و با ی ها برداری بچه بازنی دم که دست از ای هفته بهت مهلت مهیفقط 
!!! حتماً!  خوان واسه من ازدواج کننیخانوم م! هه هه! یمن ازدواج کن

  ... رفته ادتی زای چیلیتو انگار خ
  
 مسائل دست نی که استی نرانیا...  اروپاست نجایاما ا! نرفته  ادمی نه -

  .و پامو ببنده 
  
  ... رو به پدر بزرگت بگم زی نکن که همه چی کار-
  
 رو واقعاً ی کارنی نبود همچدی بعلیاز دن. دمی ترسدشی لحظه از تهدهی

  : و گفتنیی صداشو آورد پادی سکوتم رو دیوقت! انجام بده
  
  ... هفته هی فقط ؟یدیفهم. .. هفته هی فقط -
  

  :دمی و داد کشدی آمپرم چسبباز
  
 نی همی هم نکن که تویکار...  هفته نکن هی هفته هی من ی برانقدری ا-
 دستش به یکس!  برو بگوی بگی خوای میبه هر ک.  هفته ازدواج کنمهی

  ! رسهیمن نم
  
.  رو قطع کردم و نفسم رو با حرص فوت کردمی حرف گوشنی دنبال ابه

 کی هم تبرنموی ولنتای حتیلعنت... باز بغض چنگ انداخت به گلوم 
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 باعث شد صاف سر جام یی آشنایصدا!  خدا چقدر من بدبختمیا! نگفت
  ... و بچرخم سمیوا
  
  !یکوبنده و عصب!  هنوزم مثل اون روزا-
  
  : گفتمرتی حبا
  
  !مت!  منی خدا-
  

اگه !!! ض شده بود بود؟ چقدر عووی واقعا متنی لبش ای نشست رولبخند
 ی بمونه رواوری و اری ی بود محال بود بپی خوش تنقدریاون موقع ها ا

  ... هوا 
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  عوض شدم؟! ه؟ی چ-
  
  !یـــــلی خ-
  
  : و گفتزمی می جلوی های صندلی نشست رودی خندنباریا

  
...  مدت خودمو عوض کردم نی کم تو اهی! دمتی ساله که ندکی باًی تقر-

  ... موثر بود راتیی تغنی ای تویلیاز دست دادن تو خ
  

  : و گفتمی صندلی خودمو انداختم رومنم
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  !رهی چشمگراتتیی تغیلیخ... خدا رو شکر !  اوه-
  
 شده به من نشون بده شکست یقی خواست به هر طری که انگار مویمت

  : گفتستیخورده ن
  
  ...نامزد کردم !  هم مثبت بودهجشینتا...  آره -
  
بهت زده ...  انگشت حلقه اش اشاره کرد ی رو گفت و به انگشتر تونیا

  :گفتم
  
  ! نــــه-
  
  !هیدختر خوب... با دختر دوست مامانم ازدواج کردم ...  چرا -
  

  : و گفتمدمی کشیآه.  زنهی کردم به من طعنه محس
  
  ؟ی کنی کار می چنجایحاال ا ... ی خوشبخت بش-
  
  ... شرکتم نی الی من وک-
  
  !!!؟ی جد-
  
  ! دهی بهم میحقوق خوب..  شرکت برادرمه سیرئ...  آره -
  
 جهت ی دونم چرا بینم.  کردم بخندمیمنم سع. دی گفت و باز خندنویا

  :دیپرس... دلم گرفته بود 
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  ؟یینجای تو چرا ا-
  
  ! هستمی منش-
  
  !!!؟ی جد-
  
  : لبخند گفتمبا
  
  . دنی بهم می آره حقوق خوب-
  
  ؟ی شدی منشی چیبرا ... ی خوندی وکالت می تو که داشتی ول-
  
...  نبودم سیشش ماه انگل.  شهی وقتا آدم مجبور می باالخره بعض-

 یول...  که االن عقب افتادم نهیا.  و هوانی زمیدرسم هم مونده بود رو
  درسته؟ ... ی سال هم از ما جلوتر بودکیتو 
  

  : و گفتدی کشیآه
  
 ی براتهی مزهی خودش نی کردم ای مازت بزرگتر بودم و فکر...  آره -

  ...اما چقدر ساده بودم ! به دست آوردنت
  
  : و همراه با پوزخند گفتماوردمی طاقت نگهید
  
  ؟ی کردریی تغنقدری سال اهی ی تو-
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من احمق بودم که به تو دل ! ادی زیلیخ...  فکر کردم یلیاما خ...  نه -
  ...بستم 

  
  : گفتمی ناراحتبا
  
  ! خورهیم بر م داره بهگهی د-
  

  : و گفتدیخند
  
  ... من ی مثل اون روزای شیتازه م...  اشکال نداره -
  

 رو زی می رویزای مزی شدم و با دستم چرهی خزی می لحظه به روچند
 دور و برم بد یبا همه پسرا!  بود، من بد کردمویتکون دادم حق با مت

 وی متیحت. م کردی هم طلب بخشش موی از متدیبا!  با ادواردیحت! کردم
  : و گفتمایباالخره دل رو زدم به در.  بهش ظلم شده بودشتری هم بمزیاز ج

  
  
   مت؟ی هنوزم از من دلخور-
  
  : پا انداخت و گفتی روپا
  
 اما بعد دمی عذاب کشیلی خادتی به شی تا شش ماه پدیشا ... گهی نه د-

 یلیبه کا خر.  رفتادمی ها همه از ی با ربه کا نامزد کردم دلخورنکهیاز ا
   ...باستی هم زیلیخ! خوبه

  
  : و گفتمدمی کشی راحتنفس
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  ! دارهدنیپس د...  خدا رو شکر -
  
  ش؟ینی ببی خوای م-
  
  ... شم حتماً ی خوشحال م-
  
دو سه  ... سی ره پاری مسابقاتش می شناست، فردا برای ربه کا مرب-

خوشحال .  رونی بمی برمی خوای منی ولنتایاما امشب برا. ستی نیروز
  ... واسه شام  ... یای شم توام بیم
  
  :من من کردم! نی خدا بازم ولنتایا

  
  !نی تنها باشنی بخوادی خب شا-
  
.  اش رو صبح زود رفتم دم آپارتمانش بهش دادمهیمن هد...  اوه نه -

   ... ی توام باهامون باشمی شی شام خوشحال می ، براگهیطاقت نداشتم د
  
  ! هم خوبهیلیرا که نه؟ خ چه،ینجوری خوب اگه ا-
  
  : جا بلند شد و اومد سمت من، دستش رو دراز کرد به سمتم و گفتاز
  
 واسه ساعت رم،ی گی شب باهات تماس م،ی خوشحالم که قبول کرد-

  ! هشت آماده باش
  

  : رو تکون داد و دستشو فشردم، گفتسرم
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   ...نمتی بیشب م...  خوشحال شدم دنتی از د-
  
  ...قط بهم بگو  شماره ات رو ف-
  

 ی خبرم منکهی ای دوباره برادی تند شماره ام رو گفتم و مت بعد از تاکتند
بعد از رفتنش سرم رو رو به آسمون گرفتم .  کرد و رفتیکنه، خداحافظ

 که من ی اسفبارتی وضعنی ای دوست خوب توهی. و خدا رو شکر کردم
  ...داد  ی داشت عذابم مییتنها.  خوردی به دردم میلیداشتم خ

  

  
���� ��� �
���� ����� ������  

�
���� ����� ����� ���  

  
My insides all turned to ash, so slow  

  
  شنی به خاکستر ملی که در درونم هستن تبدییزهای تمام چی آرامبه

  
And blew away as I collapsed, so cold  

  
  شنیم افتم از من خارج ی منی به زمی وقت،ی به سردو
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A black wind took them away, from sight  
  

   برهی چشمام با خودش می همشون رو از جلویاهی باد سو
  

And now the darkness over day, that night  
  

  رهی گی روز رو فرا میکی حاال تارو
  

And the clouds above move closer  
  

  شنی مکی و نزدکی سرم نزدی باالی ابرهاو
  

Looking so dissatisfied  
  

   کنمی بهشون نگاه میتی با نارضاو
  

But the heartless wind kept blowing, blowing  
  

   وزهی و موزهی می رحمی باد بیول
  

I used to be my own protection, but not now  
  

   نهگهی حاال دی خودم بودم ولبانی اون موقه ها پشتمن
  

Cause my path has lost direction, somehow  
  

   خارج شدممی زندگری از مسچون
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A black wind took you away, from sight  

  
   برهی چشمام با خودش می تورو از جلویاهی سباد

  
And now the darkness over day, that night  

  
  رهی گی روز رو فرا میکی حاال تارو

  
And the clouds above move closer  

  
  شنی مکی و نزدکیزد سرم نی باالی ابرهاو

  
Looking so dissatisfied  

  
   کنمی بهشون نگاه میتی با نارضاو

  
And the ground below grew colder  

  
  شهی پام سردتر و سردتر مری زنی زمو

  
As they put you down inside  

  
   کننی می که اونا دارن تورو روانی حالدر

  
But the heartless wind kept blowing, blowing  
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   وزهی و موزهی می رحمی باد بیول
  

So now you're gone, and I was wrong  
  

   و من در اشتباه بودمی حاال تو رفتو
  

I never knew what it was like, to be alone  
  

  هی چه شکلیی که تنهادمی وقت نفهمچیه
  

On a Valentine's Day, on a Valentine's Day  
  

  "نیولنتا" روز کیر ، د"نیولنتا" روز کی در
  

On a Valentine's Day, on a Valentine's Day  
  

  "نیولنتا" روز کی، در "نیولنتا" روز کی در
  

On a Valentine's Day, on a Valentine's Day  
  

  "نیولنتا" روز کی، در "نیولنتا" روز کی در
  

)I used to be my own protection, but not now(  
  

   نهگهی حاال دی خودم بودم ولبانیت اون موقه ها پشمن
  

On a Valentine's Day, on a Valentine's Day  
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  "نیولنتا" روز کی، در "نیولنتا" روز کی در

  
)Cause my mind has lost direction, somehow(  

  
   رو گم کردنرشونی تفکراتم مسچون

  
On a Valentine's Day, on a Valentine's Day  

  
  "نیولنتا" روز کی، در "نیاولنت" روز کی در

  
)I used to be my own protection, but not now(  

  
   نهگهی حاال دی خودم بودم ولبانی اون موقه ها پشتمن

  
On a Valentine's Day, on a Valentine's Day  

  
  "نیولنتا" روز کی، در "نیولنتا" روز کی در

  
)Cause my mind has lost direction, somehow(  

  
   نهگهی حاال دی خودم بودم ولبانی اون موقه ها پشتمن

  
   )linkin park از Valentine's Day آهنگ( 

  دانلود موزیک تصویری این آهنگ

  پخش آنالین موزیک تصویری
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 رو از گوشم در یری شرتم هندز فی سوئبی جی تومی گوشبرهی احساس وبا

 ی گوشیدم و به شماره رو سرم صاف کری شرتم رو سویآوردم کاله سوئ
 ی کردم فکرای لبم، سعی بود، لبخند نشست روای عرشریام.  شدمرهیخ

  : آزاردهنده رو از خودم دور کنم و جواب بدم
  
  ...  الو -
  
   عروس؟یچطور...  سالممم -
  

 می خندی منی کم از دست اهی حاال میما رو باش دلمونو خوش کرد! بع
 که یابونی خی تودمیچیپ! میر ره چقدر غم و غصه دای مادمونی

  :آپارتمانم توش بود و گفتم
  
  ! ولم کنگهی تو دای عرشریام...  سالم -
  

  : اومدری با تاخصداش
  
  ؟ی بری شده؟ نکنه هنوز تو قهر به سر می هان باز چ-
  
 تونم یمن نم... بهت که گفتم !  برمی معلومه که تو قهر به سر م-

  ت؟ منو تنها گذاشیبه چه حق! ببخشمش
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 کارو بکنه نیاون بنده خدا حق داشته ا!  افسونی کنی اشتباه می دار-

 ...  
  
به !  دست از سر من برداری حرفا رو بزننی ای خوای اگه مای عرشری ام-

  ...  اعصابم خورد و متشنج هست یاندازه کاف
  
!  ذره از اون غرورت بزنهیخوب !!  دست از سرت بردارم؟وی چی چ-

  !ینگو کال مشکل دار ... ی هستینجوری تو فقط با من ابابا من فکر کردم
  
  !ـــــــــری ام-
  

  : و گفتدی غش خندغش
  
  ر؟ی جان ام-
  
  ... نکن تی اذ-
  
 ی رونقدری که استی ساله نستیپسر ب! دلم براش کبابه! گهی بابا بسشه د-

به خدا قسم اگه من جاش بودم چپ و راستت  ... ی کشیغرورش ناخن م
 ... تی شوندمت سر خونه زندگی بردمت میدشم به زور مبع.  کردمیم

   ...دمی رسی با کمربند خدمتت مومدی یصدات هم در م
  

  : و گفتمدمیخند
  
   ...ستی ندی ازت بع-
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  ! شک نکن-
  
 زود حاضر دیشبم قرار دارم با...  خونه دمیمن رس ... ری امگهی برو د-

  ...بشم 
  
 نبود تی حالزمی دوزار چی بوددسوایب! برو بابا... چه غلطا !  اوهو-
 و چهار تا هنر ی هم بشلی حاال اگه وکی ذاشتی واسه ما کالس منقدریا

   ...لی دنچارهیب!!! یچی هگهیهم به هنرات اضافه بشه د
  
  ! کـــــوفت-
  

  : و گفتدیخند
  
 ذره هی جا بلکه هی کله ات رو هم بکوب تو یبرو وقت کرد...  خب برو -

  ... تو سرش ادیعقل ب
  
  : خنده گفتمبا
  
... آقا بزرگ و بچه ها رو از قول من ببوس . ی زنگ زدی لطف کرد-

  ؟ی نداریکار
  
 دنیاما از بوس...  خونواده رو چشم ی از اعضای آقا بزرگ و برخ-

  ! کهی دونیم... دخترا معذورم 
  
  ...گمشو ! ری امــــ-
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   ...ی شیآدمم نم ... ی وقت نداشتچی عفت کالمم که ه-
  

  : آسانسور شدم و گفتمارسو
  
   ...ی خودتی گی می هر چ-
  
  ...  مبارک نتی ولنتایراست...  باشه -
  

  : آب دهنمو قورت دادم و گفتمدم،ی کشآه
  
  ... مال توام مبارک  ... ی مرس-
  
  د؟ی دخترا برات اس ام اس دادن به دستت رس-
  
ها منم جواب دادم اما متاسفانه خط...  تشکر کن ی آره ازشون کل-

  . بهشوندیمشکل داشتن نرس
  
!  سر قرارتی بری خوای برس متیلیزانپیبرو به م...  گم ی باشه من م-

   ... گهی مرد دهی ی کشمت اگه پای حاال؟ می قرار داریبا ک
  
  : لحنش خنده ام گرفت و گفتماز
  
  ...  نشو یرتیواسه من غ! یی پسر داهیمی دوست قدهی -
  
  ... لندن امی ی شم می پا م کهی بپا دست از پا خطا نکن-
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  : خنده گفتمبا
  
  .خدافظ!   پروگهی برو د-
  
  : خنده گفتبا
  
  ... خدافظ -
  

! ای عرشری امنیامان از دست ا ... دمی رو قطع کردم و خندیگوش
خدا .  در آوردمفمی رو از داخل کدمی شدم و کلادهی ، پستادیآسانسور ا

 قول وی کاش به مت!ی هم روحیهم جسم!  دونست چقدر خسته امیم
 ی رو انداختم تودیکل...  رفتن رو نداشتم رونیحوصله ب... نداده بودم 
 برق رو فشار دادم و چراغ راهرو روشن شد دی شدم، کلونهدر و وارد خ

 ی نشسته روی شبحدنی رفتم سمت آشپزخونه با دی که منطوریهم... 
 بلند عی سر ...دمی کشیفی خفغی جا خوردم و جیکاناپه وسط هال حساب

  :شد و گفت
  
  !نترس منم!  نترس-
  
 که چراغ آشپزخونه رو روشن ی و در حالدمی کشیقینفس عم!  بودلیدن
  : کردم گفتمیم
  
 دست ی خوای نم؟ی کنی کار می چنجای اصالً ا؟یکی تو تاری چرا نشست-

  ...از سرم 
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

751

 از ده تا شتریب!  شدملیتازه متوجه دور و بر دن! دی تو دهنم ماسحرف
 دهی چنی زمی گل سرخ دور تا دور کاناپه رویدسته گل، پر از غنچه ها

 بزرگ قرمز باًی خرس تقرهی ییرای وسط پذزی میشده بود و درست رو
 هی خرسه ی پای قلب نگه داشته بود نشسته و جلوهی دستاش یرنگ که تو

 مملو ی اما به شکل فانتزی به همون بزرگوهی صندوق مهی شبیوبباکس چ
 هم کنار نی شامپاشهیدو تا ش.  معروف بودیع و اقسام شکالت هااز انوا

با ...  بود ستادهی کاناگه انیی گذاشته بود و خودش هم پایباکس چوب
 زد ، اومد ی لبخند محو و خسته اهی اون همه هدی نگاه من رودنید

  :طرفم و گفت
  
  ... من ی مبارک تنها عشق زندگنتی ولنتا-
  

 ی غنج میته دلم داشت از خوش. ... رو رفتم ظاهر غد خودم فی توباز
  : گفتمی پشتم رو بهش کردم و با لحن خشنعیرفت، اما سر

  
  !ی دی آزارم می دارگهی ده؟ی کارا چنی الی دن-
  

  :دمی از پشت سرم با فاصله کم شنصداشو
  
   ...ی دی منو آزار می ماهه تو دارکی!!!  آزار-
  

  : گفتمظی و با غدمیچرخ
  
  !ینو آزار داد تو شش ماه م-
  

  : اپن و گفتی رودی کوبمشتشو
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  ؟ی بفهمی خوایچرا نم ... دمی عذاب کششتریمن از تو ب! ی لعنت-
  
 از خونه ات ی آشغال منو انداختکهی تهی نی که عنی بفهمم؟ ادی باوی چ-
  رون؟یب

  
 نداشت چون خودشو به من ی ادهی فای گرفت به طرفم، رفتم عقب ولزیخ

  : دستاش و گفتنیحسبم کرد ب. واری دی هولم داد تو حرکتهیرسوند، با 
  
  !دیبا ... ی به حرفام گوش کندی امشب با-
  

 دم ادیمت اس ام اس داده بود، قرار بود ب...  شد ی مرمی دداشت
  :گفتم...  شد ی مداشیاالن کم کم پ. آپارتمان دنبالم

  
   ...یخسته ام کرد... تو رو خدا ولم کن  ... ی دن-
  

 داد بود هی تکواری طرفت و اون طرفم به دنیه دستاش رو ا کنطوریهم
  : چسبوند و با درد گفتواری کنار سرم به دشویشونیپ

  
  ... تمومش کن ! زمی تونم عزینم...  تونم افسون ی بدون تو نمگهی د-
  
  ؟ی که تو خودت شروع کردیزی تموم کنم؟ چوی چ-
  
 ی بشی قاضیه روزاگ! بذار از خودم دفاع کنم...  بذار حرف بزنم -
   ...ی شی ظالم میلیخ
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 اوردم تا احساسم رو جلوش ی که به خودم می و فشاری از ناراحتصدام
  :دی لرزیکنترل کنم م

  
  ... من هستم ی تو بگیهر چ...  آره من ظالمم -
  
  مونم؟ی پشی از چی دونیم ... یتو خانوم من!  افسون-
  
  ! ندارهی سودیمونی پش-
  
در اون !  که چرا باردارت نکردممونمیاما پش.. . نداره ی آره سود-

  ... به خاطر بچه دیصورت شا
  

 بلند شد لمی موبای زدم نخندم که صدایداشتم زور م...  ام گرفت خنده
  :گفتم...  از جاش تکون نخورد لیدن... 

  
  ... خوره ی داره زنگ ملمی موبا-
  
  ! به درک-
  
  ... کار واجب داشته باشه ی کسدیشا! ی دن-
  

  :دیچی سالن پی مت توی و صداریغامگی پی رفت رویگوش
  
 نی ماشی دختر جاگهی پس؟ بدو دییکجا...  هستم ویمت...  افسون جان -

 دن به ی رو مزمونی ممی برسرید...  رستوران ی رزرو کردم توزیم! بده
  !مای مونی جا می بینیشب ولنتا!  هاگهی زوج بدبخت دهی
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چون !  در موردم بد قضاوت کنهدمی ترسی نمگهید...  نگاه کردم لی دنبه
 نگاه به من کرد و هی.  کندواری سرشو از دلیدن.  نبودیزی چنمونی بگهید
 بلند ی و با صدای دفعه هجوم برد سمت گوشهی ... ی نگاه به گوشهی

  :گفت
  
  ... و نگاه کن نیحاال بش!!! نهی شوهر اانی پس جر-
  

  : دلم فقط گفتمیتو...  رو برداشت و جواب داد لیموبا
  
  !وی متچارهی ب-
  

  :دی داد کشیکی سالم و علچی هبدون
  
 بوده ی چنتونی دونم بینم! افسون همسر منه!  خوب گوش کن آقا پسر-

 ی و می کشی راهتو می کنی رو فراموش مزیاما همه چ!  هستیو چ
چون من عاشقشم  ... ی زنگ بزنشی به گوشگهی خوام دی نم؟یدیشن. یر

  !سون مال منهچون اف... 
  

 کنده واریاز د...  آخر می زده بود به سلیدن.  شدمرهی زده بهش خبهت
اما خدا .  اتاقم شدمی بهش انداختم و راهی با دلخورینگاه. شدم

 شمی آرازی می جلوستادمیا...  کردن ی دلم داشتن قند آب میشاهده تو
  کهلیدن.  شدی حواسم پرت مینجوریا.  کردن شدمشیو مشغول آرا

 چارچوب در و بهم ی توستادی زده بود اومد واوی مترخوب دادهاشو س
نگاه ازش گرفتم ...  زد یصورتش سرخ بود و نفس نفس م...  شد رهیخ

  :دیداد کش... 
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 ... ی کنی رو از ذهنت خارج می اگهی فکر ازدواج با هر کس د-

  ؟یدیفهم
  

 لیدن... هم  ی رودمی و لبهام رو کشدمی لب هام کشی روی لب پر رنگرژ
  :بلند تر داد زد

  
   گفتم؟ی چیدی فهم-
  

  : نگاش کنم گفتمنکهی ابدون
  
 کار رو نی ای جوابت رو هم بدم؟ تالفی خوایم ...ی آبروم رو برد-

   ...ارمی یبعداً سرت در م
  
  ... کنم ی که دوست داشته باشم می من هر کار-
  

  : به طرفش و مثل خودش داد زدمدمیچرخ
  
   ...ی دوست داشتی هر کاریحق ندار! یمن کاره چی تو ه-
  
 و نا خودآگاه دستامو دمیواقعاً ترس...  بلند اومد به سمتم ی قدم هابا

 دی دستامو با قدرت کشستادی صورتم که ایجلو...  صورتم کردم لیحا
 خواد چه ی دونستم مینم.  شدمرهی بهش خدهی دریبا چشما. نییپا

   ... ارهی سرم بییبال
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 لبام فشار ی که داشت لباشو روی و با همه قدرتنییشو آورد پا اون سراما
 نی رو داشتم جز ایزیانتظار هر چ!!!  منیخدا! چشمام بسته شد. داد
 بود که ادی زنقدریقدرت لباش ا.  موهام فرو کردیهر دو دستش رو تو... 

 عاشقمن ...  نداشتم یتیاما شکا. هر آن انتظار داشتم لب هام کنده بشه
 که همه بدنم کرخت ی به حددی منو بوسقهی از پنج دقشتریب... بودم  لیدن

انگار تشنه بود ... اما باز دست از سرم بر نداشت .  تختیشد و افتادم رو
  !منم از اون بدتر! ادی زیلیخ... 

  
***  

  
  ... کشم هم تورو ی به خدا که اگه حامله شده باشم هم خودمو م-
  

  : زد و گفتی مرموذانه البخند
  
  ... خونه من نیاری ی مفی تشرزمی نه عز-
  
   ...ی شدی وحشیلیخ! ـــــلی دن-
  
   ...ی کردصمی خودت حر-
  
  !وونــــــهی د-
  
  ... تو وونهی د-
  
   ...رونی برو از خونه من ب-
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  : بست گفتی که کرواتش رو می حالدر
  
   ...زمی رم عزی دارم م-
  
  !!!لی دن-
  
  !!! جانم؟-
  
  .. .نجای انی بشای ب-
  

اومد .  کردی رو چند برابر مشییبای که زییاز اون لبخندا...  زد لبخند
  : و گفتدیخم شد گونه ام رو بوس... نشست کنارم 

  
  ... افسون گهی تمومش کن د-
  
  !  خوام بشنومیاالن م ... لتویبرام بگو دال ... لی دن-
  

  به سمت جلو خمی موهاش و کمی دستاشو فرو کرد تود،ی بلند کشیآه
  :صداش آروم بود و پر از آرامش. شد

  
  ؟ی باالخره بهم مهلت حرف زدن داد-
  
  ! نشدممونی بگو تا گش-
  

  : همونطور زمزمه وار گفتی طوالنی از مکثبعد
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 فهی من حی گفتم افسون برای که عاشقت شدم فقط می از همون روز-
شته  بهتر از من دای هاتی تونه موقعیاون م!  من بسوزهی به پافهیح... 

 که عشق ییاما از اونجا...  باشه قشی که الی بره با کسدیاون با. باشه
 دلمو بهت ی همراهه نتونستم ازت بگذرم و حرفای با خودخواهشهیهم

  ...اما ... گفتم 
  
  ؟ی اما چ-
  
!  در مورد عشق تودیترد...  بودم دی تردهی خودم دچار شی پشهی هم-

 به لی تلنگر دوباره تبدهی با دمی ترسیعشق تو با نفرت شروع شد و من م
درسته !  خبر داشتمگهی دی از اون از رابطه تو با مرداریغ!  نفرت بشههی

اما من وحشت  ... ی نشدیمی صمی با کسگهی با من دی اومدیکه وقت
چون ! گهی با افراد دی بری من مسن تر شدن به راحتی وقتنکهی از اشتمدا

!  ها بهت وابسته شده بودنیلیخ. ی بودیدی ها رو چشیلیطعم عشق خ
 افکار مثل نیا! ی بدحی با من ترجیممکن بود تنوع رو به بودن دائم

همه !  بودمصی داشتنت حریاما بازم برا! دنی جوی مغزم رو مانهیمور
 خوب بود یهمه چ.  تونستن باعث بشن دست از سرت بردارمی نمنایا

ون من نتونستم باورت افس...  اومد شی پلمی فی لعنتانیافسون تا اون جر
اعتمادم ...  که از قبل داشتم بهت شک کردم یبه خاطر افکار منف... کنم 

 کردم ی شک مدیمن نبا!  گذشته خودت بودیبه خاطر رفتارا... شکست 
 خودم رو جمع کنم ی تونستم کمیدو روز بعدش وقت... اما شک کردم 

 ی گناهی بیرد روادوا. دمی رو ازش پرسزیرفتم سر وقت ادوارد و همه چ
.  راحت به تو شک کردمیلیمن خ.  زد، اما حال من بدتر شددییتو مهر تا

 قبل از رفتن به ی تونستیتو م!  دادمی دادم هم نمیهم به خودم حق م
 ی متمی بدتر اذنیا! یاما نگفته بود! ی من خبر بده ادوارد بیمهمون

افسون . دمی رسی منفجهی نتهی به امی هم تونستم با خودم کنار بیوقت. کرد
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 دمی ترسیم... خودم به درک !  تا مرز سکته رفتمکی اتفاق کوچهیمن با 
 بود که ی منفتی ذهننقدریمن ا!  تو رو مجازات کنمگناهی که بیاز روز

من . ی مونی من می و برای کردم تو پاکی به خودم ثابت می طورهی دیبا
از خودم بدم ! زنم دست و پا بی شک و دو دلی توشهیدوست نداشتم هم

همون روزا مدام .  تونستم به عشقم اعتماد کامل داشته باشمیاومد که نم
 دنی دجانیهمه شون ه ... ومدی ی ملیمیاز طرف خونواده مادرت برام ا

 فکر اومد هی.  من قبلش بهشون در مورد تو گفته بودمآخه. تو رو داشتن
 به خودم و به تو ثابت دیاب.  کردمی تو رو از خودم دور مدیبا... تو ذهنم 

 ییبا خودم گفتم اگه افسون با وجود جدا ... می کردم که واقعاً عاشقیم
 وفادار باشه اونوقت ادمیاز من و نداشتن محبت من بازم به فکر من و 

 و جو رانی امی رفتیوقت!  مونهی واسم مشهی همی شه که برای مثابتبهم 
 تو رو با ی مدتیکه برا خوشحال شدم دمی و گرم اونا رو دیمیصم

 ی با فرهنگ گرم و با محبت شرقی مدتدیتو با.  ذارمیهاشون تنها م
...  ها وفادارن، مهربونن، با احساسن یشرق. ی گرفتیخودت خو م

دوست نداشتم مثل !  خودمشی پی و برگردی بشیدوست داشتم تو شرق
م  خواستیم!  آب خوردنهی براشون به راحتانتی که خی ها باشیغرب
 شد ی باعث منیا. ی بشتی اون تربدی دست آقا بزرگ و با عقاری زیمدت

 بشه و هم من به خودم ثابت کنم شتری و خانواده بی به زندگتیبندیهم پا
 باعث شد تا تو لی دالنیهمه ا. ی تو منو دوست داریطیکه تحت هر شرا

حبت  صایاما قبل از برگشتنم با ناد...  بذارم و خودم برگردم رانیرو ا
  ...کردم 

  
  : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
  
  !!!ا؟ی با ناد-
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 اون خونه به تو ی دختر تونی ترکی و نزدنیاون آروم تر...  درسته -
  ... و به من بگه رهی نظر بگریخواستم رفتارات رو ز. بود

  
  !!! خوب؟-
  
 قدم زدنات اطی حیتو...  هات یافسردگ.  گفتی هات رو بهم مهی گر-

همه و همه  ... ای عرشری هات با امیبد خلق...  نرفتنات رونیه باز خون... 
  ... کرد یرو به من گزارش م

  
  ... بلد نبود یسی که انگلای نادی ول-
  
 بتونم نکهیبعدش هم به خاطر ا.  دست و پا شکسته بلد بود ییزای چهی -

من .  کردم و مشکل حل شدی رو قومیباهاش در ارتباط باشم فارس
   ...یتو مال خودم ... ی منزیافسون عز تو دمیفهم

  
 ی با من ازدواج کنه و تو هم داری گفتای عرشریچرا به ام...  پس چرا -

  ؟ی کنیازدواج م
  
من . ی بدای عرشری جواب رد به امی خوای به من گفته بود که تو مای ناد-

 اگه از طرف من نا نمیاما خواستم بب ... ی کنیمطمئن بودم که قبولش نم
  ... نه ای ی به عشقم وفادار بمونی بازم حاضری بشدیام
  
  !ــــــلی دن-
  
...  کرد ی نامردای نادیول! لمی وکهی رفته من ادتینکنه  ... گهی بله د-

 بشم که ری خواست غافلگیفکر کنم م...  لندن یای ی میبهم نگفت دار
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 ی و عطش برایاون همه دلتنگ!  واقعاً خشک شدمدمتی دیوقت! شدم
 هنوز دوستم ی کلمه بگهیدوباره ات داشتم، با خودم گفتم اگه  دنید

 سرد و نقدریا ... ی نگفتیچیاما تو ه. زمی ری رو به پات ماین دیدار
 نیبا ا.  کردمی شک مای نادی که داشتم به حرفای تفاوت بودیمغرور و ب

 کردن و رفتار یدور.  کردی ام موونهی کارات هم داشت دی سرهیوجود 
 یدی ترسی منکهیا!  برعکس گذشته اتقاًیدق. گهی دیا مردا بنتیسنگ
 داشتم می تصمگهید!  کار رو بکنمنی من ای ببوستت اما اجازه دادیکس

 دمیبهت بگم من به خاطر شک و ترد.  باهات حرف بزنمامیخودم ب
بعدش ! ی خواستم بهم ثابت بشه تو عشق ثابت قدمیم ... یگذاشتم بر

  !ی بال رو سرم آوردنیبدتر.... اما  ... ی بشدوباره ازت بخوام همسرم
  
  : گفتمی بغض و حسرت و ناراحتبا
  
 و ینی منو ببی اشکای تونستیچطور م! لی دنختمی من اون همه اشک ر-

  ؟یبازم ازم بگذر
  
هم ... اما مجبور بودم ...  شد تو قلب من ی می هر قطره اشک تو خنجر-
 بازم نمی خواستم ببیهم م..  .ی رو بشناستتی هوگهی دمهی خواستم نیم

...  اعتماد داشتم افسون نی به اازیمن ن!  نهای یحاضر به انتخاب من هست
 ی منو خراب کرده بودتیتو خودت ذهن ... ی کرده بودطنتی شیلیتو خ

...  
  
  !؟یومدی ی وقت دنبالم نمچی لندن تو هومدمی ی اگه من نم-
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قرار بود اگه درخواست ...  ی حرف بزنای مورد با نادنی در ای تونی م-
 ی و تو رو از پدر بزرگت خواستگاررانی اامی من بی رو رد کردای عرشریام

  ... بود نیقرارمون هم... کنم 
  

  : دستام فشردم و گفتمنی رو بسرم
  
  !ی اوه دن-
  
 تو و وونهی افسون من هنوزم د؟ی بخشی منو مگهی حاال د؟ی جان دن-
  ...ستت بدم  خوام از دینم.  هات هستمطنتیش
  
  ...بذار خوب فکر کنم ...  بذار تنها باشم -
  
  : جا بلند شد و گفتاز
  
 ات رو خودم هی خواستم هدیاما قبلش م...  ذارم یتنهات م...  باشه -

  .بهت بدم
  

 قرمز رنگ به شکل کی جعبه کوچهی ییرای وسط پذزی می شد از روخم
 رو یکی و بارفیطر یلی خی طالریدرش رو باز کرد و زنج. قلب برداشت

اشک تو چشمام .  تو پر براق بودکی قلب کوچهیپالکش . رونی بدیکش
 کارش تموم یوقت.  خم شد گردنبند رو دور گردنم بستلیحلقه زد، دن

  :پشت گردنم رو نوازش کرد و گفت.  گردنم برنداشتورشد دستاشو از د
  
. می باش جشن دو نفره داشتههیدوست داشتم  ... زمی فردا تولدمه عز-

اگه . نمی چی خونه میفردا همون بزم رو تو... درست مثل شب تولد تو 
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 وقت چی هگهیمطمئن باش د... اگه نه  ... یدی منو بخشیعنی یاومد
  ... وقت چیه!  شمیمزاحمت نم

  
ازم فاصله گرفت .  دستشو از دور گردنم برداشتن،یی رو انداختم پاسرم
 ی که دندمی بسته شدن در فهمی صدااز... بازم سرم رو بلند نکردم ... 

  ... رفته 
  

 ایخدا.  شدمرهی بزرگ گل سرخ خی کاناپه و به دسته های شدم روولو
تا .  من قانع کننده نبودی برالی دنلیدال!  کردمی کار می چدیبا

من .  کردم اما نه اونقدر که همه حق رو به اون بدمی درکش میحدود
 یفقط م...  کردم ی فکر نمندهی کردم به آی شروع به افسونگریوقت

 کردم که ی وقت فکر نمچیه!  رو از راه به در کنمهاخواستم همه مرد
 خودم ساختم برام ی که برایاهی ممکنه دل ببندم و بعد پرونده سیروز

 ی می کردم که تا آخر عمر مجرد باقی فکر منی به اشهیهم. دردسر بشه
رفتم .  کنمیودمو تباه م خندهی دارم آینجوری دونستم ایچه م. مونم

 ی غذاهی. دی ترکی داشت مخچالی لی سر دنصدقهاز ...  آشپزخونه یتو
 از یزی ، اما نه چزی کردم و نشستم سر می خودم سرهم بندیساده برا

!!  فکر کنملی جز دنی و کسیزی تونستم به چی رفت و نه می منییگلوم پا
همه شهر ...  سالن  و رفتم سمت پنجرهزی میلقمه غذامو پرت کردم رو

 ینم.  غرق نور بشهینجوری شد دل آدما هم ایکاش م... غرق نور بود 
 واقعاً ای می کنی واسه خودمون سخت مویدونم ما آدما خودمون همه چ

 فردا شب دلمو گرم کرد، ادی.  گرفتمی رو میی نهامی تصمدیبا!! سخته؟
 رو به زیهمه چ تونستم برم و یم ... لی رفته بود؟ تولد دنادمیچطور 
 مدت هی. آپارتمانم رو عوض کنم ... نرم تونستم هم یم.  بسپارمیفراموش

 یزی چلیدر مورد محل کارم هم دن.  هم خونه بشمگهیبرم با چند نفر د
 جا رو هیبعد هم واسه خودم .  کردم خودمویگم و گور م...  دونست ینم
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همه ... رو بلده  دانشگاه لیدن! ؟یاما دانشگاهم چ...  گرفتم یتنها م
اما تا  ... رمی بگیلی تحصی مرخصنکهیمگه ا.  شناسهیاستادها رو هم م

 لی دنیشیری از سیمی اگه ندیشا!  محاله دست از سرم بردارهلیدن! ؟یک
چقدر وقت !!! مامانم...  شد ی بدبخت نمنقدریرو پدرش داشت مامانم ا

 عوض کردم و لباس...  اتاق ی رفتم توعیسر. بود بهش سر نزده بودم
   ...رونیزدم از خونه ب

  
***  

  
حرف زدن !  سبک تر شده بودمیلی صورتم پاک کردم، خی از رواشکامو

 ی خوام چی دونستم میحاال خوب م.  کردی آرومم مشهیبا مامان هم
 رو گرفتم، بعد وی و شماره متدمی کشرونی بفمی کی از تومویگوش! کار کنم

  :دیچی پی گوشی تودشی پر از تردیاز سه چهار بوق صدا
  
   بله ؟-
  

  : ام گرفت و گفتمخنده
  
   بوکس؟سهی کی چطور-
  
  : داشت گفتدی که هنوز تردویمت
  
   افسون؟ی خودت-
  

  : و گفتمدمی غش خندغش
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  !؟یچطور...خودمم ...  آره ترسو -
  
...  بود؟ انفاکتوس کردم دختر ی کنیا!!  بگم من به تو؟یچ...  که ی ا-

  ! شدمجی گی من حساب؟ی شوهر کردی ک تو؟ی گرفتگاردیباد
  
  !ساکت باش اجازه بده من حرف بزنم! وی مت-
  
  ... نگرانت شدم !! ه؟ی چهی قضنمی بگو بب-
  
   طرفو؟ی نشناخت-
  
  . شدمی شوکه نمنقدریاگه شناخته بودم که ا!  معلومه که نه-
  
  و؟ی متیی االن کجا-
  
   ... می با ربه کا رستوران-
  
  ن؟ی شام خورد-
  
   ... میره منتظر دسر آ-
  
   ... نمتی ببدی بان؟ی آپارتمان من بخوری شه دسر رو توی م-
  
  ؟ی حرف بزنیخوای نم-
  
  .  گمی برات موی همه چیای اگه ب-
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   ... می افتی خب، ما االن راه میلی خ-
  
  فعالً ... نمتی بی پس م-
  
   ... ی با-
  

 اجرا ی برایادی زیبر نامه ها...  رو قطع کردم و از جا بلند شدم یگوش
  ... داشتم 

  
***  

  
 و ربه کا رو وی از متییرای پذلی و وسادمی زود به آپارتمانم رسیلیخ

 به ی رو هم با وسواس و دقت خاصلی دنیی اهدایفراهم کردم، گل ها
...  بود زی عزیلی برام خزشیهمه چ. ادی سرشون نییاتاقم بردم که بال

زنگ در که به صدا در ... مدنشون  و نشستم منتظر اودمی پوشیلباس مرتب
 می دونستم تصمینم.  گرفتمیتازه داشتم استرس م ... دمی از جا پرداوم

!  حساب باز کنموی کمک متی تونم رویتا چه اندازه درسته و تا چه حد م
. ستادمی در منتظرشون ای و باال رو با هم باز کردم و جلونییدر پا

 ی همون جورقایربه کا دق.  شدنادهی باال و از آسانسور پدنیباالخره رس
 ، ی شونه ای موهاش تا رو،ی و دوست داشتنبایز!  کردمی که تصور مودب

 رنگ آسمون و یچشما...  بود رهی تییحالت دار با فر درشت به رنگ طال
صورت .  کم کک مک داشتهی برجسته و خوش فرمش ی گونه هایرو

 همون لحشه حس کردم  بود که ازی بامزه و دوست داشتننقدریگردش ا
 دوستانه یبا لبخند!  نقص بودی بلکشی بلند و ههمقدش ! دوسش دارم

  :دستم رو جلو بردم و گفتم
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  ! باهات واقعاً خوشبختمییاز آشنا!  ربه کای خوش اومدیلی خ-
  

  : دوستانه دستمو فشرد و گفتی کا هم با لبخندربه
  
واقعاً دوست !  کردی میلی رو خفتیمت تعر!  افسوننطوری منم هم-

  ...  خوشحالم یلی و االن خنمتیداشتم بب
  
  !مت اغراق کرده! زمی عزی مرس-
  

 لبخند زد و همراه مت که تا اون لحظه سکوت کرده بود وارد مهربانانه
  : تکون داد و گفتیمت سر. خونه شدن

  
  ! بودمی فکر کنم من نامرئ-
  

  : و گفتمدمی کشدستشو
  
   ... ی اومد تو خودتو لوس نکن، خوشای ب-
  

وارد آشپزخونه شدم و .  نشستنی راحتی مبل های دو وارد شدن و روهر
  :گفتم

  
 دیحاال به جاش با! نی به خاطر من از دسرتون گذشتن؟ی خوری می چ-

  . کنمییرایازتون مفصل پذ
  
  : بدون تعارف گفتویمت
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   ربه کا؟یتو چ ... هی من قهوه برام کاف-
  

  :اخت و گفت باال اندی کا هم شونه اربه
  
  ... همون قهوه خوبه -
  

. رونی رفتم بختمی براشون قهوه اماده کردم و سه تا فنجون رعی و سرتند
  : صبرانه گفتی بویمت
  
 بود که هم ی کنیا ... ستیشوهرت که ن!   چه خبرهنمی کن ببفی تعرای ب-

  !ستیشوهرته هم اونقدر تعصب داره هم تو خونه ات ن
  

 بود و رهی خوی سکوت به من و متیربه کا تو... م  زدم و نشستی تلخلبخند
  :گفتم.  بکنهی خواد دخالتیمشخص بود نم

  
 هم بهیغر.  من فعالً ردش کردمیول...  خواد بشه یم ... ستی شوهرم ن-
  !پدر خونده ام! کی مجستلیدن ... شی شناسی مستین

  
 اونم دمی حالت ربه کا فهمدنیاز د.  دهن هر دوشون با هم باز موندنباریا

  : گفترتی با حویمت.  منو و پدر خونده ام بودهانی در جرشیکم و ب
  
   ممکنه؟یزی چنی مگه چنی ول-
  

  :دیپرس...  به عالمت مثبت تکون دادم سرمو
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   چطور؟-
  

 تا عاشق طنتامی کردم، از شفی رو براشون تعرزی و همه چدمی کشیآه
 رفتنم و رانیا. مونیی و جدای بعدم نقشه دوروثلفی با دنمیشدنم و نامزد

  : نفسشو فوت کرد و گفتوی حرفام تموم شد متیوقت... دوباره برگشتنم 
  
  ! چقدر اتفاق!  واو-
  

  : دادم و گفتمهی به گشت کاناپه تکسرمو
  
   ... زی و گربیهمه ش انتقام و تعق!  مونهی کتاب مهیمثل ...  آره -
  
 چرا گهیپس د ... ینمویتوام که پش! مونهیاون که پش! ه؟ی حاال قصدت چ-
  .گهی دری بگتویی نهامی تصم؟ی شدجیگ
  
  ... گرفتم -
  
   عمارت اون؟ی ری م؟یمی چه تصم-
  
  ... نه -
  
  !؟ی نه؟ پس چ-
  
 هی ای ی اپارتمان اشتراکهی برام ی تونی منمی خواستم ببی موی راستش مت-

   ؟ی کندای خوب پونیپانس
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  : گفترتی با حویمت
  
  ختر؟ دی کار کنی چی خوای م-
  

  : انداختم رو پام و گفتمپامو
  
  ... خوام محو بشم ی م-
  
  ؟ی کنتی اذی خوای افسون هنوزم م؟ی ثابت کنوی که چ-
  
  ... دل کنم هی دلم رو دیبا! مجبورم ... وی متستی نتی اذ-
  
   با آزار دادن اون؟؟ی که چ-
  

  : کا وارد بحث شد و گفتربه
  
اون مرد !  خودخواهنیلیمردا خ!  دم به افسون متی من حق رو م-

.  دل خودش آروم بشهنکهی ای کرد برادشیبدون توجه به رنج افسون تبع
  .  رنج بکشهیپس حاال حقشه که کم

  
  : چپ چپ نگش کرد و گفتویمت
  
  !توام!  ربه کا-
  

  : و گفتدی کا خندربه
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  ! حقوق خانوما وسط باشه منم هستمی هر جا که پا-
  
  : سمت من و گفتدی چرخویمت
  
  !؟ی بشه؟ تا کی که چی خودتو گم و گورر کنی خوایحاال م -
  
 ی آگهدی باای ؟ی رو سراغ دارییجا...  کنم ی اونشو بعداً مشخص م-

  ! فردا منتظرمهلی ، دنویبدم؟ من وقت ندارم مت
  

  : گفتعی کا سرربه
  
 دادم حی قبلش من ترجم،ی کنی عروسگهی قراره تا شش ماه دوی من و مت-
   ... ی هم خونه من بشهینظرت چ. ودم باشم آپارتمان خیتو
  
  : هم دنبالش گفتویمت
  
 به ربه کا کمک ی تونی اجاره می هم خوبه، هم تویلی آره اتفاقا خ-
  .ستی شبا تنها نگهی اون دنهی هم ا،یکن
  
  : گفتمی خوشحالبا
  
  . شمی به نظرت من مزاحم خلوتتون نمیعنی ن؟ی مطمئن-
  
  : بدون خجالت گفتویمت
  
   ... ی راحت باشی تونی آپارتمان منه، اونجا تو میت ما دو تا تو خلو-
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  : و گفتدی کوبوی متی به بازوی کا مشتربه

  
  ...  منحرف -
  

  : گفتمی و من با خوشحالدمی سه خندهر
  
 کارت لطف نیبا ا.  روز بتونم جبران کنمهی دوارمیام!  ربه کای وا-

  .ی کنی به من میبزرگ
  
  : گفتویمت
  
   بشه؟التیخی بشهی همی برالی دنی ترسیتعارف ، تو نم دور از -
  
  ...  گم ی فکر اونجاشو هم کردم، بعداً براتون م-
  

  : کا از جا بلند شد و گفتربه
  
فردا صبح به . می رو جمع کنلتی بلند شو تا وسا؟ی هستی پس منتظر چ-

 ی چون من بعد از ظهر پرواز دارم برامی عجله کندیبا. می بریکمک هم م
  .ستمی نیدو روز ... سیارپ

  
  : بلند شدم و گفتممنم

  
 و با داداشت حرف ی کنی بازی پارتدی باویفقط مت ... هی خوبیلی فکر خ-

  . بدهی که فردا بهم مرخصیبزن
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  : کرد و گفتی پوفویمت
  
  ؟ی چگهید!  باشهنمیا ... سی رئنی فعالً که شما دو تا شد-
  

  : کا گفتربه
  
  !ن پاشو کمک کنکهی اگهی د-
  

****  
  
  ... ممنونم مت -
  

  : دستاشو تکوند و گفتمت
  
 ی رو با من در بندازاروی نیباز ا! اما حواست باشه!  نکردم کهی کار-

  ! دونم و تویمن م
  

  : و گفتمدمیخند
  
  !!د؟ی بگم ببخشدیصد بار با! وونــــهی د-
  
  ... داره ی دست از سر تو بر نمدمی که من دی اون-
  
   ...ستی بند نیی جا دستش بهی آره ول-
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  : سمت ربه کا و گفتمدمی در سکوت سرشو تکون داد ، چرخمت
  
  ... شه ی تنگ می مدت جات حسابنی ببخش ربه کا ا-
  

  : از هم باز کرد و گفتشوی صورتی لبهالبخند
  
  ره؟ی گیمگه چقدر جا م ... ی نداشتشتری لباس که بکهیچهار تا ت!  اوه-
  
  ... در هر صورت -
  

  :به کمرم زد و گفت ی اضربه
  
 ی شم اگه بتونم کاریخوشحال هم م ... ی بکنخودی خواد فکر بی نم-

  ... بکنم وی دوست متیبرا
  

 و دیغش غش خند...  ابرو باال انداختم طنتی کردم و با شوی به متینگاه
  :گفت

  
  ... ها ری نگافهیواسه من ق!! ه؟ی چ-
  

 گرفتم و دی کشی رو به سمت در ملشی ربه کا رو که داشت وسادست
  :گفتم

  
 رو تنها نجاینرفته برات دلتنگ شدم، ا!  خطر باشهی سفرت بدوارمی ام-

  .دوست ندارم
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  : اعتراض کردویمت
  
وگرنه خودم !  های ربه کا رو به خودت وابسته کنی اول نخوانی از هم-
  !ابونی اندازمت تو خیم
  

 از خونه ویت گونه من همراه مدنی و ربه کا بعد از بوسدمی سه خندهر
  . خارج شد که به سفرش برسه

  
 کی.  رو گرفتممی تصمنیبه نظر خودم که بهتر!  داشتمی احساس بهترحاال

اما دلم رو .  انداختی هم منو عقب نمیلی از دانشگاه خیترم مرخص
  . بودنیقدم دوم تماس گرفتن با کروال!  کردیخنک م

  
 دونستم بار اول یم.  رو گرفتملشی رو برداشتم و شماره موبایگوش

 ی ذاشت و هر از گاهی ملشی رو کنار وساشی ده چون گوشیجواب نم
 ساعت کی. رهی موندم تا خودش تماس بگی منتظر مدیبا.  زدیبهش سر م

 من خوشحال ی صدادنیاونم از شن.  جواب دادمجانیبعد زنگ زد، با ه
ه و  کنی رو خالجاناتشی گردم، گذاشتم هیشد و گله کرد که چرا بر نم

 که یفی رو گفتم، از نقشه ام گرفته تا وظازیبعد از اون من براش همه چ
 زده رتی حدی حرفامو شنی وقتنیکروال.  خواستم انجام بده برامیم

  :گفتم... سکوت کرد 
  
   گفتم؟ی چیدیفهم! نی کروال-
  
  ! خانومی ول-
  
  !نیهم ... ی کنی که گفتم رو می کار-
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  ... چشم -
  
!  چک کنهتوی بهت شک کنه و گوشی خوام کسیکن ، نم نوی شماره منو س-

 بار بهت زنگ هیهر چند وقت !  هم باشهتیحواست به گوش! حفظش کن
  ...گوش به زنگ باش .  زنمیم
  
  ! چشم خانوم-
  
  ... حاال برو به کارات برس ...  دختر خوب نی آفر-
  

ب  که اضطرانقدریا.  اولی روزانی سه روز اول سر کار شده بودم عدو
 که با خودم نقدریاما کم کم ا.  تونستم درست به کارام برسمیداشتم نم

از خونه ربه کار که .  باشم بهتر شدملکسی کردم ریحرف زدم و سع
 ری که نکنه غافلگدمیی پای شدم تا سر کار مدام اطرافم رو میخارج م

 بهش ی گذشت و من چقدر غصه خوردم که نتونستم حتی دنلدتو! بشم
خطم رو هم عوض . رفتمی پذی مدیبا...  سرنوشت بود نی، اما ا بگمکیتبر

 ری ، ربه کا و اموی ، متنیکرده بودم و شماره اش رو فقط و فقط کروال
 دهن ای عرشریالبته اگه ام!  برسهلیمحال بود به دست دن.  داشتنایعرش

بعد هم قهر ! دی فقط سرم داد کشدی من رو شنمی تصمیوقت. د کری نمیلق
 بده دوباره خطم رو لیماره ام رو براش فرستادم و گفتم اگه به دنش. کرد

 کارساز دمیفکر کنم تهد.  دمی به اون هم خبر نمنباری کنم و ایعوض م
 هم باهام ای عرشریالبته ام.  نشدلی از دنی هفته گذشت و خبرهیشد، چون 

ن با  اوی بود که با گوشنی که باهام گرفت به خاطر ای و تنها تماسبودقهر 
 برام هی قضنیفعالً ا!  و بسنیهم. آقا بزرگ و بعد هم خاله ها صحبت کنم
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...  بود که خودم گرفته بودم یمیمهم تصم.  نداشتیادی زتیاهم
  ... بره شی بودم نقشه ام بدون نقص پدوارمیام
  

***  
  
  .ستی خوب نچی خانوم، آقا حالشون ه-
  
  شه؟یزیچ!  شده مگه؟ی چ-
  
 ی راست مهی خونه انی ی هم میرن سر کار و وقت یم!  خورنی غذا نم-

 ای کنه باهاشون حرف بزنه ی جرئت نمیکس...  اتاقشون یرن تو
دو نفر از خدمتکارها که اون اول رفتن براشون غذا بردن ! طرفشون بره

 شدن بهشون رو کی روزا جرئت نزدنی مارتا هم اهیدا! رو اخراج کردن
  ...ندارن 

  
  : زدم و گفتملبخند

  
  ! خوبه-
  
  ! سوزهی خانوم من دلم براشون م-
  
  ! دخالت نکنستی که به تو مربوط نیزیتو چ ... نی کروال-
  
   ...دی بله خانوم ببخش-
  
   هان؟ست؟ی که نی از زن و دختر خاصی خبر-
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  ... خونه نذاشته ی پاشو توی خانومچی وقته هیلیخ!  نه خانوم-
  
   ...ی اون دوروث-
  
  : وسط حرفم و گفتدیپر
  
 جشن ندهی هفته آی راحت ، خانوم دوروثالتونیخ!  نه خانوم-

 گفتن حاضر هی که به دادمیاما شن... آقا هم دعوت دارن ... ازدواجشونه 
  ... برن ستنین

  
  : لب گفتمریز
  
  ! شدهای پس تارک دن-
  

  : متوجه نشد و گفتنیکروال
  
  د؟ی ببخش-
  
واست رو بهش  جور حنیهم ... نیکارت خوب بود کروال ... یچی ه-

 عی شه سری زن به خونه باز مهی ی داره پایجمع و کن و اگه حس کرد
  ...منو خبر کن 

  
  ... چشم خانوم -
  
  ... بشه ضی خوام مرینم...  رو هم داشته باش ی دنی هوا-
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  : گفتدی تردبا
  
  ... کنم خانوم ی می سع-
  

ته  ناراحلی دننکهی از ادی دونستم بای رو قطع کردم نمی گوشیوقت
 رو لی دنمی دونستم گم شدن ناگهانیمن م.  ناراحتایخوشحال باشم 

 یفقط نم...  رو انجام دادم سکی رنیاما ا.  کنهی نابود میداغون و حت
 به خاطر افکار مردونه لیدن.  حرفم بمونمی تونم روی میدونستم تا ک
 دیاون با شک و ترد! اونم شش ماه!  شد من عذاب بکشمیخودش راض

...  فقط مردا درکش کنن منو از خودش جدا کرد دی که شایلیالهاش و د
 کار نی دلم خنک بشه انکهی ای زنونه خودم و صرفاً برالیحاال منم با دال

  !ی مساوکی کی! رو باهاش کردم
  

***  
  
 گذشت، عصر بود و همراه ربه کا ی ملی دنی ماه از گم شدن من براکی

ربه کا . می خوردی متیسکوئی و بی و چامی تراس خونه نشسته بودیتو
 داشت با خوندن مجله مد منو از فکر خارج کنه اما من همه فکرم یسع

 وقتا یاونقدر که بعض...  تنگ شده بود یلیدلم براش خ.  بودلی دنشیپ
 یبه سخت.  بشم و بلند شم برم دفتر کارشی همه چالیخی زد بیمبه سرم 

 یر خودم هر از گاهغرق افکا ... رمی خودم رو بگی تونستم جلویم
 از جا غشی جی با صداهوی دادم که یجواب ربه کا رو با آره و نه م

 یآه خدا. دمی رو دوی و متدمینگاهش به گشت سر من بود، چرخ. دمیپر
 و ی جدنی ما بی ورم کرده بود و با حالتیسابپلک چشم چپش ح! من
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له رو پرت  مجیربه کا با نگران.  شده بودرهی به من خنهی دست به سیشوخ
  : بلند شد و گفتزی میکرد رو

  
  !!!چه به روزت اومده؟!  مت-
  
  : ها نشست و گفتی از صندلیکی ی کامالً خونسرد روویمت
  
  !ستی نیزی نگران نباش چ-
  
  ؟ی شده؟ دعوا کردینجوری پس چشمت چرا است؟ی نیزی چ-
  
 ی داشت و در همون حالت جواب ربه کا رو می چشم از من بر نمویمت

  :، گفتداد
  
   ربه کا؟ی مو بکشی بلد-
  

  : کا با تعجب گفتربه
  
  !!؟ی چ-
  
  : من اشاره کرد و گفتبه
  
 باعث شده نیبب!  دختره رو دونه به دونه بکننی ای بلند شو موها-

  ! فتهی بیعشقت به چه روز
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 دستشو آورد باال و ویمت! وی به من نگاه کرد و من به متری ربه کا متحنباریا
  :گفت

  
   ...ی از فضولرهی می االن منمیا!  بهش نگاه نکنینجوریحاال ا خوب -
  

  : جلو و گفتمدمی کشمویصندل
  
   شده مت؟ی چ-
  

  : و گفتزی می گذاشت رودستاشو
  
  ... تون اومدن دفترم ندهی پدر خونده گذشته تون و همسر آ-
  
  : گفتمرتی حبا
  
  !!!!؟ی چ-
  
   ... یدی که شننی هم-
  
  : استرس گفتمبا
  
  !!!ت می وا-
  

  : نگام کرد و گفتی چشمری زمت
  
  !!ه؟ی چ-
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  ؟ی نکنه بهش آدرس منو گفت-
  
  ! معلومه که نگفتم-
  
  ... من ی خدایوا!!  کرد؟دای اون تو رو از کجا پ-
  
 یاون شب که من زنگ زدم رو!  سوال داشتی کرد جای نمدامی پ-

  مگه نه؟...  شناخت یمنو از قبل م!  تو اسمم افتادیگوش
  
  ؟ی تو همون متدی از کجا فهمیول... ره  خوب آ-
  
 کرد دایدفترم رو پ... بعدش هم باالخره همکارمه  ... یکی در تاریری ت-

  ...و اومد سر وقتم 
  

 مت ی با انگشتش ورم چشم مت رو لمس کرد که اخمای کا با نارحتربه
  :در هم رفت و گفت

  
  ! نکن درد داره-
  
  ! موقعهی نشه کبود...  بذارم روش ارمی بخی رم ی م-
  
  ... شه ی م-
  
  ... بهتره ی باالخره اون طور-
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  : کا رفت و من با بغض گفتمربه
  
  ن؟ی شدری شد آخه؟ چرا با هم درگینطوریچرا ا!  متاسفم مت-
  

  : گرفت و گفتزی می از رودستمو
  
 فیفعالض به خودت مسلط شو تا برات تعر ... ی خواد متاسف باشی نم-

  !کنم
  
.  مات و کوتاه لب تراس رفتمی هاشهی و به سمت ش جا بلند شدماز

.  نداشتنیی پاابونی تا خیادیآپارتمان ربه کا طبقه دوم بود و فاصله ز
 پر از ی اسهیربه کا با ک.  در حال گذر شدمی هانی ماشیمشغول تماشا

منم حس .  ها شدمخی با وی برگشت و مشغول ماساژ دادن ورم چشم متخی
پس برگشتم و .  لرزهی بدنم از درون نمگهیو د حالم بهتره یمکردم ک

 پس زد ی به من کرد و دست ربه کا رو کمی نگاهویمت...نشستم کنارشون 
  :و گفت

  
  !رهی گیدرد م...  آروم -
  
  : ترس گفتمبا
  
  !! خوب؟-
  
 ی آوردن داخل دفتر و بفی تشریآقا مثل ببر زخم ... گهی دیچی ه-

مراجع هم ...  اتاق من یومد تو اچارهی بی منشی و داداغیتوجه به ج
  !داشتم اون موقع
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   خوب؟-
  
بعد در اتاق رو ...  از مراجعم خواست تنهامون بذاره ی رسمیلی خ-

  :اومد طرف من و گفت...  به هم دیکوب
  
  !!! فقط بگو کجاست-
  

  :گفتم
  
  !!!؟ی ک-
  
!  ندادمیاما شانس آوردم هول نشدم و سوت.  خوادی دونستم تو رو میم

  :دی داد کشدی متعجبم رو دافهیق یوقت
  
  !!! گم افسون کجاست؟یم!  خودتو به اون راه نزن-
  
  :رفتم به طرفش و گفتم. رونی اومدم بزمی خونسرد از پشت میلیخ
  
  ... هم کالس من بود فقط ی روزهی از کجا بدونم؟ افسون دی من با-
  
  : و گفتدی مو چسبقهی دفعه هی

  
مطمئنم ... دم با تو قرار داشت  افسون بوشی که من پی شب آخر-

تو حتماً ازش خبر !  شدهدیبعد از اون شب افسون ناپد!!! یخودت بود
   ...یدار
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 ام قهی کردم دستاشو از ی که تالش می کردم خودمو نبازم و در حالیسع

  :باز کنم گفتم
  
 سرش یی چه بالنیبب!  تو بودشیاون پ!!  بدونم؟دی من از کجا با-

  ...ده  که ولت کریآورد
  

 نیدست خوش فرمشون رو بردن باال و ا. نهی هم چشمتون روز بد نببعدش
  !بال رو سر چشم بدبخت من آوردن

  
 ری زمی و زدمی به هم کردی لحنش با مزه بود که من و ربه کاه نگاهنقدریا

  :دیغر... خنده 
  
تازه  ... نی بخنددیمن چشمم شده اندازه نخود شما با!  خنده هم داره-

 ذارمت به ی گفت فکر نکن مرونی خواست از در اتاقم بره بیهم م یوقت
  . کنمی مداشیپ ... یمن مطمئنم تو از افسون من خبر دار! حال خودت

  
 نیسرم رو گرفتم ب.  شدمقراریباز ب. باز دلم تنگ شد. دی قلبم لرزباز

  :دستام و گفتم
  
  !چقدر بال سرت اومد از دست من!  متدی ببخشدی با-
  
  ... کنم ی باهات حساب م بعداً-
  

  : و گفتدی کوبوی متی بازوی توی کا مشتربه
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...  بذار کارمو بکنم نیحاال هم صاف بش.  ارزش نکنی کار خودتو ب-
  ! شه چشمتیاالن کبود تر م

  
 لیدن! واقعاً عذاب وجدان داشتم.  بدون حرف نشست و چشماشو بستمت

  ... زده بود به سرش 
  

  : گفتویمت از چند لحظه سکوت بعد
  
 ترسم یم ... نمی بی مرونیربه کا رو هم ب. نجای اامی مدت نهی بهتره من -
  ... دنبالم فتهیب

  
  . شمی شرمنده مشتریهر چند من ب...  بهتره ینجوریا...  آره -
  
  : و ربه کا همزمان گفتنویمت
  
  ! اَه -
  
  : خنده دستمو باال گرفتم و گفتمبا
  
   ...ممی تسل-
  
  :ا رو پس زد و گفت دست ربه کویمت
  
  ...منجمد شدم ! هی کاف-
  

  : سمت من و گفتدی چرخبعد
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  !؟ی باشی مخفی خوای می تا که؟ی چمتی تصم-
  
  ! ماه گذشتهکیاما اآلن تازه ...  هدفم سه ماه بود -
  
  ... کنه دای پخی ترسم کار بی م-
  
  ؟ی مثالً چ-
  
 کنه چون ی مداتیدر اون صورت راحت پ.  گزارش کنهسی مثالً به پل-

باالخره اون . ادی شرکت هم بدیاصالً شا...  شرکت ثبت شده یاسمت تو
  . شهی من حساب می از محل کار هایکیشرکت هم 

  
   کار کنم؟ی چی گی خوب م-
  
 دای گم هر آن منتظر باش که سر و کله اش پیاما م...  دونم ی من نم-

  !بشه
  
برو بده به  ... سمی نویاستعفامو م ... امی ی سر کار نمگهی من دوی مت-

  ...برادرت 
  
  !!!؟ی چ-
  
 بمونم پس انداز نجای که اگهی دو ماه دیکی یبرا ... نهی کار همنی بهتر-

   ...لی دنشی رم پیبعدش هم که م. دارم
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  ه؟ی از چی دونی ترس من م-
  
  ؟ی از چ-
  
 تونیاونوقت کل زندگ!  باز اون تو رو رد کنهششی پی ری می که وقت-
   ...ی و نازکش شه نازیم
  

  : و گفتممیدی ربه کا خندهمراه
  
  !شهی همیبرا ... رانی گردم ای اگه باز بخواد ناز کنه بر م-
  
   ...می کنشی هر طور شده راضدیپس با!  اوه اوه-
  

  : باال انداختم و گفتمییابرو
  
  ! از خداش هم باشه-
  
  :م ربه کا شدم و گفتتی سوئی آشپزخونه نقلی حرف راهنی دنبال ابه
  
  ... شام امشب با من -
  
  . سر کار هم نرفتم و اسمم از شرکت هم حذف شدگهی بعد از اون شب داز
  

****  
  
  ...الو خانوم ...  الو -
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  : رو روشن کردم و گفتمی عسلی تخت، آباژور روی نشستم روخیس
  
  ؟یی تونی کروالن،ی کروال-
  

 ی حسابنیم هیبرا.  و بغض بودی پر از استرس، ناراحتنی کروالیصدا
  :دی لرزیم
  
  ... آقا ...  خانوم -
  
  : و گفتمدمی جا پراز
  
  ؟ی آقا چ-
  
! رانی انی فرداش برنی خواستی شدن که شما می آقا باز مثل اون شب-

  ... از اون شب هم بدتر یحت.  خرابهیلیحالشون خ
  
  ؟ی گی می چنمی درست حرف بزن ببنی کروال-
  
 اتاقتون و چند یرفتن تو. خونه آقا مست مست اومدن شی ساعت پمی ن-
 گهی و دو سه نفر دهیمن و دا. دنی کشادی بعد شروع کردن به فرقهیدق

 ی مهیآقا گر.  اتاقتون رو شکستنلی توجه به ما همه وسایب.  اونجامیرفت
  !!!کردن

  
 یمن بد تر از اون دلم داشت م ...دی که گفت بغض خودش هم ترکنویا

  :تم تخت و گفیولو شدم رو. دیترک
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   االن حالش چطوره؟نی کروال-
  
بهشون .  سرشونی زنگ زد پزشک اومد باالهیدا.  بد بودیلی حالشون خ-

خانوم حال . دنی از لباساتون بغل کردن و خوابیکی.  کردنقیمسکن تزر
  . نی کنم برگردیخواهش م...  بده یلیآقا خ

  
بلند  خواست یدستمو مشت کردم، چقدر دلم م.  دهنم رو قورت دادمآب

!  زود بودیلیهنوز خ... اما هنوز زود بود .  پرواز کنملیشم و به سمت دن
  : و گفتمدمی کشیآه سوزناک

  
 یچ. نی صبر کندی باگهی کم دهی! امی ی میبه زود ... نی کروالامی ی م-

   حالش بد شد؟ نقدریکه ا
  
 بهشون گفتن ی ولن،ی کردی که کار می رفتن همون شرکتنکهی مثل ا-

خانوم دلم . زنی باعث شده بود به هم برنیهم. نیه استعفا دادچند روز
  . بودمدهی حال ندنی رو به اشونیتا حاال ا!  سوزهی آقا میبرا

  
  .  دوممم سوزناک تر بودآه
  
  باشه؟...  فردا صبح منو از حالش با خبر کن ن،ی کروال-
  
  ...  باشه چشم خانوم -
  
  ... شن یوزا تموم م رنیا.  حاال برو بخواب، نگران هم نباش-
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  ...  بله خانوم -
  
   ...ری شبت بخ-
  
  ... شب خوش -
  

 بغلم و اجازه دادم اشک ی تودمی رو قطع کردم، بالشم رو کشیگوش
 کار یمن دارم با تو چ!! ؟ی تو با من چه کردلیدن!  کنهسیصورتم رو خ

  !!!  کنم؟یم
  

 گهی دلیدن!  آروم شدیبی غربی به شکل عجی اون روز همه چیفردا
با ...  خورد یغذاشو مثل گذشته م...  اتاقش حبس نکرد یخودشو تو

 ی کس لبخند رو روچی هنی به قول کروالگهیاما د.  کردی نمی تندیکس
...  خونه ومدی ی رفت سر کار میم ... یشده بود آدم کوک. دیلبهاش ند

  ... و بس نیهم ... دیخوابیم...  خورد یغذا م
  

 شب به مهیهر شب تا ن. دمی کشیشتم عذاب م داگهی دنطرفی هم امن
 کردم تا بتونم کارم رو ی شدم و از خدا طلب صبر می مرهیآسمون خ
 و هم عذاب به خاطر یهم دلتنگ... اما باالخره صبرم تموم شد . تموم کنم
 قسمت آخر رمی بگمی و تصمادی باعث شد دلم به رحم بلی دندنیعذاب کش

 ی و ربه کا حسابویمت. وعدش انجام بدم زودتر از میلی رو خمبرنامه 
 خسته لی دنی هازی و گربی هم از دست تعقویچون مت... استقبال کردن 

ربه کا هم که . دهی دقبشی تعنی رو در حلی گفت بارها دنیم. شده بود
 یبرا ... لی دنیدلش سوخته بود برا! زن بود و زن از جنس احساسه

 ی کارنیاول. لی دنشی برگردم پ خواستن زودتری شادبا هم هر دو نیهم
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عادت داشتم بهش تک بزنم .  بودنی دادم تماس با کروالی انجام مدیکه با
  ... تک زدم و نشستم منتظر ...  گرفت یبعد خودش تماس م... 

  
  : جواب دادمعیسر...  بعد بود که زنگ زد می ساعت و نکی

  
  ... الو -
  
  ...سالم خانوم ...  الو -
  
  چه خبر؟ ... نی سالم کروال-
  
 چیه... مثل قبل هستن ... آقا رفتن سر کار ...  آرومه خانوم زی همه چ-
  ... نکردن یرییتغ
  
  ... گردم ی من بر میبه زود ... نی نقشه است کروالی االن وقت اجرا-
  
  : زده گفتجانیه
  
   کار کنم؟ی چدیحاال من با... حاال ...  خوشحالم خانوم یلیخ!  آه -
  
 نکهیبعد از ا...  روز دوشنبه یعنی ... گهی دو روز دیبرا..  .نی کروال-
 رو از خونه هی از خونه خارج شد همه خدمتکار ها و به خصوص دالیدن

   ...ی فرستی مرونیب
  
  ...ممکنه به حرف من توجه نکنن !  خانومی ول-
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 از اخراج یکس...  بگو که من گفتم هیبه همه جز دا!  کننی توجه م-
 خودش یعی به حالت طبی که من برگردم همه چیون وقتشدن نترسه چ

  باشه؟...  گرده یبر م
  
   کار کنم پس؟ی چهی با دا-
  
 هی که دای و ازش بخوای رو وارد ماجرا کنهی خواهر دادی بای جورهی -

  ! کنهی گه که اونم بهمون کمک میحسم بهم م. رو دعوت کنه
  
  !؟ی اگه نکرد چ-
  
 گردم اما یالبته من بازم بر م!  شهیمبرنامه من خراب  ... یچی ه-
  . بشملی دنی خواد وارد زندگی که دلم می تونم اون جوری نمگهید
  
  ... کنم یمن همه تالشم رو م...  باشه خانوم -
  
  !منتظر خبرت هستم ... نی کروالی مرس-
  

 شده رهی به ربه کا که منتظر به دهنم خی رو که قطع کردم چشمکیگوش
  :بود زدم و گفتم

  
   ...دی خرمی بردیبا ... می پاشو بر-
  

  : و گفتدی کا از جا پرربه
  
  پس باالخره درست شد؟!  منی خدای وا-
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  . شهی درست میاما احتمال قو ... ستی نی هنوز قعط-
  

 از جنس تافته به رنگ رهنی پهی خودم ی ربه کا به بازار رفتم و براهمراه
.  داشتی بازقهیم بود و  تا سر زانوباًیقدش تقر. دمی خری کاربنیآب
 داشتم رو هم اجی که احتی اگهی دیزایبعد از اون چ. ومدی ی بهم میلیخ

 ستم دونینم...  استرس داشتم یحساب. می و با هم به خونه برگشتدمیخر
 نه من ایآه خدا!  کنهرونمینکنه ب!  قراره باهام چطور برخورد کنهیدن
  ... حوصله ندارم گهید
  

 همراه ربه کا از خونه خارج نید از تماس کروال روز دوشنبه بعصبح
 بود که قرار ی هنرمند ما دو نفر و گروهی منتظر دستایخونه خال. میشد

   ...میبود با خودمون راه بنداز
  

***  
  

چراغ .  داشتمیمی مالشیآرا. موهام مرتب بود.  بودمدهی رو پوشلباسم
داشتن رو  ی کمرنگتی گردون که نور الیها رو خاموش و چراغ ها

 بودم که ی گروه طراحونی قشنگ امشب رو مدنیزایهمه د. روشن کردم
 دستم ی رو توکروفونیم...  آماده بود زیهمه چ.  کرده بودیربه کا معرف

 لی دنیسپرده بودم وقت. نگهبان بود... تلفن تک زد . کردم نیسبک سنگ
 قلبم رو یصدا. همه رفته بودن فقط نگهبان مونده بود. وارد شد تک بزنه

 ی طول مقهیدو دق... شروع کردم به شمردن . دمی شنی میبه راحت
به .  بشه و وارد خونه بشهادهی پنشی به عمارت برسه و از ماشلی تا دندیکش

 پخش می آهنگ مالیصدا.  رو روشن کردموی استردی که رسدزمان موعو
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تم  خواسیم... آب دهنم رو قورت دادم و شروع کردم به خوندن ... شد 
  ... شه اول از همه صدامو بشنوه ی وارد میوقت

  
   هنوزم خلوتت سردهیعنی نی ، همیی تو تنها-

  
  ! دلخوشم کردهی کن خلوت سردت، چه جورنگاه

  
  وارتی دی روی دستاته، نه عکسی توی دستنه

  
  دارتی که من هستم، هنوز تو خواب و بیعنی نیهم

  
   بازهی که چشمات دل نم،یعنی نی همیی تنهاتو

  
  ... اندازه ی مهی دور انگشتت، تو رو به گری ردهی

  
.  نبوددمی دیاما تو ... دمی شنی قدم هاش رو می وارد شد، صدالیدن

  : بخونمیشتری کردم با قدرت بیسع
  

  ی ده، که سوت و کور و خاموشی بهم میدی امچه
  

  ی پوشی هر شب، تن تنهاتو مرهنمی با پهنوز
  

   دهی نفس ممیی به تنهات،یی و تنهایی تنهاتو
  

   دهی روز پس مکی تو رو رت،ی که تقدیعنی نیهم
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.  در خشکش زدیهمون جا جلو.  شدییرای با سرعت وارد سالن پذلیدن
بغض به گلوم هجوم .  قلبش بودیچشماش گشاد شده بودن و دستش رو

  :بغضم رو فرو دادم و خوندم...  چقدر داغون بود ایخدا! آورد
  

  ینی و غمگییاس، که تنها احسنی انهیری چقدر ش-
  

  !نیری شی چه خودخواه،ی رحمی بینیری شچه
  

   بودای هنوز اول دنی گشتم، وقتی تو می دنبال دستا-
  

  ... تنها بود ی خدا تنهای از همون روز عاشقت بودم، وقتمن
  
.  و چشماشو بستنی زمینشست رو.  در سر خوردی همونجا جلولیدن
  : و خوندمختمیاشک ر ... رمی اشکامو بگی نتونستم جلوگهید
  

   بودی تو خالشی من پی همه روزا، که جای دوس دارمت جا-
  

   بودی تو خالشی آتونی من، می که جای عمراندازه
  

  نمی بی که نمی هر کی شناسم، به جای که نمی هر کی جابه
  

  نمی شی مداری تو بی همه خوابن، من پای دارمت وقتدوس
  

 ... دی لرزی هم ملی دنیشونه ها. دم خونیاما م ... دی لرزی مصدام
  ... پاش یسرشو گذاشت رو
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   تو هستمی هاهی گری ذارم، من پای مموی تو هستی من پا-
  

   من با تو آرومم، آروم بذار دستاتو تو دستمری بگآروم
  

  : شدم و خوندمکی نزدبهش
  

  ی بندی اگه چشماتو می خونم، حتی من خط احساست رو م-
  

  ی خندی مزی رکی اگه یز درد، حت ای نگیزی اگه چیحت
  
 چون تعادل د،ی لرزی چشماشو باز کرد، از جا بلند شد، پاهاش ملیدن

  :نداشت، اومد به طرفم
  

  ی باششتری چشمام بشی بندم، تا پی تو خوابم نمچشمامو
  

  ی تر باشکی خوام به من نزدی مرم،ی تو درگی با نفس هامن
  

 )���� 
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� �)* +�
% 
����"�,- +�(
. �/ 0�1�� (  

  
.  نگاهش عشق و جنون مخلوط شده بودیتو. ستادی روم ای جلولیدن
  : آوردم و آروم گفتمنیی رو پاکروفونیم
  
   ...لی دن-
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 حرفم تموم نشده بود که صورتم به شدت به سمت راست پرتاب شد، هنوز
 یچونه اش م.  شدمهری خلی گونه ام گذاشتم و با بهت به دنیدستم رو رو

 تا بغضم رو قورت بدم و دمی کشقیچند بار پشت سر هم نفس عم ... دیلرز
 نوزه... سرمو چند بار تکون دادم و راه افتادم سمت در .  نکنمهی گرگهید

 دی برنداشته بودم که مچ دستم رو از پشت گرفت و منو کششتریچند قدم ب
 ریباز اشکم سراز...  گردنم ی خوردن توی داغش مینفسا.  بغلشیتو

  : پر از بغضش گفتی و با صدادی کشقیکنار گوشم چند بار نفس عم. شد
  
 با من نکارویچرا ا...  افسون ؟ی چرا رفت؟یکجا رفت! ؟ی کجا بود-

  ؟یکرد
  

  :دمی با بغض نالفقط
  
   ...لی دن-
  
 ی خوب اگه نم؟ی خبر گذاشتی چرا منو بره؟ی می تو می بلی دنی نگفت-

 اون آپارتمان ی توومدمی ی نمگهی من دی گفتی بهم مینی بب منویخواست
 ی فرار براگهید! ینی بی منو نمگهی دیمن که بهت گفتم اگه نخوا... 

  !؟ی حسرت به دلم بذاری چرا خواست؟یچ
  
  : کردم و گفتمنی فنیف
  
 خبر بودم، اما تو ی من شش ماه از تو ب؟ی کردتمیکم اذ...  حقت بود -

   ...ارمیخواستم همون بال رو سرت ب. یت گرفیاز من خبر م
  

  : چشمام و گفتیبا عطش زل زد تو.  چرخوند سمت خودشمنو
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 کردم که چرا ی هزار بار خودمو لعنت می گمت کردم روزی وقت-

 کنم و روزها داتیدوست داشتم پ!!  بشم؟رابیاونقدر نگات نکردم که س
!  شمی نمری تو سدنی دی فهمم من برایاما حاال م...  تماشات کنم نمیبش
   ...یینجایبذار باور کنم ا! افسون صدام کن...  وقت چیه
  
 ی تا از واقعدی کشی صورتم دست می وار رووونهی گفت و دی رو منایا

  :بودم مطمئن بشه، گفتم
  
   ... لی دن-
  
 یم ... رونی بی خونه بذارنی ذارم پاتو از ای نمگهید... افسون !  جانم-

 چارهی بیومدی نی وقتی دونیم! ر منتظرت شدم شب تولدم چقدیدون
شبانه اومدم دم آپارتمانت اما ...  خاموش بود تیشدم؟ زنگ زدم گوش

 ی بیلیخ ... یتولدم رو زهرمارم کرد...  هم نبود لتیوسا ... ینبود
 کردم و تو شب تولد من منو یمن شب تولد تو ازت خواستگار ... یانصاف

   ...ی کردییمحکوم به جدا
  
 ها تموم شد یی درست شده و جدای کردم همه چی که حس ماالح

  : و گفتمدمیپس خند... دوست داشتم بخندم 
  
  !! گم حقتهی من می هزار بار هم که بگ-
  
شروع  ... دی کشغی زده ججانیه...  بغلش ی تودی حرکت منو کشهی با

  : و گفتدنیکرد به چرخ
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وقت پاتو از خونه من  چی ذارم هی نمگهید!  دمی نشونت مطونی شی ا-
  .نجای کنم ایحبست م! رونی بیبذار

  
  :دمی کشغیج
  
  ! خورهیاالن حالم به هم م ... سایوا! لی بسه دن-
  
 یناگهان....  بذاره نی و حاضر نبود منو زمدی چرخی با قهقهه ملی دنیول

  :گفتم
  
   ...نی زمیبذارم رو!  شهیاالن حالم بد م ... ی من حامله ام دن-
  
.  صورتش تو حالت بهت خشک شده بودیهمه اعضا. ستادی الی دن دفعههی

 باال انداختم ییابرو ... دی کشی فکر کنم نفس هم نمیچشماش ، لباش حت
  :و گفتم

  
   ...نیمنو بذار زم ... ی سکته نکن-
  
 ی که رویخواستم برم سمت اون قسمت. نی حرف منو گذاشت زمی بلیدن
  :فت و گفت دستمو گریول.  بودمدهی شمع چنیزم
  
  ... افسون -
  

  : برگشتم و گفتمدم،ی ترکی از زور خنده مداشتم
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

801

 یاطی احتیاونشب بهت گفتم ب!  تعجب نداره کهنقدری اه؟ی هان چ-
...  هم به موقع بود یلیهر چند واسه تو خ...  شد نی اش همجهینت. یکرد

  !ی شدی بابا مدی باگهید
  
 دیمگه نبا!  دونم چرای نم شدی لحظه به لحظه گرفته تر ملی دنافهیق

  : گفتمی تحمل کنم و با دلخورنی از اشتری شد؟ نتونستم بیخوشحال م
  
حاال خوبه ! ی کنیشرمنده ام م!  زده نشو تو رو خداجانی هنقدری ا-

 ی تو سقطش مافهی قنی رفتم از دست ایوگرنه م ... ستمیواقعاً حامله ن
  .کردم

  
چونه مو چرخوند و ...  اومد کنارم . گفتم و با قهر رومو برگردوندمنویا

  :گفت
  
  ...به من نگاه کن ...  افسون -
  
  ! خوامی نم-
  
  ... مهمه یلیبرام خ... راستشو بگو ...  دلم زی عز-
  

  : شکمم و گفتی گذاشت رودستشو
  
  !؟ی تو باردار-
  
  ! مگه برات مهمه-
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  ...  افسون جواب منو بده -
  
 چون کم مونده بود نی زمی رویذارفقط خواستم منو ب ... ستمی نری نخ-

  ... سرت ی روارمیباال ب
  

  : بغلش و در گوشم گفتی تودی کشمنو
  
 ی منتهانیا! باور کن من از خدامه از تو بچه داشته باشم ... زمی عز-

  ... که بچه اش از عشقش باشه هی هر مردیآرزو
  
  ! کامالً مشخص بودجانتی از ه-
  
 نی کردم تو با ای فکر منیداشتم به ا. .. من فقط شوکه شدم و ناراحت -

 دنبالت گشته شتریفکر کردم کاش ب!!! یدی مدت چه کشنی ای توتتیوضع
اما ! خاکش رو الک کردم!  و رو کردمریهر چند که من شهر رو ز. بودم
   ...ینبود ... ینبود

  
  : زدم و گفتملبخند

  
م به  باردار شدی اگه جدیول!  بخشمتی رو مندفعهیا!  خوب حاال-

 سرخپوست ها ی و صدای خونه بدواطی دور تا دور حدی دفعه بانی ایتالف
   !یاریرو از خودت در ب

  
  : و گفتدیخند

  
   ...زمی چشم عز-
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  : و گفتمدمیدستشو کش. رونی از آغوشش باومدم

  
   ...می جشنمون برسهی به بقمی حاال بر-
  

 هم یرا که بمی حرف داشتیلیخ. می نشستنی زمی کنار هم روییدوتا
  !ادی زیلیخ ... میبزن

  
 هی داشت برام لیدن ... یدهنم کف کرده بود حساب.  گذشته بودی ساعتدو

.  کردمی پاش بود و به صداش گوش میسرم رو.  خوندی رو میشعر
  ... شد ی مدهی موهام کشنیدستاش آروم ب

  
   و رو شه همه احساسمری که زهی کافنی همسهی صورتت خ-

  
   تو حساسمی هاهی گری اما رویلی ، خهیلی خطاقتم

  
  ی بندی کشمت ، تو که چشماتو رو من می برام نفس مینفس

  
  ؟ی که ازم دل کندیدی شنی ، چفمی تو دست تو بالتکلمن

  
  ؟یدی فهمی شکسته چنی خسته تو گوشت خوندن؟ تو از انی از ایچ

  
  ؟یدی دی ازم چ؟یدی ازم دی چنه،ی من سنگی نگاهت روکه

  
   شمتیدست بردارم ، بذار با تو باشم و اذ محاله از تو من
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   تو دعوت شمیی عمرمو تنها موندم ، که به تنهاهمه
  

   باششمی آتی روی شم، مث آبی نگرانت می وقتایب
  

   باششمی شب پیکی ، قبل تاری دونی تو که منگرانتم
  

 ) 
 !»34�"	�
5  « 
7�! 0�8� ( #�$% 0�8� ��(  
  

 صورتم و ی رو گرفتم، آوردم رولی دنی موهام و انگشتای بردم الدستمو
زمزمه  ... دی رو بوسمیشونی صورتم و آروم پی خم شد رولیدن. دمیبوس

  :کردم
  
  ؟ی بازیای ی م-
  

  : زد و گفتلبخند
  
  ؟ی بازی بطر-
  

  : و گفتمدمی کتفش کوبی توی سر جام مشتنشستم
  
   ...ری نخ-
  
  ؟ی پس چ-
  
   ..قتی جرئت و حق-
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  : باز شد و گفتصورتش

  
  ...  موافقم -
  

 شمع ها و نور کم یبو... اونم چهار زانو نشست جلوم .  نشستمچهارزانو
  :گفتم. سالن هنوزم فضا رو برامون شاعرانه نگه داشته بود

  
   من بگم؟ای ی گی تو م-
  
  : لبخند گفتبا
  
   ...قتیحق...  اول تو -
  

  : فکر کردم و گفتمیکم
  
  ؟ی کنیدواج م از؟ی کنی کار می روز نباشم چهی اگه -
  
  : اخم گفتبا
  
  ؟ی که نباشی کجا باش-
  
  ! جواب بده-
  
  : گفتمتی جدبا
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  ... دم ی قلبم راه نمی خونه و تونی ای رو توی زنچی از تو هری غ-
  

  : و گفتمدمیخند
  
   ...قتیحق...  حاال نوبت توئه -
  

  : فکر کرد و گفتیکم
  
  ؟ی تا حاال چند بار عاشق شد-
  
  : و گفتم بار من اخم کردمنیا

  
  ! بارهی خوب معلومه -
  

  : تکون داد و گفتسرشو
  
  ... برم ی لذت مشتری بی گی می وقتی دونستم ولی م-
  

  : چپ نگاش کردم و گفتمچپ
  
  ! جرئت رو انتخاب کن تا درستت کنمنباری ا-
  

  : و گفتدیخند
  
  ! تونه رو حرف تو حرف بزنه، جرئتی می ک-
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به خاطر ! اطی استخر وسط حی توی پری اآلن منی همی شی بلند م-
   ...ی حس کردم هنوز به من شک دارنکهیا

  
  : و گفتدیخند

  
  ... خواستم از دهنت بشنوم یباور کن فقط م!  ندارم افســـــون-
  
   ...ی بپردی نداره بای به من ربط-
  
  : جا بلند شد و گفتاز
  
   ...می برایب...  باشه -
  

 همراه دنشیمسلماً پر... رد بود هوا هنوز هم س. اطی حی تومی رفتییدوتا
!  نهای پره ی منمی خواستم ببیاما م.  سفت و سخت بودی سرماخوردگهیبا 

  :ساعتش رو باز کرد و گفت ... ستادیلب استخر ا
  
  ... تو باشه شی پنی ا-
  

  : رو گرفتم و با چشمک گفتمساعتش
  
   ...زمی شنا خوش بگذره عز-
  

  : و گفتدیخند
  
  ... شانس آوردم یلی منو خینکش! اش زن ما رو بای خدا-
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نفس تو . دی پررجهی شهی رو هم در آورد انداخت لب استخر و با کتش

  :نشستم لب استخر و گفتم...  بدجنس بودم یلیخ...  اش حبس شد نهیس
  
  ... افتاد ی نمی هم اتفاقیدی پرینم! وونهی د-
  

 ی تویاآب ه... همونجا که من نشسته بود .  رسوند لب استخرخودشو
  : گفتدی لرزی که منطوریدهنش رو خارج کرد و هم

  
  ... رم ی هم مابونی لخت برو تو خی خوشحالم که اگه بگنقدری امشب ا-
  

  : لبخند بزنه گفتنکهیمحو خنده هام شد و بدون ا. دمی غش خندغش
  
  ... انتخاب کن قتوی حق-
  

  :تم زدم  و گفی بود، لبخند محوی دوست داشتنامونی خودخواهچقدر
  
   ... قتی حق-
  
  !؟ی دوستم دار-
  

  : ام رو جمع کردم و گفتمخنده
  
  ! عاشقتم-
  

  : و گفتمدمی نشست کنج لبش ، لبمو گزلبخند
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  ...  تو بگو -
  
   ...قتی حق-
  
  !!؟ی چقدر دوستم دار-
  
  ... ترسم ی دارم از شدتش مگهیاونقدر که د...  وار وونهی د-
  
 ... می شده بودرهی صورت هم خیوبا اخم ت ... دمی خندی کدوم نمچیه

  :گفتم
  
  ...  جرئت -
  

  : حرف بود گفتنی که انگار منتظر هماون
  
  ! منو ببوس-
  

 که نیاما هم...  صورتش که ببوسمش ی خم شدم روخودی بازخود
  ... استخر ی تعادلم رو از دست دادم و افتادم تودیلبهامون به هم چسب

  
 سرد بود اما یلیآب خ. کرده بود قهقهه هر دو نفرمون باغ رو پر یصدا

خودمو . می تحمل کنمی تونستیم.  داغ بودی حسابلیتن من و دن
  :چسبوندم بهش و گفتم
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 نباریا ... انی همه شون بدیبا ... ای عرشری اممی زنگ بزنرونی بمی بر-
  ... خوام تعلل کنم ی نمگهید
  
 و رونی ب بچه بردم از استخرهی نیع.  بغلشی تودی منو کشی خوشحالبا

  :گفت
  
 ... مزی جیحت!  کنمیهمه رو دعوت م.  خوام همه رو خبر دار کنمی م-

 اون دوستت که از من کتک یحت...  و شوهرش ی ادوارد و دوروثیحت
  ...خورد 

  
  ...همه رو ! یدن ... می کنی رو خبر مای کل دن-
  

  : دست انداخت دور گردنم و گفتمی آب بودسی که خنطوریهم
  
امشب  ... می کنی کار ها رو از فردا شروع منی همه ای ول... باشه -

  ...باهات کار دارم 
  

 ... میهر دو دوشادوش هم وارد خونه شد...  بلند یبا صدا ... دمیخند
  ... زد ی داشت بهمون لبخند می ها رفته و خوشبختیبدبخت

  
****  

  
 لحظه هم هی. دمی خرامی مهمونا منی ، بلند و دنباله دارم بدی با لباس سف

 همه لبخند یبه رو.  کردمی جدا نملی دنیحلقه دستمو از دور بازوها
 جلو اومد و انیدا...  زد ی هم داشت به من لبخند می زدم، خوشبختیم

  :گفت
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  ؟ی کنیمنو با خونواده ات آشنا نم...  افسون -
  

  : گرد کردم و گفتمی کمچشمامو
  
  ... جان انی دامی برایب!  اوه چرا-
  

 شده ی رنگش از جنس ساتن واقعاً خواستنییا اون لباس بلند طال بانیدا
موهاش رو هم ساده ... بود، به خصوص که درست همرنگ چشماش بود 

 آخر سالن آقا بزرگ و خاله ها به همراه زیسر م...  بود دورش ختهیر
 و نوژن ، تارا و حسام نشسته نی و نگای حورا و ناد،ییشوهراشون و دا

  : گفتی به فارسلیدن...  ما همه شون از جا بلند شدن دنیبا د... بودن 
  
  !می گپ بزنی کممی لطفاً اومدنینی بش-
  

  : گفتیی با خوش روییدا
  
   ...زی عروس داماد عزدیی بهتر پسرم؟ بفرمانی از ای چ-
  

  : و من با لبخند گفتممی سه کنارشون نشستهر
  
  ...  من زی عزخواهر شوهر...  کنم ی رو بهتون معرفانی اومدم دا-
  

اول از .  بهشون لبخند زدانی ترجمه کردم و داانی دای حرفمو برابعد
همه حورا دستشو به سمتش دراز کرد و با لهجه دست و پا شکسته اش 

  :گفتم
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   ... انی خوشبختم داتیی از آشنا-
  

 هیبعد از اون خاله ها و بق.  فشرد و تشکر کردمانهی هم دستشو صمانیدا
  : گفتیسی به انگلدینوبت حسام که رس... دن باهاش دست دا

  
  ! چشاتون سگ دارهای عرشری به قول ام-
  

  : گفترتی که متوجه اصطالح حسام نشده بود با حانیدا
  
  !!!؟ی چ-
  
  : خنده دستشو گرفتم و گفتمبا
  
  ! قشنگ و جذابهیلی که چشمات خنهی منظور حسام ازم،ی تعجب نکن عز-
  

  : به حسام گفترو
  
  ...نونم  اوه مم-
  

  :دی آروم از من پرسبعد
  
   ...ای عرشری گفت به قول امنی؟ ا!هی چه خرای عرشری ام-
  

  : ام گرفت و گفتمخنده
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  !انی دا-
  
  : دخالت کرد و گفتلیدن
  
 من و دختر ادی زی معرفته که با وجود  دعوت های پسر بهی ای عرشری ام-

  ! و قالمون گذاشتومدیعمه اش که افسون باشه ن
  
   که گفته چشمام جذابه؟دهید منو از کجا د بع-
  
  : و من گفتمدنی شدن خندانی که متوجه حرف دایی همه اونانباریا

  
...  بره ی به کار مای عرشری اصطالح رو امنی بود که انی منظرو حسام ا-

  .دهیوگرنه اون تو رو ند
  

  : تکون داد، با سرش به دخترها اشاره کرد و گفتدمی به نشونه فهمسرشو
  
 مدل نیاز ا! اههیهمه چشماشون س!  دارنی جذابی شرقی چه چهره ها-

  ... برم ی و از نگاه کردن بهشون لذت مادی یچهره ها خوشم م
  
  !!؟ی گی راست م-
  
  .ی کنی ازت خواستم منو بهشون معرفنی همیبرا...  آره -
  

  : وارد بحثمون شد و گفتنوژن
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 افهی ها اکثرا عاشق قیشرق و ادی ی خوشتون می شرقی شما از چهره ها-
  .  هستنی غربیها
  

  : سرش رو تکون داد و گفتانیدا
  
   ... خوادی رو که نداره، همون رو میزیهر کس هر چ...  قانونه هی نی ا-
  
  :دمی خدمتکار چرخی صدابا
  
  ! خانوم، تلفن با شما کار داره-
  
  : گفتی با کنجکاولیدن
  
   مارتا؟هی ک-
  
  ! خانوم هستنیی ، گفتن پسر داای عرشری به نام امیی آقا-
  
  : گفتمجانی هبا
  
   ... اری رو برام بی اوه، گوش-
  
  : گفتلیدن
  
 یقی موسی سر و صدانجای ا،ی داخل اتاق صحبت کنی بهتره برزمی عز-
  . ی ذاره راحت باشینم
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  : تکون دادم و بلند شدم، رو به جمع خوانوده ام گفتمسرمو
  
  . رم جوابشو بدمی پسرتون تماس گرفته، میی دا-
  

  : و گفتدی خندییدا
  
  !چونی از قول من گوششو بپ-
  

  : و گفتمدمیخند
  
   حتماً-
  

 هم انی و دالیدن.  از اون از جمع فاصله گرفتم و به سمت پله ها رفتمبعد
 دمی تا کمکم کنن از پله ها برم باال، به اتاق که رسومدنی یهمراهم م

  : گفتلی برگشت و دنانیدا
  
   ...زمی ذارم عزی تنهات م-
  
  !ی خوام تو کنارم باشی ملی دنی ول-
  

  : و گفتدی بوسمویشونی شد پخم
  
چون بهت  ... ی خلوت کنگهی مرد دهی ذارم با ی که مهی بارنی اخرنی ا-
  . کنمی ذارم چون حسادت می بعد نمنیاما از ا!  دارممانیا

  
  : زدم و گفتمیچشمک
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   ...یزی همه جوره برام عز-
  

  : و گفتدیوس مو بگونه
  
  ... منتظرش نذار ادی ززمی برو عز-
  

  .  تکون دادم، وارد اتاق شدم و تلفن رو برداشتمسرمو
  
  ... الو -
  
  ... سالم عروس خانوم -
  
  ! نامردی وفای ه دنده بی سرتق لجبازیای عرشری ام-
  
   رو من هستم؟ی که گفتیینای همه ا-
  
  نمت؟ی ببامخوی مگه بهت نگفتم م؟یومدی نی چیبرا!  بله-
  

  : شد، از اون حالت شوخ فاصله گرفت و گفتی ابرصداش
  
  !بهم فرصت بده. امی با خودم کنار بدیبا...  افسون امی تونستم بی نم-
  
 انی جرنی با اگهی دیتو که گفت ... ی بد اخالق شدیلی گه خی میی دا-

  پس چته؟. یمشکل ندار
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   آب؟ی روختهی بابا پته منو ر-
  
   هان؟-
  
 که ی فقط خواستم بدونرم،ی وقتتو بگیلی خوام خینم ... زمی عزیچی ه-

 خواستم ینم.  بهتر از اومدنم بودومدنمیاما ن. ومدمیخودمم ناراحتم که ن
  ... هنوز نتونم نگاهمو کنترل کنم دیشا.  رو حساس کنملیدن
  
  !ی لوسیلی خری ام-
  
  !قول بده...  صدا نکن ری منو امگهی افسون، د-
  
  !!! چرا؟-
  
  ... قول بده دختر -
  
  . دمیقول م...  باشه -
  
  .  تنها نذارنقدری حاال برو به جشنت برس و شادمادو ان،ی آفر-
  
   ...ای عرشری دلم برات تنگ شده ام-
  
  ... برو ...  برو افسون -
  
   لندن؟یای ی وقت نمچی های عرشری ام-
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تر عمه  دخهیهر وقت بتونم به تو به چشم خواهر نگاه و ...  چرا -
  .امی ی نگاه کنم میمعمول

  
  ؟ی کنی فکر نمیچرا روش جد..  حورا هنوزم دوستت داره -
  

  : و گفتدیخند
  
 یبعدش هم اون برا!  منو نداره افسونی کدوم از مالک هاچی حورا ه-

! ی زنیچه حرفا م ... رهی گی مپلمیتازه امسال د!  بچه سیلیمن خ
  ...برو به خوش هات برس ...  نگو ونیهذ

  
  .من فقط خواستم کمکت کنم ... لتهی هر جور م-
  
  ؟ی نداریکار...  ممنون ازلطفت -
  
  ...مواظب خودت باش ...  نه -
  
خوشبخت ...  ات رو هم دادم به بابا که بهت بده هی سالم برسون، هد-

   ...یباش
  
   ...ی و مرسی سالمت باش-
  
  ... خداحافظ -
  
  ... خداحافظ -
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 و بعد از چند لحظه مکث از جا بلند دمی کشی رو قطع کردم آهیگوش
 نیهم...  رو داشتم لی سوخت، اما من دنی مای عرشری امیدلم برا. شدم

از جا بلند شدم و به ...  شد جانیکه بهش فکر کردم وجودم پر از ه
  ...سرعت از اتاق خارج شدم 

  
 آقا بزرگ مبهوت هی هددنیبا د...  بود دهی رسای به دادن هدانوبت

  :دم و فقط گفتممون
  
  !!! آقا بزرگ-
  

  : زد و گفتیلبخند
  
  ... دمش به تو ی سهم ارث مادرت بود، حاال منی ا-
  
  ... اون خونه ی ول-
  
 در موردش ی کنم حقی می که من زنده ام و اونجا زندگی تا وقت-

  ...  شه ی تو می اما بعد از مرگ من اونجا برایندار
  

  :گفتم انداختم تو بغلش و با بغض خودمو
  
   ... نی حرفو نزننیا. نی انشاهللا صد سال زنده باش-
  

  : به خودش فشرد و گفتمنو
  
  ! بسازمدی تو چطور بای دونم با دورینم ... ی منزی دختر عز-
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  : گفتمی ناراحتبا
  
   ...نطوری منم هم-
  
 بلند همراه با ری زنجهی هم ای عرشری امهی رو دادن، هداشونی هم هداهیبق
 میبا لبخند انداختمش تو گردنم و تصم.  و بزرگ بودنی پالک سنگهی

 رو درست مثل ای عرشریام...  همراه خودم داشته باشم شهیگرفتم هم
 زابتی الهی متعجبم کرد هدیلی که خی بعدهیهد. برادرم دوست داشتم

فقط تونستم با ! دی رو به من بخششونی خونوادگراثی میجواهرها. بود
.  مونده بودنری هم متحانی و دالینها من ، که دننه ت. دهن باز نگاش کنم

  : زد و گفتی لبخند تلخزابتیال
  
 مادرت شدم عذاب وجدان ی که باعث آوارگی خودم از همون روز-

 نتونستم خودم رو چی بود که هادی من اونقدر زیداشتم، اما خودخواه
 یاما وقت.  کردمی محی کارم رو توجی طورشهیهم...  کنم مقصرم یراض

  ! منیآه خدا... ترجمه دفتر خاطرات مادرت رو خوندم 
  
 دفتر خاطرات گهیاون د...  دستاش گرفت نی سرش رو بدی که رسنجای ابه

 نگاه کردم، سرشو تکون داد لی به دنجیمامان منو از کجا آورده بود؟ گ
  :بعد از چند لحظه سکوت گفت!  که اون بهش دادهیعنی

  
 تونم درک یم...  عذاب آوره یهر زن ی تحملش برای اون همه بدبخت-

 من یخوشبخت! ستی نی موندنیچی بهم نشون داد که هییسالها تنها.  کنم
 ی برایچی کردم اما هرونیمن مادرت رو از خونه ب. هم از دست رفت

 رو دوباره به دست آوردم و نه از ثروت کالن لینه پدر دن. خودم نموند
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من هر چه دارم از ثروت پدرم .. .دی به من رسیادی ززی چنواده خونیا
 راثیپس م...  جبران کنم ی که کردم رو طوری خوام کاریم. دارم

االن ...  اونو به عروست بده یتوام روز...  دم ی رو به تو میخونوادگ
  ؟ی بخشیمنو م...  سوال دارم هیفقط 

  
 چی سوخت، هیدلم براش م!  بگمی چدی دونستم بای نگاش کردم، نمفقط

 دستشو دور لیدن.  بودمدهی حد افتاده ندنی مغرور رو تا اابتزیوقت ال
  :کمرم فشار داد و رو به مامانش گفت

  
 شی سال پیلیمثل من که خ. ی به اشتباهت بردی مامان خوشحالم که پ-

 زیاون عز... اما به افسون من فرصت بده .  کردمی چه کار غلطدمیفهم
 زجرها رو نی بدترمید مادرش بوده و ماها باعث ششی کس زندگنیتر

 استی ببخشه، اما مطمئنم دلش دری راحتنی تونه به اینم. متحمل بشن
  . زمان ببرهدی فقط شاه بخشیم... 

  
  : زدم و گفتملی به دنیلبخند

  
مطمئنم !  خوشحالم که حد و اندازه ندارهنقدریامشب ا ... ی نه دن-

 دوست یل همه خوشحانیپس به خاطر ا...  خوشحاله یلیمامانم هم خ
 کنم چون مطمئنم روح مامانم ی کار رو منیا... دارم مامانت رو ببخشم 

  . شهی تر میراض
  

 و دمی با لبخند روشن شد، نا خوداگاه در آغوشش کشزابتی الصورت
  :گفتم

  
   ... می با هم داشته باشی رابطه خوبمیتونی دونم می م-
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  : آرومش همراه به لرزش صداش گفتی با صدااونم

  
  ...مئنم دخترم  مط-
  
 چه خبر مینی تا ببمی حضار از هم جدا شدغی دست و جی صدادنی شنبا

 و کروفونی برن پشت میکی یکی بودن تا ستادهی صف آدم اهی! شده
همراه ...  ما بودن ی بود اونا دوستایعیطب...  کنن یبرامون سخن ران

 ... مید شرهی و بهشون خمی نشستکروفونی به مزی منی ترکی پشت نزدلیدن
  : بودمزی جد فرنیاول

  
 من ی که برانی دونی خوب میلیهر دوتون خ ... زی و افسون عزلی دن-
 ی دخترنی بهتردیشا...  دوستم و افسون نی بهترلیدن ... نیزی عزیلیخ

 از خدا ی و دوست داشتنبای شب زنی ایتو ... دمیباشه که تو عمرم د
  ... کنم ی می شما طلب خوشبختی هر دویبرا

  
  : رو باال برد و گفتالسشی حرف گنی دنبال ابه
  
   ... شونی به سالمت-
  

  : حضار تکرار کردنهمه
  
   ... شونی به سالمت-
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

823

 میدی نوشی و با لبخند جرعه امی هم جام هامون رو به هم زدلی و دنمن
 صحبت کردن و نفر سوم اومد لی دنی از دوستاگهی دو تا دمزیبعد از ج... 

  :دمی فقط نالدنشیبا د... جلو 
  
   ... لیدن!  منیخدا...  اوه -
  
  : هم تعجب کرد و گفتلیدن
  
  ...  کنم ی مرشی سی گند بزنه از زندگ-
  

 دستش ی که دست همسرش رو هم توی نبود جز دوروثی فرد کساون
  : کرد و گفتیاول خودشو معرف.  زدیداشت و مرتب بهش لبخند م

  
 دنی اول دی از همون روزا روز رونی باشم که ای من تنها کسدی شا-

 نهفته بود ی دختر شرقنی نگاه ای تویزیچ.  کردمی مینی بشیافسون پ
 دو نفر نسبت به هم پر از نی اینگاه ها...  کرد یکه من رو هم جذب م

من ... اما نتونستن ...  کنن ی قصد داشتن اونو مخفدیشا... کشش بود 
  ... حظه شاهد بودم  اونا لحظه به لی هر دوی عشق رو تورفتنشکل گ

  
 رو همراه جمع ی رو برد باال و جمله به سالمتالسشی حرف گنی دنبال ابه

من و  ... دی به صورت من زد و همراه همسرش نوشیلبخند... تکرار کرد 
  : و گفتممی خوردی هم کملیدن
  
  ... عوض شده یلی خنکهی مثل ا-
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 شه ی مریبش سراز به قلی مهربونیای هر کس که با عشق ازدواج کنه دن-
...  

  
   شه بهش اعتماد کرد؟ی میعنی -
  
  ...  تره دی هر دو ما مفی برامی از اون دور باش-
  
   ...زمی موافقم عز-
  

 ی بود که هنوز ازش عذر خواهیادوارد تنها کس...  ادوارد بود ی بعدنفر
  : و گفتستادی اکروفونیپشت م... نکرده بودم 

  
 قلب من خبر ی خوب از ارزش باالت توخودت... دوست من ...  افسون -

 قلبت شی که آتنهی تونم برات بخوام ای که میزی تنها چنجایا ... یدار
 آتشفشان هیتو ... پر از انفجار  ... شهیتو قلبت پر از آت... خاموش بشه 

 و خاکسترشون رو جا ی و همه کس رو بسوزنزی همه چی تونی که میهست
 لی در کنار دنشهیه روحت آرامش بده و هم خوام بمیاز خدا  .... یبذار

   ...ی کنیخوشبخت زندگ
  

  : گفتملیاز جا بلند شدم و رو به دن...  براش سوخت دلم
  
   لحظه برم با ادوارد صحبت کنم؟هی شه ی م-
  
  : سرشو تکون داد و گفتلیدن
  
  ...راحت باش  ... زمی عزستی به اجازه نازی ن-
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 رفت و صداش ی خونواده اش م سمت ادوارد که داشت به سمترفتم

  :کردم
  
   ... ی اد-
  

لبخند زدم سرمو کج ...  موندرهیبهم خ ... دی برق گرفته ها چرخمثل
  :کردم دستمو جلو بردم و گفتم

  
  ؟ی آشت-
  

  :دستشو اورد جلو و گفت...  لبش شکل گرفت ی کم لبخند روکم
  
  ... ازم ی من که قهر نبودم، تو دلخور بود-
  
من اون لحظه فقط داشتم دنبال  ... دیببخش ... ی ادید تو مقصر نبو-

  ... گشتم یمقصر م
  
...  کردم ی کار رو منی تو بودم همیمنم جا...  افسون ی نه حق داشت-

 که از یاالن فقط خواستم بدون...  گذشته زیاما در هر صورت همه چ
  . تو خوشحالمیخوشبخت

  
 افتاد ازت عذر نمونیکه ب یو بابت گذشته و اتفاقات...  ادوارد ی مرس-
   ... ی منو ببخشی تونیم... خوامیم

  : و گفتدی جلو آورد دماغمو کشدستشو
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  ... تونم خانوم کوچولو ی معلومه که م-
  

  : و گفتمدمیخند
  
 ی تابلو مهیتو ...  رفته ادمی ی اون نقاشانی فکر نکن جری راست-

   ...ی به من بدیخواست
  

  : تکون داد و گفتسرشو
  
 یدوست داشتم نگهش دارم واسه خودم ول...  بره ادمی شه ی م مگه-

بعداً  ... ای امشب دادمش به مسئول هدایایجز هدا...  شدم مونیبعد پش
  ... دنش یبهت م

  
  ...واقعاً ممنونم  ... ی ممنون اد-
  

  :دمی رو شنلی دنی بگه صدایزی بتونه چنکهی قبل از ا
  
   ...همه منتظر تو هستن ... زمی افسون عز-
  

 یدستمو محکم تو. لی ادوارد تکون دادم و برگشتم سمت دنی براسرمو
  :دستش گرفت و گفت

  
  ؟ی گفتی می چ-
  
  ...  کردم ی اومده عذر خواهشی پاناتی بابت جر-
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  ...  همه منتظر تو هستن تیجمع...  خب یلی خ-
  
  ؟ی چی برا-
  
 ی برا دسته گلت رودی دارن و بعدش هم بای سخنرانگهی چند نفر د-

   ... یخانوما پرت کن
  
  : ذوق گفتمبا
  
   ... می پس بزن بر-
  

 ی برامون آرزوگهی و چند نفر دانی و ربه کا و داوی متنکهی از ابعد
 و می صف نگه داشتهی ی مجرد جمع رو توی کردن همه دخترایخوشبخت

 دو سه جمع دسته گل رو باال کی ادیبا فر ... ستادمیمن پشت بهشون ا
 دمی دانی دای دستای دسته رو تودمی چرخیوقت... اب کردم بردم و پرت

  :دمی کشغی زده ججانیه... 
  
  ...  رو نگاه یعروس بعد! ی وا-
  

  : گفتدی خندی که غش غش می در حالانیدا
  
  ...  دوست پسر هم ندارم یمن حت! هینیری توهم ش-
  
  : و گفتدی بوسشویشونی با محبت پلیدن
  
  ...  خواهر من تکه -
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  : خودشو لوس کرد و گفتانیدا
  
  ! شمای مدی دارم ازت نا امگهید!  شمی عمه می من کلی دن-
  
  : با اخم گفتلیدن
  
 یاالن از راه به درم م...  مامان شی برو پطون؟ی شی باز تو شروع کرد-
   ... یکن
  

 خواننده گروه نوازنده مون ی با خنده ارمون فاصله گرفت و صداانیدا
  :بلند شد

  
   ...پی به همراه داماد خوش تبامونی عروس زی دو نفر و اما رقص-

  : و گفتملی دست انداختم دور گردن دنعیسر
  
  !رقص...  آخ جون -
  
  : و گفتدی خندلیدن
  
  ... فقط با تو -
  

 یقی موسی صدادنیبا شن ... می بهش زدم و هر دو آماده شدیلبخند
  : و گفتمدمی کشی خفه اغی جلی آغوش دنی زده توجانیه
  
  !اشقتمممم ع-
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 ... دی الله گوشم رو اول با شست دستش نوازش کرد و بعد بوسلیدن
  :سرش رو همونجا نگه داشت و زمزمه کرد

  
  ... تم وونهی د-
  

  : خوندی مخواننده
  

- I'm never gonna dance again  
  
 به زبونم منتقل شده جانمی که همه هنطوری اطراف همتی توجه به جمعیب

  :بود گفتم
  
  ... دوستت دارم ...  دوستت دارم ... دارم  دوستت-
  
  : کرد منو آروم کنهی که خنده اش گرفته بود سعلیدن
  
 خلوت ی کمشو براهی... فقط آروم باش  ... نطوریمنم هم...  اوه دختر -

  ... شبمون کنار بذار 
  
  : گردنش فرو کردم و گفتمی توجه بهش سرمو تویب

 دوستت ی دنیوا...  عطرتم یبوعاشق  .. ی دی می خوبی اممم چه بو-
   ... لیدن ... یدن ... یدن...  دوستت دارم یلی خیدن... دارم 

  
زمان متوقف شد ...  دفعه لبامو قفل کرد هی طاقتشو از دست داد و لیدن

من بودم و  ... یقی موسی و صدالیمن بودم و دن ... لیمن بودم و دن... 
 میما بود... ت و سوتاشون  و دستی جمعجانی و هیقی موسی و صدالیدن
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...  ها پر زدن یبدبخت...  و لبخند مامان میما بود...  روشنمون ندهیو آ
   می کرده بودهی که خدا بهمون هدی و عشقمیما موند... حسرت ها رفتن 

  

  1391 / 11 / 9 انیپا
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