
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 (جلداول) عشق اسارتِ نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر تباررحیمی سارا(Ava Banoo) نویسنده: 

 طنز و معمایی،  پلیسی،  جنایی، عاشقانهژانر: 

 LiYaN~:.  :.~: ویراستار

  نفیس مهرسان : طراح جلد

 /http://forum.negahdl.com/threads/128302منبع نگارش: 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

  یا سایت هرگونه از ان وددانل یا فایل این فروش هرگونه سایت محفوظ است.

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی
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 خالصه :

 

! نور جنس از دختری میان این در و! شده مدفون خاک خروارها زیر در که ایکینه؛ قدیمی انتقام یک از برخاسته داستانی

 را کینه این بهای ناعادالنه چه و شودمی رروزگا رحمبی چنگال اسیر سهمگین نبرد این کشاکش در مهربانی جنس از

 قاچاق باند پرتگاه سمت به اشزندگی آرام مسیر و دهدمی دست از ناحق به را، اش خانواده، اشدارایی تمام؛ پردازدمی

 نابودی گرداب از را او نامرئی دستی، شده بسته رویش به درها تمام کندمی احساس که زمانی در درست. یابدمی سوق

 و درخشندگی به عشقی. شودمی شروع سرنوشتش از جدیدی فصل، اشزندگی به جدیدی افراد ورود با. دهدمی نجات

 از خاک تقدیر دست، ناگاه امّا؛ سپید قصر یک از شده متولد عشقی. درخشدمی او شب چون روزگار در ستاره پاکی

 . سازدمی دگرگون را نشیبش و پرفراز زندگی، باور از دور حقیقتی و داردمی بر گذشته چهره

 ؛اندازدمی فاصله او بدبختی و خوشبختی میان روزگار بازی

 !نفس یک اندازه به ایفاصله

 ؟زندگی یا مرگ
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 :مقدمه

 ،کنممی مرور را گذشته خاطرات و زنممی ورق را دیروزم

 .بودن توبی هایروز در

 شنوممی وجودم پاییزی صفحات الی به ال از را هابرگ خشخش

 ...را قبلم هایشاخه التماس و

 !است مانده سبز هاییدست حسرت در که

 ...شده عجین غریب پرستویی با رنوشتمس

 .آدمیان بسته یخ قلب از، کنممی هجرت

 ...دانممی

 .زردم و زده خزان برگ تک همان من

 ...هویت شاخه روی بر ماندن التماس به که

 !خود سبز سرشت از حفاظت برای جدال در و

 ...را هاطوفان کردم التماس

 را سرد هایباد کردم تحمل

 را هاطعنه و کینه خریدم جان به
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 ؟شد چه اما

 دیگر هایبرگ مانند

 نیستی زمینِ بر افتادند که

 !زمانه جدید عابران پای زیر به افتممی

 .آورمنمی بر دم و شکندمی غرورم

 ...زندگی که رسممی باور این به کم کم

 ...ندارد گفتن برای حرفی که هاحسرت و هااشک از ستایساده نثر

 عدالتیبی هایعدالت این ومهج کشاکش در و

 توست گرم دستان

 .بخشدمی دوباره جانی را امشکسته وجود که

 ...بروم باید

 امزندگی مانند اتزندگی تا

 ؛نشود خزان

 کشدمی بندم به تو بازوان حصار اما

 کندمی محکوم مرا عشق دادگاه چنین این و

 !ابد حبس به
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 ،است شیرین چه و

 !تو عشق اسارتِ

*** 

 :اول لفص

 به اهمیتبی هرکس آنجا در. لرزاندمی را تنش، وحشی گرگ ایدسته یزوزه مثل، جمع یهمهمه صدای

 دفتر در چیز چه فردا دانستنمی کس هیچ. گذشتمی خوشی و لذت دنبال به تنها، خود یآینده و سرنوشت

 دیگری ؛کشیدمی باال را آن نفس کی و کردمی پر پی در پی را جامش لبخند با یکی. شودمی نوشته اشزندگی

 .کردندمی قمار و بودند جمع التاری میز اطراف ایعده... دادمی تاب و پیچ را خود بدن صفتحیوان هزار میان در

 به رنگ زرشکی هایپرده پشت دیگری و خود گمشده جوی و جست در یکی، نماها انسان همه این میان در

 .بودند نوشته را آن بختی سیاه و تلخی با که سرنوشتی. بود شومش سرنوشت تغییر دنبال

 الیِخ ذهنش. برود کنار به داشت امکان لحظه هر که ایپرده. بود دوخته مقابل رنگ زرشکی پرده به را چشمانش

 ریادف برای صدایی نه؛ داشت ریختن برای اشکی نه. رفتمی راه فقط...بود شده کوکی عروسکی مثل. بود خالی

 به؟ باشد مهم هاآن برای حاال که داد اهمیت او به کسی کرد گریه همه آن مگر؟ داشت ایفایده چه اصال! زدن

 باید چرا پس، بود نگذاشته فراتر حدش از را پایش که او؟ شود برده تاراج به بایستمی ـناه گـ کدام جرم

 ؟دادمی پس را دیگران کار تقاص

 رتمشتاق برنامه دیدن برای را سالن در حاضر افراد، عربی یظغل لهجه با که زنی صدای، میکروفون ازپشت

 .انداختمی وحشت به را او و زدمی چنگ دلش به گرگ یزوزه مانند، کردمی

.. .هه؟! اتفاق؟ کجا رو پیش اتفاقات از ترس و کجا لرز این امّا. انداخت اندامش بر لرزه و آمد سالن از سردی باد

 یک در. نداشت ایستادن توان دلهره و ترس شدت از. اتفاق تا گذاشتمی بوسکا را اسمش بود بهتر شاید
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 برای سنگی و جانبی جسم این تا گرفت دیوار به را دستش. داد دست از را خود توان و جسارت تمام لحظه

 واردی از را اشتکیه، اششانه به سردی دستان برخورد با امّا؛ باشد اشبرداشته ترک وجود گاهتکیه ایلحظه

 از قدرچه. خورد گره، بود سرش پشت که زنی سیاه چشمان در چشمانش. کرد نگاه را خود سر پشت و گرفت

 به هک آرایشی خروارها حتی.بود سیاه و قیرگون چشمانش مانند هم روحش و دل که درستی به. بود متنفر زن این

 ندید ار نگاهش معصومیت حتی که بود او. دبپوشان را وجودش زشتی و پلیدی توانستنمی هم بود نشانده چهره

 .کرد قصاص را او رحمانهبی چه و

 .شد پخش بدنش هایسلول تک تک در تنفر حس، هااین تمام یادآوری با

 خاکستر و سوزاندمی خشمش آتش در را خود هم و صفتشیطان جماعت این هم، مژگان هم، توانستمی اگر

 کانیت را هایششانه حرص با. نبود قبل مثل دیگر او. زد او گوش به سیلی یک مثل را حقیقت امّاروزگار؛ کردمی

 وزخندیپ او حرکت به مژگان. باشد نداشته برخوردی او با زن این کثیف دستان دیگر ایثانیه برای حتی تا داد

 :گفت و زد عصبی

 رو بری باید دیگه دقیقه دچن تا؟ اومد گیرت چی؟ شد چی زدی زور همه این؟ کنی تقال خوایمی کی تا هه -

 ؟اُکی، صحنه

 پس در که دانستمی؟ کردمی را کار این باید چه خاطر به اصالً. بدهد انجام را کار این توانستنمی! خواستنمی

 چه هب. ببینند را او تا هستند پرده این رفتن کنار منتظر مشتاقانه، هاییهوسران حریص هایچشم، پرده آن

 :گفت و برداشت خیز مژگان طرف به خشم با؟ بود پایین قدر این وا ارزش یعنی؟ قیمت

 کار این خودت جنس هم با تونیمی طور چه؛ دختری یه هم تو! پستی خیلی. مژگان خورهمی هم به ازت حالم -

 . ذارمنمی تونمزخرف مهمونیِ اصطالح به اون تو رو پام من. نبردی انسانیت از بویی تو؟ بکنی رو

 : فشرد دستانش در را او ییقه و کرد حمله سمتش به. شفتبرآ مژگان
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 ود با همه که؟ هانکردی فکر چی؟ خودته اختیار به مگه، رینمی که کنیمی غلط تو هم بعد! زن و نه دختر اول -

 وریج یه رو هاتعقده باید باالخره. بگو خوادمی دلت چی هر؛ پستم من آره؟ بشن خر تو سلنبه قلنبه حرف تا

 کرف بهش خوامنمی اصال اوه اوه اوه... بعدش عواقب وگرنه سن رو بری آدم مثل که نفعته به! دیگه کنی الیخ

 !کن ولش. کنم

 :داد ادامه ایزننده حالت با و کرد نگاه را او خریدارانه. داد سر شیطانی خنده و کرد رها را او حرف این با

 .باشن داشته بیشتری نخواها، تو مثل وحشی هایگربه کنم فکر البته -

 با. کند محو زمین یکره از را جادوگر این توانستمی کاش. دادمی فشار هم روی حرص شدت از را هایشدندان

 دعوت برنامه دیدن برای را حضار خاصی هیجان و عشوه با زن. آمدند خودشان به دو هر زن مجری صدای

 و الهام شیون و ضجه هم هنوز. شدمی اکو ذهنش در رگم ناقوس مثل حاضران کریه خنده و زن صدای. کردمی

 .زدمی زنگ گوشش در... و میترا

 !اللیله نوعه نم فرید برنامج لکم هیئنا. لدینا دائرة فی بکم مرحبا. الصمت التزموا فضلکم من! سادتی! سیداتی -

 نظیریبی برنامه شما رایب امشب. آمدید خوش ما محفل به. کنید رعایت رو سکوت لطفا! آقایان و هاخانم)

 !( دیدیمترتیب

 هااخطار آخرین، کردمی مرتب را او لباس داشت که حالی در او به توجه بدون مژگان. شد بلند جمع خنده صدای

 :دادمی هم را

 رنگ از. شده کشیده رنگ زرشکی نوار یه سن روی. بری راه راست خط رو مدل یه مثل باید تو! کن گوش -

 هک خودت مثل نه مدل یه مثل. برو راه خط همون روی. بزنه ذوق تو که نیست هم جوری ولی هست ترتیره زمینه

 !هستی امل

 :کرد اضافه زشتی خنده با بعد
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 یه ارمامیدو. بشه پیدا برات خوب مشتری یه تا بدی انجام تونیمی که کاری هر باید، رفتی پایین که سن از -

 باال ندگ اینکه بدون تونیمی حداقل خوبه. هست بالماسکه جشن مثل شبام شوِ تم. بشه پیدا برات جنتلمن

 .صورتت به بزن رو نقاب این بیا. کنی نگاه خط به بیاری

 :زدمی حرف هم خودش با دادمی دختر دست به رو نقاب که طور همون

 نخوره خرخره تا خر مثل اگه! کرد جمعش نشه که بیاره باال گندی همچین یه باید کوروش چرا دونمنمی اهه -

 هک باز لباسِ همه اون. کنیم بندی بقچه رو دخترِ این بشیم مجبور حاال که اومدنمی باال افتضاح این، بود

 .رفت فنا به گوری به گور کوروش این خریّت خاطر به، ببره باالتر خیلی رو قیمتش تونستمی

 هم مصیبت همه این وجود با حتی که بود راحت لشخیا او امّا، خوردمی حرص مژگان. شنید را مژگان هایحرف

 .داشت را ارزشش ولی، دردناک چند هر. بود مانده باقی غرورش از ایذره، هنوز

 .الرئیسی الجزء الصبر بفارغ ینتظر منکم واحد کل أن نعلم نحن -

 .(هستید برنامه اصلی قسمت منتظر صبرانهبی تونهمه که دونیممی) 

 به را ابنق توانستنمی. لرزیدمی دستانش، فشرد دستانش در، بود هماهنگ فاخرش لباس با هک را اینقره نقاب

 تردلربا خلیجی زیبای آرایش پشت در که صورتش به را او و گرفت دستانش از را نقاب مژگان. بزند اشچهره

 :زد، بود شده

 .بیای چشم به العاده فوق باید امشب باشه یادت؟ بدی انجام تونینمی رو سادگی این به کار یه اهه -

 :کرد اضافه زشت خنده با

 .کنهمی تصاحب رو تو هااین از یکی کدوم که شهمی معلوم امشب -
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 هــ یبازیچه که گذاشتنمی. شود آلوده دامنش که گذاشتنمی عنوان هیچ به! نه! ریخت فرو دلش در چیزی

 سنگینی. کند حفاظت وجودش سرمایه از جان پای تا که بود بسته عهد خودش با. شود الشخوران این س*ـو

 زا بهتر برایش جهنم آتش. شود نزدیک او به احدی دادنمی اجازه هرگز امّا؛ خریدمی جان به را خودکشی ـناه گـ

 خدایش به که امیدی اندک هنوز و بود فساد منجالب در رفتن فرو از بهتر، بود زندگی جهنم این در سوختن

 خودش با؟... شود فروخته اگر امّا. بود شده او خودکشی از مانع دهد نجات تاریکی این از را او که داشت

 !«وایسا زدی که حرفی پای و باش مرد! بشه برده تاراج به دامنیت پاک نذاری دادی قول تو دلیار:»گفتمی

 !جداً جید الهدایاء لدیکم کان اللیلة هذه -

 !(مداری خوبی خیلی هدایای براتون امشب) 

 :گفت دادمی هل جلو سمت به را او که حالی در و زد دلیار کمر به را دستش مژگان

 !کنیمی چه ببینم برو، گرفتیم نظر در برنامه سورپرایز عنوان به رو تو؟ کنهمی رو تبلیغت قدرچه داره بینیمی -

 :رفت باال هاهمهمه و گرفت خود به بیشتری هیجان مجری صدای. شد بیشتر دلیار هایاخم

 !هثالث!... اثنین!... واحد!... لکم جدا جمیله هدیه لدینا غیرذلک و الممتاز البرنامج هذا فی منکم واحد کل أدعو -

 (!سه! دو! یک! کنممی دعوت زیبا بسیار هدیه این به اون از غیر به البته و عالی برنامه این به رو تونهمه) 

 وجودش همه با را خواری. رفتمی صحنه روی به لرزان هاییگام با دلیار .رفت کنار منحوس هایپرده آن باالخره

 شمهچ این و کرد باز سر لعنتی بغض سرانجام، کرد نگریستن برای که تالشی تمام وجود با. کردمی احساس

 حریصانه که دیدمی را هاییگرگ اشک پرده پشت از. گذاشت باقی رد اشمهتابی صورت روی و جوشید اشک

 اذیت را چشمانش، بود شده متمرکز او روی که هاییپروژکتور نور. کردندمی نگاه او به لذیذ طعمه یک مثل

 اسیلب؟ این از باالتر بدبختی و خواری. کردمی خفگی احساس قدر چه. بود گرفته قرار همه توجه کانون. کردمی

 در داشتیچشم هیچبی را نقصشبی اندام و بود چسبان و تنگ بسیار، بودنش پوشیده رغمعلی، داشت تن بر که
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 در هاکار این. کند دلبری توانستنمی نه. شد تکرار ذهنش در مژگان حرف. گذاشتمی دیوها آن نگاه تیرِ معرض

 را وا عجله با، شود نزدیک او به خواستمی که کس هر. شدمی له داشت هانگاه این سنگینی زیر. نبود او شأن

 .گرفتمی پیش در را ودشخ راه و زدمی کنار

 یدند با. آورد باال را سرش. کرد برخورد شخصی به محکم ناگهان که بود خود نجات برای راهی یافتن دنبال به

 :گفت و شد خم او روی زشتی خنده با فرزام. کند تهی قالب ترس از بود نزدیک مرد آن چهره

 !زیبا مادمازل به به -

 :گفت، گذراندمی کثیفش نگاه زیر از را دلیار پای تا سر و دزمی قدم دلیار دور که طور همان

 .داد دستت کار، خودت بازی سرتق. کردیمی گوش حرف آدم بچه مثل اول همون خب -

*** 

  است شده تهیه و نوشته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

، یزت نوک بینی، تیره العاده فوق پوست، کشیده تصور. ساییدمی هم روی را هایشدندان خشم شدت از دلیار

 هن اشچهره. کردمی بدتر را بدش حال، بود کرده نازک دختران همانند که ابروهایی و فرزام روشنِ سبزِ چشمان

 رویروبه ددمج فرزام. کشیدمی رخ به را باطنش و داشت مطابقت او شیطانی طینت با کامالً بلکه، نبود زیبا تنها

 خیالیب فرزام امّا؛ شد ترعمیق هایشاخم. کند استشمام را الکل بوی توانستمی راحتی به دلیار. گرفت رقرا او

 :گفت و شد ترنزدیک او به

 .عزیزم خودت با رو کار این نکن؟ بشکنه بخواد که نیست سفید هایدندون اون حیف -
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 لیارد عصبانی چهره به پوزخندی فرزام. کند خطاب عزیزم را او، فرزام مثل کفتاری که این از شدمی منزجر دلیار

 :گفت و گرفت دلیار مقابل را خود دست و زد

 .باشی داشته من با رو امشب رقـــص اولین که شده نصیبت افتخاری عزیزم -

 با و زد پوزخندی. کرد توقف نحسش چهره روی و برد باالتر را نگاهش سپس. کرد فرزام دست به نگاهی دلیار

 :گفت ایکننده خرهمس لحن

 قدراون هنوز. نخوره امسایه به هم اتسایه حتی ولی؛ بمیرم حاضرم من. گرفتی باال دست رو خودت خیلی، اوه -

 .کنم برخواست و نشست، پست و حقیر هایآدم با بخوام که نشدم کوچیک

 :گفت اششده کلید هایدندان بین از و برداشت دلیار سمت به قدمی. بود شده کبود خشم از فرزام صورت

 ؟شد حالیت. کنم خون از پر رو خوشکلت صورت این نزدم تا ببندی رو دهنت بهتره -

 تحلیل قدرت امّا؛ کردمی مقاومت دلیار. کشید خود سمت به را او و گرفت را دلیار دست حرف این دنبال به

 :گفت آوریچندش لبخند با رزامف. کرد حس وجودش یهمه با را شکستن. بود کم فرزام برابر در اشرفته

 .برقصم چجوری بلدم خوب. بخوری زمین ذارمنمی، خانمی نباش نگران -

 وحشی یک فرزام. بست درد از را چشمانش دلیار. کرد وارد دلیار پهلوی به زیادی نسبتاً فشار، حرف این دنبال به

 ارک این با، داشت که هم توانی ذره یک آن. نشست اشپیشانی بر سردی عرق، درد شدت از. بود معنا تمام به

 دچن هنوز ولی؛ کرد هدایت رقـــص پیست سمت به را او و کرد استفاده دلیار ضعف از فرزام. کشید ته فرزام

 خود سر پشت به دو هر. شد ایستادن به مجبور فرزام آن دنبال به و کشیده دلیار دست که بودند برنداشته قدمی

 فلق دلیار مچ دور که مرجان دستِ دیدن با فرزام. کردمی نگاه دو آن به جدی کامالً یقیافه با مرجان. کردند نگاه

 :گفت تشر با، بود شده
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 ؟کنیمی غلطی چه اینجا؟ چته؟ چیه -

 :گفت و گرفت قرار فرزام رویروبه، کند رها را دلیار دست کهآن بدون مرجان

 .بگیرم رو تو کردن غلط یجلو تا اینجام من. کنیمی داری تو که رو غلط -

 :گفت و شد عصبانی فرزام

 خوادمی لمد که کاری از رو من نتونسته هم تو از ترگُنده؟ کنی تکلیف تعیین من برای بخوای که باشی کی تو -

 .داره رو خودش جای که جوجه تویِ. کنه منصرف بدم انجام

 :گفت و زد پوزخندی مرجان

 هتونمی اشاره یه با خان کیومرث دونممی که جایی اون تا ولی؛ نداره بطیر هیچ تو به، باشم که هم کس هر -

 وجود زمین کره رو فرزام اسم به انگلی اون از قبل تا انگار نه انگار که کنه محوت روزگار یصحنه از جوری

 .داشته

 :داد ادامه و نکرد فرزام عصبانی و ترسیده چهره به توجّهی مرجان

 تا کنب خواستی غلطی هر خوادمی دلت اگه حاال. باشه داشته کارش به کاری نباید کس هیچ که رئیسه دستور -

 بخوای که نباشه تنت تو جونی، بده رو جوابت خوادمی که موقع اون ترسممی ولی؛ بده رئیس خود رو جوابت

 .بشنوی

 زمین به بود نزدیک و دخور مرجان به محکم دلیار که طوری؛ کرد پرتاب مرجان سمت به محکم را دلیار فرزام

 :گفت آشکاری حرص با فرزام. کرد گیری جلو او افتادن از و گرفت محکم را دلیار مرجان امّا؛ بیافتد

 .عربه گنده شکم مردهای همون دخترها این لیاقت، خور سگ -

 : گفت و کرد نگاه را سرتاپایش تحقیرآمیز مرجان
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 خب یول؛ نیست سگ از کمتر چیزی کردنت پارس این چون؟ دیگه برقصی باهاش خواستیمی تو همین برای -

 .برداری دهنت اندازه لقمه بعد به این از بهتره

 :گفت و انداخت دلیار به مهربانی و غمگین نگاه

 .دلیار بریم بیا. بزرگیه یلقمه تو امثال و تو برای زیادی دلیار -

 ایتیره چوب از بار میز. برد بار سمت به را او مفرزا به توجه بدون و گرفت را دلیار دست، حرف این دنبال به

 پر هانوشیدنی اقسام و انواع از هاقفسه. بودند شده سوار هم روی برج مانند، بلورین هایجام و بود شده ساخته

 لمشغو خود برای بار کنار در ایعده. داشت قرار خوان پیش رویروبه، استیل یپایه با بلند هایصندلی. بود

 حرف روی تواندنمی کسی که دانستمی. زدندمی حرف هم با دست در جام، دیگری ایعده و بودند عیاشی

؛ دشون جمع هاآن اطراف همه اکنون، کردمی فکر. انداخت حاضر افراد به نگاهی تعجب با دلیار. بزند حرف رئیس

 کوچک دعوای این متوجه حتی که بودند خود نوش و عیش در غرق قدر آن، باز س*ـو هــ جماعت این ولی

 :گفت او به و داد قرار خودش کنار را دلیار مرجان. نشدند

 ؟باشه. نخوری تکون من کنار از بهتره -

 مرجان ،جمع این در احترام قابل انسان تنها، یلدا از بعد شاید. داد تکان مرجان حرف تایید نشانه به سری دلیار

 طالیی موهای، گونگندم پوستی، روشن ایقهوه چشمان با دختری. انداخت نگاهی مرجان صورت به دلیار. بود

 یبقیه مانند هم او چند هر. زدمی کبودی به رنگشان که هاییلب نهایت در و اندشده رنگ بود مشخص که

 .بود نکرده دلیار حق در بدی ترینکوچک حال به تا ولی؛ بود رفته فرو جرم باتالق در اینجا منفور اعضای

 مثل دلیار چشمان غم. کرد نگاه، داشت قرار رنگ اینقره نقاب حصار در که دلیار ناراحت چشمان هب مرجان

 :گفت دلیار به رو همین برای. بیاورد بیرون هوا و حال آن از را دلیار کرد سعی. بود انتهابی اقیانوسی

 ...که عوضی فرزام اون؟ نداری مشکلی؟ خوبه حالت دلیار -
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 :گفت بود شده مچاله درد خاطر به هم هنوز که ایچهره با و کرد قطع ار مرجان حرف دلیار

 .داد فشار محکم رو پهلوم فقط نه -

 :گفت نگرانی با و کشید حرصی پر نفس مرجان

 ...پا اگه خوایمی ببین؟ خوبه االن حالت -

 :گفت تلخی لحن با دلیار

 .وایسم پا سر تونممی، دادن بهم که وارنگی و رنگ هایغذا همه اون با. خوبم فعال مرجان نه -

 وارسزا دختر این. کرد نگاه او به غمگین و شد دلیار حرف کنایه متوجه مرجان. کرد سکوت و گفت را این دلیار

 زدن حرف حوصله دلیار دید که مرجان. بود شده نیز مرجان خود گیرگریبان که سرنوشتی. نبود سرنوشت این

 :گفت بود ظاهر حفظ برای فقط که عیمصنو کامالً لبخندی با ندارد

 .باشه جالب خیلی امشب کنم فکر! بودی تو امشب سورپرایز پس! شدی ملوس چه اوه -

 یاهس غار جادوگر مثل دادممی ترجیح؟ ملوس هه:» گفتمی خودش با. زد زیبایی این به عصبی پوزخندی دلیار

 .«باشم کفتار مشت یه وسط اینجا بخوام اینکه تا باشم

 :گفت و زد اششانه به دستی مرجان. کشید دل ته از سوزناکی آه گذشته آوری یاد با

 !کن طی خیالبی -

 شکل ایدایره رقـــص پیست. دوخت اطراف به را نگاهش عصبی. بود خیالبی باشد توانستنمی که چیزی تنها

 به ار نگاهش دلیار. کردمی یخودنمای کلوپ وسط در، داشت زیبایی نورپردازی و بود شده ساخته شیشه از که

 عمرش به. رقصیدندمی آهنگ با و خوردندمی تاب و پیچ هم در کرم مثل که دوخت بیکاری و علّاف هایانسان

 و بزرگ کلوپ یک. نبود جهنم از کمتر، داشت حضور آن در که مکانی. بود ندیده هاآن عیاشی به هاییانسان
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 و شدمی برگزار آن در چنینی این هایمهمانی بار یک وقت چند هر که یدب لوکس هایخیابان از یکی در مجلّل

 .بردمی سیاهی و نابودی کام به را هادلیار شبه و دلیار زندگی

 ود توسط جانی نیمه جسم همانند الهام. شد منجمد هایشرگ در خون روروبه صحنه دیدن با ولی؛ گرداند چشم

 و کرد ارهاش الهام به کثیفی لبخند با که بود مسن مردی نگهبان دو آن رئیس. شدمی کشیده زمین روی نگهبان

 :گفت

 !(بیارید رو دختره! ) فتاه تجلبوا -

 گاهن الهام چشمان به. کشیده او که بود هاییشکنجه گرنشان و کردمی خودنمایی الهام لب یگوشه در خونی رد

 سمج. نبود دنیا این در او. بود شده خیره نامعلوم ایهنقط به تنها، کشیدنمی جیغ. کردنمی تقال الهام؛ کرد

. رسیدت دلیار. بود شده سرد و سخت، زمرد تکه دو مثل الهام سبز چشمان. کشیدمی نفس فقط که بود روحیبی

، کشید شعله درونش در انتقام آتش ناگهان ولی؛ بست یخ... شد سرد. کرد حس وجودش همه با را وحشت

  .کرد مشت را دستانش

 کفتارها این دست زیر که دخترهایی اون همه و تو انتقام که خورممی قسم...خورممی قسم: »گفت خودش با

 !«نگیرم ازشون رو هاشونکاری کثافت این تمام تقاص اگه نیستم دلیار. بگیرم رو شدن نابود

. اشدنب خودش جنس از دختری شکستن شاهد این از بیش تا برگرداند دیگر طرف به را سرش خشم و بغض با

 را نگاهش. کندمی نگاه را او هم مرد که شد متوجه. بود متنفر او از وجود همه با که افتاد مردی به نگاهش ناگهان

 سمت به خود با را او و گرفت را دلیار بازوی مرجان. کرد اشاره مرجان به و زد پوزخندی مرد. گرفت او از خشم با

 . برد کارِن

 چشم هاآن از دلیار. رساندمی بقیه گوش به را انکراالصواتش صدای زن یک و شد شروع مزخرف آهنگ یک

 جفت یک به توجهش که بود دوخته زمین به را نگاهش. داشت کفاره هم هاآن به کردن نگاه حتی. برداشت
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، شماس سیاهی به هاییچشم با کارن. شد خیره صورتش به و آورد باال را نگاهش. شد جلب براق مشکی کفش

 :گفت حرص با. داد ازدست را خود طاقت، کارن کثیف نگاه زیر. کردمی برانداز را او داشت

 !جهنم به برید! خورهمی هم به نکبت فرزام اون و تو از ترآشغال کوروش اون و تو از حالم! آشغال عوضیِِ -

 :گفت اششده کلید ایهدندان بین از، داشت خشمش کنترل در سعی که حالی در و زد عصبی پوزخند کارن

 .هستی حرفا این از ترچموش انگار امّا؛ چیده رو دمت کوروش کردممی فکر! نشدی آدم هنوز انگار -

 :داد ادامه دلیار هایلب به زشتی نگاه با

 شب اولین خودم وگرنه بشه پیدا برات خوب صاحب یه امشب کن دعا. چموشم دخترهای عاشق من و -

 !عزیزم ازمسمی برات رو رویاییت

 جسارت همان با ولی؛ بود افتاده جانش به ترس اینکه با. گرفت جان دلیار چشمان پیش الهام رفتن صحنه

 :گفت اشگذشته

 دیگه. نکرد حساب آدم رو تو هم اون حتی خب ولی؛ خودته از ترعوضی رامش همون لیاقتت تو! خام خیال -

 !برندار گشادت دهن از ترگنده لقمه و بدون رو حدت خودت

؛ دنبو فحاشی اهل اصالً. نبود خودش از کدام هیچ، بود زده که هاییحرف این و شده ادببی خیلی که دانستمی

 سببم! کارن از بهتر کسی چه و بود شده لبریز صبرش یکاسه که کرده تحمل را فشار مدت این در قدراین ولی

 :گفت دلیار گوش در ازترس مرجان! هایشبدبختی و هافالکت تمامی

 دفعه اون. هامیاره سرت بالیی یه زنهمی خره کلّه! نشو دهن به دهن هاشبا بگیر دهن به زبون! دختر هی -

 .نیست جلودارش کسی، کنه قاطی اگه. گرفت رو کوروش جلوی کارن همین

 .بکنه تونهنمی غلطی هیچ -
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 :گفت عصبانیت با کارن

 ! دستت کف مذارمی رو حقت، نفهم یدختره شو خفه -

 وا طرف به نفر سه آن نگاه. یافت خاتمه، بود آمده وجود به کارن و دلیار بین که کوچکی جدال، مردی صدای با

 زده غنرو موهایش و سبیل و ریش به آنقدر و داشت گوریل مثل هیبتی کنارش در بادیگارد دو با مردی. برگشت

 شگردن به طال از زمختی گردنبند. کرد افتتاح روغن ولیدت یکارخانه یه هاآن روغن گرفتن با شدمی که بود

 و رفت مرد تسم به لبخند با گرفت آشنایی رنگ کارن نگاه. زنجیر تا بود سگ قالده شبیه بیشتر که بود آویزان

 .کرد نشستن به دعوت را او

 !(بفرما! بفرما! ) تفضل! تفضل -

 چشم هک حالی در و آورد لبانش بر چندشی لبخند. افتاد یاردل به نگاهش و انداخت مبل روی را اشگنده هیکل مرد

 :گفت کارن به رو داشتبرنمی دلیار از

 !عنید... کالظبی العیون مع فتاة... منهن افضل أرید...الفتیات عن الشباب من سمعت -

 رام... حشیو آهوی مثل هاییچشم با دختری. خواممی رو شونبهترین من، شنیدم دخترها درباره هابچه از) 

 (نشدنی

. فشردمی دستانش در را مرجان دست و داشت بدی یدلشوره دلیار. خندیدند و کردند نگاهی دلیار به دو هر

 او هایشانه روی را دستش. خاطرآورد به را اشگذشته. سوخت او حال به دلش، دید را او حال که مرجان

 رافشاط که گرد میز آن به بود دوخته چشم فقط مرجان به جهتوبی دلیار امّا؛ داد هاآن به خفیفی فشار و گذاشت

. رفتمی ور داشت دست در که ایپوشه با کارن. بود آوری عذاب هایثانیه. داشت قرار ایقهوه چرم مبلمان

 :گفت و کشید جلو به را خود و داد تکانی زحمت به را اشگنده هیکل، آمد حرف به دوباره مرد همان

 ؟(چنده یمتشق؟ ) سعرها کم -
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 :گفت و زد او به لبخندی کارن

 !(قصان کن تحمل! ) قصان إصبر -

 دوخت خوش شلوار و کت یک در آراسته مردی. برگشت او طرف به سرها. شد بلند دیگری مرد صدای لحظه یک

 :گفت و کرد اشاره دلیار به، شدمی نزدیک که حالی در مرد. کردمی حرکت هاآن سمت به مشکی

 (خوامشمی هم من! اینه منظورت اگه! ) اریدها أنا!...هذه دتقص اذا -

 :گفت عصبی قصان

 !(هستم عادل قصان من؟ کنیمی جرئت طورچه! )عادل قصان أنا؟ تجرؤ کیف -

 :گفت مرد به رو کارن

 ؟(شما؟ ) أنت من -

 :گفت و کرد نگاه کارن به خونسرد مرد

 !فتاةال هذه أشتری أن السّیدی جانب من مأمور أنا -

 ! (بخرم رو دختر این که مامورم رئیسم طرف از من) 

 ؟(کیه رئیست؟ ) السیدک هو من: کارن

 :گفت کارن سوال به توجه بدون مرد

 .معنا التعامل نأسف فلن. األفضل عن دائما نبحث فإننا، حال ای علی! جّید بائع أنک سمعت -

 شیمانپ ما با تجارت از شما. هستیم هابهترین بالدن به همیشه ما حال هر به! هستید خوبی فروشنده شنیدم)

 .(شویدنمی
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 :گفت بلندی نسبتا صدای با و کرد نگاه مرد به عصبانی قصان

 ؟لها ستنفق کم؟ الغنی سیدک هل! لی الفتاة هذه! إسکت -

 ؟(کنیمی خرج براش قدرچه؟ ثروتمنده رئیست! منه برای دختر این! باش ساکت) 

 :گفت و انداخت یاردل به نگاهی نیم مرد

 (تو از بیشتر! )منک اکثر -

 ایکننده وسوسه لحن با و چرخاند مرد دو بین را چشمانش. بود گرمی بازار وقت االن. درخشید کارن چشمان

 :گفت

 !النشاط و العیش الوفور فی نفسه یوجد أن أضمن یشتریها من! کثیراً خالبة. جداً جمیلة هی -

 !(بینهمی شادی و عیش در غرق رو خودش بخره رو اون که هرکسی! دلرباست بسیار.زیباست واقعاً اون)

 به المس جان مهلکه این از نبود قرار بود پیدا که طور این. بود گرفته ضرب زمین روی بر پایش با مضطرب دلیار

 کردهن جرئت کسی ود آن جز به. کردندمی رقابت هم با او سر بر، جویانه ستیزه حالتی با مرد دو هر چون، ببرد در

 برخالف ،بود عجیب مرد رفتار نظرش به. کردمی نگاه ناشناس مرد به دلیار امّا؛ بدهد دلیار مورد در پیشنهادی بود

 او به نگاهی نیم که اول ثانیه همان جز به مرد، داشتنمی بر دلیار روی از را نگاهش ابتدا همان از که قصان

 ؟بود چه او خریدن برای مرد پافشاری همه این دلیل پس. بود نکرده نگاهی او سمت به دیگر بود انداخته

 نگاه را مزایده این هیجان با و بود شده جمع هامبل دور سالن در حاضر افراد بقیه، بود گرفته اوج هاهمهمه

 خفیف غجی با. بالعکس و دادمی پیشنهاد را باالتر قیمتی ناشناس مرد گفتمی قصان که مبلغی هر. کردندمی

 :گفت و گشت بر او طرف به گنگ حالتی با مرجان

 ؟شده چت؟ چیه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 22 

 :گفت و زد چنگی دلیار شانه به فهمیدمی واضح را عربی خود عراقی پدر لطف به که مرجان

 ؟گذاشتن روت قیمتی چه دونیمی دلیار وای -

 هم قیمت برام حاال که کنهمی برابری کاال یه با من ارزش اینجا:» گفت خود با و زد پوزخندی دلش در دلیار

 .نشوندید سیاه خاک به رو من که رو خودت از ترشعوربی بابای هم رو تو هم. کارن کنه لعنتت خدا؟ گذاشتن

 به که بیاره در اتدنده از رو دخترها این تموم تالفی خدا روز یه امیدوارم. میاد در کاسه از داره هاشچشم احمق

 .«کشیدی آتیش به رو شونهستی پول خاطر

 :گفت و داد تکانی را او مرجان

 ؟لج رو افتادن؟! بابا خبره چه! داره باد شونکله هااین خدا به -

 :گفت و کرد نگاه مرجان به حوصلهبی دلیار

 ؟گفتن چی مگه مرجان اهه -

 هزار 05گفت دفعه یه مرد این ولی؛ داد پیشنهاد رو( تومان میلیون 05) درهم هزار 05قیمت قصان، دیوونه -

 !کرده زیادی شونپول معلومه(  تومان میلیون 05) درهم

 بخواهد خود س*ـو هــ خاطر به کسی که گنجیدنمی باورش در دیگر این! نه. شد میخکوب خود جای بر دلیار

 رو هااین پول هزارم یک من اگه:» کرد فکر خود با مغموم. همه این هم آن دهد باد بر را خود پول چنین این

 ...« وقت اون داشتم

 لحظات قدر آن. شد خیره جمع به. نداد را بیشتر کردن فکر مجال او به بود گرفته را گلویش که بغضی

 ودب نشده حال به تا. بود فروش میز به هاچشم یهمه و بود شده قطع هم موزیک صدای حتی که بود آوریهیجان
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. بود جالب حال عین در و منتظره غیر همه برای امر این و شود پیشنهاد گزافی هایقیمت چنین دختری سر بر که

 :زد را آخر ضربه بود عربی غلیظ لهجه با آمیخته که قصان زمخت صدای لحظه یک در

 ( تومان میلیون 055 - درهم هزار 055! )مائه ألف -

 نینچ، نفر یک ندگیز بهای به؟ نباشد راضی چرا! است راضی مزایده این از که دادمی نشان کارن مزخرف لبخند

. رفتمی رژه ذهنش در ایبچگانه افکار.بود گرفته تهوع حالت دلشوره شدت از دلیار. زدمی جیب به را کالنی پول

 امّا؛ است امنیت در شود فروخته ناشناس یغریبه آن به اگر کردمی احساس امّا؟ چرا دانستنمی هم خودش

 پول همه این داره خدا رضای راه در کنیمی فکر البد هه:» گفت و زد پوزخندی او هایرویاپردازی این به منطقش

 !«داره فرق آسمون تا زمین واقعیت با که حیف قشنگیه فانتزیِ؟ وسط ذارهمی رو

، عادل قصان، عرب عیاش مردک آن به خواستنمی امّا؛ داشت قبول را واقعیت این هم خودش. دانستمی

 از شههمی برای را خود، بگذارد بیرون منحوس کلوپ این از را پایش اینکه از قبل شدمی چنین اگر. شود فروخته

 رفته فرو فکر در مرد. دادمی بد گواهی مرد سکوت و اخم امّا، کرد نگاه مرد به نگران. کردمی محو روزگار صفحه

 و زجرآور هایلحظه؟ شود تمام رحمانهبی چنین این باید او زندگی داستان یعنی؟ شده تسلیم یعنی. بود

 ...ناگهان که.بود فرما حکم انگیز رعب سکوتی چنان هم امّا؛ گذشت هم دیگر دقیقه 0. بود ایکشنده

 (تومان میلیون 005 - درهم هزار 005! )درهم الف خمسون و اربعمئه -

 .بود شده روشن چلچراغ کارن چشمان در. بود نکردنی باور! نه. شکست را سکوت که بود مرد صدای این

 با ریلکس او امّا؛ دوخت چشم مرد به عصبانی قصان. انداخت دلیار دل در را آرامشی، قصان هم در هایاخم

 سالن یگوشه ترینتاریکی سمت به و برگشت عقب به مرد لحظه یک در. زد حرف بود گوشش در که بلوتوثی

؛ شد دهکشی سمت آن به نیز دلیار اهنگ. بازگشت خود جای سر به و داد تکان سری تاریکی آن به خیره. کرد نگاه

 اریکیت میان در که بود سفیدی شلوار و کت دهد تشخیص توانست که چیزی تنها. ببیند چیزی نتوانست امّا

 .کردمی خودنمایی
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 :گفت و کرد نگاهی قصان به کارن

 ؟(قصان کنیمی چه؟ ) قصان تعمل ماذا -

 :گفت و زد زمین به محکم داشت دست در که را اییعص و دوخت مرد به را عصبانیش از سرخ چشمان قصان

 !(لعنتی! ) المراس صعب -

. اختشننمی را اربابش نه و او نه کس هیچ که مردی آن به دلیار شدن فروخته یعنی؛ شکست قبول یعنی این

 نقصا نشسته خون به نگاه از، بود آورده دست به که را خوبی سودِ خوشحالیِ داشت سعی که حالی در کارن

 :گفت لبخند با او به رو، کند مخفی

 (نشو عصبانی! )للذعر داعی ال -

 :گفت دادمی دست او به که حالی در و کرد مرد به رو بعد

 (باشه مبارک! )لک هنیئا -

 هنشان به اخمی با کارن. انداختند نگاهی دلیار سمت به هردو. گفت کارن به چیزی و داد تکان سری تنها مرد

 :گفت مرجان به رو و آمد دو آن سمت به و داد تکان سری ،مرد حرف تایید

 میگه؛ بپوشه بده هم رو خودش لباس. بهش بده هم رو وسایلش تموم. ببرتش خوادمی کن شآماده برو -

 .دلیار به بده کاور تو بذار( لباس به اشاره) رو این. باشه تنش هالباس این خوادنمی

 :داد ادامه و دوخت دلیار به را تمسخرآمیزش نگاه

 .بیاد گیرت چیزی همچین عمرت تموم تو دیگه نکنم فکر! تو به من یصدقه هم این -

 :گفت ایزننده حالت با زدمی چشمکی دلیار به که حالی در
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 !خانوم بگذره خوش امشب -

؟ اشدب پست ستتوانمی نفر یک قدر چه. کرد نگاه او به خشم با دلیار. کرد ادا کشیده طور این را خانوم قصد از

 .بودند ترفرومایه هم حیوان از هاکارن شبه و کارن، دلیار نظر در

 وارد .نداشت او برای تلخی جز چیزی اتاق این. کرد یخ اتاق شماره دیدن با دلیار. برد اتاق به خود با را او مرجان

 یوحشتناک سردرد. کرد تعویض خود یرفته رو و رنگ شلوار مانتو با را تنگش لباس بدبختی با و شد حمام

 تعجبم و شد متوقف راه نیمه در مژگان جیغ صدای با که برد سرش سمت به را دستش. بود شده گیرشگریبان

 :گفت عصبانی مژگان. کرد نگاه او به

 ؟کنیمی غلطی چه داری هست معلوم -

 ...خواستممی فقط من -

 تدس بهش نرفتی بیرون اینجا از وقتی تا که دادن دستور! کنی غلطی چه خواستیمی فهمیدم خودم! خفه -

 !تو و دونممی من کنی لجبازی بخوای. نزنی

 :گفت جرئت با مژگان کردن حرصی برای ولی؛ شد عصبانی دلیار

 بکشه هالجن شما بین از رو من که شده پیدا نفر یه بدبختانه یا خوشبختانه! کنی کاری بخوای کنیمی غلط -

 کنزدی جرئت. نمیشه جا تو کوچیک مغز توی که هست قدریاون؟ کرده خرج برام قدر هچ فهمیدی حتماً. بیرون

 ...کنی اضافه غلط بخوای برسه چه نداری هم رو من به شدن

 :گفت و برداشت خیز دلیار سمت به. شد کبود خشم از مژگان

 ؟کنیمی درازی زبون من واسه عوضی یدختره -
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 تو کشیدی لجن به رو زن اسم تو! نده نسبت بهم خودته یبرازنده که القابی؟ هستی کی کردی فکر مگه هه -

 ...یــ

 بدنش در آن روی یمجسمه تیزی و خورد آرایش میز دیوار به محکم. شد تار چشمانش پیش دنیا دفعه یک

 : زد داد توان تمام با کرد حس تنش تمام در را بدی درد. نشست

 !کثافت -

 : گفت و کرد ایخنده مژگان

 !میشه قاراش اوضاعت نبود یادم اصال! I am so sorry اوه -

 :داد ادامه زننده و عصبی حالتی با و کرد عوض را لحنش

 زیچی این! نه یا کردیمی زبونی بلبل هم باز، نبود پولت خر صاحاب این اگه دونمنمی؟ خب ببند رو دهنت -

 تو قتو اون؛ کارش رد میره و گیرهمی رو پولش هبفهم االن اگه میگم خودت برای ولی؛ نبینه صاحابت که نیست

 ...!و جون قصان و مونیمی

 :گفت وارتهدید اشاشاره انگشت با و نداد ادامه

 !شی خفه نفعته به -

 مامت با دلیار! بود شده کشیده لجن به درونش قدرچه! بود حیوان قدرچه خدایا.گفت بدی لحن با را "صاحابت"

 :کرد زمزمه توانیشبی

 قول بهت... کنی التماس و بیفتی پاهام به که رسهمی روزی!... میدی پس رو کارهات تمام تقاص روز یک -

 .مژگان دممی
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 دلیار پای جلوی، زدمی دست که طور همان. شد قهقهه به تبدیل اشخنده. خندید بلند بلند بعد یواش اول مژگان

 :گفت و نشست بود افتاده زمین بر حاال که

 ؟ تو پای به بیفتم؟ بچه کنیمی تهدید! براوو !براوو -

 : کرد بلندی خنده تک

 ؟ کنم التماست -

 :زدمی قهقهه

 بچه مثل هم االن. بینمنمی هم بعدش به این از. ندیدم تقاص ساله 0 من جوجه ببین. رفتن دم بود خوبی جوک -

 .بریم شو بلند آدم

. فهمید آخر تا را ماجرا، روروبه صحنه دیدن با و آمد انمرج. شد کشیده آن سمت به دو هر نگاه در صدای با

 :گفت و برد یورش مژگان سمت به عصبی

 هر رس رو حرصت بعد بدیم تحویل درست رو این تا کردینمی پاره افسار دقیقه دو! مژی ببرن رو شورت مرده -

 خودم بیرون برو. هامونچشم جلو میاره رو جَدّمون پدر کارن، بفهمن اگه احمق. کردیمی خالی ایدیگه بدبخت

 !میارمش

 هب مرجان. رفت بیرون اتاق از و کرد نازک مرجان برای چشمی پشت، کردمی غرولند لب زیر که حالی در مژگان

 . شود بلند که کرد کمک دلیار

! ینمتبب؟ نداری درد. دنبالت اومدن بریم شو بلند؟ ذاریمی سرش به سر چرا؟! وحشیه شناسیشنمی تو: مرجان

 ...بذار. نیست بعید انداخت راه مژگان که گریوحشی این با. باشه شده باز ممکنه

 :زد مرجان به جانیبی لبخند و شد بلند جایش از زحمت به. نداد اجازه او به دلیار
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 به ملسا جون هاکفتار این دست از تونستمنمی نبود یلدا و تو هایکمک اگه مرجان. خوبم من. مرجان خوادنمی -

 ؟کجاست دونینمی. ببرم در

 ...انگار ولی؛ بشی ماها از یکی هم تو خواستمنمی. گلم کنممی خواهش -

 :داد ادامه گفت بود شده خیس چشمش که حالی در و کشید آهی

 .نیک زندگی شاد باشی که جا هر امیدوارم، نبینمت وقت هیچ شاید، باشه کار توی حکمتی شاید حال هر به -

 :گفت و زد زخندیپو دلیار

*** 

  است شده تهیه و نوشته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 و فّتخ این از بهتر مردن. بیاد سرم چی قراره نیست معلوم االن؟ بود شاد میشه زندگی وضع این با نظرت به -

 .ذلّته

 حس سرش روی را بدبختی یتیره یسایه. دیدمی نزدیک واقعیت به را خود و بود افتاده کار به مغزش تازه انگار

 :گفت مرجان به رو! هرگز! گذاشتیم تاراج به را تنش نباید. کردمی

 !بیرون بری لحظه چند شهمی -

 :گفت عادی ظاهر به لحن با. بدهد انجام ایاحمقانه کار دلیار ترسیدمی. کرد نگاه او به مشکوک مرجان

 ؟دلیار کنی کارچی خوایمی -
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 :گفت و شد مسلط خودش به زود خیلی امّا؛ کرد گم را خود پای و دست دلیار

 .همین. بندازم بهش نگاه یه خودم خواممی، مرجان یهیچ -

 تا لیارد که چند هر. بترسد نیز او از دلیار خواستنمی. رفت بیرون ناچار به، بود نشده قانع هنوز که این با مرجان

 شلباس. شد حمام وارد، شد مطمئن مرجان رفتن از دلیار وقتی. رفتمی جا این از همیشه برای دیگر ساعت چند

 که ایضربه خاطر به. نبود شدید خونریزی ولی؛ کردمی نمایی خود لباس روی خون رد. آورد بیرون سختی به را

 کردمی کاری باید حداقل. برود جا این از توانستنمی خونریزی این با. بود شده چنین این، بود زده او به مژگان

 بیرون را بتادین و باند و پنبه، اولیه هایکمک یعبهج از. زدمی نفس نفس درد از. بگیرد را خونریزی این جلو تا

 سرد هایکاشی روی و شد شل زانوهایش درد شدت از. گذاشت زخم روی و کرد آغشته بتادین به را پنبه. آورد

 تو .بندازه پا از رو تو بخواد که نیست چیزی این، دختر باش قویی دلیار:» گفتمی خودش با. افتاد حمام کف

 !«دلیار بلندشو. کن فکر اتخانواده به. باش مخمصه این از خودت نجات فکر به. شو لندب. تونیمی

 نگیر ایپسته هایکاشی با که دیوارحمام به را دستش. آورد خود به را دلیار که بود کافی هاتلقین همین انگار

 زخم یرو را استریل گاز و هپنب زیادی مقدار. ایستاد پایش روی و شد بلند زحمت به و گرفت، بود شده پوشیده

 کمرش دور به محکم را باند قدرآن. بست را آن روی محکم باند یک با؛ داشت که توانی مانده ته با و گذاشت

 قرص دو .کند کم را خود درد از کمی حداقل بود توانسته گونهاین امّا؛ کردمی تنگی نفس احساس که بود پیچیده

 در سعی همچنان، داشت که دردی وجود با. آمد بیرون حمام از. خورد آب نبدو و آورد بیرون کاور از مسکن

 .کردمی خود ضعف کردن مخفی

 تغییر برای کمی فرصت، برود بیرون اینجا از که این محض به. کرد نگاه اطرافش به و ایستاد اتاق وسط

، کردیم انتخاب را یکی دو آن میان از باید دلیار و نداشت وجود دلیار روی پیش بیشتر راه دو. دارد خود سرنوشت

 به ار خودکشی ـناه گـ سنگینی یا دادمی نجات، بود انتظارش در که شومی سرنوشت از را خود و کردمی فرار یا

 خود حاالی شرایط وقتی ولی؛ است ضعیف هایانسان برای خودکشی که کردمی فکر همیشه دلیار. خریدمی جان
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 زا را خود و کند فرار بتواند که داشت امید هم هنوز او ولی؛ آمدمی راه تریندرست یخودکش نظرش از، دیدمی را

 برد هجوم آرایش میز سمت به سرعت به فکر این با. زد آب به گداربی شدنمی امّا. دهد نجات کفتاران آن چنگال

 ولی ؛انداختمی اندامش بر لرزه تیغ سردی. بود کرده پیدا خواستمی که را چیزی. کرد رو و زیر را وسایل تمام و

 نگاه و کرد مرتب سرش روی بر را وشالش گذاشت خود مشکی مانتو جیب در را تیغ. بود گرفته را خود تصمیم او

 .انداخت شوم اتاق آن به را آخر

 .بشه خراب هستن توش که هاییآشغال تموم سر رو اینجا روز یه امیدوارم -

 جهنم این رد که آشنایی یغریبه. بود او مراقب جا همه نگهبان فرشته مثل که یکس. ببیند را یلدا بود نتوانسته

 .رفت بیرون اتاق آن از باالخره و کشید آهی. بود کرده کمک او به همیشه

 دلیار یکشیده قامت ناگهان که رفت اتاق طرف به. شد او نگران، دلیار تاخیر با. بود دلیار منتظر راهرو در مرجان

 :گفت او به دلیار. شد مایانن راهرو در

 .بریم شد دیر ببخشید -

 دلهره با مرجان. بود کرده پا بر مرجان دل در طوفانی، آرامش این. کرد تعجب دلیار خونسردی این از مرجان

 :گفت

 ؟خوبی تو دلیار -

 .خوبم مرجان آره -

 .ترسونهمی رو من تو آرامش این -

 :گفت و زد مهربانی لبخند بار اولین برای دلیار



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 31 

 جا این از روز یه میدم قول بهت. بشم یلدا و تو هایکمک شرمنده بخوام که کنمنمی کاری، مرجان نترس -

 .باش داشته ایمان بهم. کنیمی پیدا نجات

 :گفت و گرفت دستانش در را دلیار سرد دستان. نفهمید دلیار هایحرف از چیزی مرجان

 وت ولی؛ بجنگم ازش حفاظت خاطر به بخوام که ندارم هم چیزی. کردم زندگی زیاد دیگه من نظرم به دونیمی -

 .بشی بازیچه نذار، بجنگ تو. دلیار تونیمی

 :گفت و داد تکان را سرش دلیار

 .مرجان دممی قول بهت -

 .آمدند بیرون شده نفرین کلوپ آن از دو هر و گرفت را دلیار دست و زد محزونی لبخند مرجان

. بود وا منتظر و ایستاده رنگی سفید در شش لیموزین کنار در مرد آن. بود آمده بند زبانش دیدمی که چیزی از

 یدند با مرد. داشتند هاآن از ثروتمندان ازکمی تعداد و وزیران که بود دیده هافیلم در فقط را هاماشین این دلیار

 شده باز دهانش تعجب از او خود از تربد مرجان که دید ولی؛ کرد نگاه مرجان به دلیار. رفت او سمت به دلیار

 .است

 داخل به زود خودش و کرد هدایت مرد سمت به را دلیار مرجان. آورد بیرون هپروت از را او و داد مرجان به تکانی

 هک خواستنمی مرجان امّا؛ کرد نگاه مرجان رفتن به تعجب با دلیار. نکرد هم خداحافظی حتی. برگشت کلوپ

 ظهلح در، بود داده دلیار به که را واهی هایامید آن تمام خواستنمی. ببیند را چشمانش در زده هحلق اشک دلیار

 نظر از هک امیدی. باشد داشته امید لحظه آخرین تا، دختر این بگذارد که کردمی فکر خودش پیش. شود نابود آخر

 ردهآو اینجا به که دیگری دختر هزاران مانند دلیار سرنوشت که کردمی فکر مرجان. شدمی ختم ناامیدی به او

 خترد این سرنوشت در چه تقدیر دست که دانستنمی او امّا؛ شودمی ختم بردگی به یا مرگ به یا، بودند شده

 .است زده رقم
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 هاییمقد با مرد. برگشت مرد آن سمت به دلیار. برگشت کلوپ داخل به و شد ناپدید دلیار چشمان جلو از مرجان

 را ترس مرد. بود شده خیره مرد به وحشت با. نداشت کردن حرکت توان ترس از دلیار. آمد دلیار طرف به آهسته

 :گفت محکم و آرام لحنی با. دید دختر نگاه در

 !لطفاً طرف این از -

 لیارد؟ نبود عرب او مگر. کردمی صحبت فارسی سلیس و روان خیلی مرد. شد وارد دلیار به بالفاصله دوم شوک

 طرف به خود با و گرفت را او پشتیکوله بند، دهدنمی نشان خود از حرکتی هیچ دختر دید که مرد. نکرد یحرکت

 !بزند دست او به که نداشت را این اجازه. برد ماشین

 اتنج را خود باید او االن! بود عجیب برایش. بود خالی خالیِ ذهنش. رفتمی مرد دنبال به ربات یک مثل دلیار

 انگار ولی؛ بزند جیغ خواستمی دلش. بود نکرده سکوت جز کاری امّا؛ انداختمی راه به شیون و یهگر، دادمی

 که ودندب ماشین نزدیک. کردندمی حرکت ماشین سمت به او میل خالف پاهایش. بود کرده گیر گلویش در چیزی

 تن هب آن رنگ هم کراوات یک اههمر به مشکی شلوار و کت همگی. شدند پیاده ماشین از دیگر مرد سه دید دلیار

 و برگشت او سمت به مرد؛ ایستاد. کرد تهی قالب ترس از آنان هایهیکل و قامت و قد دیدن با دلیار. داشتند

 خترد ترس به دلش در. برد قضیه به پی و کرد دنبال را او نگاه رد، دید را دختر زده بیرون حدقه از چشمان وقتی

 .داد او به را حق، سنجید دختر نگاه از را کار جوانب و کرد هابچه به نگاهی وقتی ولی؛ خندید

 لیو؛ نداشت اجازه. بگوید او به چیزی توانستنمی هم طرفی از. بزند سر ایاحمقانه کار دختر از که بود نگران

 خود همیشگی محکم لحن با و کند دلیار به رو شد باعث همین. بدهد خاطر اطمینان او به توانستمی الاقل

 :بگوید

 .یایدب ترسریع لطفاً. بده آزار رو شما و بزنه آسیبی شما به نیست قرار کس هیچ! خانوم هستید امان در شما -
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 و ایستاد. رودب بدبختی استقبال به باز آغوش با خودش توانستنمی. بود شده گرفتار نرفتن و رفتن دوراهی میان

 اخم وجهمت و برگشت تعجب با مرد. شد کشیده اشتوقف دنبال به بود راگرفته او پشتی کوله که مردی دستان

 :گفت و رفت طرف به جدیت با. شد، بود نشسته دلیار ابروهای بین که عمیقی

 ؟وایسادید چرا -

 !نمیام جا هیچ شما با من -

 !کنار بذارید رو بازی لج بهتره خانوم -

 !نمیام شما با من -

 :گفتمی فریاد با که شد بلند مرد صدای. کرد دویدن به شروع و کشید محکم را اشپشتی کوله و گفت را این

 !وایسید خانوم -

 :گفت و کرد خطاب را کسی که رسید گوشش به مرد صدای. دویدمی فقط توجه بدون دلیار ولی

 !دنبالش برو. کرد فرار کاوه -

 رایب فرصتی دلیار ولی؛ بود هپیچید بدنش در درد. افزود هایشقدم سرعت به فقط؛ نکرد نگاه را سرش پشت

. ودب افراد آن دست از کردن فرار و نجابت و پاکی حفظ مسئله ترینمهم االن. نداشت بدنش درد به کردن فکر

  «.بدم نجات رو خودم بتونم که بده نیرو بهم خودت خدایا:» گفت دلش در

 مدآ یادش. بود نشسته سجاده روی سفید نماز چادر با که شد تداعی ذهنش در مادرش مهربان تصویر ناگهان

 :بود گفته او به چیز یک تنها مادر و بود برده پناه مادرش به ناامید که را زمانی

  «منونالمؤ فلیتوکَّل اللّه وعلی بعده من ینصُرُکُم الذی ذا فمن یخذلکم وإن لکم غالب فال اللّه ینصرکم إن»  -
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، بردارد شما یاری از دست خداوند اگر و، شد نخواهد چیره شما بر کسی هرگز پس کند یاری را شما خداوند اگر) 

 "065 آیه - عمران آل سوره". (کنند توکل خداوند بر تنها مؤمنان باید؟! کرد خواهد یاری را شما کسی چه پس

 برایش ددر. بود او با لحظه هر در و جا همه خدا آری. برگرداند او به را نیرویش تا بود کافی دلیار برای آیه همین

 دلیار ولی؛ کردندمی نگاه او به تعجب با عابران. دویدمی، نداشت انتظار خود از که سرعتی با. بود شده معنیبی

 اجازه احدی هیچ به. بود مشخص مقصدش. بود گرفته پیش را خود راه، بکند اطرافش به توجهی که آنبی

 .کند دارلکّه را اشپاکی از ایذره که دادنمی

. بودند آمد و رفت در آورسرسام سرعت با هاماشین که داشت وجود عریض نسبتاً خیابان یک لوترج کمی

 وقشف یا شممی رد خیابون این از سالمت به یا :»گفت دلش در؟! چگونه ولی، شدمی رد خیابان آن از بایستمی

 !«بار یه شیون بار یه مرگ! هاماشین همین از یکی چرخ زیر رممی

 :گفت لب زیر. دیدمی را خیابان سمت آن جودشوتمامی

 !کن کمکم خودت خدایا -

 معرفی کاوه که شخص آن دانستنمی. بود رسیده خیابان به. کرد باز و داد فشار هم روی محکم را چشمانش

 ناگهان. بود پیچیده فضا در مردم همهمه و بوق صدای. رسید خیابان وسط! نه یا است دنبالش به هنوز، بود شده

 !شد گم کامیون ممتد بوق صدای در مردی فریاد صدای

 !وایسا -

 انشدست لحظه یک در ولی؛ بود بدنش با ماشین آهنی و سرد بدنه برخورد منتظر لحظه هر و بست را چشمانش

 رشس باالی را زیادی افراد صدای. نداشت را چشمانش کردن باز قدرت ترس از. شد پرتاب سمتی به و کشیده

. ردخو گره رنگی ماشی نگاه در نگاهش که کرد باز را چشمانش آرام. بود شده تلخ تلخِ دهانش. ردکمی احساس

 :گفت جمله یک تنها زدمی نفس نفس و بود نشسته خیابان آسفالت روی که حالی در پسر
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 !گذشت بخیر شکر رو خدا -

 :گفت و کرد نگاه دختر به بعد و

 ...کار چه این -

 بدنش تمام. داشت فاصله مرگ تا ثانیه چند فقط. بود شده خیره خیابان به مبهوت دلیار .ماند ناتمام حرفش اما

 را تصورش او که هم هاقدر آن مرگ. بود شده خیره رویشروبه رنگ زرد کامیون به. لرزیدمی و بود شده سست

 .نبود آسان، کردمی

 ویر روغن هایلکه که کثیفی و رنگ آبی کار لباس که حالی در بود ساله ایخرده و سی مردی که کامیون راننده

 :گفت پسر به رو و برد باالتر را رنگش سبز دار لبه کاله و آمد هاآن سمت به بود مشخص وضوح به آن

 ؟(خوبه دوتاتون حال؟ ) بخیر اثنین انتم هل -

 :فتگ و ذاشتگ راننده شانه روی را دستش و تکاند را لباسش، شد بلند زمین از و کشید عمیقی نفس پسر

 .الشارع اغالق یتم، تذهب ان االفضل فمن، یرام ما علی نحن -

 . (شده بسته خیابون. بری شما بهتره. ماخوبیم)

 رقع و برداشت سرش روی از را کالهش و کشید ایآسوده نفس راننده. کرد اشاره راننده کامیون به دستش با و

 :گفت لبخند با. کرد پاک را پیشانیش

 !اهلل امان فی. الحقا هذا حول حذرا کن! الهلل الحمد -

 ( خدانگهدار. باشید مراقب بیشتر بعد به این از! خدا شکر) 
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. بود دهش ایجاد سنگینی ترافیک و کرده معبر سد خیابان در کامیون چون. رفت خود کامیون سمت به سرعت به و

 و نکرد پسر یشده دراز دست به توجهی او امّا؛ کرد دراز طرفش به را خود دست و برگشت دلیار سمت به پسر

 .بایستد خود پای روی کرد سعی بود شده پخش بدنش تمام در که دردی وجود با

 بود کرده فرار دستش از که مردی. بودند شدن پراکنده حال در هاآن اطراف از جمعیت. داد تکان را اشمانتو

 :گفت پسر به و رساند هاآن به را خودش

 !شدمی چی نبود معلوم وگرنه رسیدی موقع به وهکا شکر رو خدا -

 :گفت و ایستاد رویشروبه. انداخت دلیار به خشمگینی نگاه، بود شده معرفی کاوه که پسری

 !دادیمی کشتن به رو خودت داشتی؟ چی یعنی کارها این -

 را او دست مچ، سربزند دختر از ایاحمقانه کار کهاین از قبل و خواند را ذهنش کاوه. رفت عقب به قدم یک دلیار

 :کند رها را خودش تا کردمی تقال دلیار. گرفت محکم

 !کن ولم؟ زنیمی دست من به حقی چه به کن ول رو دستم -

 ؟کنی فرار دوباره تا کنم ولت -

 !کنار بکش رو دستت -

 :گفت و کشید ایخفه جیغ دلیار. کرد بیشتر دلیار مچ دور را انگشتانش فشار و نگفت چیزی کاوه

 ؟خوایمی جونم از چی! وحشی کن ولم -

 :گفت اششده کلید هایدندان میان از. بود داده دست از را تحملش کاوه

 ؟شهنمی حالیت نداریم کاریت گممی بهت دارم -
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 :گفت و زد پوزخندی دلیار

؟ نمیام بر شما پس از، عیفمض دخترم چون کنیدمی فکر یا؟ آوردید گیر هالو .کردم باور هم من و گفتید شما هه -

 ماش امثال از حالم من. کنید کاری هر حاضرید هاتونخواسته به رسیدن برای که خبریدبی خدا از مشت یه شما

 !خورهمی بهم

 همراه به همیشه که کوچکی قرآن و کرد رها عصبانیت با را دستش. شد دلیارعصبانی هایحرف شنیدن با کاوه

 :گفت و آورد ونبیر کتش جیب از را داشت

 ما قرآن همین به داری قبول فرستاده رو قرآن این که کسی و قرآن این اگه تو. ایمون و دینبی ما؛ کافر ما -

 من! بیا ما همراه خوایمی بمون کفتار مشت یه وسط جا این خوایمی؛ خودته میل حاال. نداریم کارت به کاری

 .کنم تقاعدم رو تو بخوام که بیارم زمین به رو آسمون تونمنمی! هخودت با تصمیم. کن کار چی بگم بهت تونمنمی

 :گفت و کرد دیگری پسر به رو

 !سپهر بریم بیا -

 :گفت دربیاورد را دلیار حرص که این برای و

 ...انگار ولی؛ بود کمک قصدمون ما -

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 .کنه زندگی جوری این خوادمی دلش خودش -

 هک بود این مهم یمسئله ولی؛ نداشت حقیقت، بود زده که هاییتهمت این از یک هیچ که دانستمی کاوه خود

 او به بودن حقش. شد عصبانی، شنید که را این دلیار. بیاید هاآن با تا کند راضی را دختر این اکنون بایستمی

 به فرن یک حاال امّا. شود حفظ اشکیپا تا خرید جان به را بسیاری هایبال که او. شود زده بودن عفتبی برچسب
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 هاآن به سر پشت از و رفت نفر دو آن سمت به محکم امّا آرام هایقدم با. کردمی خطاب گونه این را او راحتی

 :گفت

 ....حق شما؟ بکنید قضاوتی همچین من مورد در دیدمی اجازه خودتون به که دونیدمی من زندگی از چی شما -

 مرد و ترس با دلیار. بود شده حبس اشسینه در نفس. شد خیره رویشروبه به ترس اب و خورد را حرفش

 ...هایشزجرتمامی مسبب! کوروش! بود خودش. بود شده خیره او به اخم با رویشروبه

 به خواستمی آوریچندش لبخند با کوروش. شد خیره هاآن نفر 3 هر به و داد قورت زحمت به را دهانش آب

 وزخندیپ با و کشید آسودگی سر از نفسی دلیار. ایستادند مقابلش در دو هر سپهر و کاوه که شود یکنزد دلیار

 ار دلش هاآن دفاع این ولی؛ نداشت هاآن از شناختی هیچ که است درست. بود همین حقیقت. برگرداند را رویش

 :گفت و دوخت سروش چشمان در چشم اخم با کوروش. کرد گرم

- Who are you? 

 ؟(هستی کی تو) 

- I’m her owner.Do you have any problem? 

 ؟(داری مشکلی. هستم صاحبش من)

 سمت هب را سرش سپهر و کاوه میان از. آورد لب بر کثیفی لبخند و برد باال را ابروهایش شنید که را این کوروش

 :گفت فارسی به و کرد خم دلیار

 !بگذره خوش !رفتی در قِسِر دستم از خوب! طور این که -

 با و داد هل را کوروش و نیاورد طاقت سپهر. ساییدندمی هم روی را خود هایدندان عصبانیت از سپهر و کاوه

 :گفت تشر
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- What do you say? You better bring your way and go from here! 

 !(بری اینجا از و بکشی رو راهت بهتره؟ میگی چی)

 :گفت و آورد باال متسلی نشانه به را دستش کوروش

- Ok! Glad to meet you! have fun! bye 

 !(خداحافظ! بگذره خوش. شدم خوشحال دیدنتون از، اکی)

 :گفت دلیار به عصبانیت با و کشید عمیقی نفس کاوه. گذشت هاآن کنار از بود دلیار روی نگاهش که حالی در و

 ؟!هان ؟شدمی چی کردیمی رفک نبودیم جا این االن ما اگه؟ خواستیمی رو همین -

. شدیم کشیده افتاد پیش یلحظه چند که اتفاقاتی سمت به مدام ذهنش. نداشت هم زدن حرف توان حتی دلیار

. نگفت چیزی و کرد نگاه دو هر به آرام. آمدمی سرش بر بالیی چه نبود معلوم واقعاً، نبودند سروش و کاوه اگه

 :ادد ادامه و نیامد کوتاه امّا کاوه

 یارو این رو اسمی چه پس بدیم ما تو نظر از اگه؟! داری گفتن برای حرفی اصال؟ گینمی چیزی چرا خب -

 ؟ذاریمی

 شارها دست با گذاشته تاثیر او روی کمی هایشحرف شد متوجه که کاوه. زدنمی حرفی و بود کرده سکوت دلیار

 :گفت و کرد

 !امانی در تو باش مطمئن. بریم بیا -

 عقل ولی؛ بود خارجی کشور یک هایخیابان در زدن پرسه از بهتر بود چه هر. برود هاآن همراه که داد یحترج

 . باشد محتاط و مراقب همچنان که کردمی حکم
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 درون نیت از را اطرافش هایانسان بود توانسته مدت این. بود کاسته دلیار ترس از ایذره کاوه هایحرف

 همراه دو آن با را خود هایگام. نبود دیگری چیز صداقت جزء کاوه هایچشم روند و دهد تشخیص چشمانشان

 دلیار برای هاآن هایرفتار. کرد باز دلیار برای را در محترمانه مردها همان از یکی، رسیدند که ماشین به. کرد

 ندلیص. نداشت نهخا از کمتر چیزی ماشین داخل. شد ماشین سوار مشوش افکاری با دلیار. بود عجیب بسیار

 بود کرده باز دلیار برای را در که مردی آن. است نشسته کاناپه روی کردمی احساس که بود راحت قدر آن ماشین

 تا دو ،کردند باز را دیگر سمت درهای هم دیگر مرد یک و سروش و کاوه. نشست راننده کنار صندلی، ماشین جلو

 :گفت راننده به رو سروش. تنشس کنارش سروش و دلیار رویروبه هاآن از

 .کن حرکت سپهر -

 اشکی و چکید چشمانش از اشکی. کرد آخر نگاه کلوپ ساختمان به شیشه از دلیار. آمد در حرکت به نرم ماشین

 هب ایاشاره سر با شد او گریه متوجه، بود دلیار رویروبه که کاوه... صدابی و آرام. کردمی گریه آشکارا...دیگر

 این به لعنت؟ کردندمی تحمل را هاچیز این باید کی تا. بود خورده گره هم در سه هر هایاخم. کرد سروش

 ...بودند گرفتارش که وضعی

 ؟خوبه حالتون خانوم -

 انجام کنارش و گوشه در که هاییکاری کثافت از دور به امارات. برداشت بیرون به کردن نگاه از چشم دلیار

 در نگر سفید نمای آن با زاید شیخ مسجد. شدند رد زاید شیخ مسجد مقابل از. بود زیبایی و مدرن مکان، شدمی

 هیچ هب سیاهی همه این کنار در زیبایی و نور همه آن. بود جایینابه چیز بود سیاه مردمش اکثر دل که مکان این

 ندچ از کمتر در افراد نای به ولی چرا دانستنمی. دوخت سروش به را اشبارانی نگاه. نداشت تناسب هم با وجه

 :گفت و شد ترجمعکمی. دانستنمی هم خودش؟ جرئتی چه با. بود کرده اعتماد دقیقه

 !بله -
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 دبای چیزی هر گفتن از قبل. گرفت تماس و برداشت را موبایلش. ترسدمی هاآن از دلیار هنوز که دید سروش

 .کردمی هماهنگ

 :گفت لرزیدمی که صدایی با دلیار که بگوید چیزی خواستمی. کرد دلیار به رو شد تمام که اشمکالمه

 . باشید نداشته باهام کاری خدا رو تو؟ هستید کی شما -

 : گفت و دوخت او به را اشکالفه نگاه مرد. شدمی ریش دلیار دار بغض ازصدای هاآن دل

 .بترسید که نیست یاجیاحت پس. نداریم رو شما آزار قصد دوستانم نه و من نه باشید مطمئن خانم -

 :داد ادامه کند راحتی احساس دلیار اینکه برای

 ناریشک پسر. محمده اسمش کنهمی رانندگی که هم کسی؛ هستن سپهر هم ایشون. شناختید که رو کاوه و من -

 .نویده هم

 :گفت، رفتمی ور رنگ قرمز پوشه یک با که حالی در و کرد نگاهی نیم دلیار به سروش

 ؟ نه باشید ساتیا خانوم باید هم شما نکنم باهاشت اگر -

 :گفت و کرد سروش به رو. نبود ساتیا که او اسم! نه؟ ساتیا. شد گرد تعجب از دلیار چشمان

 .نیست ساتیا من اسم سروش آقا ولی -

 ؟نیستی رادمنش ساتیا تو مگه؟ چیه اسمت پس؟ چی -

 :گفت و کرد نگاهی آینه از نوید. انداختند سروش به نگاهی تعجب با سپهر و کاوه

 ؟سروش شده چی -

 !تقلبیه مدارک لعنتی -
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 ؟میشه مگه میگی چی: محمد

 :گرفت تماس موبایلش با و زد موهایش به چنگی عصبی سروش

 !تقلبیه مدارک -

-... 

 .نیست ساتیا اسمش که گفت خودش خیر نه -

-... 

 .میارم دست به رو مدارک شده طور هر ولی؛ دونمنمی -

-... 

 ...که االن ولی -

 ..ارباب خب بسیار -

-... 

 .کنیم حرکت دیگه ساعت یک تا کنم فکر بله -

-... 

 .دممی انجام رو الزم هماهنگی خودم -

-... 

 .خدانگهدار بله -
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-... 

 او هب کالفه؛ را اسمش حتی. دانستنمی او از چیز هیچ که دختری. شد خیره دختر به کرد قطع را تماس سروش

 :گفت

 .بوده همین هم اتشناسنامه تو، دادن ما به که مدارکی تو؟ چیه پس نیست ساتیا اسمت گها -

 :گفت نامطمئن لحن با و کرد مرد به نگاهی دلیار

 ؟کنم اعتماد شما به تونممی -

 :گفت و کرد پوفی سروش

 .رسونیمنمی آسیبی بهت ما که باشه شده ثابت بهت االن تا باید -

 و شاخ هک حقیقت؟ چه که باالخره ولی؛ بگوید شدمی شرمش، داد بیرون را بازدمش و یدکش عمیقی نفسی دلیار

 :نداشت دم

 دخترهایی هایشناسنامه، کارن، خریدید ازش رو من( شد سرخ و انداخت پایین را سرش) شما که آقایی اون -

 .نشه سر درد براش بعداً تا کنهمی درست براشون جعلی شناسنامه یه و گیرهمی ازشون، میاره که رو

 :گفت و زد دستش کف به مشتی حرص با! لعنتی! لعنتی! لعنتی. بود کرده داغ سروش

 ؟کارنه اون پیش اصلیت مدارک تموم االن یعنی -

 :گفت و زد نیمه و نصف لبخند یک هامدت از بعد. بود شده خیره اینقطه به که طور همان دلیار

 !نه -

 :گفتند بلند هم با زمان هم پسر 0 هر
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 ؟نه؟ چی -

 عقب سمت به کامالً، بود نشسته جلو که نوید. کرد هاآن زده بهت یچهره به نگاهی. شد ترعمیق لبخندش دلیار

 نگه را نماشی هستند خیابان وسط که این به توجهبی کرده معرفی محمد را او سروش که هم پسری. بود برگشته

 اب سروش. آورد خودشان به را هاآن هاماشین بوق صدای. بود برگشته عقب به کامالً نوید مانند هم او و داشته

 :گفت محمد به اخم

 .باشیم فرودگاه دیگه ساعت یک تا باید، کن حرکت بجنب؟ کردی بندون راه خیاباون وسط چرا دیگه تو -

 :کرد اضافه هم در هاییاخم با هم بعد

 که معلوم کجا از؟ زدی رو حرف این االن طورچه پس، اونه پیش اصلی مدارک یهمه که گفتی خودت االن تو -

 ؟میگی راست داری

 :پرسید او از سروش سوال به توجه بدون دلیار

 ؟دارید آینه اینجا ببخشید -

 را حرف همین؟ سوال این به دادن جواب یا بود ترواجب آیینه االن؟ چه یعنی. کردند تعجب او سوال این از هاآن

 :گفت او به پاسخ در اردلی. کرد تکرار محمد

 .بدم رو جوابتون خواممی هم من خب -

 شباور دلیار. گرفت دلیار سمت به و آورد در کتش جیب از را زیبایی شده کاری سنگ آینه کاوه حین همین در

 وهکا به ور. کرد پاره را افکارش رشته سپهر صدای. کند استفاده دخترانه آیینه این از مانندکاوه مردی که شدنمی

 :گفت

 ؟هم هنوز -
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. کرد ریتشک و گرفت کاوه از را آیینه متعجب دلیار. نشست لبانش بر که بود غمگینی لبخند تنها کاوه جواب و

 زده هتب چشمان برابر در و گرفت صورتش مقابل را آیینه دلیار. کرد اکتفا لبی زیر کنممی خواهش به هم کاوه

 .آورد بیرون چشمانش از را لنز، هاآن

 :تگف و شد هاآن متوجه دلیار. بودند شده خیره او به، بود شده گرد تنیس توپ اندازه که هاییچشم با هاآن ههم

 .بندازید شناسنامه عکس به دیگه نگاه یه لطفاً سپهر آقا -

 و کجا این. کردمی کجی دهن او به روشن آبی چشمان با دختری عکس. گرفت خود مقابل را شناسنامه سپهر

 زمین سعک درون دختر با مقابلش اینقره طوسی چشمان با دختری؟ کجا بود نشسته مقابلش اکنون که دختری

 به رو ردلیا. کرد حبس او سینه در را نفس لحظه یک برای که انداخت سپهر به نگاهی دلیار. داشت فرق آسمان تا

 :داد وادامه کرد هاآن

 ؟گفتم راست دیدید -

 :وگفت آمد خودش به سپهر

 ؟کجاست اصلیت مدارک سپ -

 .خودم پیش -

 :گفتند هم با سروش و کاوه

 ؟هان -

 :داد ادامه گشتمی چیزی دنبال به آن درون که طور همان و کرد باز را اشپشتی کوله زیپ و زد لبخندی دلیار

 هاونا از رو اصلیم شناسایی مدارک و کرد کمک بهم نجات فرشته یه ولی؛ باشن من دست اصالً نبود قرار -

 .برگردوند بهم و دزدید
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 :داد ادامه و شد غمگین لحنش

 هک کسی بشی و بشه گم هویتت هم تو خوامنمی؛ کردی پیدا نجات اینجا از روزی یه شاید گفتمی بهم -

 .نیستی

 یپلید مهه آن بین در که کسی. ببیند بار آخرین برای را او بود نتوانسته. آمد چشمانش به اشک یلدا آوری یاد با

 تهفرش یک مثل هم بعد و رساندمی او به را خودش داشت نیاز کمک به او که وقت هر و درخشید فرشته یک مثل

 .شدمی ناپدید شود جوابی منتظر آنکه بدون

 :گفت آورد بیرون ناراحتی از را او آنکه برای محمد

 ؟بود چی اسمش -

 :کرد زمزمه و خورد تکان اشچانه بغض از دلیار

 !یلدا -

 با مگر. نبود آه و اشک وقت االن نه. کرد مخفی هایشپلک پشت را چشمانش اشک و بست را چشمانش بعد و

 آن از ار بود گوشش در هنوز التماسشان صدای که دخترانی بقیه... و الهام و یلدا انتقام که بود نداده قول خودش

. رفتگ سروش سمت به بود کرده پیدا که را پاکتی و کرد پاک را اشکش سرعت به فکر این با؟ بگیرد کفتاران

 تمام که هم او و بود کار این به راضی دلش ولی؟ نه یا درست هاآن به کردن اعتماد آیا که بود مردد هنوز

 دلش ندای به دادن گوش خاطر به که بود نشده هم حال به تا. منطقش با نه دادمی انجام دلش با را کارهایش

 اره را او گاههیچ معبودش که دانستمی. داد انجام را کارش خدا به توکل با هم ربا این پس. باشد کرده ضرری

 نگالچ در شود خریده سروش توسط آنکه جای به او شکبی، کردنمی کمک او به خدا و نبود چنین اگر. کندنمی

 دیگر شاید بود هداد خودش به که قولی خاطر به االن بسا چه و بود افتاده سیاه چندشِ چربِ عرب هیوالی آن
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 دوش به را ه*ا*ن*گ این سنگین بار و کند کشی خود بود نشده مجبور که کرد شکر را خدا! کشیدنمی نفسی

 .داد سپهر به را پاکت و کشید عمیقی نفس. بکشد

 ؟چیه این: سپهر

 .شیدمی متوجه خودتون؛ کنید بازش -

*** 

  است شده تهیه و نوشته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 را امهشناسن سریع. بود پاکت درون دختر مدارک همه و شناسایی کارت و شناسنامه. کرد باز را پاکت فوراً سپهر

 !آرَسته دلیار. بفهمد را اینقره چشم دختر این هویت تا کرد باز

 :گفت و کرد دلیار به نگاهی نیم سپهر

 ؟درسته؟ دلیار -

 !اوهوم -

 ؟آرسته خانوم سالته چند -

 .01تو برم بشه تموم سالم 00 تا مونده کم مدت یه -
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 بازی وارد رحمانهبی گونه این او که بود زیادی سن سال 00 مگر. بودند شده میخکوب خود ایج بر هاآن همه

 به صمیمی لحن با و برگشت عقب به نوید. دادمی نشان عصبانیت از نشان هاآن یهمه درهم هایاخم. بود شده

 :گفت دلیار

 ؟چی یعنی معنیش. آرسته خانوم دارید جالبی اسم -

 :گفت و زد لبخندی دلیار

 .دل مونس و یار یعنی -

 :پرسید را سوالش که بود محمد بار این

 ؟کرده انتخاب براتون رو اسم این کی -

 :گفت ایگرفته صدای با دلیار

 !پدرم -

 :گفت و کرد محمد حواله گردنی پس و دید، بود شده جمع دلیار چشمان که را اشکی یحلقه کاوه

 ؟پرسیدی بود سوال اینم! خاک یعنی -

 :گفت ایمزه با لحن با، دادمی مالش را گردنش که درحالی محمد

 !دیگه کرده انتخاب براش رو اسم این کی که بپرسی باید اسم پرسیدن از بعد خب! مرگ -

 :گفت و زد لبخندی هاآن کار به دلیار

 .نداره اشکالی کاوه آقا -
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 هاآن مثل کسانی که بود هم خوشحال طرفی از لیو؛ بود شده راحت هاآن با زود خیلی که بود عجیب دلیار برای

 :پرسید و آورد زبان بر باالخره زدمی عقب را آن مدام و بود ذهنش در عصر از که را سوالی. دادند نجاتش

 ؟بپرسم سوال یه میشه سپهر آقا -

 ؟بفرمایید -

 ؟خریدید رو من شما چرا -

 و آمد خودش به سریعاً سپهر معمول طبق؟ دادندمی او به باید جوابی چه. شد برپا ماشین در سکوت ایلحظه

 :گفت

 ؟مگه طور چه -

 را ناقابل تومان میلیون 055 کسی که بود هضم قابل غیر براش هنوزم؟ کی تا آخر ولی؛ بپرسد توانستنمی دلیار

 انگشتان با که همانطور و فرستاد بیرون را بازدمش. بدهد منظور و دلیلبی دختری نجات و خدا رضای برای

 :برساند مفهومش رساندن برای را کلمات ترین مناسب و بهترین تا داشت سعی، کردمی بازی اشکشیده

 کسی نجات برای طوری همین رو پول همه این کسی که بپذیرم تونمنمی...بگم طورچه...راستش...ببینید خب -

 اون اب که کشمکشی و شما اصرار لدلی ولی؛ ببخشید رو من جسارت. باشه کرده خرج شناسدشنمی حتی که

 ؟من چرا اصالً. فهممنمی رو داشتید من خرید سر بر عرب شخص

 در. ختنداندا باال ندانستن معنی به ایشانه هاآن ولی؛ کرد نوید و سروش به نگاهی کالفه سپهر. بود واضح پیام

 از:» گفت دل در و کشید موهایش رد دستی کالفه. نکرد دریافت جوابی هم او از ولی؛ شد محمدخیره به آینه

 .«بشم کار به دست خودم باید نمیشه گرم آبی هااین

 :گفت و کرد دلیار به نگاهی خونسرد بعد
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 این رئیسم دستور به تنها؛ نکردم خریداری رو شما من اینکه اول. کنم روشن براتون باید رو چیز چند خانوم -

 دالیل رئیس معموالً و هستیم دستورات تابع تنها( پسرا به ارهاش)  ما همه اینکه دوم. دادم انجام رو کار

 یشونا نیت و قصد از چیزی شما مثل هم ما که طبیعیه پس؛ دننمی توضیح هاشوندست زیر برای رو کارهاشون

 رو اشم ما جانب از خطری هیچ پس، ببریم کامل سالمت و امنیت در رو شما که داریم دستور ما سوم. ندونیم رو

 .کنهنمی یدتهد

؟ تننداش باهام کاری بوده رئیسشون دستور چون هااین یعنی؟ کیه رئیس؟ رئیس:» گفتمی خودش با دلیار

! هن خدایا وای... خوادمی رئیسشون یعنی...کنهنمی تهدید رو من خودشون یعنی ما جانب از خطری گفت سروش

 اطاعت رو رئیس اون دستور فقط که هم هااین؟ کرده من خرج رو پول همه اون چرا پس. نیست جوری این

 ...«هم رئیسشون یعنی. کردن

 اوضاع دفهمی که سپهر. بود مشهود کامالً دلیار چشمان در ترس. شدند دلیار حالت تغییر متوجه سرعت به پسرها

 :تگف دلیار به رو و داد تکان تأسف نشانه به سری کاوه.کرد نگاه بقیه به مستاصل و درمانده، کرده خراب را

 یشونا که باش مطمئن. ماست مادر جای. دلسوزیه و مهربان خانم رئیسم. بترسی خوادنمی اصالً دلیار ببین -

 یزیچ اون باشند داشته که هم هدفی هر. هستی امان در تو و باشند داشته قصان مثل ناپاکی نیت تونننمی

 ؟کنیمی فکر بهش تو که نیست

 زن یک برای باید چرا؟ چرا ولی؟ داده دستور هاآن به خانم یک یعنی؟ خانم. ترف باال تعجب از دلیار هایابرو

 هیچ که هاییسوال. بود شده خسته سروتهبی هایسوال این از؟ چرا... چرا... چرا، اه؟ باشد مهم اون خریدن

 دل در ولی؛ ودب کردن صبر راه بهترین. آیدمی پیش چی ببیند تا کند صبر گرفت تصمیم. نداشت برایشان جوابی

 و ردک کاوه به نگاهی زدهشرم. مرد یک نه بوده زن گفتندمی رئیس را او هاآن که کسی که بود شده راحت خیالش

 :گفت
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 بود شستهن تاریکی تو و بود پوشیده سفید شلوار و کت که آقایی اون ولی؛ پرسممی سوال قدر این که ببخشید -

 هماهنگ اون با جورایی یه انگار کرد نگاه مرد اون سمت به سروش آقا خرید موقع که شدم متوجه آخه؟ کیه

 .رئیسه اون کردم فکر.کرد

 :گفت و نباخت را خود کاوه ولی؛ بود تیز زیادی دلیار. بدهند دختر به جوابی چه دانستندنمی دیگر

. مباش هماهنگ سپهر با که بود الزم بنابراین؛ بدم انجام رو نهایی کارهای من بود قرار. بودم من شخص اون -

 انجام خرید و قرارداد این بود ممکن، باشه اصلی خریدار قراره خانم یک که شدنمی متوجه اگه طبیعتاً چون

 .نشه

 دلیار ددیدن که هم بقیه. بود کرده قانعش زیرکی با کاوه، بود شده قانع. داد تکان تفهیم نشانه به سری دلیار

 .بود گذشته خیر به که اینجا تا. کشیدند سودگیآ روی از نفسی، نپرسید دیگری سوال

 احساس. مدآ بند نفسش. پیچید بدنش تمام در وحشتناکی درد که کند محکم را هایشکتونی بند تا شد خم دلیار

 هر تا کردمی دعا. نبود طور این امّا؛ است شده متوقف ریزی خون کردمی فکر. است شده خیس کمرش کردمی

 او فتنگ آخ با. کند نگاه را زخمش، بشوند او جراحت متوجه بقیه کهآن بدون و کند پیدا حلی اهر بتواند ترزود چه

 .کردند نگاه او به نگران و سراسیمه همه

 ؟خوبه حالت: محمد

 ؟دلیار شده چیزیت: کاوه

 کمرش به ار دستش توانستنمی حتی. چیست گفتنش آخ دلیل که بگوید هاآن به توانستنمی. گزید لب دلیار

 :گفت هاآن جواب در و زد رمقیبی لبخند. بگیرد

 .همین. گرفت پام ماهیچه شدم خم که وقتی. نشستم ماشین داخل ساعته نیم به نزدیک -
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 افص باشند داده قورت عصا که کسانی مثل حاال که دلیار به نگاهی نیم کاوه. بود کرده راضی را هاآن دلیار جواب

 چون. ردنک دلیار نشستن طرز درگیر را فکرش زیاد. بود عجیب برایش دلیار نشستن حالت. کرد بود نشسته

 :گفت هاآن به سپهر

 !رسیدیم -

 گاهن بیشتری دقت با؟ بود نفهمیده او که بودند شده خارج شهر از هاآن کی. شد اطرافش محیط متوجه تازه دلیار

 :گفت و دش نگاهش متوجه سروش. کرد نگاه بقیه به سوالی. بود فرودگاه شبیه بیشتر بودند هاآن که جایی. کرد

 .کنیم مسافرت هوایی باید بعد به جا این از -

 :پرسید متعجب دلیار

 ؟چرا -

 :داد پاسخ گونه این را او سوال نوید

 هایکوس این. مونیممی بنزین بدون راه وسط طوالنیه راه که نه؛ کرد رانندگی دریا وسط شهنمی ماشین با آخه -

 رو نموهمه، هستیم چیزی دریایی دزدِ، قاچاقچی کننمی فکر، بدن بنزین بهمون بخوایم ازشون اگه مه نفتی

 .کننمی آبکش

 ستتواننمی که بود عسلی چشم و شیطان و شر پسر این وجود در چیزی. خندید نوید دادن جواب نحوه به دلیار

 به سخاوتمندانه را اشچهره زیبایی و بود نمانهخا و وقار با هایشخنده. کند مقاومت آن هایشوخی برابر در

 :گفت لبخند همان با. گذاشتمی نمایش

 ؟بریم خوایممی کجا مگه -

 .ایران -
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 :پرسید متعجب دلیار

 ؟ایران؟ چی -

 .« دنب جواب نوبتی که گذاشتن قرار هم با حتما: »گفت خود با دلیار. شد دلیار گوی جواب که بود محمد بار این

 :گفت او که کرد نگاهی محمد به. خندید ودشخ فکر به

 ؟بمونی غریب کشور این تو اینجا داری دوست نکنه -

 ؟بروند هواپیما با طور چه آخر ولی؛ کند فرار جهنم این از زودتر چه هر خواستمی دلش او! هرگز

 :گفت سادگی کمال در و صادقانه دلیار

 ؟بریم طوری چه، ندارم پاسپورت که من ولی -

 :گفت او به رو سروش. آورد پسرها لبای به رو لبخند او حرف این

 .ریممی شخصی هواپیمای با. نیست پاسپورت به احتیاجی -

 پول ویت خانم حد این تا یعنی! پولدار بابا! ثروتمند بابا: »گفت خودش با، نداشت دیوانگی مرز تا چیزی دلیار

 که معلومه میده هدر آب مثل رو زبونبی پول لیونمی 055 وقتی، خب آره؟ داره شخصی هواپیمای که غرقه

 «؟چنده چند اوضاعش

 :زد داد سرش وجدانش

 .بودی روغن یکارخونه اون پیش االن نبود میلیون 055 همین اگه بدبخت؟ میده هدر رو میلیون 055 که -

 :آمد خودش به سروش صدای با. بود خانم گزارسپاس دل در و داد حق وجدانش به

 .شید سوار هابچه. کنیم حرکت باید هدیگ خب -
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 مکاناتا ولی؛ نبود معمولی هواپیماهای بزرگی به شاید. شد کشیده رنگی سفید هواپیمای سمت به دلیار نگاه

 این»:گفت خودش پیش. بودند شده دوزی تو سفید چرم با هواپیما هایصندلی. بود بهتر هم خانه یک از داخلش

 !«باشه اشعالقه مورد رنگ پاکی به هم دلش شاید. منده قهعال سفید رنگ به قدرچه خانم

 از قبل .بود ناپذیر امکان که حیف ولی؛ بکشد جیغ تواندمی که آنجا تا خواستمی دلش. بود بریده را امانش درد

، هاآن برای خوش سفری آرزوی و آمدگوییخوش ضمن و آمد بود جوانی دختر که هواپیما دارمهمان، حرکت

 :گفت و آمد او پیش دارمهمان. داد تکان دختر برای را دستش دلیار. داد هم را الزم تذکرات

 ؟خانوم برمیاد دستم از کمکی -

 ؟کجاست بهداشتی سرویس بدون خواستممی. بله کنم فکر امم -

؛ داردن بهداشتی سرویس اصالً هواپیما این که بگوید و کند مسخره را او دختر که است االن کرد فکر خودش با

 :گفت و داد نشان را هواپیما انتهای دار مهمان که دید تعجب کمال در ولی

 !لطفاً طرف این از -

 خترید دارمهمان چشم پیش رفتارش این با ترسیدمی. کشید ایآسوده نفس، بود نشده ضایع که این از دلیار

 ردنک قانع برای و داد خود به را حق جیدسن را کار جوانب وقتی امّا؛ شود تلقی کیسه نو و رسیده دوران به تازه

 شدم سوارش یا دیدم نزدیک از معمولی و عمومی هواپیمای اصالً حاال تا مگه؟ کنم کارچی خب: »گفت خودش

 !«بکنه خوادمی فکری هر! شخصیش به برسه چه؟ جوریه چه بدونم که

 قرارش تمسخر مورد، دیدمی را او کسهر اگر. شد بهداشتی سرویس وارد و کرد جاجابه دستش در را اشکوله

 زیپ و انداخت باال ایشانه خیالبی؟! شودمی بهداشتی سرویس وارد پشتی کوله با کسی چه آخر.دادمی

 توجهم بود ممکن. کند تحمل را درد توانستنمی دیگر. آورد بیرون را اشمانتو بدبختی با. کرد باز را اشکوله

 بود نمطمئ ولی؛ کرد عوض را زخم پانسمان دیگر بار. بود شده باز کامالً زخم، کرد باز را باند سختی به. بشوند
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. ادافتمی اتفاقی چه نبود معلوم وگرنه نبود شدید ریزی خون که کرد شکر را خدا.گذردمی لباسش از خون که

 هایدکمه زحمت رهزا با، بود گرفته اشخنده درد میان در. کرد تن به داشت اشکوله داخل لباس چه هر سریع

. شد ترمیقع لبخندش. بود شده تپلیکمی. بست هم به بود گشاد برایش پیش لحظه چند همین تا که را مانتویی

 .« اومد بیرون پاندا داخل رفت قیلون نی میگن االن:» گفت خودش با

 اشیصندل طرف به انهخانم و آرام. برگشت او طرف به هاسر. گذاشت بیرون را پایش و زد اینیمه و نصف لبخند

؟ غییریت چه دانستندنمی هاآن از کدام هیچ ولی بود کرده تغییر دلیار بقیه نظر به. نشست آن روی صاف و رفت

 رو چی عنیی! نبود تپل قدر این که دلیار:»گفت خود با و برد باال را ابرویش لنگه یک. شد متوجه که بود کاوه تنها

 چند مکن فکر؟ چیه رفتارهاش این معنی! نشسته سیخ هاداده قورت عصا این مثل که هم باز؟ کنهمی مخفی ما از

 !« نهبپوشو رو خودش طور این نیست احتیاجی، گرمه که داخل هوای ولی؟ سردشه یعنی. پوشیده هم رو لباس تا

 نگونهای سرما طرخا به دلیار که کرد تفهیم را این خود به ولی؛ نبود عادی برایش دلیار رفتار. داد تکان را سرش

. پوشدب لباس همه این، خاطرش به دلیار که نبود سرد چندان هوا. بود ماه آبان اوایل تقریبا. است پوشانده را خود

 :گفت و کرد دلیار به رو. شود مشکوک او به خود توهمات یپایه بر و دلیلبی خواستنمی

 ؟بپرسم لسوا یه هم من هست اجازه، پرسیدی سوال همه این تو دلیار -

؟ بدهد باید خیپاس چه باشند فهمیده اگر؟ باشد فهمیده نکند؟ بکند تغییراتش به اشاره بخواهد نکند ترسید دلیار

 :داد جواب مردد

 .بفرمایید کنممی خواهش -

 ؟کنندمی زندگی کجا تونخانواده -

 را ظاهرش به راجع والس همان کاش گفتمی خودش با. این جز داشت را سوالی هر انتظار. بست یخ دلیار

 هایداص آن. شد تداعی چشمانش پیش در اتفاقات تمام؟ بدهد جوابی چه دانستنمی. سوال این تا بود پرسیده
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 از گفتمی چه ولی. نبود ذاتش در هم دروغ امّا؛ بگوید توانستنمی. شدمی اکو ذهنش در هنوز منحوس

 هنگام به که حالتی. برد اشسینه قفسه سمت به ار دستش. گرفت درد قلبش؟ اشزندگی از؟ اشخانواده

 .آمدمی سراغش به زیاد ناراحتی و عصبانیت

 نقطعم هایشنفس که همانطور. بودند شده خیره او به دلواپسی با همگی. شدند نگران او دیدن با سروش و کاوه

 :گفت آرام، بود شده

 .دند.....کر...بود...نا...رو...امده.....وا...نـــ...خا... هااون -

 نبیند را نگاهش جوشان یچشمه کسی تا بست را چشمانش. فرستاد بیرون آه مانند را نفسش حرف این گفتن با

؛ ودب نگفته را حقیقت تمام که چند هر. گفت باالخره! شد تموم. کرد خشک، شدن سرازیر از قبل را چشمه این و

 شسرو. داشت دنبال به خود با را زیادی هایراز سادگی عین رد که جامع کامالً جمله یه. بود نگفته هم دروغ ولی

 :گفت و رساند کنارش را خود بود دلیار وضعیت نگران که

 .پرسیدمی رو سوال این نباید کاوه ببخشید؟ خوبی -

 که وا. کردمی بودن کار ـناه گـ احساس گناهیبی عین در که کسی. انداخت نگاهی کاوه پشیمان چهره به دلیار

 برای. ودب کرده بازی رحمانهبی او با چنین این سرنوشت. نبود کس هیچ تقصیر او االن روز و حال! نداشت ناهیگ

 :گفت او به رو آورد بیرون هوا و حال آن از را کاوه اینکه

 االح چه. کردنمی عوض رو حقیقت شما نپرسیدن یا پرسیدن. باشید نداشته وجدان عذاب خدا رو تو کاوه آقا -

 ...گفتممی باید باالخره دیگه وقت چند چه

 بخندل همان حفظ با. نشود آگاه درونش تالطم از کسی تا نشاند چهره به شادی نسبتاً و خونسرد ظاهر به نقاب

 :داد ادامه
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 ناراحت رو خودتون لطفاً پس، دادین نجات رو من و کردین لطف شما که بگم جوری چه دونستمنمی ولی -

 ...نکنید

 یجوان آستانه در که دختری برای هارنج و هادرد این تحمل شکبی. کرد تحسین را دلیار روح بزرگی دل در کاوه

 کردن عوض برای دلیار. کرد دریافت را مشابه پاسخی و زد دلیار به لبخندی. بود فرسا طاقت و سخت بسیار بود

 :گفت سروش به رو بحث

 .داشتم دیگه سوال یه من ولی ببخشید -

 :گفت و کرد نگاه مظلوم و انداخت پایین را سرش ایمزه با حالت به بعد

 ؟بپرسم میشه -

 .دارد را جانش قصد سروش انگار که بود پرسیده را سوال جوری چون. دلیار خود حتی، خندیدند همگی

 .بپرس بفرما -

 ؟ببینم رو خانوم بعداً تونممی من -

 :گفت خود جدیت همان با. گرفت ار خود جلوی زور به، بود گرفته اشخنده که سروش

 !بعد بشه هماهنگ خانم با باید -

 االخرهب سپهر. کردندمی نگاهش لبخند با هم بقیه. بخند کی نخند حاال. کرد خندیدن به شروع نوید دفعه یک

 :گفت نوید به حرص با و شکست را سکوت مهر

 ؟کنیمی تعریف جوک خودت برای؟ دردته چه! مرگ ای -

 :گفت گوشش رد آرام بعد
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 .گشادت دهن این با ترکهمی اشزهره االن دختره. ببند رو نیشت -

 :گفت لب زیر سپهر. کرد سپهر بازوی حواله مشتی و اخم نوید

 !وحشی -

 رتذک نوید به که بود محمد بار این. گرفت سر از را اشخنده دوباره نوید. نشست دیگری صندلی روی رفت و

 :بدهد

 .بشیم مستفیض هم ما بگو هست داریخنده چیز اگه خب -

 :گفت و انداخت باال ابرویی شیطان نوید

 ؟دونیدنمی هاشما یعنی -

 :گفتند و زدند تشر او به، بدهد آب به را بند نوید است ممکن دیدند که کاوه و سروش

 .ننداز راه صوتی آلودگی، بخند خودت برای -

 روی بر خندلب که طور همان و داد تکیه صندلی پشتی به را سرش الخیبی نوید. کردند اشاره دلیار به چشم با بعد

 :کرد زمزمه بود لبانش

 !خانم -

 هایهنقط مثل هاخانه. کردمی نگاه را بیرون پنجره از، شد برپا هواپیما داخل که هیاهویی همه این از فارغ دلیار اما

 جنس از آسمانی. بود دیگری آسمان هم یشپا زیر انگار! رنگی هایستاره مثل درست.بودند کوچکی نورانی

 ...خاک و سنگ
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 خریده را او چرا؟ بود زنی چگونه خانم؟ کشیدمی را انتظارش اتفاقاتی چه؛ کردمی فکر رو پیش هایفردا و فردا به

 ؟بیاورد در را خود زندگی خرج چگونه؟ کند زندگی کجا باید او اصالً؟ بود

 گونه این باید کی تا آخر ولی؛ کند رها ایلحظه برای دغدغه همه این از را ذهنش خواستمی. بست را چشمانش

 در هاآن وجود! بودند مادرش و پدر کاش؟ کند تحمل را هاسختی این باید که دارد سال چند مگر؟ کند زندگی

 پر انانس که او. بود هاسختی طوفان برابر در پناهگاه ترینامن و گاهتکیه بهترین، نعمت ترینبزرگ کنارش

 کتر سقف زیر هاشب و کردندمی پهن که ایساده سفره به، فقیرانه زندگی این به بود راضی، نبود توقعی

 درشپ هایشانه جز خواستنمی چیز هیچ دیگر، خواستنمی رنگارنگ لباس او. خوابیدندمی شانخانه برداشته

 توقعش یعنی... را کوچکش خواهر و برادر نشیری هایــوسه بـ و شاد هایخنده... را مادرش آغوش... را

! کرد امتحان را او رحمانهبی چه و؟ کرد دریغ او از را کوچک هایشادی این روزگار که بود زیاد زندگی از قدراین

 ...شد تمام سرنوشتش نابودی قیمت به که امتحانی

 تمام سال یک که کابوسی، شتدا امکان مگر ولی؛ برود بیرون خیالش از افکار این تا داد تکان را سرش

 داغ و جوشید دوباره نمک و آب چشمه این. ریخت هایشاشک؟ شود تمام راحتی این به بود گرفته را گریبانش

 خودش آنکهبی، گاهبی و گاه که بود صداییبی و آرام هایاشک روزهایش این همدم تنها. کرد تازه را دلش

 ردخت این که دانستنمی کس هیچ. کشیدمی دوش به را هایشغم ربا سخاوتمندانه چه و شدمی جاری بخواهد

 .است کشیده هاییرنج چه

 ازت وقت هیچ! کردی خاکسترش. کشیدی آتیش به رو ام زندگی که کیومرث کنه لعنتت خدا:» گفت خودش با

 «؟دادیم پس تقاص طوری این که کردیم حقت در بدی چه امخانواده و من. گذرمنمی

 :داد ادامه و دوخت شب سیاه آسمان به را چشمانش

 مجازات دارم گناهم کدوم جرم به؟ کردم ناشکری مگه؟ بودم برات بدی بنده مگه! هستم هم تو با خدایا -

 رو خوشی رنگ که شد ولی؛ بودم سالمت و سالم که شکرت، گرفتم عمر ازت سال 01؟ نیست بس؟ میشم
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 ازم راچ، هستن وجودم همه امخانواده دونستیمی که تو؟ باشن داشته دووم کوچیکم هایخوشی همون یا؟ ببینم

 !لعنتیه زندگی این از ترراحت مرگ؟ طوریاین هم اون؟ گرفتیشون

 چندرغاز برای که من مثل هم یکی. نیست هم خرد پول براش میلیون 055 که دادی قدریاون خانم مثل یکی به

 فقط؟ یبخت بد فقط؟ چیه زندگیه این از من سهم. بشم بخت سیاه و آواره باید نمیشه پول این هزارم یک که پول

 ؟بینیمی هم رو من اصالً؟ آشغال مشت یه دستای تو کردن مرگ آرزوی روز هر و کندن جون فقط؟ فالکت

 خدایش دست از توانستنمی بود که چه هر نه... خد دست از؛ زندگی این دست از؛ شد عصبانی خودش دست از

 :گفت لب زیر آرام. باشد ناراحت

 !کن مقدر هست خودت صالح چی هر! نگیریا دل به وقت یه. بودم عصبانی خداجونم ببخشید -

 رحلهم وارد دلیار. کشدمی را انتظارش چیز چه که نداشت خبر هم دلیار خود حتی کس هیچ. کشید عمیقی نفس

 به ار اشرفته دست از دارایی همه شاید .کند دگرگون را دلیار دنیای شاید که چیزی. میشد اشزندگی از جدیدی

 ...بازگرداند او

*** 

 :دوم فصل

 رویش پیش که ایصحنه از. بود داده ازدست را خود تکلم قدرت حتی، داد قورت زحمت به را دهانش آب دلیار

 نشچشما قاب از زدنی برهم پلک با و باشد رویا ترسیدمی، بردارد چشم ایلحظه برای حتی توانستنمی بود

 .شود پاک

 بتنس باشکوه عمارت آن به توانستمی که ایکلمه تنها، قصر آری. دید شکوه با قصری برابر در را خود دلیار

 دو از تصویری. بودند شده کاریکنده ایماهرانه طرز به عمارت آهنی و بزرگ درهای. بود همین شکبی، دهد

 نظر به پر 6 گل یک به شبیه دور از هاآن هایبال و پیکر بتا و پیچ و و کردندمی پرواز هم برابر در که ققنوس
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، ودب آورده پدید را زیبا تصویری، درِ مشکی زمینه روی بر اینقره و مسی، طالیی هایرنگ ترکیب. رسیدمی

 !هنرمندانه و زیبا... مینیاتوری نقاشی یک مانند درست

 لندایب پشت در که ایصحنه برای را دلیار چشمان و رفتند رکنا به آرام آهنی درهای. کرد باز را در ریموت با نوید

 برداریردهپ شکوه با تابلویی یا منظره از خواستندمی اینکه مثل. کردند ترمتعجب بودند کرده مخفی خود سیاه

 .کنند

 از چشمانش روروبه منظره دیدن با دلیار. شد حیاط وارد و کرد عبور هافرش سنگ روی از آرامی به ماشین

 انگار. بود ندیده اینجا محشری به چیزی هم اششبانه هایرویا در. بزند پلک توانستنمی حتی! شد گرد تعجب

 .بود بخشیده خانه این ساکنین به را خود بهشت از ایتکه خداوند

 غافل ایلحظه واقعی نقاشی بوم این تماشای از خواستنمی. نکرد امّاحرکتی شد پیاده ماشین از شده مسخ دلیار

 .باشد خودش حال در تا دادند اجازه او به و کشیدند عقب دیدند را دلیار چشمان اشتیاق که هاپسر. شود

 اختمانس جلوی تا ایشده فرش سنگ باریک جاده. نبود زمینی بهشتی از کمتر چیزی جا این حیاط که راستی به

 متس به هاآن ی دو هر که بود شده تقسیم عبهش دو به عمارت به رسیدن از قبل کمی و بود شده کشیده عمارت

 زیبایی هایطاق. بود شده احاطه رنگ سبز مخملی هایچمن با اطراف یمحوطه. شدندمی کشیده عمارت پشت

 ودیور از دانستنمی را هاآن اسم دلیار که دیگری هایگل و بو شب و پیچک هایگل با آراسته که قلب شکل به

 ارغوانی هایشکوفه که پیچک به شبیه هاییگل، بودند پوشانده را اصلی جاده سقفی ثلم عمارت جلوی تا حیات

 !زیبا باغ کوچه یک مثل. بودند شده آویز هاطاق از داشت زیبایی رنگ

 زیبایی به زرد رز و سفید رز، سرخ مخملی رز، مینیاتوری رز هایگل انواع از هاییبوته اصلی مسیر طرف دو در

 دو ره. داشتند قرار زیبایی شکل مخروطی هایدرخت رز گل هایبوته از متری یک فاصله به. ندبود شده کاشته

 شکلی وسفان بلند پایه هایچراغ. باشند کرده کپی دیگری روی از را یکی انگار. بود یکدیگر یقرینه مسیر سوی

 .بود شده تعبیه رز هایبوته بین در هم
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. کرد زدن قدم به شروع آرام آرام. فرستاد خود هایشش درون به را هاگل عطر و کشید عمیقی نفس دلیار

 به زنی را هاآن دختر این هیجان و ذوق اینکه مثل. کردند حرکت او دنبال به صدایی ترینکوچک بدون هم هاپسر

، لوآلبا، نارنگی، سیب، پرتغال چون هاییمیوه درخت، نارون و سرو کشیده فلک به سر هایدرخت. بود آورده وجد

 با دیگر برخی و بودند گرفته خود به پاییز رنگ درختان از برخی. بود کرده بهشت یک مثل را آنجا سیاه توت و انار

 هر .ندارن میوه خرید خرج دیگه حالشون به خوش:» گفت خود با دلیار. بودند شده بندی آذین پاییزی هایمیوه

 !«دارن بخوان چی

 با داشتمی بر قدم که طور همان. بود بزرگی معضل چه میوه خرید او نظر رد واقعاً. خندید حرفش به خودش

 تأللو که زیبا نهایتبی ایدریاچه. شد میخکوب خود جای بر بود مسیر راست سمت در که مصنوعی دریاچه دیدن

 شنا اچهدری در که بود رنگی سفید قوی دو زیباتر هاآن تمام از امّا؛ کردمی خودش خیره را هاچشم آن آب

 قرار یآب از پر استخر چپ سمت در. رفتندمی پایین و باال امواج آرام حرکت با که آبی نیلوفر هایگل و کردندمی

 که داشت وجود مجنونی بید درخت ترآنطرفکمی. بودند گذاشته مخصوص صندلی چند آن اطراف که داشت

 قرار هفرشت یک از ایمجسمه هاآن وسط که هم سنگی بلند پایه هایحوضچه. بود کرده برابر چند را آنجا زیبایی

 ترخنک و دلچسب را محیط آنکه بر عالوه زیبا بسیار هافواره و آبنما. شدمی دیده باغ از قسمت چند در داشت

... و یاچهدر ایفیروزه آبی، زیبا قوهای آن. بخشیدندمی آنجا به چندانی دو زیبایی کمان رنگین خلق با؛ کردندمی

 .آورد زبان به را دلش حرف دلیار عاقبت و دادند هم دست در دست همه و مهه

 !رویایی و زیبا قدرچه من خدای -

 !موافقم شما با هم من -

 آورد خاطر به را اشپرتی حواس تازه. دید خودقدمی یک در را کاوه و کرد نگاه را خود سر پشت سرعت به دلیار

 دهز خجالت. بود کرده خواسته دلش که کاری هر هاآن اجازهبی و بود شده خودبی خود از اینجا دیدن با چگونه که

 :گفت کردمی بازی فرمش خوش و کشیده انگشتان با که حالی در و انداخت پایین را سرش
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 ...ولی برم جایی شماها اجازه بدون خواستمنمی! کاوه آقا خواممی عذر واقعاً -

 :داد ادامه و کرد دریاچه به اشاره

*** 

  است شده تهیه و نوشته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 .ببخشید بازم. کرد پرت کلی به رو حواسم که انگیزه خیال و قشنگ قدراون جا این -

 شرنگ اینقره چشمان. بود ندیده او زیبایی به دختری تاکنون. دیدمی را دلیار فقط زیبایی همه آن از کاوه اما

 و دبلن مژگان جنگل حصار در که افسونگرش چشمان. درخشیدندمی او سفید صورت در الماس هایتکه همچون

 .شود افکارش پیشرَوی از مانع گونه این تا داد تکان را سرش کاوه. لرزاندمی را مردی هر دل، بود اشخورده فر

 دلیار هب کوچکی لبخند! نیست خیانـت اهل او نه. برد فرو کتش جیب در را دستش! هرگز... نداشت حقی چنین او

 :وگفت زد

 عکس همچین یه بار اولین برای باشه شما جای که هم ایدیگه کس هر. موافقم شما با هم من اتفاقاً! نه -

 .بدیم ادامه راهمون به موافقید اگه. دهمی نشون رو العملی

 وا به را خود سروش. زدمی قدم آرام او سر پشت هم کاوه. کرد حرکت و داد تکان موافقت ینشانه به سری دلیار

 :رفت یاساس ایغره چشم او به و رساند

 ؟کنیمی غلطی چه هست معلوم کاوه -

 آره -
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 ......مـ که نرفته یادت، باشه رفتارهات به حواست -

 :دوخت سروش به را اشنشسته خون به چشمان کاوه

 یکی وت کنم فکر ولی! نیستم که خنگ، دونممی! کنی یادآوری بهم بار هزار روزانه نیست الزم! نرفته یادم! نه -

. کردینمی رو مزخرفت هایبرداشت این زدن حرف کالم دو با بودی شناخته رو من حاال تا اگه چون؛ باشی خنگ

 !ندارمچشمی هیچ کس هیچ به و کنمنمی فکر احدی هیچ به من هزارم ده بار برای این

 :گفت و کرد ترآرام را لحنش دید را کاوه عصبانیت که سروش

 ........اونـ دیدن با که کردم فکر طالئیه موهاش هم اون آخه -

 نفسم یاد رو من طالئیه موهاش کی هر که؟ چی. نکن فکرها این از پرستیمی کی هر به رو تو سروش -

 چرا؟ کردم بیرونش دلم از یعنی؟ داشتنم دوست به زدم پا پشت یعنی زدم حرف کی هر با که؟ اندازهمی

 وزهایر به باشه برگشته چیز همه که کردم باز ور هامچشم امید این به سال سه این تموم کهبفهمی خواینمی

 ؟زنیمی حرف طوری این چرا دیدی رو کشیدنم زجر توکه. نشد ولی اول

 :گفت و گذاشت کاوه شانه روی را دستش بود شده پشیمان خود یگفته از که سروش

 .کنیم معرفی خانم به رو دلیار بریم ترزود بیا. نداشتم منظوری ببخشید -

. آورد لب به لبخندی حرف این گفتن با، بود شده متورم گردنش رگ عصبانیت شدت از موقع آن ات که کاوه

 :گفت بود کرده تعجب کاوه ناگهانی موضع تغییر این از که سروش

 ؟چیه برای لبخندت، عصبانیت اون بعد! خدا به نداری روانی تعادل؟ تو چته -

 :گفت و زد لبخندی شیطان و انداخت باال ابرویی کاوه

 ؟کردی هماهنگ خانم با -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 65 

 :گفت و زد ایقهقهه. فهمید را منظورش سروش. کرد اَدا کشیده ایمسخره حالت به را خانم

 رو ام هایرشته همه بزنه مشنگ شعوربی نوید این هواپیما تو کردم فکر لحظه یه خداییش! هماهنگه هماهنگِ -

 ...که نداره دهن چاک. کنه پنبه

 ؟نمیاد پیش مشکلی مطمئنی فقط، بریم زود بیا. دریاب رو خانم این االن، خیالشبی -

 !تخت خیالت بابا نه -

 .بیار رو دلیار تو. بدم انجام رو الزم کارهای میرم من خب -

 .داداش باشه -

 .ستود را کاوه تحمل و صبر دل در؛ کردمی نگاه را رفتنش که سروش. دوید عمارت سمت به کاوه

 ودشخ با. بود شده خسته پاهایش. شدمی آنجا شکوه و زیبایی در غرق بیشتر، رفتمی ترجلو هچ هر دلیار امّا و

؟ کنندمی آمد و رفت اینجا جوری چه خونه این تو هایآدم. شدم خسته؟ شهنمی تموم چرا! خدایا وای:» گفت

 ...« جــک اصلی ساختمان پس! ستدریاچه و گل و درخت فقط که هم اینجا. بگیری تاکسی باید

 زیبایی ساختمان چنین عمرش به. دید باشکوه کاخی برابر در را خود چون؛ ماند نیمه و نصف ذهنش در حرف

 یک ثلم سفیدش نمای با ساختمان. بود شده نما ایشدهکاریکنده سفید مرمر هایسنگ با ساختمان! بود ندیده

 که داشت وجود پله 00 تقریباً طرف دو هر از و داشت قرار باالتر بیرون باغ به نسبت عمارت. درخشیدمی مروارید

 (جمشید تخت) پرسپولیس ورودی پلکان مانند درست عمارت ورودی نمای. شدمی بزرگی ایوان به مشرف

 راه که ایوان پایینی قسمت. داشت قرار داریبال سنگیِ شیرِ، هاپله راه از کدام هر طرف دو در و بود شده ساخته

 !من ایخد. کرد نگاه شده کاری کنده تصویر به دقت با دلیار. بود شده کاری کنده، داشتند قرار شکنار در هاپله

 :گفت لکنت با. بود ممکن غیر حدودی تا و سخت برایش ایمسئله چنین باور
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 !فرشچیانه استاد آفرینش تابلوی....تصویر...که این...ای...ای -

 ؟...چیه این؟ بله -

 :شد خیره، کردمی نگاه کاریکنده به دقت با و بود ایستاده نارشک در که سروش به دلیار

 یهمه باًتقری اثر این توی! فرشچیانه استاد هایمینیاتور ترینپیچیده از یکی این، شهنمی باورم سروش آقا -

 غیر کار هی سنگ روی اثر این کردن پیاده اما...آفرینشه تابلو اسمش. شدن کشیده تصویر به پرندگان و حیوانات

 .ممکنه

. ودمب نکرده توجه طرح این به اصالً حاال تا من بخواین رو راستش خب؟ میارین در سر هنر از شما پس جالبه -

 راگ. دادید توضیح من به که شدم خوشحال خب ولی؛ بودند پیچیده هم در خطوط سری یه فقط که من نظر به

 .اشیدب داشته مالقاتی خانم با شما که داخل بریم مایلید

 را مرموز خانم این که بود رسیده آن زمان باالخره پس. کرد جمع را خود حواس همه، خانم اسم شنیدن با دلیار

 روی، ادندایست بلندی چوبی در رویروبه. رفتند باال هاپله از هم کنار در دو هر. کرد اعالم را موافقتش سر با. ببیند

 که دیمر دلیار و شد باز سرسرا درهای که نکشید طولی. بود شده کاری منبت سیمرغ یک تصویر، در یلنگه هر

 ونپاپی یک که مشکی شلوار و کت یک در پوشیده مرد. دید خود برابر در، باشد داشته را 30 - 35 حدود خوردمی

 :گفت و کردتعظیمی دلیار برابر در مرد. کردسالمی ادب رسم به دلیار. بود بسته گردن به نیز مشکی

 .آمدید خوش! جوان بانوی سالم -

. دش عمارت وارد باوقار و آرام.شد معذب بود کرده تعظیم برابرش در بود او از تربزرگ که کسی که این از دلیار

 وشیدهپ سفید مرمر هایسنگ با زمین. درخشیدمی جا همه. نبود قصر یک از کمتر چیزی خانه داخل جالل و شکوه

. داشت ارقر اصلی سالن سقف در بزرگی رنگ طالیی لوستر. بود شده ساخته گرد شکل به داخلی نمای. بود شده

 به .گرفت ساختمان از چشم دلیار. شدمی دیده سالن کنار و گوشه در یشم از شده ساخته زیبای هایمجسمه
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 هب هجمل یک تنها لحظه آن در. کند وارسی را جا همه توانستمی هم بعداً. نداد را بیشتر کاوش اجازه چشمانش

 :آورد زبانش

 !سفیده چیزش همه اینجا من خدای -

 است خانم اینکه خیال به.آورد باال را سرش زنی صدای با. کرد حرکت سروش همراه و انداخت پایین را سرش

 او به، نه. انداخت نگاهی آمدمی دور از که زنی به. گرفت گردنش رگ که داد انجام سریع را کار این قدر آن

 .باشد انمخ که خوردنمی

. کرد آنالیز را زن یچهره دلیار. شد نزدیک هاآن به، داشت تن به رنگی کرم دوخت خوش دامن و کت که زن

. داشت قرار شکالتی رنگ به روسری زیر در که اینسکافه موهای، تیره ایقهوه چشمان، گندمگون پوست

. باشد داشته را 00 – 05 خوردمی. بود هربانم اشقیافه کل در. داشت زیبایی رنگ زرشکی رژ که باریکی هایلب

 فرشته یک مثل دختر یچهره. دیدمی ترواضح را دختر چهره بود رسیده سروش و دلیار به حاال که زن

 :گفت مهربان و کرد سروش به رو زن. نشست دلش به اول نگاه همان در. درخشیدمی

 .پسرم اومدید باالخره -

 :گفت و زد لبخندی سروش

 ؟ترگل خاله نیایم شهمی مگه -

 :گفت سروش از تبعیت به و کرد او به رو بود فهمیده را زن اسم حاال که دلیار

 !جون خاله سالم -
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 ایلحظه برای دلیار نفس. گرفت آغوش در را او و شد نزدیک او به بود آمده خوشش دلیار لحن از که خانم ترگل

. گرفت آغوش در را زن متقابالً و آورد باال را لرزانش دستان. دببر پی او مشکل به نباید کسی، نه ولی؛ شد حبس

 :گفت مهربانی با خانم ترگل. آمد بیرون زن آغوش از تعلل کمی با. کرد را مادرش آغوش هوای عجیب دلش

 جور هر تو. کنندمی صدام ترگل خاله اینجا افراد اکثر. هستم ترگل من! عزیزم اومدیخوش خیلی؛ گلم سالم -

 .کن صدام داری تدوس

 .جون خاله لطفتون از ممنون -

 که دبودن گفته او به فقط. دانستنمی خانه این در را او حضور دلیل هم هنوز. انداخت دلیار به نگاهی ترگل خاله

؛ بود کرده خدمت خانواده این به سال 30 به قریب اینکه با. شود برخورد او با خانواده اعضای از یکی مثل باید

 :گفت سروش به رو و گرفت دلیار از را نگاهش. فهمیدنمی را هاآن کارهای معنی هم وزهن ولی

 .هستن منتظرتون خانم -

 پلکان سمت به خود با را او و گرفت را دلیار دست ترگل .کرد اشاره ترگل خاله به و داد تکان سری سروش

 .برد شرقی

 .عزیزم طرف این از -

 سمتی چه خانه این در او که دانستنمی هنوز ولی؛ بود داشتنی دوست و ربانمه زن ترگل خاله، دلیار نظر از

 نآ توقف با. کرد حرکت به شروع هاآن سر پشت آرام دلیار؟ است خانم کسی چه پس، نیست خانم او اگر؟ دارد

 نای صاحب راصرا دلیل. دید رنگی سفید بلند شده کاری کنده در برابر در را خود و آورد باال را سرش دلیار دو

 :گفت دلیار به رو و چرخاند را در طالیی دستگیره سروش. فهمیدنمی سفید رنگ بردن کار به برای را خانه

 !بفرمایید -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 69 

 :گفت مهربانی با و برگشت ترگل سمت به خاطر همین به.بود مادرش جای او. انداخت نگاهی ترگل به دلیار

 .هستید تربزرگ جون خاله بفرمایید شما اول -

 العاده فوق اتاق. سروش آخر در و دلیار آن از پس. شد اتاق وارد بود آمده وجد به دلیار ادب و متانت از که ترگل

 شهگو در رنگ کرم کالسیک مبل دست یک. اتاق تا داشت شباهت بیشتر خانه به، بود Lحرف شکل به و بزرگ

 وکنار گوشه به هم فاخری هایتابلو، بود هشد نصب دیوار به مبلمان رویروبه اینچ LCD 47. داشت قرار اتاق

 اتاق گوشه ود در. بود شده نصب میز یک باالی که بود ابریشمینی تابلوفرش زیباتر همه از. بود شده آویخته اتاق

 که ودب رنگی کرم دیواری کاغذ با پوشیده اتاق هایدیوار. بود بخشیده طراوت اتاق به که داشت قرار بامبو گیاه

 :کردمی فکر خود با بود گرفته استرس دلیار. داشت زیبایی ایهقهو هایگل

 .ههها؟ بدم بهش جوابی چه بپرسه چیزی اگه؟ کنه کارچی هامبا قراره یعنی؟ داره باهام رفتاری چه خانم یعنی -

 .چرخید او سمت به ترگل صدای با

 .منتظرته خانم، دخترم طرف این از -

 ار دختر زده یخ دستان. سوخت او حال به دلش، دید را دختر اضطراب که ترگل. نخورد تکان جایش از دلیار اما

 :گفت و گرفت دردستانش

 .نده راه دلت به ترس. هستن گلی زن، خانم! عزیزم -

 از یگرید نمای توانستمی، شد رد که اتاق پیچ قسمت از، کرد حرکت ترگل دنبال به و کشید عمیقی نفس دلیار

 یستادها، هاآن به پشت، بزرگی پنجره رویروبه که بود زنی، اتاق فضای و دکوراسیون از ترمهم امّا؛ ببیند را اتاق

 وندخدا انگار؛ ببیند را خانم ترزود چه هر خواستمی نداشت قرار و آرام دلیار. کردمی تماشا را باغ دورنمای و بود

 . فهمید را دلش حرف



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 70 

 لترگ کنار که دختری دیدن با امّا؛ برگشت عقب به آرام و رداشتب باغ از چشم، هاآن پای صدای شنیدن با زن

؟ داشت امکان طورچه نه. بود دشوار العادهفوق برایش مسئله این باور. شد خشک برجایش، بود ایستاده

 زرگب حقیقت این از نشان همه ترگل درکنار دختر حضور ولی! وجه هیچ به. باشد داشته حقیقت توانستنمی

 آن اکنون امّا. نبود شوخی جز چیزی همگان باور در و نداشت معنی اصالً روزگاری شاید که تیحقیق، داشت

 .بود شده تبدیل عمارت این موضوع ترینجدی به شوخی

 .دیدمی را مادرش انگار. شد تزریق وجودش تمام در عجیب آرامشی، دید را زن یچهره که زمانی دلیار، مقابل در

 وارسش زیبایی به رنگش زیتونی موهای و داشت تن به زرشکی رنگ به فاخری و ختدو خوش دامن و کت خانم

؛ اختاندمی دریا یاد به را دلیار خانم چشمان. داشتند قرار رنگی زرشکی حریر شال زیر در و بودند شده کشیده

 کس هیچ اامّ. بود کرده برابر صد را میانسال زن این زیبایی داشت که مختصری آرایش! بخش آرامش و آبی

 .بود شده خیره دلیار به تعجب و بهت با خانم و خانم به دلیار زدنمی حرفی

 ستشد از که چایی فنجان به تعجب با بانو نوشین. شکست را اتاق بر حاکم سکوت، فنجان شکستن صدای

 و مدآ خودش به ترزود که بود ترگل هاآن میان از. کرد نگاه بود شده پرت ایگوشه به آن تکه هر حاال و بود افتاده

 :گفت بانو نوشین به رو

 ؟که نشد چیزیتون؟ خوبه حالتون خانم -

 :کرد خبر با را خدمتکار بود دستش در که کوچکی سیمبی با، نکرد دریافت پاسخی مقابل در وقتی اما

 .بزرگ بانوی کار اتاق بفرستید رو یکی ترسریع چه هر -

 از. نشود خبر با اشدرونی آشوب از کسی تا نشاند اشچهره بر شآرام نقاب سریع و آمد خودش به نوشین

 برابر در واقعیت داشتمی بر او سمت به کهقدمی هر با. کرد حرکت دلیار سمت به و کرد تشکری ترگل

 درست. دوخت دختر چهره به را مشتاقش نگاه. کرد توقف دلیارقدمی دو در. شدمی ترواضح و واضح چشمانش

 ثلم. درخشیدمی صورتش در که اینقره طوسی رنگ به ایکشیده و درشت چشمان! گذشته مثل، دبو همانطور
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 رخس فرم خوش هایلب، کوچک و تراشیده بینی، برف رنگ به پوستی! آن از ترزیبا حتی، نه! آهو یک چشمان

 دلربا و زیبا ایهمجسم او از که بلند و شکل کمانی ابروهای. داشت جالبی تضاد پوستش سفیدی با که رنگی

 بمعذ خانم کاوشگر نگاه از که دلیار. بود دختر موهای طالیی رنگ آن و کردمی فرق چیز یک تنها. بود ساخته

 :گفت و زد خانم به ملیحی و زیبا لبخند همین خاطر به. کند عوض را شرایط این تا کرد سعی، بود شده

 .خانم سالم -

 گیرایی و دلنشین صدای، چهره زیبایی بر عالوه. آورد لب به لبخندی و شتبردا او از چشم دلیار صدای با نوشین

 :گفت و گرفت آغوش در را او دلیار متعجب چشمان برابر در. داشت

 .دخترم ماهت روی به سالم -

 ایقهوه چرم مبل روی دلیار. کرد نشستن به دعوت را او؛ آوردمی بیرون آغوشش از را دلیار که حالی در بعد

 ترگل هب رو. کرد انتخاب نشستن برای را دلیار رویروبه نفره سه مبل هم خانم. نشست بود آنجا در که ایسوخته

 :گفت

 .بیارن کیک و نسکافه عزیزم مهمون و من برای بگو لطفاً -

 :وگفت کرد سروش به رو بار این نوشین. ورفت کرد خم احترام نشانه به سری ترگل

 ؟نیومد شپی براتون مشکلی که جا اون -

 .نداشتیم پرواز برای مشکلی، بود شده انجام قبل از هاهماهنگی یهمه، خانم نه: سروش

 :گفت و داد تکان سری نوشین

 .جان سروش ممنونم ازت، خوبه -

 .بود وظیفه خانم کنممی خواهش -
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 :گفت بانو نوشین به رو. شد آن معنی متوجه کامالً سروش که انداخت سروش به نگاهی نوشین

 .شده تموم اینجا کارم. کنم زحمت رفع دیگه من توناجازه با -

 .سالمت به پسرم برو -

 با و شد بلند در صدای. بودند اتاق در خانم و دلیار فقط حاال. رفت بیرون اتاق از و کرد خم سری هم سروش

. ترف و کردتعظیمی بعد .چید میز روی سریع را پذیرایی وسایل و شد اتاق وارد دختری، ورود یاجازه شدن صادر

 :گفت مهربانی با دلیار به رو، کند باز را صحبت سر کجا از که بود این دنبال به ذهنش در نوشین

 ؟نشدی که اذیت؟ داشتی راحتی سفر عزیزم -

 کجا تا ار او تقدیر ببیند تا کرد صبر. فهمیدنمی را زن این مهربانی دلیل. کردمی نگاه خانم به تعجب با دلیار

 :گفت و زد لبخندیآرامی به. بردمی

 .لطفتون از ممنونم، خانم بله -

 !نه خانم -

 :گفت و کرد خانم به نگاهی سردرگم، بود نشده متوجه را خانم منظور که دلیار

 .شمنمی منظورتون متوجه ببخشید -

 .عزیزم بدونی مادرت مثل رو من شممی خوشحال. نوشینه اسمم. نزن صدا خانم رو من که اینه منظورم -

 یعمیق نفس، پوشاند را چشمانش اشک پرده. انداخت چنگ گلویش در بدی بغض مادر اسم شنیدن با دلیار

 وازشن را کمرشآرامی به و نشست کنارش، دید را دختر ناراحتی که نوشین. کند پنهان را خود بغض تا کشید

 .بردارد را دستش انمخ نوشین ترسریع چه هر کاش. شد حبس دلیار سینه در نفس. کرد
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 :گفت مغموم صدایی با و گرفت دستش در را دلیار دست نوشین

 .دخترم متاسفم اتخانواده بابت؛ گفت بهم سروش -

. کرد در را او گفته نه آورد زبان به خانم گفته تصدیق برای حرفی نه. فرستاد بیرون آه مانند را بازدمش دلیار

 :گفت لبخند با او به رو آورد بیرون هوا و لحا آن از را دلیار آنکه برای نوشین

 ؟بگی بهم رو قشنگت اسم خواینمی حاال -

 «؟پرسهمی خودم از دوباره چرا پس ندونه رو اسمم که محاله:» گفت خود با دلیار

 :آورد زبان بر را سوالش

 ؟نگفته بهتون رو اسمم سروش آقا یعنی -

 :گفت و آورد لب بر نمکی لبخندی خانم نوشین

 .بهتره خیلی خودش زبون از نفر یه اسم شنیدن ولی؛ گفته چرا -

 :گفت مهربانی با دید را دلیار لبخند که نوشین. زد لبخندی خانم لحن به دلیار

 .کن باور، گریونه یچهره از ترخوشکل خیلی خندون چهره. شد حاال آها -

. کردمی تداعی چشمانش پیش در را مادرش ،خانم نوشین لحن. نشاند چهره به تریعمیق لبخند دلیار بار این

 :گفت و کرد نگاهی خانم چشمان به. کند پر را دلیار زندگی خأل از ایگوشه توانستمی نوشین شاید

 !خانم دلیاره اسمم -

 .کردی خطاب خانم رو من تو که دوباره، که نشد ببین ولی؛ قشنگه خودت مثل هم اسمت -

 .بزنم صدا ایدیگه جور رو شما و بکنم رو جسارتی ینچن تونمنمی ولی؛ خواممی عذر -
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 بافرهنگی یخانواده در که بود مشخص او هایبرخورد از. ستود را دلیار نزاکت و ادب همه این دل در نوشین

 .است شده بزرگ

 .خواممی طور این خودم من؛ کنینمی جسارت تو عزیزم نه -

 خانم نوشین. بپرسد صریح گونه این توانستنمی. راند عقب هب بود ذهنش در که را سوالی. کرد سکوت دلیار

 :گفت دلیار به رو. بود کرده آماده ایلحظه چنین برای را خودش او. برد قضیه به پی دید که را دلیار چهره

 !عزیزم بپرس -

 :پرسید متعجب دلیار

 ؟رو چی -

 .کنیمی خودداری پرسیدنش از امّا میاد زبونت نوک تا که سوالی همون -

 ذهن در جهنم آن از خروجش زمان از که را سوالی باالخره و زد دریا به را دلش. کرد نگاهی خانم به مردد دلیار

 :آورد زبان بر داشت

 ؟دادید نجات جا اون از و خریدید رو من شما چرا ولی؛ ببخشید -

 شده هخرید کاال یک مثل که این از حرف و سوال این گفتن که فهمید. کرد نگاه دلیار سرخ چهره به خانم نوشین

 را افکارش تا بست را چشمانش؛ فشرد دستش در را او دست. است سخت دلیار مانند دختری برای قدرچه

 ایقطهن به که درحالی و فرستاد بیرون آه مانند را نفسش. زدمی خطایی حرف هم اشتباه به نباید؛ کند متمرکز

 :کرد صحبت به شروع بود شده خیره باغ از نامعلوم
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 داد رارق باید که گفت ما قرارداد طرف ایران به برگشتن از قبل روز یه. دبی رفتم کاری قرار یه برای قبل روز 0 -

؛ ارزشه ما برای چیزها سری یه باشه چی هر، کنم قبول رو دعوتش خواستمنمی. بشه تنظیم بار کافه فالن داخل

 ...انکار هامهمراه و من از و اصرار اون از خالصه. کرد اصرار اون ولی

 دمکر فکر اولش. کنممی فسخ شما با رو قرارداد نیاین اینجا به اگه گفت و زمین زد رو خودش الکی دفعه یه

 دنکر رد خاطر به که بود مسخره خیلی. کنه فسخ رو قرارداد خوادمی واقعاً نه که شد معلوم ولی؛ کنهمی شوخی

 رضر بخوره بهم قرارداد این اگه که دیدم هم من. کنه فسخ رو میلیاردی ندچ قرارداد بخواد پیشنهادی همچین

 هکاف اون توی رو پام وقتی. اونجا اومدیم کاوه و سروش همراه به شب اون بود جوری هر خالصه. کنیممی بزرگی

 به ومدا یمبست قرارداد باهاش که کسی همون ابراهیم. شدم خشک بود رومروبه که چیزهایی ازدیدن گذاشتم بار

 جیخرو در نزدیک. بذارم جاهایی همچین تو رو پام شدممی منزجر. نداشتم بر قدم از قدم من ولی؛ استقبالمون

 دونستمنمی هم هنوز ولی؛ داشتیم شراکت زمینه چند تو ابراهیم با هم قبالً. نشستم جا همون، بود مبل دست یه

 برنامه هدقیق چند از بعد اینکه تا. بود چی جااون تو قرارداد بستن و ما اومدن برای ابراهیم پافشاری همه این دلیل

 از که شدم بلند. بکنن کارهایی همچین جااون بخوان و باشن کثیف اینقدر که شدنمی باورم. شد شروع اصلی

 ...رفت کنار هاپرده وقتی ولی؛ گذشتم هم قرارداد خیر از؛ بیرون بیام جااون

 الزم هااین گفتن ولی؛ بزند را حرفی همچین توانستنمی. گرفت را گلویش بغض درسی که حرفش جایاین به

 تزحم به را دهانش آب خانم نوشین. باشد داشته دنبال به خودش با را بزرگی حقیقت شاید که چند هر. بود

 :گفت مغموم صدای با. ببرد بین از را خورد بغض آن با همراه تا داد قورت

 و تادایس کنارم ابراهیم که بودم شده خیره صحنه به متعجب. رفتننمی کنار کاش ای ولی؛ رفت کنار هاپرده -

 .بود دختر همین دیدن شما اومدن برای هم من اصرار دلیل کنینمی تعجب دیدنش با دونستممی: گفت

 بیشتری واالتس بلکه بود نگرفته را سوالش جواب تنها نه. دادمی گوش بانو نوشین هایصحبت به دقت با دلیار

 :پرسید او از. بود آمده وجود به ذهنش در
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 ؟بود چی من دیدن برای ابراهیم اصرار ولی ببخشید -

 :گفتمی باید ولی؛ بود آور زجر برایش هاحرف این گفتن. کرد پاک را هایشاشک بانو نوشین

 .شنومنمی رو قشنگش دایص دیگه! نیست پیشم دیگه ساله 3 که دختری... دیدم رو دخترم اونجا من عزیزم -

 :گفت مکث با و کرد دلیار چشم در چشم

 !دیدم رو تو جااون من -

 :گفت، ایگرفته و متعجب صدای با دلیار

 ؟چی یعنی...ی -

 :داد ادامه بود گرفته گریه خاطر به که صدایی با و ایستاد پنجره به رو، خاست بر جایش از بانو نوشین

 تشراک ساختمانی مختلف هایزمینه تو که ساله چندین( اینقره جزایر) فضّیةال الجزر شرکت با ما عزیزم -

 نیمه دو ات دو شما انگار. هیکلت، اتقیافه. بودی دخترم شبیه خیلی تو؛ بود دیده رو دخترم بار چند ابراهیم. داریم

 هب بیام خواستممی. اومدمی طرفم به داشت که دیدممی رو دخترم من صحنه روی اومدی وقتی. بودین سیب

 فتگ رو هااین وقتی. آوردنت اینجا به فروش برای که دختری یه تو که گفت و گرفت رو جلوم ابراهیم که طرفت

 فروش و دخری جنس مثل رو آدم یه شدمی مگه اصالً! بفروشن خوانمی رو تو که کنم باور تونستمنمی. بستم یخ

 ره به. اومد ذهنم تو، دخترم، شمیم هایچشم دیگه بار یه، کشید آتیش به رو دلم نگاهت تو مظلومیت؟ کرد

 و شرط جااون خب ولی؛ بخرم رو تو که اینه راهش تنها که فهمیدم. بدم نجات رو تو خواستممی بود قیمتی

. نداشت رو معامالتی همچین تو شرکت حق زن یه که بود این اولیش. داشت رو خودش خاص شروط

 وشسر و کاوه به. بشه هاآشغال این دست یبازیچه بخواد بود شمیمم مثل که یکس بدم اجازه تونستمنمی

 لمد. شدم ترمصمم کیه معامله این تو رقیبمون فهمیدم وقتی. بخرن رو تو باید شده که طور هر که سپردم
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 هم ور اشبقیه و شنید رو دعاهام خدا.مونسم بشی دخترم بشی، کنی پر برام رو شمیمم جای تو که خواستمی

 .دونیمی خودت که

 نوشین. دباش کرده اشناجی را بانو نوشین گونه این خدا که شدنمی باورش. بود انداخته زیر به سر متعجب دلیار

 قبول را قضیه این دلیار که دانست. است فکر در غرق و انداخته زیر سربه که دید را دلیار و برگشت عقب به بانو

 موفق باالخره ولی؛ بود همراه آوری عذاب خاطرات مرور با که چند هر؛ کشید دگیآسو روی از نفسی دل در. کرده

 نمناکش نگاه و آورد باال را سرش دلیار. گرفت دستانش در دیگر بار را دلیار دستان و نشست دلیار کنار. بود شده

 پذیرش برای دلیار دنکر قانع در سعی ممکن لحن ترینمهربان با نوشین. دوخت خانم نوشین دریایی نگاه به را

 :نبود او یخواسته فقط که چیزی. داشت اشخواسته

 فهمیدن از قبل راستش. دادی دست از رو اتخانواده که گفت بهم سروش، دونممی رو چیز همه من عزیزم -

 یخواهش یه ازت. شد عوض تصمیمم فهمیدم وقتی ولی؛ برگردونم اتخانواده به رو تو خواستممی موضوع این

 ...گلم ارمد

 وانستتمی دلیار؟! باشد داشته توانستمی خواهشی چه دلیار مثل کسی از او چون زنی. کرد نگاه خانم به دلیار

 یرونب خانم نوشین دستان از را دستانش. بود داده نجات بدبختی از را او که کسی. بکند زن این فدای را جانش

 :گفت و گرفت دستانش در محکم را او دستان و آورد

 حاضرم بگید فقط شما. میدم انجام براتون بگید کاری هر، دادید نجات رو من جون شما! خانوم نه خواهش -

 ...بـ هم رو جونم

 خترد این حاال که بود نکرده کاری او. گرفت دلیار دهان مقابل را دستش بود شده شوکه دلیار حرف از که نوشین

 .بگذارد مایه جانش از جبرانش برای بخواهد
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 بمونی پیشم. دخترم بشی کنممی خواهش ازت. هاستحرف این ترعزیز تو جون، نزن رو حرف این دخترم نه -

 رپ براش رو آدم مادر جای تونهنمی کس هیچ وقت هیچ که چند هر بدونی مادرت مثل رو من. کنی زندگی من با و

 ...کنه

 از که خانم نوشین. بود کرده را مادرش مهر پر آغوش هوای عجیب دلش. گرفت آغوش در را او گیرانهغافل دلیار

 دلیار .کند حلقه دختر دور را دستانش و بیاید خودش به تا کشید طول لحظه چند، بود شده شوکه او حرکت این

 مادرش جایگزین توانستنمی کس هیچ. بپذیرد را بانو نوشین خواسته نتوانست رفت کلنجار خود با قدرچه هر

 :بودگفت گرفته دست در را خانم نوشین دست که حالی در و کشید بیرون خانم نوشین وشآغ از را خود. شود

 واهشخ ازتون ولی؛ بخوام چیزی شما از که نیستم حدی در دونممی. بگم بهتون باید چیزی یه من ببخشید -

 .بدید فرصت یه بهم کنممی

 :گفت تعجب با خانم نوشین

 .عزیزم شمنمی منظورت متوجه -

 تا کرد را خود تالش تمام. لغزید اشگونه روی آرام اشک قطره یک تنها و شد خیره اینقطه به دلیار

 :گفت زیر سربه و آرام. بچیند هم کنار حرفش بیان برای را کلمات ترینمناسب

 از یول؛ ببخشید رو من جسارت خانم نوشین...بود فرشته یه من مامان. شماست با حق، طوره همین دقیقا آره -

 پول میلیون 055 من برای چرا؟ هستین کی دقیقا شما؟ کجام دونمنمی من، مامان بگم بهتون االن نخوایین نم

 هک افتاده اطرافم مختلف اتفاقات قدراون، ترسیده چشمم من ولی؛ گممی رو این که شمام شرمنده من؟دادین

 یونمد عمرم آخر تا من و کردین حقم در بزرگی لطف آره! غلط کاری چه درسته کاری چه بدم تشخیص تونمنمی

 کنم جور و جمع رو خودم یکمی بدین اجازه، گذرهمی چی برم و دور بفهمم من بدین اجازه اول ولی؛ هستم شما

 واریبزرگ خانم دختر اینکه لیاقت من شاید. خواممی معذرت واقعا من. بیام بیرون هستم توش که شوکی از تا

 اجازه .باشه داشته فرق هست دلم تو که چیزی با میارم زبون به که چیزی خوامنمی من. ندارم رو بشم شما مثل
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 رو من هکاین از بعد شاید. باشید داشته من از شناختی قبلش بگیره شکل ما بین هم ایرابطه قراره اگه بدید

 .کنم قبول رو شما درخواست تونمنمی من اوصاف این تمام با. باشم دخترتون چنانهم نخواید شناختید

 اگر دشای. بود ستودنی اشخواسته آوردن زبان به برای دلیار شجاعت. کرد تحسین را دلیار دل در خانم نوشین

 به...دلیار ولی؛ کردمی قبول را خانم نوشین یخواسته، بود گرفته قرار موقعیت این در دلیار جای به کس هر

 هب دلیار که دید وقتی بلکه نشد ناراحت دلیار هایحرف از تنها نه نوشین. داشت فرق همه با او که درستی

 دهش ترعزیز چشمانش پیش در، کندنمی خانوادهاش جایگزین را کسی هیچ قلبش در و است وفادار اشخانواده

 :گفت بخشی اطمینان لبخند با و کرد دلیار خجالت از سرخ چهره به نگاه. بود

 جور هر .ذارممی احترام نظرت به من. توئه با حق. هاستحرف این زا بیشتر خیلی لیاقتت تو! نگو دخترم نگو -

 .کن صدام داری دوست

 :گفت و کرد خانم نوشین به ایقدرشناسانه نگاه و آمد وجد به خانم نوشین مهربانی همه این از دلیار

 .کنیدمی درک رو من اینکه از ممنونم -

 لیارد نگاه غم. فشرد اشسینه به را او نوشین. انداخت ینپای را سرش و زد محزونی لبخند حرف این دنبال به

 ...االن شاید شدمی پیدا ترزود او اگر. آوردمی درد به را دلش

 :گفت خنده با و کرد عوض را لحنش، بود خون دلش آنکه با. کرد دلیار کردن آرام در سعی نوشین

 ؟نه مگه دوست تا دو مثل میشیم هم با تو و من االن از، دخترم نکن گریه -

 مادرش ندمان درست خانم نوشین. داد تکان خانم نوشین حرف تایید نشانه به را سرش و زد مهربانی لبخند دلیار

 چه او با روزگار که آخ. کردمی پاک دلش از را غم او خنداندن با طور همین مادرش بود ناراحت که وقت هر. بود

 !بود کرده بد
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 :گفت و خانم نوشین به کرد رو

 .مهربونید خیلی شما -

 :گفت فشردو آغوش در ترمحکم را او نوشین

 !گلم تو مهربونی به نه ولی -

، دکر جدا خود از را او نوشین. آمده سرش به بالیی چه که بود افتاده یادش تازه. بست را چشمانش درد از دلیار

 :گفت دلهره با. شد دلیار صورت پریدگی رنگ متوجه امّا

 ؟دخترم خوبی -

 :گفت و گذاشت هم روی آرام را چشمانش دلیار

 .امخسته کم یه فقط خوبم آره -

 :گفت و زد صورتش به چنگی نوشین

 تراحتاس بری تا کنن آماده رو اتاق برات میگم االن. داشتی طوالنی سفر یه که نبود یادم اصالً بده مرگم خدا -

 .کنی

 اجازه از پس و شد زده اتاق در که نکشید دقیقه به. داد فشار را ایدکمه و رفت میزش طرف به، شد بلند بعد

 :گفت احترام ادای بعد و شد وارد داشت تن به را هاخدمتکار لباس که دختری، ورود

 .بزرگ بانوی بفرمایید امر -

 :گفت محکم لحنی با بود گرفته قرار بزرگ بانوی جلد در دوباره که خانم نوشین

 .کارم اتاق بیاد بگو هم پریچهر به. کنید آماده رو مهمان اتاق سریعتر چه هر -
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 !بانو چشم -

 نگاه را وا اشتیاقی چه با خانم نوشین که نبود متوجه و بود پایین سرش دلیار. رفت بیرون و کردتعظیمی دختر

 :گفت دلش در نوشین. کندمی

 !کاش بودی اومده ترزود کاش. کنیمی درست رو چیز همه تو که مطمئنم... دونممی -

 رنگ به دخترانه شلوار و کت یک در پوشیده دختری. شد کشیده آن سمت به دلیار نگاه در مجدد صدای با

 بلیق خدمتکار دختر با مشابه هاییلباس با دیگر خدمتکار دو هم سرش پشت. آمدمی هاآن سمت به ایفیروزه

 وشخ لبای و متوسط بینی، مشکی ایهچشم، سبزه پوستی. کرد نگاه دختر چهره به دلیار. کردندمی حرکت

 کل در.باشد داشته را 30 -33 میخورد و داشت متوسطی قد. بود زده هاآن بهمالیمی صورتی رژ که ترکیب

 :وگفت کرد خم احترام نشانه به سری رسید هاآن به دختر. نشستمی دل به که داشت مهربانی یقیافه

 ؟بزرگ بانوی داشتید کاری من با -

 هماهنگ خانم ترگل با درضمن. کنی راهنمایی مهمان اتاق به رو( دلیار به اشاره) جوان بانوی خواستمیم، آره -

 انجام... و وسایل خرید، دیزاین، جوان بانوی مخصوص اتاق کردن آماده به مربوط کارهای زودتر چه هر که کنید

 اریهرک از قبل. کنید استفاده وسایل و هاراحط بهترین از. بشه آماده اتاق آینده روز دو یکی ظرف خواممی، بدید

 ؟مفهومه. بذارید جریان در رو من

 .میشه انجام شما میل مطابق کارها وقت اسرع در، بانو بله -

 . خوبه -

. بود بعجی زیادی نظرش به دختر پریدگی رنگ. کرد بلند را او و رفت او سمت به. انداخت نگاهی دلیار به نوشین

 :کرد معرفی یکدیگر به را دو آن و داد قرار هرپریچ مقابل را او
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 هم فرشته این پریچهر و میده انجام برات بگو اون به داشتی کاری هر بعد به این از. پریچهره این عزیزم -

 براشون خواستن که چی هر و باشی جوان بانوی خدمت در وقت تمام باید بعد به این از. دلیار، منه گل دختر

 .کنی فراهم

 دمتخ ایشون به نحو بهترین به تا کنممی رو تالشم تمام. هستن عزیز شما مثل جوان بانوی. چشم: پریچهر

 .کنم

 :گفت و زد محوی لبخند نوشین

 پیشم یادب بگو هم ترگل به ضمن در. کنه استراحت کم یه تا ببر رو دخترم حاال. پریچهر دارم ایمان تواناییت به -

 .دارم کارش

 :کرد اشاره دلیار به دست با و کردتعظیمی پریچهر

 .جوان بانوی طرف این از -

 تایید مهر یمنزله به دلیار برای این و زد پلک آرام نوشین. بود او تأیید منتظر انگار، کرد نگاهی نوشین به دلیار

 او رکنا در آرام پریچهر. بود گرفته او از را نیرویش و پیچیده بدنش تمام در درد. کرد حرکت در طرف به آرام. بود

 .کردندمی حرکت سرشان پشت دیگر خدمتکار دو و داشتبرمی گام

 صورت به که دوم طبقه در. گذراند نظر از را عمارت داخلی فضای دیگر بار دلیار؛ رفتندمی پیش که طور همان

 لها یک. داشتند قرار رنگی ایشیشه هایجعبه درون بسیاری عتیقه ظروف و هامجسمه داشت قرار دوبلکس

 یشدم منشعب راهرو دو هال قسمت در. بود شده مبله سلطنتی مبلمان دست یک با که داشت وجود بزرگ نسبتاً

 قرار هم رویروبه دو به دو ردیف 6 صورت به که داشت وجود اتاق 03به قریب هاراهرو از کدام هر درون که

 بود شده حک آن روی زیبایی کاری کنده هک رنگی سفید در مقابل و شد راست سمت راهرو وارد پریچهر. داشتند

 گندم لندب هایخوشه الیالبه در زیبایی هایپرنده که بود زاریگندم از ایپیچیده درمینیاتور روی حکاکی. ایستاد
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 و سفید رنگ به عجیبی عالقه ساخته را اینجا که کسی هر که بود فهمیده کوتاه مدت این در دلیار. کردندمی پرواز

 اکیحک مینیاتوری تصور در هر روی چون؛ است داشته مینیاتور و ایرانی هاینقاشی مخصوصاً و اشینق و هنر

 به شخص آن عالقه از نشان همه و همه هامجسمه و هافرش تابلو، قدیمی هایسفالینه آن بر عالوه. بود شده

 .دکر باز را درآرامی به پریچهر. ایستاد در مقابل دلیار. بود باستان ایران

 سبز و زردقناری روکش با بزرگ تختی که لیمویی رنگ به اتاقی. بود ندیده بزرگی این به اتاقی کنون تا دلیار

 یپارچه طرح، داشت زیبایی گرد هایکوسن که لیمویی رنگ به کاناپه دست یک. داشت قرار آن روی لیمویی

 در هک بود سفیدی و زرد هایخوشه هم دیواری کاغذ طرح حتی. بودند تنیده هم در که بود سبز و زرد هاگل کوسن

 از و ودب اتاق در به شبیه چیزی آن روی کندکاری که زردرنگی آرایش میز. کردندمی نمایی خود دیوار لیموی زمینه

 دهش پیچیده هم دو به ترمه یک طرح شبیه آیینه باالی در و بودند روییده گندم طالیی خوشه دو آیینه اطراف

 کوچک هایهالل شکل به پرده تاج و داشت زیبایی رنگ سفید حریر که خردلی رنگ به سلطنتی هایپرده. بودند

 اُکر و تیره سبز هایطرح با سفید زمینه پرده اصلی پارچه. بودند آویزان آن از ایشیشه هایاشک که بود

 کاری نگس زیبایی سبز هایگسن با که بودند زیبایی هایگل داشتمی نگه گوشه در را هاپرده که کمربندی.بود

 معرف در هر روی طرح انگار. داشت هماهنگی آن در روی طرح با کامالً اتاق داخلی دکوراسیون. بودند شده

 ترگل ندمان هم او ولی؛ بود ندیده او زیبایی به دختری تاکنون. رفت دلیار سمت به پریچهر. بود خود داخلی فضای

 !بس و بود دستورات تابع فقط هم او؟ چیست کیاراد اندانخ با دختر این رابطه که دانستنمی

 ممیا خودم من. بدید فشار پاتختیه روی که رو تخت کنار زنگ داشتین احتیاج چیزی به اگه جوان بانوی -

 .کنممی رسیدگی

 و خندید دلش در! جوان بانوی. شدمی معذب کنند صحبت محترمانه و رسمی او با گونهاین اینکه از دلیار

. نداختنا راه بزرگ بانوی جوان بانوی که کنندمی بازی چیزی یانگومی جومونگی افسانه دارن اینجا انگار:»گفت

 !«واهلل
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 نهشا روی دستی رفت ترجلو. کند تعظیم او جلوی کسی خواستنمی دلش. برگشت پریچهر سمت به بعد

 :گفت بود ذاتش در که انیمهرب با دلیار. کرد نگاه او به تعجب با پریچهر. گذاشت پریچهر

 و باش راحت باهام پس. دلیاره اسمم. میشم معذب، ندارم دوست. نکن خطاب جوان بانوی رو من لطفاً عزیزم -

 .کن صدام دلیار

 ...بزر بانوی، جوان بانوی امّا -

 .کنممی خواهش. کنممی صحبت جون نوشین با خودم -

 ایرابطه چه! کرد خطاب جان نوشین را بزرگ بانوی اکنون تردخ این. بود شده گرد چشمانش تعجب از پریچهر

 که تندداش شمیم اسم به دختر یک تنها کیاراد خانواده دانستمی که آنجا تا؟ بود خانواده این و جوان بانوی بین

 کار چه دانستنمی. آورد خود به را او جوان بانوی خودمانی لحن؟ بود که دختر این پس... پیش سال 3 هم او

 انیمهرب و زیبا دختر، نشست دلش به اول نگاه همان در. کند برخورد او با احترام کمال در که داشت دستور! کند

 :گفت دلیار به رو و انداخت زیر به را سرش. بود

 .بکنم رو جسارتی چنین تونمنمی من جوان بانوی امّا -

 وامخمی هم من خب، باشی کنارم در همیشه دبای تو که گفتن بزرگ بانوی ضمن در، خواممی خودم من عزیزم -

 ؟داری قضیه این با مشکلی تو. بشم دوست تو با

 ...فقط ابداً نه -

- OK نیست مشکلی پس. 

 در ار خود دست دلیار اشرافیت از دور به رفتار این از متعجب پریچهر. کرد دراز پریچهر طرف به را دستش دلیار

 :گفت و ردک شیرینی خنده دلیار. گذاشت دستانش
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 ! ونج پریچهر بشیم هم برای خوبی هایدوست امیدوارم. شده نصیبم شما مثل گلی دوست که خوشبختم -

 :فشرد دستش در را او دست و زد دلیار به لبخندی پریچهر

 ...جو بانوی طور همین هم من -

 .دلیار کن تکرار، دیگه نشد اهه -

 جوان بانوی شما اتاق این از بیرون ولی؛ کردم پیدا تو مثل دوستی که دلیار خوشحالم هم من، خب خیلی -

 هستید

 ؟چرا اِ -

 ؟نداری الزم چیزی. بکنی استراحت یه هم تو تا برم دیگه من. میشی آشنا اینجا روال با کم کم. قانونه یه این -

 !نه. گلم مرسی -

 :گفت و کرد بودند ایستاده اتاق از بیرون که دوخدمتکاری به رو پریچهر

 بجان از شکایتی هیچ ندارم دوست. کنیدمی فراهم براشون معطلی بدون خواستن جوان بانوی که چیزی ره -

 ؟روشنه. شماست کاری کم مجازات تنها شما اخراج که بشنوم ایشون

 !خانوم بله: خدمتکار دو هر

 نگه رپاس را خود بود هتوانست که هم جا همین تا. نشست زمین کف او رفتن با دلیار. رفت بیرون اتاق از پریچهر

 نارک که مبلی روی خدمتکار دو که دید. رفت در طرف به. شدمی کار به دست ترزود چه هر باید. بود کرده هنر دارد

 دلیار رویروبه و خاستند بر خود جای از سریع دلیار دیدن با دو آن. اندنشسته داشت قرار اتاق هر ورودی در

 .نداشت هم را لحظه یک برای حتی تادنایس توان دلیار. کردندتعظیمی
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 .بیارید قیچی و پنبه و بتادین من برای لطفا: دلیار

 را شده خواسته لوازم تا رفتند و کردندتعظیمی. بودند کرده تعجب جوان بانوی خواسته از که حالی در خدمتکار دو

 خالص شرش از را خود ترزود چه ره باید. کشید آینه رویروبه را خود سختی به و بست را در دلیار. بیاورند

 هارهگی کردن باز مشغول و برد سرش سمت به را دستش. دهد انجام آنجا بود نگذاشته مژگان که کاری. کردمی

 آن از حالش. کرد پرت ایگوشه به و برداشت را گیس کاله حرکت یک با و کرد تمام را کارش بدبختی با. شد

 ودخ. کرد جدا حرص با را نشود معلوم تا بودند کرده محکم را موهایش که را یهایگیره. خوردمی بهم طالئی رنگ

 هک شب رنگ به، پرپشت موهایی. بود شده تنگ موهایش برای دلش. دید آیینه در هامدت از بعد را اشحقیقی

 .بود کرده احاطه را اطرافش سیاه چادر یک مانند درست. رسیدمی هایشزانو از ترپایینکمی تا هاآن بلندی

. ودب بلند گونه این موهایش خاطر همین به؛ کند کوتاه بچگی از را موهایش که بود نداده اجازه گاه هیچ پدرش

 :گرفت جان چشمانش پیش در اشنهکودکا صدای و پدرش مردانه هایخنده

 ؟کیه بابایی گل دخمل -"

 !من! من! من! من -

 ؟کیه کیه باباش جیگر -

 !من! من! من! من -

 ؟کیه بابا راپونزل -

 دلیاره باباش عشق... دلیاره و دلیاره -

 ؟بابایی دلیار -

 .باباجون بله -
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 .باشی بابایی راپونزل باید همیشه نکیا کوتاه رو نازت موهای وقت هیچ -

 !ویهق اردلی. ببره رو موهاش( راپونزل بدجنس جادوگر) گُتل ذارهنمی مونهمی راپونزل دلیارهمیشه. بابایی چشم -

 ".بشم شجاعم دختر قربون. بابا عسل بالبی چشمت -

. ببرد را موهایش که بود جادوگر آمدن ترسش تنها هم حاال کاش. شدمی ساله 6 دوباره کاش. ریخت اشک دلیار

 اینکه برای بابایی نداری خبر:»نالید دلش در. باشد گاهشتکیه تا داشت را پدرش هایشانه هم هنوز کاش

؟ اومده ترتدخ گل روز به چه ببینین تا کجایین. نیستم قویه دختر اون دیگه، کشیدم هاییزجر چه نمبمو راپونزل

 «؟ببینین رو شکستنم تا کجایین. کردیمی افتخار بهش همیشه که کسی

 دری سمت به. بود گرفته او از را توانش همه درد. داد باریدن اجازه هایشاشک به و نشست زمین روی زانو دو

. بود درست حدسش. کرد بازش آرام. رفت باشد بهداشتی سرویس که زدمی حدس دلیار و بود اتاق وشهگ که

 کمرنگ رد و بودند شده کثیف هاآن همه. آورد بیرون بود کرده تن به پیما هوا داخل که را هاییلباس آرام آرام

 آن زیر از که نبوده شدید قدر آن زیری خون که کردمی شکر را خدا دل در. کردمی نمایی خود هاآن روی خون

 تکان ارب هر. نبودند خونی، بود پوشیده آن زیر که همرنگی پلیور و مشکی مانتوی تنها. بزند بیرون لباس همه

 آیینه در! هیچ... نبود هیچ رنج همه آن برابر در هااین امّا؛ انداختمی چنگ جانش عمق در سوزشی، بدنش دادن

 .بود شده رنگ سرخ حاال بود کرده تن به اشمانتو زیر که رنگی کرم تاپ .انداخت خود به نگاهی

 از که خونی به زده وحشت دلیار! همان خون شدن جاری و همان باند کردن باز امّا. کرد باز را باند سختی به

 نا اهایدص. میشد ترحالبی و حالبی لحظه هر. باشد شکسته سدی که بود این مثل. کردمی نگاه آمدمی بدنش

 یسیاه چشمانش راه ینیمه در امّا؛ برد در طرف به کشانکشان را خود. زدمی در به کسی انگار. شنید مفهومی

 ...رفت فرو مطلق تاریکی در بود اطرافش در چه هر و دنیا. افتاد زمین به و رفت

. بگذارند جریان در را او تا رفتند پریچهر پیش بودند کرده تعجب جوان بانوی یخواسته از که خدمتکارها

 :کرد فکر خود با متعجب موضوع این شنیدن با پریچهر
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 ...نکنه؟ چیکار خوادمی قیچی و بتادین دلیار یعنی -

 :گفت هاخدمتکار به رو. افتاد جانش به ایدلهره

 .دممی جوان بانوی به برممی رو هااین خودم، بدید خبر بزرگ بانوی به سریع -

 وا همزمان. گیردمی منشأ کجا از دلهره این دانستنمی. کرد ترسریع را خود هایقدم پریچهر. ندرفت هاخدمتکار

 .رسیدند دلیار اتاق در پشت هم با خانم نوشین و

 ؟میگن چی خدمتکارها این؟ پریچهر شده چی: خانم نوشین

 افتاده راشب اتفاقی ترسممی. ببرن پنبه و بتادین براش که بود گفته خدمتکارها به جوان بانوی، خاله دونمنمی -

 .باشه

 :زد در به آرام! دیدمی ایصدمه هیچ نباید دلیار. شد نگران پریچهر هایحرف شنیدن با خانم نوشین

 .کن باز درو؟ عزیزم دلیار؟ جان دلیار -

 .آوردم رو بودی خواسته که وسایلی برات. کن باز رو در جان دلیار -

 .شد بیشتر شاننگرانی نکردن دریافت دلیار سوی از جوابی هیچ دو هر وقتی

 ؟گلم کن باز درو مادر دلیار: خانم نوشین

 .شد سست دو هر پاهای روروبه صحنه دیدن با امّا؛ کرد باز را در دهدنمی جواب دلیار دید پریچهرکه

 !زهرا فاطمه یا: خانم نوشین

 جمع را خودش نداشت خانم نوشین ازکمی دست شحال که پریچهر. خورد سر زمین روی در کنار و گفت را این

 .ببرند اتاقش به را خانم نوشین که خواست هاخدمتکار از فریاد با، کرد
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 .بیان تا بگیرید تماس وحدانی دکتر با سریعاً. ببرید اتاقشون به رو بزرگ بانوی زود -

 قریباًت دلیار جان نیمه جسم دیدن از که خانم نوشین. کردند اطاعت را دستور فوراً بودند ترسیده که هاخدمتکار

 :کشید دراز تختش روی خدمتکارها کمک به؛ بود شده هوشبی

 ییبال اگه تو به سپارممی رو دلیار خدایا... زندگیمه فرد ترینعزیز امید اون... بشه طوریش نباید دلیار نه -

 .کن حفظش خودت خدایا...میشه نابود اون... بیاد سرش

 الًکام دلیار رنگ. گذاشتند تخت روی بود خون در غرق که را دلیار جان نیمه جسم، هاخدمتکار ککم به پریچهر

 :گفت و رفت بیرون فوراً. ترسیدمی خیلی پریچهر. بود سرد ودستانش بود پریده

 ؟کنید خبر رو وحدانی دکتر نگفتم مگه -

 پشت. شد نمایان پله پاگرد از، کیاراد خاندان خانوادگی دکتر، وحدانی دکتر که بود نشده تمام پریچهر حرف هنوز

 :گفت پریچهر به رو وحدانی دکتر. آمدندمی باال یکی تا دو را هاپله عجله با هم سروش و کاوه سرش

 ؟شده چی -

 مراهه به دکتر. بود شده گرد خبر این شنیدن از سروش و کاوه چشمان. کرد تعریف دکتر برای را ماجرا پریچهر

 :گفت کارخدمت به رو و نشست مبل روی حالبی پریچهر. بست را در و شد اتاق وارد هشهمرا پرستار

 ؟طوره چه بزرگ بانوی حال -

 .کنندمی استراحت دارن هم حاال. دادم قند آب بهشون. خانم هستن خوب -

 به گرانن همه. است آمده دلیار سر بر بالیی چه دانستندنمی کدام هیچ. نشستند دیگری مبل روی کاوه و سروش

 :گفت سروش به رو و آمد بیرون اتاق از دکتر. بودند دوخته چشم بود آن در دلیار که اتاقی در

 داده دست از زیادی خون، بشه بستری باید -
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 ...جا مینه بیارین هست الزم که ایوسیله و دستگاه هر میشه اگه. کنیم بستریش تونیمنمی دکتر امّا: سروش

 ؟!ینکنمی لج من با شما وقت اون. کما تو بره زیاد ریزی خون خاطر به، ممکنه وخیمه لیخی وضعش دختر این -

 ...دستـ دونینمی که شما. نکنیم خارج اینجا از فعالً رو اون که دستوره. نیست ما کردن لج بحث -

 هماهنگ تانبیمارس زنممی زنگ؟ دونمنمی برسه خوادمی کجا به هاخودسری این با آخرش. دونممی بله -

 .بیارید رو وسایل برین. کنممی

 ؟طورهچه حالش دکتر. باشه -

 !افتضاح -

 را تردک تاکنون. شدند میخکوب خود ی جا بر دکتر صریح جواب با هاآن یهرسه. برگشت اتاق به عجله با دکتر

، دهد انجام دکتر نیاز مورد هایدستگاه آوردن برای را الزم هایکار تا رفت سروش. بودند ندیده عصبانی گونهاین

 .شودمی چگونه دلیار حال ببیند تا بود منتظر اتاق در پشت نگران کاوه امّا

 دانیوح دکتر امّا. بود شده منتقل اتاق به و آورده بیمارستان از الزم وسایل مدت این طول در، گذشت ساعت سه

 گذشت از بعد. بودند نشسته اتاق در پشت ضطربم نفر چهار هر. بود نداده را اتاق به ورود اجازه کدام هیچ به

 یننوش. دادنمی هاآن به خوبی گواه دکتر نشسته خون به چشمان امّا. شد خارج اتاق از دکتر دیگر یدقیقه 00

 :گفت و رساند دکتر به را خود فوراً، نداشت دیوانگی مرز تا چیزی دیگر که خانم

 ؟دکتر طورهچه حالش -

 ؟کنیم صحبت شما کار قاتا تو بریم میشه -
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 ننوشی و دکتر همراه به نیز هاآن و کرد اشاره سروش و کاوه به سر با. نفهمید دکتر هایحرف از چیزی نوشین

 به رو و شد تمام صبرش که بود کاوه. بودند شده کالفه دکتر سکوت از هاآن یهمه. شدند کارش اتاق وارد خانم

 :گفت دکتر

 ؟افتاده دلیار برای اتفاقی چه بگید خوایدنمی وحدانی دکتر -

 ؟دلیار: دکتر

 .کردید درمانش که همون بله -

 هب را دلش که بود شده روروبه زیادی موارد با طبابتش دوران طول تمام در. نشست دکتر هایلب روی پوزخندی

 ددر دختر این قدرچه. بود برده باد بر را اشساله چندین تحمل و صبر تمام دختر این امروز حال امّا، آوردمی درد

 :گفت عصبانیت با. بود کشیده

 ؟افتاده براش اتفاقی چه میگی تازه، رفته مردن مرز تا بیچاره دختر این؟ اتفاق هه -

 :گفتند تعجب با سه هر

 ؟چی -

 .دکتر بزنید حرف واضح خدا رو تو: خانم نوشین

 :گفت باعصبانیت دکتر

 ؟نذاشتن تنش رو سالم جای یه که بیرون آوردید گاهیقتل کدوم از رو معصوم طفل دختر این -

 :گفت عصبانیت با کاوه

 .کن وخالصمون بگو کالم یه دکتر -
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 تازه. کرد پیدا سالم جای سوزن سر یه نمیشه که هست بدنش و تن و کمر رو شالق جای قدراین. میگم باشه -

 گارسی خاکستر با بوده کی هر نامرد اون. هست کمرش و دست رو شکلی دایره هایسوختگی، نیست این فقط

 .آورده سرش رو بال این

 پایین خاطر به شاید، کردمنمی وصل بهش خون دیگه ساعت یه تا فقط اگه که بود رفته ازش خون قدراون

 بیچاره دختر این سر به بالیی چه فهمیدمی؟ فهمیدمی. رفتمی اغما حالت به بدنش مایعات سطح اومدن

 قوای تا شده باعث، داشته قبل از که هاییریزیخون. کنه پیدا بهبود هاشزخم که نکردن اریک حداقل؟ آوردن

 بگم تونممی جرئت به. بیاد سرش بال این تا شده علت بر مزید هم االنش خونریزی، بیاد پایین خیلی اشجسمی

 .رسونده رو خودش اینجا تا که بوده معجزه

 :گفت و زد دیوار به مشتی و شد بلند جایش از عصبانیت با اوهک. رفت باال خانم نوشین هق هق صدای

 ا* ه*  ه*د*ا*ز* م*و*ر*ح... رذل هایکثافت... عوضی هایآشغال -

 صدایش و زد مشت دستش کف به عادت طبق. رفت در کوره از بود ترخونسرد کاوه به نسبت که سروش حتی

 :گرفت اوج رفته رفته

 !پست هایحیوون! لعنتی! لعنتی! لعنتی -

 از هنوز که کاوه. کردمی گریه فقط زدن داد جای به که بود خانم نوشین تنها. بودند ناراحت هاآن نفر 0 هر

 :گفت و کرد دکتر به رو زدمی نفس نفس عصبانیت

 ؟دکتر میاد هوش به کی -

 :وگفت شد غمگین صدایش لحن وحدانی دکتر باراین

 ...ولی؛ بودن کرده نابودش -
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 :داد ادامه و زد مگینیغ لبخند

 ولی.. .فرداپس شاید؛ بیاد هوش به فردا شاید دونمنمی. شده ضعیف خیلی ولی؛ شده رفع هم خطر. قویه دختر -

 .میاد هوش به آینده روز 0 - 3 ظرف باالخره

 ارهوبد کاوه. کرد شکر را خدا و برد باال را دستش. گرفت آرام دلشکمی دکتر هایحرف شنیدن با خانم نوشین

 روف فکر به را او وحدانی دکتر هایحرف. گرفت ضرب مبل دسته روی دستش انگشتان با و نشست مبل روی

 :گفت وحدانی دکتر به رو. داشت ایراد کار جای یک. بود برده

 با هک جراحتی عمق دونممی من که اونجایی تا. بدنشه روی سوختگی و شالق جای گفتید شما وحدانی دکتر -

 شدن بسته و خون انعقاد با، هازخم این. میشه محسوب سطحی هایزخم جز و نیست زیاد میشه ادایج شالق

 باعث و هکن دخیل رو هاشریان بخواد که نیست حدی به عمقشون و کنندمی پیدا نسبی التیام، خونریزی مسیر

 .بشه شدید خونریزی

 :گفت و داد تکان سری وحدانی دکتر

 .شالقه از حاصل هایزخم خاطر به دختر این خونریزی که نگفتم من ولی؛ توئه با حق درسته -

 :گفت دکتر به جدیت با و شد خم کاوه

 .بزنید حرف ترواضح میشه -

 :گفت کاوه به رو و انداخت هاآن سه هر به نگاهی وحدانی دکتر

 که میشن بمحسو سطحی هایزخم جزء کمتر و سانت 3 عمق هابازخم دونیمی هم خودت که طور همون -

 ...ولی؛ ندارن همراه به جدی خطر

 ؟دکتر چی ولی: کاوه
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 :گفت و کشید عمیقی نفس وحدانی دکتر

 ...یعنی است شده سوراخ زخم یه، دختر این راست سمت پهلوی نزدیک -

 :داد ادامه را وحدانی دکتر حرف کاوه

 ؟نه .باشه شده ایجاد گلوله یا و خنجر یا چاقو تیز نوک با کهزخمی یعنی -

 شابهم تیر شئ یه یا چاقو با که دهمی نشون زخم سطح و زخم منظم یدیواره ولی؛ پسرم درسته: وحدانی دکتر

 رد امّا؛ میشه انجام کندی به التیام ولی؛ دارندکمی خونریزی معموال هازخم جور این. باشه اومده وجود به چاقو

 عروق و پوستی زیر هایبافت و کرده عبور پوستی هایالیه از که بوده حدی به جراحت عمق، دلیار خصوص

 .خوردن چاقو مثل چیز یه. رسونده آسیب اونا به و کرده دخیل هم رو خونی

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 .زخمه این مجدد شدن باز کرده مشغول خودش به رو من فکر که چیزی ولی -

 دخالت وحدانی دکتر و کاوه میان خصصیت بحث در و بودند کرده سکوت دو هر خانم نوشین و سروش

 ردیسخون تا کشید عمیقی نفس. انداخت، ریختمی اشک آرام آرام که خانم نوشین به نگاهی کاوه. کردندنمی

 و یدکش پُفی کالفه. کند حل را کدام باید دانستنمی که بود آمده پیش مشکل قدر آن. بیاورد دست به را خود

 :پرسید

 ؟مجدد شدن باز -

 :گفت و داد تکان را سرش وحدانی تردک

 هتاز زخم اون. بود مونده پوستش بافت تو بخیه هاینخ هنوز، دیدم رو زخم این من وقتی. مجدد شدن باز آره -

 ولی؛ شدنمی دیده زخم روی، دیده آسیب بافت خورگی جوش اثر هیچ چون؛ بودند کرده اشبخیه تازه و بود
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 انیزم اتفاق این معموال. شده خونریزی باعث که هست زخم شدن باز و هاخیهب شدن پاره عجیبه برام که چیزی

 اطمینان بیشتر دوم مورد به من. بشه زخم وارد مجددا تیز جسم یه یا بشه وارد زخم به سنگینی فشار که افتهمی

 نخ ویر فشار اثر رب کشیدگی از اثری هیچ و بود شده پاره تیز جسم یه با انگار بخیه نخ چون؛ اول مورد تا دارم

 .نبود

 :گفت و شد جا به جا مبل روی عصبی کاوه

 ؟زنیدمی حرف اطمینان این با طورچه -

 :گفت و انداخت هاآن به خونسردی ظاهر به نگاه وحدانی دکتر

. دمگذرون چیزها جور این با زدن کله و سر و عمل اتاق تو رو وقتم بیشتر. همینه شغلم که عمره یه من پسرم -

 بخیه برای و زیاده خیلی نخ این کششی استحکام. هست nylon6/6 نخ کردن استفاده ازش بخیه برای که ینخ

 فتگ میشه که مصنوعیه جذب قابل غیر هاینخ جمله از و میشه برده کار به درم و درماپی ناحیه هایزخم کردن

 براثر تونهنمی پس، کنه تحمل رو کالمگاپاس 16 حدود تا زیادی فشار تونهمی. داره پزشکی تو زیادی کاربرد

 .شدند یدهبر تیز وسیله یه با هابخیه این که مطمئنم هنوزم من. بشه زخم شدن باز باعث و باشه شده پاره فشار

*** 

 .هست پوست الیه سومین هیپودرم و هستند پوست الیه دومین و اولین ترتیب به درم و درماپی: ن.پ

*** 

 ؟کردن باز رو بخیه عمداً که گیمی شما دکتر یعنی: کاوه

 من که چیزی. بذارم اختیارتون در رو پزشکی اطالعات تونممی فقط من. پسرم نیستم پلیس من: وحدانی دکتر

 .باشه عمدی شایدم؛ باشه شده جوری این اتفاق یه حسب بر شاید. دهمی نشون رو این دیدم
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 :گفت وحدانی دکتر به رو کاوه

 .افتادمی بدی اتفاق، رسیدیدنمی موقع به شما اگه شاید. تردک ممنونم لطفتون از -

 عجبت با هاآن سه هر. نماند پنهان بقیه نظر از لبخند این. زد محزونی لبخند موضوعی آوری یاد با وحدانی دکتر

 :تگف هاآن به رو وحدانی دکتر چون نکشید طول زیاد انتظارشان. کردندمی نگاه لبخندش و وحدانی دکتر به

 .بود کرده کمک خودش موندن زنده به خیلی هم دلیار خود ولی؛ رسیدم موقع به من درسته -

 :داد ادامه دکتر که کردندمی نگاه وحدانی دکتر به تعجب با همه

 و بشه کم زیادی حد تا خونریزی شدت از بود شده باعث موضوع این و بود بسته محکم رو زخم روی دلیار -

 از رو بدنش خون بیشتر، ساعت 0 -3 از کمتر تو، کردنمی رو کار این اگه. بیاره دووم بیشتری مدت بتونه اون

 .گذشت خیر به و نرسید جا اون به که شکر رو خدا امّا؛ رفتمی کما حالت به و دادمی دست

 :کرد زمزمه خود با لب زیر. میشد واضح ذهنش مجهوالت تازه کاوه

 .بود همین خاطر به اشهمه. پیماهوا و ماشین داخل رفتارهای بگو پس -

 !بگو تربلند پسر میگی چی -

 :گفت تربلند کاوه. بود داده قرار مخاطب را کاوه سروش

 ؟گفت آخ کنه درست رو کفشش بند تا شد خم ماشیت تو وقتی یادته سروش -

 ؟خب -

 ؟بود نشسته سیخ و بود کرده تنش لباس همه اون هواپیما داخل وقتی یا -

 ؟خب -
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 .نفهمیدیم ما و داشته درد هم موقع همون خب. خب و مرض...هها -

 ترزود اگر شاید. دانستندمی مقصر را خودشان. شد عصبانی دیگر بار کاوه. کشید هم در را هایشاخم سروش

 از گفت دبای تردقیق البته. داشتند واهمه چیز یک از هاآن همگی ولی؛ افتادنمی اتفاق این وقت هیچ بودند فهمیده

 هاآن همه برای البته. دهدمی نشان خود از العملی عکس چه موضوع این فهمیدن با دانستندنمی! شخص یک

 !برد نخواهد بویی آن از دلیار گاه هیچ که طوفانی. شد خواهد برپا بزرگی طوفان که بود واضح

 :گفت گرفته صدایی با نوشین

 ؟ببینمش برم میشه -

 .شهنک طول زیاد فقط خب بسیار -

 ؟ببینیمش تونیممی هم ما: سروش

 اون شد ربهت وقتی، بشه ناراحت بفهمه که بعداً شاید. نامحرمین هم شما، نداره مناسبی پوشش اآلن پسرم نه -

 .ببینیدش وقت

 ساعت چند تا که اتاقی؛ شدند دلیار اتاق وارد وحدانی دکتر و خانم نوشین. کردن قبول دو هر سروش و کاوه

 و ودب دلیار دهان روی اکسیژن ماسک. بود شده بیمارستان هایاتاق از یکی شبیه اآلن بود انمهم اتاق پیش

 ستد در و بود وصل خون کیسه دستانش از یکی در. دادمی نشان را او قلب ضربان بود کنارش در که دستگاهی

 ینچن در دلیار مثل خترید اینکه دیدن. گرفت سر از را هقش هق دید که را دلیار هایزخم نوشین. سرم دیگرش

 .آوردمی درد به را کس هر دل باشد روزی و حال

 این دهبو کرده گناهی چه مگه. آوردن سرش بالیی چه ببین، بشکنه دستشون الهی. نده خیرشون خدا: نوشین

 .کنندمی که کاری این از کشیدنمی خجالت کردنمی معصومش صورت به نگاه یه؟ معصوم طفل
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 نظرم هب اشقیافه؟ داره باهاتون نسبتی چه دختر این راستی. افتاده خبربی خدا از مشت یه گیر معلومه: وحدانی

 .آشناست خیلی

 :گفت کردمی پاک را صورتش هایاشک دستمال با که خانم نوشین

 .دممی توضیح براتون بعداً، دکتر مفصله داستانش -

 موها هب متعجب. بود افتاده زمین روی تخت کنار از که شد دلیار مشکی موهای متوجه خانم نوشین هنگام این در

 هب نگاهش؟ است شده ظاهر چگونه مشکی و بلند موهای این پس؟ نبود طالیی دلیار موهای مگر. کردمی نگاه

 را دلیار دادن چهره تغییر دلیل امّا. است افتاده آنجا که دید را طالیی گیس کاله، شد کشیده اتاق گوشه

 :آمد خودش به دکتر صدای با؟ بکند کاری چنین باید او اچر. دانستنمی

 .خانم نوشین بیرون بریم بهتره -

 :انداخت بود افتاده تخت کنار از آبشار همچون که دلیار مشکی موهای به نگاهی نوشین

 .میام ببافم رو موهاش. بازه موهاش دکتر -

. دبو دلبندش دختر آوردن یاد به از ناشی کهیغم. شد، بود خانم نوشین چهره در کهغمی متوجه وحدانی دکتر

 :گفت و زد لبخندی

 .رفت بیرون اتاق از و نشد خانم نوشین جانب از حرفی منتظر بعد. زودتر فقط -

 :زدمی حرف خود با لب زیر، کردمی شانهآرامی به را دلیار موهای که همانطور نوشین

 خدایا... انگار حاال ولی؛ داشتم شک بود طالئی که هاشمو خاطر به اولش! خودش خودِ! خودشه این خدایا -

 واقعیت به دیدمنمی هم خواب به حتی که میدی نشون بهم رو چیزهایی. هست کارت تو حکمتی چه دونمنمی
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 نشون همب تو ولی؛ باشه بلندی این به موهاش که بشه پیدا کسی کردمنمی فکر و ندیدم عمرم به. بشن تبدیل

 ...برگشت که شکرت! خدا شکرت. نیست ممکن غیر تو برای چیز هیچ که دادی

 :کرد نگاه دلیار پریده رنگ صورت به لبخند با و ایستاد، شد تمام که کارش

 ...اومدی باالخره ولی؛ دیر کم یه که هرچند. اومدی خوش کیاراد خاندان جمع به، عزیزم اومدی خوش -

 :رساند او به را خود سراسیمه سروش ناگهان که کردمی کتحر کارش اتاق طرف به. بستآرامی به را اتاق در

 ؟سروش شده چی -

 تونهمی چی هر گفتم بهش. دنبالش رفته سپهر.رسهمی دیگه ساعت نیم تا. نشست زمین به تازه پروازش -

 ؟کنیم کار چی حاال. باشیم داشته بیشتری وقت تا بیاد ترآروم

. تندداش واهمه او العمل عکس از. کند بیان را مساله این چگونه دانستنمی هم او. رفت فرو فکر در خانم نوشین

 :وگفت کرد هاآن به رو خونسرد و آرام.رساند دو آن به را خود کاوه

 .نره در کوره از زیاد که بگیم جوری باید فقط. فهمهمی که باالخره؟ چی که -

 .باشیم حسابی طوفان یه منتظر باید. ارهند کم و زیاد رفته در دیگه بره در که کوره از اون هه: سروش

 ؟نکنی خالی رو من دل ته قدر این شهمی سروش اهه: نوشین

 .اعصابهبی قدرچه که شناسیشمی. دیگه واقعیته جان خاله خب: سروش

 ؟خب نزن حرف اصالً تو: کاوه

 ؟بگی خوایمی که بلدی عالی جناب وقت اون: سروش

 .کرد تهسک بدبخت که گفت رو جریان دلیار به جوری ماشین تو.... که دونیننمی. زنممی حرف بهتر که تو از: کاوه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 100 

 شدرست جوری یه خودم. کنم گوش دوتا شما دعوای به صبح تا باید وایسم اینجا بخوام! بسه بسه: نوشین

 .بفهمه نباید احدی باشه یادتون ولی؛ کنممی

 چشم: سروش و کاوه

 پیش رمب باید من. کنیدمی تایید شما گفتم که هم چی هر؛ کنید آماده رو نشاومد مقدمات برید هم حاال: نوشین

 .دکتر

 ؟بگید رو جریان بهش خوایدمی: کاوه

 برخ اتفاقات یهمه از اون. ماست خانوادگی دوست که هاستسال. اعتماده قابل، محترمیه مرد دکتر آره: نوشین

 دونستن با کنمنمی فکر. فهمهمی باالخره دیگه وقت چند هچ االن چه. کرده شک هم دلیار چهره به تازه. داره

 .باشه داشته مشکلی دکتر

 .بریم ما پس خب بسیار: کاوه

 ...سالمت به: نوشین

*** 

 هم انمزندگی افراد عزیزترین حتی کس هیچ؛ شودمی مربوط خودمان به فقط ما زندگی که کنیممی فکر ما همه

 هم به پیچیده هم در هانخ مثل ما از کدام هر زندگی نخواهیم چه بخواهیم چه امّا؛ ندارند را آن در دخالت حق

 هایآدم ترینودور ترینربطبی که شوندمی ما زندگی وارد کسانی، جا یک، روز یک مطمئناً. شودمی مربوط

 را هاآن ام که کسانی. باشیم داشته برخوردی هیچ هاآن با نبود قرار وقت هیچ شاید که کسانی. هستند ما اطراف

 کی ار اتزندگی مهم افراد تو که کندمی مشخص سرنوشت. دارند دیرینه آشنایی ما با هاآن ولی؛ شناسیمنمی

 خورده گره فرد آن زندگی طناب به خاص زمانی برهه یک، مشخص جای یک در اتزندگی طناب چون. ببینی
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 هیچ ات ببافید هم به را تانزندگی رشته باید بلکه؛ باشی گره آن کردن باز فکر به نباید که اینجاست. است

 ؟...وردخمی گره کسی چه زندگی به و کجا دلیار زندگی طناب که دید باید حاال. بپاشد هم از را آن نتواند طوفانی

*** 

 :سوم فصل

 ارت را اطرافش. کرد باز هم از را هایشپلک زحمت به، بود شده پخش بدنش تمام در که شدیدی درد احساس با

 حضور، بودند کرده سخت برایش را دیدن و گرفته را چشمانش جلوی که محوی هایهاله آن میان در. دیدمی

 او متس به را سرش دلیار باز نیمه چشمان دیدن با پرستار. کرد احساس سرش باالی را پوشی سفید شخص

. ندک مطلع را وحدانی دکتر تا رفت در تسم به عجله با، است آمده هوش به دلیار که شد مطمئن وقتی و کرد خم

 ینهوز انگار. بود خسته یخسته. شنیدمی پرستار از " آمد هوش به" به شبیه، نامفهومی صداهای تنها دلیار

 چشمانش دوباره. دارد نگه باز را هایشپلک که نداشت را آن توان. بودند کرده آویزان هایشپلک به سنگینی

 و دش اتاق وارد عجله با وحدانی دکتر و انداخت طنین اتاق در، در دستگیره چرخش صدای بالفاصله امّا؛ رابست

 کیف از را کوچکش قوه چراغ. کرد شکر را خدا و آورد لب به لبخندی دلیار دیدن با. رفت دلیار تخت سمت به

 چشمانش به مستقیم هک قوه چراغ رنگ زرد نور خاطر به دلیار. تاباند دلیار چشمان به را نورش و آورد بیرون

 چشمانش خفیف سوزش تا داد فشار هم روی محکم را هایشپلک و بست را چشمانش و شد اذیت، خوردمی

 :کردمی صدا را او که شنید را وحدانی دکتر صدای. شود کمتر

 ؟شنویمی رو صدام دخترم -

 :گفت آرام و کرد باز یکدیگر از را خشکش هایلب زحمت به دلیار

 .وامخمی آب -

 :گفت او به مهربانی با وحدانی دکتر



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 102 

 .بکشن لبت روی مرطوب دستمال میگم. بخوری آب تونینمی االن -

. نشست اشپیشانی بر سردی عرق. دربرگرفت را بدنش تمام شدیدی درد که شود جابهجا تخت روی خواست

 :گفت بریده بریده حال همان در، زدمی نفس نفس

 ...درد...دارم...درد -

 .نشده خوب کامالً حالت هنوز. دخترم نخور تکون -

 پسس، کشید آن درون به را مسکن رنگ زرد محلول. آورد بیرون کاور از سرنگی، حرف این گفتن با وحدانی دکتر

 شهایپلک. کردمی احساس را کمتری درد، گذشتمی که لحظه هر دلیار. کرد تزریق او سرم به را سرنگ محتوی

 وارد عجله اب که دید را شخصی سایه، برود فرو مطلق تاریکی در چشمانش پیش، دنیا اینکه از قبل و شد سنگین

 و افتاد هم رو هایشپلک چون؛ نداشت شخص آن چهره دیدن برای فرصتی دلیار امّا؛ دوید او طرف به و شد اتاق

 .رفت فرو عمیقی خواب به

*** 

 را هاتساع و هادقیقه همگی. گذشتمی، بود آمده هوش به بار ناولی برای دلیار که زمانی از روزشبانه یک تقریباً

 دلیار بمراق روز شبانه تا بود کرده استخدام را پرستاری بانو نوشین. کردندمی سپری او آمدن هوش به انتظار در

 .باشد

 راه طول در. دکر حرکت او اتاق طرف به دلیار مالقات برای پریچهر. دادندمی نشان را عصر 6، ساعت هایعقربه

. دادمی انجام احسن نحو به باید را داشت گردن به که مسئولیتی. کردمی فکر، بود شده زده که هاییحرف به

 را ارک این باید امّا؛ شودصمیمی، ندارد او از شناختی هیچ که دختری با طور چه که دانستنمی، بود نگرانکمی

 .بردمی پیش شده که هرطور
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 متوجه که پروراندمی ذهن در دلیار به خودش کردن نزدیک برای مختلفی هایراه و بود فکارشا در غرق قدر آن

 و داد ارقر اتاق در دستگیره روی را دستش و کشید عمیقی نفس. است رسیده دلیار اتاق در پشت وقت چه نشد

 ودب دلیار تخت کردن مرتب الح در پرستار. شد اتاق وارد پریچهر. شد باز آرامی تیک صدای با در. چرخاند را آن

. دکشی آسودگی روی از نفسی، دید را پریچهر وقتی و برگشت در طرف به سرعت به، در صدای شنیدن با که

 اردلی سر باالی و رفت او سمت به آرام. باریدمی چشمانش از خستگی، شد خیره پرستار صورت به پریچهر

 :گفت پرستار به حال همان در. ایستاد

 ؟طورهچه حالش -

 :گفت پریچهر به، بود گرفته زیاد خستگی خاطر به که صدایی با پرستار

 .کنهنمی تهدیدش خطری. نرماله هم خونش فشار، منظمه قلبش ضربان، خوبه حالش -

 خاطر به چشمانش که انداخت پرستار به کوتاهی نگاه. کرد شکر را خدا لب زیر و کشید ایآسوده نفس پریچهر

 :گفت مهربانی با و برگشت او سمت به. سوخت او حال به دلش. بود هشد سرخ خوابیبی

 .هستم مراقبش من. کنی استراحت بری بهتره. شدی خسته تو -

 :گفت و کرد مخالفت پرستار

 .میدم انجامش خودم. منه یوظیفه. نیستم خسته من، کیاراد خانم نه -

 :کرد پافشاری پریچهر

 ؟داره خصوصی به تزریق مثال ای؟ بدی انجام خاصی کار باید مگه -

 ...ولی نه -
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 از ونممن. کنی استراحت بری تو بهتره، ذارممی میون در باهاشون خودم. نیست مشکلی. نداره امّا و ولی دیگه -

 .بودی مواظبش روز چند این اینکه

 :گفت و زد جانیکم لبخند پرستار

 .باشم داده انجام خوبی به رو اموظیفه امیدوارم. نکردم کاری؛ کنممی خواهش -

 :گفت و زد لبخندی پریچهر

 پیشش خودم من. بری تونیمی حاال. بشه بهتر حالش شد باعث که بود تو هایمراقبت. همینه شک بدون -

 .کنممی خبرت، اومد پیش مشکلی اگه.هستم

 هب. کردمی نگاه را پرستار رفتن پریچهر. رفت بیرون اتاق از و کردآرامی خداحافظی؛ داد تکان سری پرستار

 او یهرهچ به و نشست تخت کنار صندلی روی و برگشت دلیار سمت به پریچهر، شد خارج پرستار اینکه محض

 که ادافت دلیار موهای از ایتکه به نگاهش. بود فریبدل و زیبا هم هنوز، صورتش پریدگی رنگ وجود با. شد خیره

 و کرد نزدیک دلیار صورت به را دستشآرامی به پریچهر. ودب ریخته اشپیشانی روی و زده بیرون شالش از

 هب رویشروبه سیاه موهای با االن، موطالیی دختر آن که گنجیدنمی باورش در. برد شالش زیر را دلیار موهای

 .داشت دنبال به خود با زیادی معماهای، بود که چه هر دختر این وجود. باشد رفته خواب

 شرفتار و اخالق از شناختی هیچ بدون. شودصمیمی دختر این با تواندمی چگونه ردکمی فکر خود با پریچهر

 به قدر آن. شودمی خراب چیز همه وقت آن، کند ناراحت را دلیار و دهد انجام رفتاری اگر؟ کند رفتار او با چگونه

 .ترف خواب به و گذاشت دلیار تخت روی را سرش و شد گرم چشمانش که کرد فکر مسائل این

 یپهنه شب سیاهی و بخشیده ماه به را خود جایگاه خورشید، کرد باز را چشمانش دوم دفعه برای دلیار وقتی

. ردکمی نگاه اطرافش فضای به متعجب. کردنمی احساس دردی قبل شدت به دیگر. بود گرفته فرا را آسمان

 بالدن به و کرد احساس پهلویش قسمت در زیادی درد که شد جاجابه تخت روی. کندمی چه اینجا در دانستنمی
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 شد متوجه که دهد مالش را اششقیقه و بیاورد باال را سالمش دست کرد سعی. رفت سیاهی چشمانش آن

 .است گرفته محکم را او دستان و برده خوابش تخت کنار شخصی

 بیندب توانستنمی دلیار نهمی برای؛ بود دلیار نگاه مخالف جهت در پریچهر صورت. کرد نگاه شخص آن به دلیار

 به را ازهاج این، اشرفته تحلیل قوای امّا، کند آزاد را دستش تا کردمی تقال. است گرفته را او دستان کسی چه که

 .دادنمی او

 ازب چشمان دیدن با و برگرداند دلیار سمت به را صورتش. بیدارشد خواب از دلیار دست هایتکان با پریچهر

 رویشروبه یغریبه دختر به متعجب و مبهوت دلیار. شد خیره او به مهربانی با و نشاند لب به یقیعم لبخند، دلیار

 نگاهش. شناختنمی را او اصال. آوردنمی یاد به هم را اسمش امّاحتی؛ بود آشنا دلیار برای اشچهره.کردمی نگاه

 تگیآشف به توجهبی پریچهر امّا. بود انداخته وتکاپ به را ذهنش، او آوردن یاد به برای و مانده ثابت پریچهر روی

 :گفت مهربانی با و کرد وارد دلیار دست به خفیفی فشار خوشحالی با، دلیار درونی

 .باشی خواب خوش اینقدر که اومدنمی بهت. کردی جون نصف رو ما که تو دختر -

 کرف همه این از خسته دلیار. شناختمی ار او، بود که هر دختر این. کردمی نگاه پریچهر به مبهوت و گیج دلیار

 :پرسید پریچهر از و گذاشت کنار را تردید. بپرسد سوال دختر خود از گرفت تصمیم، نتیجهبی

 ؟کجاست اینجا؟ هستی کی تو -

 هویدا لحنش در که تعجبی همان با. نشناسد را او دلیار که نداشت توقع. گرفت خود به تعجب رنگ پریچهر نگاه

 :گفت دلیار به رو، بود

 ...شدی هوشبی بعدشم. شد بد حالت. هستی بانو نوشین خونه توی تو؟ نمیاد یادت. پریچهرم من دلیار -

 تصور به نگاهی. بیاورد خاطر به را چیز همه تا بود تلنگر همین منتظر انگار؛ شد واضح دلیار برای چیز همه

 کناردلیار در وقت تمام بود قرار که متانتی با و میرس دختر همان. بود خودش او آری. انداخت پریچهر متعجب
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 از چیز یچه. نشاند چهره به لبخندی هااین یادآوری با. باشد دوستش تا بود خواسته او از صمیمانه چه دلیار و باشد

 :گفت پریچهر به رو. باشد داشته او با ایدوستانه برخورد کرد سعی ولی؛ دانستنمی او

 مغزم لحظه یه شدم بیدار که اولش. کردی تعجب قدر این نشده زنده که مرده. نکن گامن اینجوری حاال خب -

 .اومده یادم چیز همه االن امّا؛ بود رفته یادم چیز همه. بود کرده هنگ

 ؟شناسیمی رو من االن یعنی -

 !خانمی خورزو تو دیگه آره -

 :گفت و خندید پریچهر

 .شده خوب حالت واقعاً اینکه مثل نه -

 ؟افتاد اتفاقی چه دقیقاً بگی میشه جون پریچهر -

 تا اومدم خودم. کردم تعجب بیارن رو چیزها اون و بتادین برات بودی داده دستور خدمتکارها به تو وقتی -

 باز ور در کسی زدیم در چی هر، اتاقت در پشت رسیدیم وقتی. دادم خبر هم بانو نوشین به. بدم بهت رو وسایل

. دیدنت با شد حالبی که بانو نوشین بیچاره. افتادی زمین کف خونی که دیدم. کنم باز رو در مشد مجبور. نکرد

 برای حاال تا روز اون از خالصه. بودی داده دست از زیادی خون. بود بد وضعت خیلی. بیاد دکتر زدم زنگ هم من

 رصح خودیبی ما دادیمی ماتوماولتی یه قبلش، بود سنگین خوابت قدر این که تو. نذاشتی خوراک و خواب ما

 .نخوریم

 دست اکنون، اتفاق همه آن از پس. نداشت تعجبی جای هیچ. بودند فهمیده باالخره پس. شد درگیر ذهنش

 که بود این به امیدش تنها. دانستنمی هاآن مورد در چیز هیچ که، بود کرده ایخانواده وارد اورا تقدیر

 گیهمیش سنگینم خواب اون کاشکی:» گفتمی خودش با. نداشت حساسیا هیچ. باشد صادقانه هایشانحرف

 . «بود
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 :گفت و کرد پریچهر به رو، ذهنش کردن منحرف برای و فرستاد بیرون آه مانند را نفسش

 ؟هوشمبی من که روزه چند پریچهر -

. داشتی درد یلیخ اومدی هوش به که هم دیشب. دارن تشریف خواب خانم که روز 0 و شب 3 میشه امروز با -

 وشینن خصوص به بودن ترسیده خیلی همه. بودی هوشبی االن تا که شد این. کرد تزریق بخش آرام بهت دکتر

 ...که هم بقیه. کردمی گریه فقط روز چند این خدا بنده! بانو

 .است هزد حرف، باید که چه آن از بیشتر که رسیدمی نظر به چنین. گذاشت تمام نیمه را خود حرف پریچهر

 یرهخ پریچهر حرکت این به متعجب دلیار. بدزدد دلیار از را نگاهش تا کردمی سعی خطاکار هایآدم مثل پریچهر

 «؟ارهد هم بقیه خانم نوشین مگه؟ هستن کیا دیگه بقیه:» گفت خودش با. کردمی امنی نا احساس. بود شده

 به ار نگاهش و کشید عقب را خودش سختی به. کرد ینگران از پر را چشمانش و افتاد جانش به ایدلهره ناگهان

 با اقاتف آن از بعد. کنند استفاده سوء بخواهند، نگاهش ترس دیدن با که ترسیدمی. دوخت سفیدش روتختی

 او که یدفهم سریعاً دلیار حالت تغییر دیدن با پریچهر. شدمی اعتمادبی، مشکوکی حرکت یا لغزش ترینکوچک

 رحاض حال در. کردمی جمع را مسئله این نحوی به باید. زدمی آب به گداربی نباید. است کرده شک حرفش به

 :گفت دلیار به لبخند همان حفظ با و زد بخشی اطمینان لبخند. بود ترمهم چیز همه از او به دلیار اعتماد

. ودب شناسیشونمی تو هک هاییاون بقیه و خانم ترگل و سروش و محمد و کاوه منظورم. نکن نگاه جوری اون -

 رو تو باز هایچشم خوانمی هاخیلی در این بیرون. اومدی هوش به بگم بذار شده تموم سواالت اگه هم حاال

 ؟جوان بانوی هست اجازه حاال. ببین

 برای. اشدب بینخوش و ببیند را لیوان پر ینیمه تواندمی که آنجایی تا کرد سعی ولی؛ بود مشکوک همچنان دلیار

 :گفت ایکالفه لحن با و کرد پریچهر به رو، قضیه دادن فیصله

 ؟جوان بانوی نگو نگفتم مگه -
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 .داره رو خودش خاص قوانین اینجا که گفتم هم من -

 ؟سرم بذارم بیاری چیزی شالی روسری یه من برای شهمی، خب بسیار -

 ؟سرت روی چیه این پس! بکن خودت به نگاه یه -

 علومم موهایش از تار یک حتی و بود پوشانده را موهایش و گردن که شد رنگی سفید نخی الش متوجه تازه دلیار

 اهآن کارِ این. زد محوی لبخند و گرفت دست در را شال هایریشه. بود لحاف زیر که هم موهایش یدنباله. نبود

 و هددمی اهمیت بودن پوشیده به دلیار که شد معلوم. شد دلیار لبخند متوجه پریچهر. بود کرده خوشحال را او

 :گفت خنده با کارش شروع برای و زد دلیار به لبخندی. است مقیدی دختر

 .آوردممی هم اعصاب و مغز دکتر یه، شده معیوب هم مغزت دونستممی اگه -

 .بیان بگو برو بیا -

 :گفت شیطان پریچهر

 زبان وردست روی که ایتازه دریچه این با، بگیره ادی فارسی تو از بخواد خارجی نفر یه اگه یعنی! قافیه جانم ای -

. کشهمی سر رو رحمت ریق آسکوربیک اسید با همراه حاد تراسمای لوپوس به ابتال دلیل به، کردی باز فارسی

 !اسپرت و شیک هم خیلی

، پیچید شبدن در که دردی با که بخندد خواست. بگیرد را اشخنده جلوی نتوانست پریچهر حرف شنیدن با دلیار

 و دش نزدیکش نگرانی با، دلیار یِپریدهرنگ دیدن با پریچهر. شد مچاله درد از صورتش و کرد فراموش را خنده

 :گفت

 ؟شدی چی -
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 عیس که لحنی با و زد رمقیبی لبخند، بود نشسته اشپیشانی بر سردی عرق درد شدت از که حالی در دلیار

 :گفت باشد شاد امکان حد تا کردمی

 داًبع. ندارم رو کنم کلکل باهات اینکه جون االن. حله چیز همه بگیری دهن به زبون دقیقه 3 تو اگه! بابا یچیه -

 .بکنی رو موهات دونه دونه خودت و بیفتی کردن گریه به که کنممی کاری

 تایشس را دلیار ملتح و صبر همه این دلش در امّا. شد خیره او به لبخند با و برد باال را ابرویش تای یک پریچهر

 و محکم دختر که بود مشخص، کردمی خود دادن نشان قوی برای که تالشی و دلیار برخورد نحوه از. کردمی

 :گفت شوخ و جویانهستیزه حالت با دلیار به رو و زد افکارش به لبخندی. است جسوری

 .نشده بلند پریچهر دست رو کسی حاال تا! بابا برو -

 حالم که بده خبر نوشین مامان به برو هم حاال. جون پریچهر کن آماده کردن بازنشست برای رو خودت پس -

 .خوبه

 :گفت ساختگی اعتراض با پریچهر

 ؟جزءشونم هم من؟نه کیش کیش مزاحما میگی بهم داری االن یعنی -

 .شونی سردسته که تو عزیزم نه -

 ؟کنم کارچی من خالصانه ارادت همه این با -

 !شو مرگ ذوق حالیخوش از برو -

 .شدم دقیقاً االن -

 .رسممی خدمت خوری حلوا برای شکر رو خدا خب -
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 ؟وقت یه نیاری کم -

 ؟بدم قرض بهت خوایمی. کردم ذخیره هم مبادا روز برای تازه، عزیزم نه -

 به لیارد و خودش بین موقتی بس آتش سکوتش با کرد اکتفا لبخندی به، زدن حرف جای به و نداد ادامه پریچهر

 امآر. بگوید نیز خانواده اعضای بقیه به را دلیار آمدن هوش به خبر، کرده فراموش که آمد یادش تازه. آورد وجود

 دلیار با معاشرت از و بود خوشحال آمده پیش برخورد از. کرد حرکت اتاق در سمت به و گرفت فاصله تخت از

 از حاکی که لبخندی با. شدمی خوب خیلی یافتمی ادامه منوال همین به چیز همه اگر. کردمی رضایت احساس

 با و شتبرگ او طرف به و برداشت را دستش، دلیار صدای با که برد در دستگیره طرف به را دستش، بود رضایتش

 .شد مواجه دلیار آمیز شیطنت قیافه

 ؟پریچهر -

 ؟بله -

 :گفت و کرد نازکچشمی پشت دلیار

 . اینجانب نفع به هیچ – یک. آوردی کم که نمیگم کسی به -

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت پریچهر. کرد خودش به ایاشاره

 .کردم رو حالت مراعات. باشم آورده کم %0 کن فکر -

 عیب بدی دلداری خودت به خوایمی حاال. آوردی کم تو که مطمئنم %055 من ولی. میگی راست که تو خب آره -

 . شمنمی کسی رشد مانع من، تنیس عیب جوانان بر آرزو. نداره

 بقیه تا دکر ترک را اتاق لبخند با و داد تکان تاسف نشانه به را سرش، شودنمی دلیار زبان حریف دید که پریچهر

 یرهخ نامعلوم اینقطه به ناراحت و مغموم و برگشت خود اولیه حالت به آرام دلیار، پریچهر رفتن با. کند مطلع را
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؟ بود دهکر اعتماد راحتی این به عقلی چه با اصالً؟ کردمی بازی را خیالبی و شاد دختر یک نقش باید کی تا. شد

 این به بود مجبور؟ کردمی باید چه غریب شهر این در. بزند اشزندگی به حراج چوب دیگر بار توانستنمی

 وخویقخل. شد هایشلب مهمان تلخی لبخند، گذشته آوری یاد با. بود همین راه بهترین فعال. کند اعتماد خانواده

 .کردمی بحث طور همین هم باران با. داشت زیادی شباهت باران دوستش به پریچهر

 یرهقط. نبود جایز آه و اشک! نه امّا. کرد هایشچشم نشینخانه را اشک و تلخ را کامش، گذشته شیرین خاطرات

 هک هدفی. دهد نشان ضعف خود از نباید او. کرد پاک هایشدست با بنشیند اشگونه بر اینکه از قبل را اشک

 کردن زندگی و بودن زنده برای دوباره فرصتی او به خداوند اگر. دهدنمی او به را هااین از کدام هیچ فرصت، دارد

 .اوست دوش روی زیادی مسئولیت. بدهد دست از را فرصت این نباید، بخشیده

 خانواده این اعضای با که بود رسیده آن وقت. شد خیره در به و گسست هم از افکارش رشته، در صدای با

 :گفتآرامی صدای با و کشید عمیقی نفس. کند مالقات

 .بفرمایید -

 انمخ نوشین، گذاشت دلیار اتاق در قدم که نفری اولین و پیچید دلیار ساکت اتاق در، دستگیره چرخش صدای

 مادرش یاد به را او زن این یچهره مهربانی. انداخت نگاهی نوشین یشکسته و مهربان چهره به دلیار. بود

، نوید ،ترگل خاله، نوشین دنبال به. دوخت چشم بقیه به منتظر و کشیدآرامی آه مادرش آوری یاد با. انداختمی

 پیش دادن سالم در احترام نشانه به دلیار. شدند اتاق وارد پریچهر و سپهر نهایت در و کاوه، سروش، محمد

 نگاه او به و بودند ایستاده تخت دور هاآن همه. دادند را او سالم جواب لبخند با هاآن همگی که شد قدم

 .کردندمی

 فراموش را او شاید کردمی فکر خودش با دلیار. بودند صحبت مشغول یکدیگر با همگی. گذشت دقیقه چند

 و شیدک عمیقی نفس دلیار. کنند باز دلیار با را صحبت سر چگونه دانندنمی هاآن که دانستنمی امّا؛ اندکرده

 .کند اختیار سکوت چنان هم، نزده حرفی هاآن از کسی تا داد ترجیح
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 حالتی و وضعیت این از. بودند خوابانده پهلو به را او کمرش هایزخم خاطر به. شد خود موقعیت متوجه ناگهان

 ویر نگاهش و انداخت بقیه به معذبی نگاهیچشم زیر. کشیدمی خجالت پسر همه آن جلوی، بود خوابیده که

 .ماند ثابت پریچهر

. تدوخ دلیار چشم در چشم موشکافانه و کرد باریک را چشمانش. شد خود روی دلیار خیره نگاه متوجه پریچهر

 وادخمی او از دلیار که شد متوجه پریچهر. داد تکان را سرش نامحسوسی طرز به و انداخت اطراف به نگاهی دلیار

 :پرسید او واز شد نزدیک دلیار تخت به لبخند با. شود نزدیکش

 ؟دلیار خوایمی چیزی -

 .بدم تکیه تخت تاج به کن کمکم پری -

 .کنهمی باز سر هاتزخم وگرنه بیاری فشار بهش نباید، داغونه کمرت دیوونه -

 :گفت تخس دلیار

 کم تخمه مشت یه فقط. تخت رو شدم ولو وری یه عرب مردهای این مثل. کشممی خجالت، خودتی دیوونه -

 .زمین رو کنم تف هم پوستش، بشکونم چلق چلق که دارم

 و ودب شده شل هایشدست ماهیچه خنده شدت از. افتاد خنده به دلیار معترض و بامزه لحن شنیدن با پریچهر

 هایخنده متوجه خانم نوشین میان این در. بود گرفته اشخنده نیز دلیار خود. دارد نگه را دلیار توانستنمی

 و ردک پریچهر به رو نوشین. شد جلب دلیار سمت به همه توجه او صدای با. شد دلیار لبخند و پریچهر امانبی

 :گفت

 ؟خندیمی داری که شده چی -
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 نوشین پرسش و است نشده پریچهر و او مکالمه متوجه کسی، آرامش صدای تن خاطر به، بود مطمئن دلیار

 ته وزهن که ایچهره با. شود مسلط برخودش توانست سختی به پریچهر. بود اثباتش برایمحکمی لدلی، خانم

 :گفت و کرد نوشین به رو، بود هویدا آن در خنده مایه

 حظهل یک ولی هستن بیمار اینکه با. هستن ایسرزنده و شاد دختر واقعاً جوان بانوی ولی؛ خانوم خواممی عذر -

 .دننمی رهد شادی برای هم رو

 زا قبل تا؛ بودم ایسرزنده و شاد دختر! آره هه:»گفت و زد پوزخندی دلش در، پریچهر حرف این شنیدن با دلیار

 ازم یچیز کسی که اینه برای... خیالیبی به کنممی تظاهر اگه... خندممی االن اگه. بیاد سرم هابال این اینکه

. باشند هداشت باهام برخوردی چه قراره من زندگی حقیقت شنیدن با کنم تضمین تونمنمی وقت اون چون، نپرسه

 سیک اگه االن ولی؛ باشه ناراحت و باشه پیشم کسی بود محال. کردمی پر رو خونه کل امخنده صدای قبالً آره

 یندگز وارد رو کس هیچ تونمنمی من! نه ولی. ودرده غم و ناراحتی بدم بهش تونممی که چیزی تنها پیشم بیاد

 تو رو نجمر و غم تونستم االن تا اگه! همیشه مثل؛ تونممی خودم. بفهمه چیزی نباید کس هیچ. کنم خودم لعنتی

 ...« وبس مربوطه خودم به فقط من زندگی. بدونند چیزی اطرافیانم که نداره دلیلی پس، بریزم دلم

 لیارد پکر صورت متوجه خانم نوشین. نداشت اطرافیانش به توجهی که بود شده افکارش در غرق قدر آن دلیار

 :گفت و کرد دلیار به رو لبخندی با. شد

 ؟دخترم شده چیزی -

 فقط را بودنش دروغی که لبخندی با. بزند لبخندی تا کرد را تالشش تمام و آمد خودش به دلیار، سوال این با

 :گفت خانم نوشین به، دانستمی خودش

 .شم بلند کنه کمکم رفت یادش خندید همه این پریچهر فقط! مامان نه -
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 نوشین یچهره بر که عمیقی لبخند امّا؛ نه یا است بوده درست زد که حرفی و داد انجام که کاری دانستنمی

 جز خانم نوشین چشمان در. است داده انجام درستی کار که رساند باور این به را دلیار، بود بسته نقش خانم

؛ رداندگ باز را اشخانواده و گذشته توانستنمی االن شاید، کرد فکر خودش با دلیار. نبود دیگری چیز مهربانی

 شکبی، دهد انجام زن این مهربانی برابر در توانستمی که کاری حداقل. کند شروع نو از را زندگی شدمی ولی

. دبو نبرده کار به خود مادر جز کس هیچ برای این از پیش تا که ایکلمه. بود حرفی 0 کلمه این با او کردن خطاب

 پر ار یکدیگر عاطفی خأل از ایذره توانستندمی شاید. بود دختر بدون مادری، خانم نوشین و مادر بدون دختری او

 .کنند

 ظریف ایصد با، سال چندین از بعد کلمه این شنیدن. کردمی نگاه دلیار به ناپذیری وصف شوق با خانم نوشین

 :گفت دلیار به ایمادرانه و مهربانی لحن با. بود بخش لذت برایش، دخترانه

 .نیار فشار خودت به بشی بلند نیست الزم دخترم نه -

 .نیست مشکلی خوبم من. شدم خسته کم یه نه -

 دیدن اب پریچهر. رفت غره چشم او به و انداخت، بود ایستاده مجسمه مثل که، پریچهر به خشمگینی نگاه دلیار

 :گفت پریچهر به، آرامی صدای تن با و نداد مهلت دلیار. آمد سمتش به و زد لبخندی، دلیار عصبانیت

 کن کمکم، بخندی قدراین کهاین جای به حاال. خودتونه از هم سرزندگی! اتهعمه شاد ضمن در! پری مار زهر -

 .بدم تکیه شم بلند

 .ندارم عمه شرمنده -

 .رفت آبروم، خدا رو تو پری وای -

 طرف به. گرفت قرار اششانه روی دستی کرد احساس دلیار دفعه یک که، بودن بحث حال در پریچهر و دلیار

 :فتگ حال همان در و کردمی نگاه پریچهر به لبخند با که دید خود نزدیک را خانم ترگل و برگشت دست صاحب
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 ؟کنه کمک بهت خوادمی جوریچه بعد. بشه بلند تا کنه کمک رو دختر این باید یکی -

 تاج هب پریچهر و ترگل کمک با دلیار باالخره. زد او یچهره به بدجنسی لبخند دلیار و شد سرخ هرپریچ طفلک

 هک آنجایی تا را لحاف، اطمینان برای. شوند پنهان کمرش پشت موهایش که نشست جوری و داد تکیه تخت

 .بود بهتر اینطور. کشید باال توانستمی

 اقات این. کرد اتاق به اجمالی نگاهی. داشت آن در حاضر اشخاص و اقات به نسبت بهتری دید زاویه دلیار حاال

 ختلفم هایدستگاه وجود با. نداشت، بود شده وارد آن به دلیار پیش روز چند که زیبایی اتاق به شباهتی اصال

 !خانه یک اتاق تا بود بیمارستان اتاق شبیه بیشتر پزشکی

 گاهن یکدیگر و دلیار به سکوت در و نداشتند زدن حرف قصد هاآن از یک هیچ. بود شده خسته سکوت از دلیار

 به را شالش هایریشه، دستش با و انداخت پایین را نگاهش. بود شده دستپاچه نگاه همه این از دلیار. کردندمی

 لیارد به رو. شود قدم پیش که داد جرئت خودش به و کشید عمیقی نفس که بود کاوه هاآن بین در. گرفت بازی

 :پرسید شروع برای و کرد

 ؟خانوم دلیار طورهچه حالتون االن -

 رعتس به امّا. شد خیره او تیره سبز چشمان به ثانیه چند برای آورد باال را سرش کاوه صدای شنیدن با دلیار

 :داد پاسخ متین و آرام و انداخت پایین را سرش

 .بهترم خیلی ممنونم -

 .دادی هسکت رو ما که تو دختر: خانم نوشین

 .خواممی عذر مامان شرمنده -

 .بهتری االن که اینه مهم، عزیزم شرمنده دشمنت -
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 .بودیم شده نگرانتون واقعاً ما همه: سروش

 :گفت و کرد سروش به نگاهی نیم. است شده شکسته سکوت آن باالخره اینکه از بود خوشحال دلیار

 .کنم جبران رو شما لطف بتونم زرو یه امیدوارم. شماست لطف و بزرگواری نشونه این -

 : کرد زمزمه لب زیر را ایجمله نوید میان این در

 !جبرانی چه هم اون شده جبران قبل از: نوید

 .بود کرده عمل خوب خیلی همیشه مثل او قوی شنوایی حس امّا؛ نشنود را آن وقت هیچ دلیار بود قرار شاید

 نوید هب رو همین برای! است شده متوجه بد را او منظور یا دهشنی اشتباه کرد فکر. دوخت چشم نوید به متعجب

 :پرسید او از؛ بود شنیده که چیزی از کردن حاصل اطمینان برای و کرد

 ؟گفتید چیزی نوید آقا ببخشید -

 باریک یچشمان با دلیار. باشد شنیده را حرفش که کردنمی را فکرش. کرد نگاه دلیار به، شده گرد چشمان با نوید

 نای و شد دستپاچه دلیار مشکوک نگاه زیر نوید. بود نوید جانب از جوابی منتظر و کردمی نگاه او به هشد

 آرنج با و داد تکان تاسف نشانه به سری، آمده پیش وضعیت دیدن با سپهر. نماند دور دلیار چشم از دستپاچگی

 و هرسپ حرکت دیدن با دلیار. شد خیره سپهر به عصبانیت با و گفتآرامی آخ نوید. زد نوید پهلوی به محکم

 .یدرسمی نظر به عجیب دلیار نظر در رفتارشان، مسئله این از جدا امّا؛ بود گرفته اشخنده، نوید العمل عکس

 :گفت تعللکمی با، ندانست جایز را بیشتر سکوت نوید

 ؟نه یا میشی ناراحت دونمنمی ولی؛ بپرسم سوالی یه ازت خواستممی راستش -

 منظورش متوجه را نوید داشت قصد ابرو و چشم حرکت با سروش. رفت نشانه نوید سمت به همه نگران گاهن

. کردمی نگاه رویشروبه افراد به تعجب با دلیار. کندمی تربد را وضع سروش حرکت این کهاین از غافل امّا؛ کند
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 به آن هایمردمک لرزش که چشمانی با مه خانم نوشین. بود دوخته نوید و سروش به را نگاهش اخم با کاوه

 یسوال چه نوید مگر. دانستنمی را هاآن حالت تغییر دلیل. بود دوخته چشم نوید دهان به، شدمی دیده وضوح

 یحال در و کرد نوید معطوف را مشکوکش نگاه؟ بود کرده نگران حد این تا را آنان، سوال آن پرسیدن که داشت

 :گفت، کند ردبرخو عادی کردمی سعی که

 ؟بفرمایید -

 حالت بودی گفته اگه؟ شدیزخمی که نگفتی اول همون از تو چرا، دلخوریه جور یه نیست سوال راستش -

 .شدنمی بد قدراین

؟ ستا بوده همین، کرده نگران را بقیه که سوالی یعنی؟ همین. برد باال تعجب نشانه به را ابرویش دو هر دلیار

 ریضیع لبخند نوید. رسید دلیار گوش به راحتی به، شد کشیده آسودگی روی از که اضرح افراد هاینفس صدای

 آرنج هضرب دیگر بار که انداخت باال ابرویی شیطان و زد هاپسر به، گذاشتمی نمایش به را هایشدندان تمام که

 :گفت سپهر به معترض لحنی با. شد نصیبش سپهر

 .میره هرز دستت که سپهر بمیری ای -

 متوجه یکس اینکه برای. بگیرد را اشخنده جلوی نتوانست دلیار. گفت بلند صدایی و بامزه لحن با را حرف ینا

 وا به بقیه خنده صدای امّا؛ کرد خندیدن به شروع صدابی و آرام و گرفت صورتش جلوی را هایشدست، نشود

 اسفت نشانه به را سرش کاوه. کرد نگاه نشانگشتا میان از. اندشنیده را نوید حرف این هم دیگران که فهماند

 از بعضی. شد مواجه بقیه یخیره نگاه با که برداشت صورتش روی از را دستش دلیار. دادمی تکان نوید برای

 را هانگاه ینا دلیار! عشق با آمیخته هم بعضی و دلسوزی و ترحم با آمیخته دیگر بعضی، مهربانی با آمیخته هانگاه

 تدرس برای ظاهر به پریچهر. فرستاد بیرون را بازدمش و کشید عمیقی نفس. خواستنمی کس هیچ جانب از

 :گفت او به آرام حال همان در و شد نزدیک او به دلیار کمر پشت هایبالشتک کردن

 .نداری فرقی هیچ گوجه با االن! جونم گوجه جان ای -
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 مثل و کرد نگاه پریچهر به چپ چپ دلیار. کندمی اشاره او شده سرخ صورت به پریچهر که شد متوجه دلیار

 :گفت حرص با و یواش خودش

 ؟ترکیدیمی جون از دور شدمی جمع دلت تو گفتینمی؟ پری بریزی رو زهرت حتما باید -

 رفتمی عقب که طور همان و کرد او حواله چشمکی عوض در و گذاشت جواببی را دلیار هایسوال پریچهر

 حاال یک – یک:»گفتمی زبانیبی زبان با. گذاشت هم کنار و آورد باال را خود دست ود هر اشاره انگشتان

 .«شدیم حساببی

 اگهانن که برگشت عقب به پری. نشد او حرکت متوجه کسی همین برای؛ بود ایستاده بقیه به پشت پریچهر

. کردمی نگاه پریچهر به یرانهگ مچ و بود برده باال را ابرویش تای یک سپهر. خورد گره سپهر نگاه در نگاهش

 تفاوتیبی و خشک نقاب و کرد جمع را خودش زود خیلی ولی؛ شد دستپاچه سپهر تیزبین و خیره نگاه از پریچهر

 یچهرپر به لبخند با دلیار. رفت خود جای سر، محکم ظاهر به هاییقدم با و گرفت سپهر از چشم. نشاند چهره به

 .کردمی نگاه

 .« باداست مبارک بادا بادا پس! جان ای:» گفت خود با

 : گفت و برگشت دلیار سمت به، کردمی نگاه پری به لبخندی نیمچه با که حالی در سپهر. بود گرفته اشخنده

 .کنید مطرح ما با رو موضوع این که ندونستید اعتماد قابل رو ما شما. گهمی درست نوید حال هر در -

 این وقت هیچ، گفتمی ترزود اگر. بود هاآن با حق. نداشت گفتن برای حرفی. شد بقیه دلخور نگاه متوجه دلیار

 آرنج با از رغی سپهر این بابا نه:» گفت خودش با دلیار.بودند دلیار جانب از حرفی منتظر همه. آمدنمی سرش به بال

 هم یباز مجنون بگم تهنرف یادم تا البته، بلده هم زدن حرف کردن رانندگی و بیچاره نوید پهلوی تو کوبیدن

 .« بلده
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 به چشمی زیر که افتاد پری یاخمو یچهره به نگاهش، بزند حرفی آنکه از قبل امّا؛ کرد سپهر سمت به را رویش

 کامال رفتارش. انداختمی خنده به را او پری حالت. نخندد تا کرد را خود تالش تمام دلیار.کردمی نگاه سپهر

 ردک مهار را اشخنده سختی به!« دختر ضایعی که بس؟ پری بگم بهت چی: »گفت و خندید دل در. بود محسوس

 :گفت سپهر روبه و

 حثب اگر وگرنه؛ بندازم دردسر به رو شما شرایط اون تو خواستمنمی فقط من. نزنید رو حرف این سپهر آقا نه -

 ؟درسته. اومدم اینجا تا همراهتون که کردم اعتماد شما به من که دونیدمی خودتون، باشه اعتماد

 :گفت دلیار جواب در و کرد باز دهان، بود ساکت ورود بدو از که محمد

 با ایدب دروایستی رو هیچ بدون برمیاد ما از کدوم هر دست از کمکی اگه بعد مِن ولی؛ شماست با حق کامالً بله -

 .بذارید میون در ما

 .دلیار میگه راست ممد، آره: نوید

 !ننداز جا رو خانومش: سپهر

 .نزن صدا جوری این رو اسمم گفتم بهت دفعه 055. ممد و ساعته یه درد: محمد

 لندب صدای با خواستمی دلش هامدت از بعد که بود دلیار میان این در. زدند کوچکی لبخند جدال این به همگی

 اب دلیار که بود حدی به پریچهر عصبانیت. بود خوبی سوژه، پریچهر انفجار معرض در یقیافه. بزند قهقهه

 اطمینان. بستمی او قتل به کمر و کرده آویز حلق را سپهر جا همان توانستمی پریچهر اگر کرد فکر خودش

 .است " ننداز جا رو خانومش " یجمله از ناشی پریچهر عصبانیت داشت

 چهی، احترام از رغی کدامشان هیچ به نسبت که او. کند نگاه رقیب یک چشم به او به پریچهر نداشت دوست

 به ار جایگاهشان و کند مشخص را خود موضع، کار اول همین گرفت تصمیم بنابراین؛ نداشت دیگری احساس

 :گفت و انداخت پایین را سرش. کرد کوتاهی توقف محمد روی و انداخت جمع به گذرایی نگاه. شود یادآور آنان
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 ...شماهایی همه هبلک شما تنها نه، شماست لطف ینشونه این محمد آقا -

 :داد ادامه و کرد شانبقیه به اشاره

 رو صدام خدا انگار. باشم داشته تربزرگ برادر که کردممی آرزو قبالً من. دادید نجات جهنم اون از رو من که -

 .دارم تربزرگ برادر تا 0 االن که کرد برآورده رو آرزوم و شنید

 توانستنمی. بودند کرده سکوت همه. کردنمی دین ساحسا خودش پیش دیگر حداقل. شد راحت خیالش

 کمرنگی اخم شانهمه پیشانی بر چون؛ است شده ناراحت حرفش از پسرها از یک کدام که دهد تشخصی

 برایش .زد دلیار حرکت این به لبخندی خانم نوشین. شد کشیده خانم نوشین سمت به نگاهش. بود نشسته

 ترراحت را کار، بداند خودش آنکهبی دلیار. است کرده درست خودش ایبر حصاری چنین دلیار که بود جالب

 .کرد فوت دلیار سمت به و خواند "یکاد وإن" لب زیر دلیار سالمتی برای. بود کرده

 اصال ،خواندمی برایش بار چند روزی مادر که مقدس آیه این فهمیدن. کند خوانیلب توانستمی راحتی به دلیار

 و کشید آهی. انداختمی مادرش یاد به را او، رفتارنوشین. داد لبخندی با را خانم نوشین بجوا. نبود مشکل

 ویمح لبخند به را خود جای و نبود اشچهره در عصبانیت و خشم از اینشانه دیگر. دوخت پریچهر به را نگاهش

 :گفت لب زیر و خندید آهسته دلیار. است آمده خوشش دلیار حرف این از که بود مشخص. بود داده

 !حسود بدبختِ -

 .شده نصیبم کوچیک خواهر یه که خوشحالم هم من -

 رایشب. کردمی نگاه او به لبخند با کاوه. انداخت نگاهی او به و برگشت طرفش به کاوه صدای شنیدن با دلیار

 داشت دوست. دکشیمی خود سمت به را کاوه که داشت وجود اینقره چشم دختر این وجود در چیزی. بود عجیب

 کرده یردرگ را کاوه ذهن، باشی آن پاسخ یافتن دنبال به که سخت معمای یک مثل دلیار. بزند حرف او با بیشتر

، شدیم قدم پیش او با زدن حرف برای که کسی اولین همیشه. بود دوخته چشم کاوه به تعجب با نیز دلیار. بود
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 نگاهش دلیار. آورد خودشان به را هاآن هردوی، نوید صدای. بود شده خیره او به باشد متوجه که آنبی. بود کاوه

 :گفت لبخند با نوید. دوخت چشم نوید به و گرفت سرعت به را

 .خانوم دلیار بکن ما حق در لطفی یه پس -

 ؟نوید آقا بفرمایید -

 .بگو تنها نویدِ. کن حذفش رو آقا پسوند این پس، کردی قبول هاتداداش عنوان به رو ما اگه! همین آها -

 ؟بزنیم حرف کالم دو هم ما ذاریمی تنها نویدِ: سروش

 ؟دیگه ایهصیغه چه تنها نویدِ: نوید

 ؟پسرها هن مگه دیگه تونیممی هم ما خب، تونهمی دلیار آبجی اگه. تنها نویدِ بگه بهت گفتی االن خودت بابا ای -

 .بگه آقا پسوند بدون که بود این منظورم -

 .نشه برداشت اشتباه تا بگو کامل و واضح رو منظورت خب، آها -

 :داد ادامه و دلیارکرد به رو

 ؟داری ایدیگه گزینه یا... و تنها کاوه تنها سروشِ تنها نویدِ گیمی؟ کنیمی کار چی دلیار خب -

 :گفت لبخند با دلیار. بود داده نشان را خود طبع شوخ روی آن هم سروش. خوردمی حرص نوید

 .بهتره طوری این سروش داداش نظرم به -

 :گفت خوشحالی با نوید

 .خواهری خوبه این آره -
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 اول لمهک چند از غیر و بود ساکت خیلی خانم نوشین. شد خانم ترگل نبودِ متوجهِ دفعه یک. زد جمع به لبخندی

 :گفت او به لبخند با دلیار. بود شنونده بیشتر و نگفته چیزی دیگر، بحث

 ؟نمیگی چیزی چرا مامان -

 :گفت و زد لبخندی

 .ترهبخش لذت برام دادن گوش؟ بشه چی که هاجوون بحث وسط بیام پیرزن من -

 .منین ترکوچیک خواهر جای اصال. تری جوون هم من از ماشاءاهلل شما؟ پیری شما گفته کی اِ -

 که گفته کسی به االن امّا. مبود زده هم مادرش به دقیقاً را حرف همین او. نشست گلویش در بدی بغض ناگهان

 ودشخ به که قولی. گفتمی "مامان "او به قول یک و ناشناخته حس یک واسطه به و بود غریبه او با پشت هفت

 هر به حاال. کند خوشحال بود شده نجاتش فرشته که را مهربان زن این تواندمی که جایی آن تا که. بود داده

. آمد طرفش به. زد لبخندی او به خانم نوشین. کند خطاب " مامان" را او بخواهد اگه حتی. شده که طریقی

 :گفت و بوسید را اشپیشانی

 .سالمه 35 کنم فکر نکن چاخان قدر این دیگه -

 :گفت شیطنت با و مصنوعی کامال بالبخندی و داد فرو رو بغضش سختی به دلیار

 .کوچولو یه فقط. سال 35 از بیشتر کوچولو یه حاال -

 :گفت خانم نوشین به رو و آمد خدمتکاری دختر.شد متوقف همه خنده، در صدای شدن بلند با. ندیدندخ همه

 .اومدی جوان بانوی معاینه برای وحدانی دکتر بزرگ بانوی ببخشید -

 .داخل کن شونراهنمایی خب بسیار -
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 .بانو چشم -

 :گفت و رفت اپسره سمت به خانم نوشین.شد خارج اتاق از، حرف این گفتن با دختر

 رایب وحدانی دکتر بیرون بفرمایید هم حاال. شدیم دلیار مزاحم کافی اندازه به، دیگه بسه عیادت دیگه خب -

 .اومده دلیار معاینه

 :گفت عشوه با و داد گردنش به تابی شیطنت با نوید

 راتب کنممی کوچیک رو خودم...برات کنممی جیک و جیک که من؟ کنی بیرون رو من میاد دلت جونم نوشین اِ -

 ؟برم بذارم

. نبودند بند خود جای در خنده از همگی که دادمی تکان را خودش و زدمی حرف عشوه با چنان آن نوید! من خدای

 نوید طرف به خانم نوشین. آورنددرمی را داستان هایشخصیت ادای که بود گوقصه هایخاله همانند رفتارش

 :گفت او به، مصلحتی ایغره مچش با و گرفت را گوشش. رفت

 .کن شوخی خودت سن هم با برو! نوید بکش خجالت -

 من میادن کسی دیگه. بود گفتن من از! هادستت رو مونممی میشه گنده میاد کِش. کن ول رو گوشم نوشینی اِ اِ اِ -

 .توئه تقصیر شهمه موندم یاور و یاربی اگه. بگیره رو

 شروع هبقی مانند هم او و کند تحمل آن از بیش نتواست، بود کرده حفظ را خود جدیت موقع آن تا که خانم نوشین

 کشان را او که حالی در و گرفت را نوید بازوی زیر حرکت یک در. رفت نوید سمت به کاوه. کرد خندیدن به

 :گفت او به تشر با، بردمی در سمت به کشان

 .ردیب مَرده چی هر آبروی که بریم بیا، بکش خجالت -

 :داد ادامه و کرد بقیه به رو بلند صدایی با بعد
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 .بشین متواری ترزود چه هر لطفاً آقایون -

 خودت هب اگه تو؛ مطمئنم خودم به که من؟ بشیم متواری که هستیم چیزی گریاختالس یا قاچاقچی مگه وا: نوید

 !گمشو برو داری شک

 آرام و کرد کاوه به نگاهی مظلوم نوید. ترسید نوید جای هب دلیار که کرد او به نگاهی چنان. شد عصبانی کاوه

 :گفت

 ول رو من فقط تو؟ هان طورهچه. شیممی گم ریممی هم با اصالً. میام باهات هم من بری تو جا هر عشقم خب -

 ؟هانی باشه. بیام بگی تو که جا هر دممی قول؛ نکن

 عین ولی؛ کردمی درد هایشزخم، بود داد تاب و پیچ خودش به بس از و گرفته درد دل خنده شدت از دلیار

 .بود معنا تمام به دلقک یک نوید او نظر در. نبود خیالش

 ینا شدن خوب به:» گفتمی خودش با. داد تکان تاسف نشانه به را سرش. انداخت نوید به ایکالفه نگاه کاوه

 .«ندارم امیدی هیچ دیوونه

 محمد و سروش به رو. کشید موهایش میان دستی، عصبانیتش کردن کم برای. کرد رها را نوید بازوی فکر این با

 :گفت حرص با

 .کنم لهش نزدم تا ببرین رو دلقک این دارین وَرش -

 ویدن. بردند در سمت به کشان کشان را او و گرفتند را نوید کتف هردو، پلیس مأموران مثل هم محمد و سروش

 .آوردمی در بازی مسخره چنان هم

 ننه کجایی. داشتم آرزو هنوز من! خبرهابی خدا از گذرمنمی ازتون آی. بکشن رو من ببرن خوانمی! ملت آی -

 ...کردن مرگ جوون رو اتبچه که
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 :گفت ساختگی دلخوری با. کردمی نگاهش خنده با داشت که دلیار سمت کرد رو حین همین در

 ندار که بکنه گریه اینکه جای به خدا رو تو کنین نگاش. نیاوردیم شانس هم خواهر از عمری آخر این خدا ای -

 !خدا ای. خندهمی داره، کنن شکنجه برنمی رو جیگرش عسل قند برادر

 دیگر چون؛ گذاشت، بود نشسته تخت روی کنارش که پریچهر شانه روی را سرش، خنده شدت از دلیار

 .کند کنترل را خودش توانستنمی

 در ،خاکستری شلوار و کت یک در آراسته وحدانی دکتر و شد باز اتاق در ناگهان هک بودند خندیدن مشغول همه

 او هب تعجب با دلیار. شد وارد، داشت دست در را مشکی چرم کیف و بود بسته رنگ همان به کراواتی که حالی

 :گفت شوخی به و زد جمع به لبخندی وحدانی دکتر. شناختنمی را ساله 00 -05 مرد این. کردمی نگاه

 یستینن بلد هم کردن عیادت آداب. دارین مریض اینجا مثالً. میاد پایین تا بیدادتون و داد صدای؟ بابا خبره چه -

 !شکر رو خدا

 .نیست بلد( نوید به اشاره) وضع خل یپسره این دکتر نه ما: کاوه

 : گفت حرص با نوید

 .خودتی وضع خل -

 ...که هستی تو جمع این توی فقط بینممی سنجممی که رو کار جوانب فعالً: کاوه

 . داد تکان دَوَرانی را آن و گرفت اششقیقه کنار را اشاشاره انگشت آن جای به و نگفت را حرفش بقیه

 :گفت تحکم با و نداد اجازه او به وحدانی دکتر که بدهد را کاوه حرکت جواب خواستمی نوید

 دختر آرامش مزاحم و کردین شیطنت هم کافی اندازه به. کنم معاینه رو بیمارم خواممی. کنید دعوا بیرون برید -

 .شدید گلم
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 به نگاهی. است جوشی زود و خونگرم مرد، دکتر که بود معلوم. شد گرد " گلم دختر " لفظ از دلیار چشمان

 به. دکر دریافت مشابهی پاسخ و زد لبخندی او به. شد نگاهش متوجه دکتر. کرد وحدانی دکتر مهربان صورت

 :گفت لبخند با جوابش در دکتر که کردآرامی سالم ادب نشانه

 ؟بهتری، دخترم ماهت روی به سالم -

 .ممنونم دکتر بله -

 ؟نکردن اذیتت که پسرها این -

 :گفت او از ترزود نوید امّا؛ بزند حرف تا کرد باز لب دلیار

 .کردیم فراهم هم رو حشتفری و شادی موجبات تازه؟ بود کجا اذیت جونم دکی بابا نه -

 !نمیای ایدیگه کار به بازی دلقک جز که دونممی: دکتر

 : گفت اعتراض با نوید

 دونه یه من راستی. دلقک گفتی اشدونه یه یکی به که بگم خانم سوگل به بذار بذار؟ داشتیم دکی آق اِ اِ اِ -

 .خودم برای کردم پیدا خواهر

 ؟کجا از وقت اون: دکتر

 .لپ لپ تو از -

 نوید هب رو و انداخت دلیار به نگاهی مهربانی با وحدانی دکتر. کرد اشاره دلیار به و زد لبخندی حرف این دنبال به

 :گفت
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 بگم که هم مامانت به؟ کارچی خواممی رو تشن غول توی کردم پیدا نازی این به دختر یه وقتی دیگه خب -

 .بیرون کنهمی پرتت دستی دو خودش

 هر اب دکتر. داشتند خانوادگی نسبت نوید با وحدانی دکتر، بود پیدا که طور این. نگفت چیزی و خندید نوید

 وستد بچگی از. کردمی نگاه هاآن به لبخند با، مدت تمام در دلیار. کرد بیرون اتاق از را پسرها، بود که ترفندی

 پذیر امکان آرزو این، شدمی محسوب خانواده ارشد فرزند خودش چون امّا. باشد داشته تربزرگ برادر داشت

 این که دانستنمی هم خودش. است شده برآورده رویایش کردمی احساس پسرها آن وجود با اکنون ولی؛ نبود

 دلیار به خوبی احساس، بود که چه هر. کند اعتماد آنان به تا داده را شجاعت این او به که است نیرویی چه

 .است بوده محروم داشتنش از تمام سال یک که حسی. خانواده یک داشتن حس؛ دادمی

 .کنم اتمعاینه تا بکش دراز پهلو به دخترم -

 و دهش گرم صورتش کرد احساس. بکند را کار این کشیدمی خجالت. آمد بیرون خیال و فکر عالم از دکتر حرف با

 :بود احساسش رویمحکمی مهر دکتر حرف

 .پدرت جای مه من محرمه دکتر، نکش خجالت دخترم -

 او به، ردلیا وضعیت بررسی و معاینه از بعد دکتر. کشید دراز پهلو به پری کمک با و زد خجولی لبخند اجبار به

 :گفت

 ساعت 0 هر رو تتراسایکلین پماد این. بیاری فشار بهش نباید هم هنوز ولی؛ شده بهتر هاتزخم شکر رو خدا -

 دست از زیادی خون چون ضمن در. نزن روشون ستتازه هنوز هاخمز چون. بشه بهتر تا بزن هاسوختگی اطراف

 مخان نوشین به. کن مصرف میون رد یکی شب هر رو سولفات فروس و اسید فولیک هایقرص این بودی داده

 رو مصرفش طرز و دممی خانم پریچهر به هم رو داروها بقیه. کنه تهیه برات رو ساز خون غذاهای که میگم هم

 . کن استراحت تو، دخترم نمیشم مزاحمت دیگه. گممی بهش هم
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 :داد ادامه پری به رو

 ؟بدم بهت رو نسخه تا بیرون بیای هست امکانش پریچهر -

 فکر اردلی. کرد نگاه دلیار به و برگشت عقب به دکتر آخر در. رفت بیرون دکتر همراه و داد تکان رو سرش پریچهر

 هربانیم با و کشید سرش به دستی دکتر که دید تعجب کمال در امّا؛ ستا گذاشته جا را ایوسیله دکتر که کرد

 .گفت

 رو بهار دوباره و بشکنی رو اینجا یخی طلسم بتونی تو شاید. عزیزم اومدی خوش کیاراد خاندان جمع به -

 .دخترم شو خوب ترزود پس. کنی قصر این مهمون

؟ کنمبش طلسم که بود چی منظورش؟ جانم:» گفت خود با دلیار. بود شده خیره وحدانی دکتر به تعجب با دلیار

 جا این دوباره میگه چرا پس، رویاییه و قشنگه چیز همه که اینجا؟ زننمی حرف مشکوک همه چرا؟ آخه چی یعنی

 «؟کنم بهاری رو

 هب شاید کردمی فکر خودش با. کردنمی درک را رفتارهایشان دلیل. بود آمده سراغش به دوباره بدبینی حس

 وحدانی ردکت؟ باشد داشته تواندمی دلیلی چه وگرنه؛ زنندمی حرف گونه این هاآن، دارد شمیم با که شباهتی خاطر

 . داد را جوابش سردرگمی با دلیار و کرد خداحافظی او با

. دنش پریچهر حضور متوجه که بود خود افکار در غرق قدرآن دلیار. شد اتاق وارد پریچهر دقیقه چند از بعد

 :گفت و داد تکان دلیار صورت جلوی را دستش ناچار به. نداشت ایفایده، کرد صبر قدر چه هر پریچهر

 !آهایی؟ الو! هی -

 :تگف خنده با پریچهر. شد خیره او به ترس با و پرید جا از زده وحشت، صورتش جلوی پری دست هایتکان با

 ؟دینمی جواب زنممی صدات چی هر که کنیمی سِیر عالم کدوم توی -
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 جوری چه پس، شناسمنمی رو هااین اصالً که من؟ کنم کارچی حاال خدا: »گفت دل در. کرد نگاه صورتش به

 باید؟ چی ندباش داشته اینقشه یه بقیه مثل هم هااین اگه؟ گرفتم رو تصمیم این عقلی چه با اصالً؟ بمونم اینجا

 !«برم جا این از زودتر چی هر

 شد ثباع کار این. کشید عقب را خود دستان فوراً دلیار امّا؛ بگیرد را دلیار دستان تا برد جلو ار دستش پریچهر

 با ،دستش سوزش به توجه بدون دلیار. شود جاری آن کنار از خون یباریکه و بنشیند دستش در سرم سوزن

 :گفت و کرد نگاه دلیار حرکت به تعجب با پریچهر. بود شده خیره پریچهر به اخم

 .میاد خون داره دستت ببین؟ دلیار کنیمی کارچی -

 :زد فریاد خشم با دلیار دفعهاین که برد جلو را دستش دوباره

 !نزن دست بهم -

 ورط این حاال کردمی برخورد صمیمی او با قبل ساعتی تا که دلیاری، داشت حق. خورد جا دلیار حرف از پریچهر

 یگذشته دوباره خواستنمی. بخورد را جابی اعتماد یک چوب دوباره ستخوانمی. بود گرفته جبهه برابرش در

 دوباره .لرزیدن به کرد شروع دستانش، نبود خودش دست. بود شده قبل مثل چیز همه انگار. شود تکرار نحسش

 متس به را دستش. کردمی خفگی احساس. تپیدمی امانبی قلبش. شد گیرشگریبان لعنتی ترس حس آن

 :گقت مقطع مقطع. کردمی نگاه او به زدهوحشت پری. برد اشنهسی قفسه

 !سونه...تر...می...رو من...تون....را....تا...رفــ؟رین...دا... من... کار...چی؟ تین...هسـ...کی... ها...شما -

 لتحم توانستنمی دیگر. است شده تمام اتاق هوای کردمی احساس. افتادندمی هم روی داشتند هایشپلک

 به و رسید گوشش به، زدمی صدا را اسمش که پری فریاد صدای آخر لحظه در. رفت سیاهی چشمانش. کند

 .مطلق خاموشی بعد و دویدمی سمتش به که محوی سایه آن دنبال

*** 
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 تقصیر دلیار االن روز و حال کردمی فکر. کردمی گریه آرام آرام و بود نشسته مبل روی اتاق بیرون پریچهر

 :گفت خانم نوشین. نداشتند پریچهر از بهتر حالی هم بقیه. اوست

 گفتین چیزی که تو؟ شد طور این چرا پس. ندادیم انجام هم مشکوکی و معقول غیر رفتار، نگفتیم چیزی که ما -

 ؟پریچهر

 رو هاشرودا نسخه وحدانی دکتر تا بیرون رفتم من. شد طوری این دفعه یه چرا دونمنمی اصالً. خاله خدا به نه -

 ودشخ به تا زدم صداش بار چند. خورهنمی تکونی هیچ و شده خیره نقطه یه به دیدم برگشتم وقتی. بده بهم

 فاقیات خواستمنمی. کنم کمکش خواستممی فقط من. کرد رو کار اون، بزنم حرف باهاش خواستم وقتی. بیاد

 ...برا

 او و نشست کنارش سروش. شد تبدیل هق هق به آرامش یگریه و شکست بغضش. بزند حرف نتوانست دیگر

 .کرد نوازش را سرش و گرفت آغوش در آرام را

 .شهنمی چیزیش؛ باش آروم، هیش -

 کاری که من. شد جوری اون دید رو من تا چرا دونمنمی اصالً؛ بشه طوریش خواستمنمی خدا به سروش -

 ؟شد بد حالش چرا پس. بترسه ازم که نکردم

 .میشه خوب حالش دلیار. زیزمع نیست چیزی -

 هجوم سمتش به همه او خروج با. شد خارج اتاق از جدی صورت با کاوه و شد بلند در دستگیره چرخش صدای

 .بردند

 ؟پسرم شده چی: خانم نوشین

 ؟طوره چه حالش: سروش
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 ؟خوبه حالش خدا رو تو: پریچهر

 :کرد فوت حرص با را نفسش و انداخت نگاهی هاآن به کاوه

 .خوابه االن. کردم تزریق بخش آرام بهش. بود داده دست بهش عصبی حمله -

 :داد وادامه کرد خانم نوشین به رو

 ؟حاال کجاست. نکشه نعره قدر این زدممی غول نره اون به هم یکی داشت جا اگه -

 !سابیح هوار و داد و بشکن بزن یه از بعد البته؛ اتاقش داخل رفت و بست رو اتاقش در شترق: سروش

 یشهش کردن جمع مشغول خدمه از نفر چند که کرد نگاه سالن به باال از و داد تکون تاسف نشانه به سری کاوه

 .بودند هاخرده

 ؟نه فهمید باالخره: کاوه

 ؟شده جوری این که مقصریم ما انگار ولی؛ آره: سروش

 رزی هوشیبی حالت در که داختانمی طنین گوشش در دلیار التماس صدای هم هنوز، شد غمگین نگاهش کاوه

 :کردمی التماس لب

 نداشته باهاش کاری فقط، کنممی بگید کاری هر خدا به دممی قول. باشید نداشته هاشبا کاری خدا رو تو -

 .باشید

 :گفت و دوخت جمع به را غمگینش نگاه

 ذشتهگ یادآور کنم فکر. شهب بد حالش شده باعث که دادیم انجام یا گفتیم چیزی حرفی یه شاید دونمنمی -

 رارق عصبی فشار زیر که زمانی، دادم تشخیص من که جوری این. بزنیم آب به گداربی نباید حال هر به. بودن
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 ناراحت چیز هر از رو اون، کنینمی کاری هر پس، میاد سراغش به درد قلب و تنگی نفس حالت این گیرهمی

 بیمناس جسمی وضعیت االن کهاین خصوص به. باشه خطرناک براش خیلی ممکنه چون؛ کنین دور ایکننده

 ؟شدین متوجه، بیاره بار به فاجعه ممکنه رفتارتون یا گفتار توی اشتباه ترینکوچیک. نداره

 :گفت متفکر سروش. دادند تکان تفهیم نشانه به سری بودند ترسیده کاوه هشدار از که همه

 نیست بهتر؟ کنه اعتماد بهمون دوباره که بگیم بهش چی اصالً ؟کنیم درست رو اوضاع جوری چه حاال خب -

 ؟بگیم بهش رو راستش

 .بگو بهش رو راستش قبرستون سینه بفرستی رو دلیار خوایمی اگه: پری

 :داد ادامه حال این با ولی؛ کردمی گریه هم هنوز پریچهر. برگشت پریچهر طرف به هاسر یهمه

 هک بعدش، بود افتاده اتاق کف هوشبی که روز اون. شیممی بدبخت ما یهمه هببر ماجرا از بویی دلیار اگه -

 تمداش خوندمش وقتی. است نامه یه و تیغ یه مانتوش جیب تو دیدم، بشورند تا بردن رو خونیش هایلباس

 سر زشا که بود نوشته هم ایدیگه چیزهای یه. کنه کشی خود خوادمی که بود نوشته توش دلیار. کردممی سکته

 .نیاوردم در

 :زد داد سروش

 ؟زنیمی حرف داری االن تازه تو؟ چی -

 :گفت و کرد جمع را خودش، بود ترسیدهکمی که پریچهر

 جریان رد باهاتون رو موضوع بعد بشه بهتر حالش تا کردم صبر بود بد دلیار حال که اولش. نیست من تقصیر -

 خب ولی بریزه بهم اعصابش خواستمنمی. کرد سد رو جلوم که بدم بهت اتاق تو بیام خواستممی. بذارم

 من... هک شناسینشمی. نگم هیچی کس هیچ به که کرد تاکید و گرفت ازم رو نامه. بود فهمیده کجا از دونمنمی
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 حاال.باشید جریان در هم شما تا گفتممی باید حاال ولی؛ کردم سکوت که شد این. گشتمنمی دردسر دنبال هم

 ...و دونیدمی خودتون

 :گفت و کرد خانم نوشین به رو بلند شد عصبانی کاوه

؛ مزخرفش تعصبات از اون. کرد رو غلط اون پاشد سرخود که اولش از اون؟ میاره در که چیه هابازی بچه این -

 .کشیمنمی عذاب اون از کمتر هم ما، کشهمی غذاب داره اون اگه؟ مرگشه چه. االنش کاری مخفی از هم این

. شهب مشخص هاشبازی بچه این تکلیف باید امروز همین؟ کنیم تحمل رو گندش رفتار این باید دیگه قدرچه

 ...کنممی حالیش. نیست که بچه

 .گرفت را بازویش و رساند او به را خودش فوراً سروش. رفت هاپله سمت به عصبانیت با کاوه

 ؟کنیمی غلطی چه هست معلوم کاوه -

 :کشید بیرون را دستش تعصبانی با کاوه

 خودش از غیر؟ سرش تو بندازه رو صداش و بکشه عربده تونهمی خودش فقط کرده فکر. هست حواسم آره -

 اون به حواسش! درک به ما همه اصالً. هست( خانم نوشین به اشاره) زن این به حواسش؟ بینهمی هم رو کسی

 هر هبس کنم حالیش باید! نیست نه؟ هست میت مثل شده رنگش و افتاده دراز به دراز تخت رو باال که دختری

 .گذاشتم الالش به لیلی قدرچه

 رانینگ با خانم نوشین. کرد دنبال چشم با را رفتنش مسیر سروش. رفتمی پایین هاپله از سرعت به کاوه

 :گرفت را او بازوی و رساند سروش به را خودش

 .بگیر رو جلوش برو خاله -

 .میان کنار هم با هاناو، خاله نترس -
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 .بکنند کاری یه خشم تو ترسممی؛ انعصبانی تاشون دو هر -

 هم بونز دوشون هر نترسین؛ بهتره هم خودشون برای؟ نه یا بشه داده فیصله قضیه این باید؟! چی که باالخره -

 .فهمنمی رو دیگه

 ؟کنیم کارچی االح. بگیره خودش به آرامش رنگ خونه این بار یه نشد؛ واهلل بگم چی -

 .برگشت خانم نوشین سمت به سروش

 ؟جون خاله کنیم کارچی رو چی -

 .دیگه رو دلیار یقضیه همین خب -

 و ماس یه از غیر. نداریم ازش شناختی هیچ ما هنوز ضمن در. کنهنمی بهمون کمکی هیچ حقیقت گفتن اآلن -

 .گفت رو همین هم اون که دیدین. یمبگیر تصمیم عجوالنه نیست درست؟ دونیممی ازش چی فامیل

 هم هاآن، نداشت هاآن از شناختی هیچ دلیار که طور همان. بود سروش با حق. داد تکان سری خانم نوشین

 :گفت و کرد پریچهر به رو خانم نوشین. دانستندنمی دلیار زندگی از چیزی

 رِدخت. کنی جلب خودت به نسبت رو اعتمادش کن سعی. بیاد هوش به االنا هست امکانش، اتاقش تو برو -

 .ترسیده خیلی معلومه بیچاره

 :فتگ آسمان به رو و کرد پنهان دستانش با را صورتش کالفه خانم نوشین. رفت دلیار اتاق سمت به پریچهر

 .کن خیر به ختم رو ماجرا این خودت خدایا -

 ...تاداف راه به ساختمان غربی ضلع سمت به و شد بلند، حرف این دنبال به

*** 
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 :چهارم فصل

 با. آمدیم باال سختی به نفسش. داشت سرگیجه. کرد باز را چشمانش، اشسینه یقفسه در سوزشی احساس با

 وقت هر، همیشه عادت به. بود آمیخته هم در درد با سرنوشتش انگار. کشید آهی افتاد که اتفاقی آوری یاد

 .دادمی دست او به عصبی حمله، شدمی ناراحت یا عصبانی

 ینکها محض به. بود نشسته صندلی روی مغموم ایچهره با پریچهر. دوخت تخت کنار به را نگاهش و کشید آهی

 بود یهایاشک گرنظاره، تعجب از گرد چشمان با دلیار. کرد گریه به شروع دفعه یک، شد دلیار باز چشمان متوجه

 هک بود او به نگاهش حرف بدون. نداشت را کسی ریهگ تحمل. لغزیدمی هایشگونه روی پریچهر چشمان از که

 : گفت وا به رو، بود شده مرتعش گریه خاطر به که صدایی با و گرفت دستانش در را دلیار دستان پریچهر ناگهان

 ؟بیزاری ازم چرا؟ کردم کارچی من مگه؟ شده چی دلیار -

. شود هآزرد پریچهر ناراحتی دیدن با که نداشت قلبی انگار. کشید بیرون پریچهر دستان از آرامی به را دستش

، پنجره سمت به، مخالف جهت در را صورتش. گرفت پریچهر سرخ چشمان از را تفاوتشبی و سرد نگاه

 با .چکید چشمش از ناخواسته سردی اشک قطره. کند فرار اشزندگی تلخ حقیقت از توانستنمی. برگرداند

 :گفت ایگرفته صدای

 .ترسممی کردن اعتماد از چون شاید -

 ...آخه ولی -

 بار ستتواننمی دلیار ولی؛ است تقصیربی او گفتمی درونش از ندایی. کند تمام را حرفش پریچهر تا نداد اجازه

 راندیگ به که بود جاییبی اعتماد و سادگی همین خاطر به االنش روز و حال. بزند اشزندگی به حراج چوب دیگر

 اشهسین قفسه روی را دستش. کشید عمیقی نفس. آمد سراغش به عصبی حمله هاینهنشا دیگر بار. داشت

 :گفت و برگشت پریچهر طرف به. گذاشت
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. اومدم هوش به که روزه 3 فقط. ندارم شما از شناختی هیچ من کن درکم ولی؛ نیستم متنفر ازت من ببین -

 .کنه حل رو چیز همه زمان گذر شاید. کنم اعتماد بهتون زود قدراین تونمنمی ولی ببخشید

 ...دلیار ببین -

 :گفت مرتعش صدایی با و گرفت پریچهر از را رویش

 .همین، متاسفم بگم تونممی فقط -

 در متس به عجله با و شد بلند صندلی روی از. شد تبدیل هق هق به آرامش یگریه. کند تحمل نتوانست پریچهر

 ات داد فشار هم روی محکم را چشمانش. رسید گوشش به در شدن بسته بلند صدای. شد خارج اتاق از و رفت

 ینیمه ولی؛ بود شده دیگر نفر یک ناراحتی باعث که آمدمی بدش خودش از. بیاورد دست به را خود آرامش

 توی رو تو که بود خودت موردبی و جابی سوزی دل نرفته که یادت، کردی خوب» زد فریاد وجودش سرکش

 .«نزدی که بدی حرف هم بعد. داختان هچلی همچین

 کم داشت پریچهر کردن ناراحت خاطر به که وجدانی عذاب شدت از تا کرد آرام را خودش ایذره هاحرف این با

 هب متعجب دلیار. گشت نمایان در چهارچوب در کاوه قامت و شد باز در ناگهان که بود غرق افکارخودش در. شود

 یرغ دلیار برای کاوه یادبانهبی ظاهر به حرکت این. شد اتاق وارد دلیار از اجازه بکس بدون کاوه. کردمی نگاه او

 غضبناکی نگاه، شدمی ترنزدیک تختش به لحظه هر که کاوه به و کشید هم در را هایشاخم. بود هضم قابل

 «؟شد وارد زدن در بدون جرئتی چه به« :گفت دلش در.انداخت

 :گفت وطلبکارانه انداخت کوتاهی نگاه دلیار خشمگین یچهره به، رفته باال ابروهایی با کاوه

 ؟اومده پیش مشکلی؟ چیه -

 امالک او دستان زیر ملحفه. کرد خالی، بودند انداخته رویش که رنگی سفید ملحفه روی را خشمش تمام دلیار

 :گفت کاوه به عصبانیت با. بود شده چروکیده
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 و نپایی بندازید رو سرتون جوری همین نه. بزنید در اول بشید جایی وارد خوایدمی وقت هر کنهمی ایجاب ادب -

 ...داخل بیاید

 کاوه. ودب گرفته شکل کاوه لبان روی که شد پوزخندی متوجه که کرد نگاه کاوه به چشمی زیر، حرف این دنبال به

 فرهنگیب، بودن پرو بر عالوه دنکر فکر خود با دلیار. نشست تخت لبه و آمد ترنزدیک، دلیار حرف به توجه بدون

 : گفت او به تشر با. کند اضافه کاوه شخصیتی صفات به باید هم را بودن

 ؟بشینید اینجا دیدمی اجازه خودتون به حقی چه به شما -

 :گفت تحقیرآمیزی لحن با. بود الزم اشنقشه کردن عملی برای. شد ترعمیق کاوه هایلب روی نیشخند

 .نشینم کجا، بشینم کجا که بگیرم اجازه غریبه یه از باید کنمنمی فکر ؛خودمه یخونه -

 ار کاوه حرف جواب تواندنمی که خوردمی افسوس دل در. کردمی نگاه کاوه به خشم با و بود کرده سکوت دلیار

 وهینت شمقابل طرف به شرایطی هیچ تحت توانستنمی که بود کرده تربیت ایگونه به را او مادرش چون؛ بدهد

 اوهک. کرد قناعت لبش پوست کندن به ناچار به. بود چیزی هر بر مقدم او برای ادب و کالم عفت رعایت و کند

 ندارد دادن جواب به تمایلی دلیار که دانست، زندنمی حرفی هیچ دلیار دید وقتی. بود گرفته نظر زیر را دلیار رفتار

 جزیهت را بقیه العمل عکس راحتی به توانستمی مدت این از بعد رهباالخ. شودمی او دادن جواب از مانع چیزی یا

 :گفت تمسخرآمیزش لبخند همان حفظ با. کند تحلیل و

 .بگو خوادمی دلت چی هر باش راحت -

 بلندی تاًنسب صدای با و دوخت کاوه نگاه سبزِ دشت در چشم. نداشت عصبانیتش و خشم فوران تا ایفاصله دلیار

 :گفت

 که غریبه یه با برخورد طرز این که باشید داشته فهم و درک ذره یه باید، باشه که هم خودتون یخونه -

 .نیست درست اصالً مهمونه تونخونه
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 رو تخت کنار گلدون اون. ایغریبه یه تو خودت قول به؟ کنم رفتار جوری چه باهات باید بگی میشه وقت اون -

 همین تو که هست ضمانتی چه اصال؟ چی کنی فرار و داری برش وایبخ اگه؟ قیمتشه قدرچه دونیمی؟ بینیمی

 ؟نکشی رو من و نکنی پرت من سمت رو اون االن

 یک جز کاوه هایحرف، دلیار نظر در. آیدمی بیرون آتش، هوا جای به اشبینی هایحفره از که کردمی احساس

 چنین که کند دیوانه را او دارد قصد یا است وانهدی کاوه یا پنداشتمی خود با. نبود دیگری چیز پال و پرت مشت

 خاطر به که هایینفس با. بود انفجار معرض در عصبانیت شدت از دلیار. زندمی او به را ایمسخره هایحرف

 : گفت، بود افتاده شماره به زیاد خشمِ

 ماداعت من به که شما بعدم .بکنم کارها این از بخوام که نشدم بدبخت قدراون هنوز، بفهمید رو دهنتون حرف -

 ونا بمونم جهنم همون تو جا همون ذاشتیدمی؟ جااین آوردید رو من چرا اصالً؟ بمونم اینجا گذاشتید چرا، ندارید

 ...وقت

 :داد ادامه و کرد تمسخرآمیز را لحنش، داد سوق عسلی روی گلدان سمت به را نگاهش

 !اشتیدند رو تونقیمتگرون گلدون دادن دست از ترس -

 به حرفش شدن تمام با. بود شده خیره دلیار به ساکت کاوه مدت این تمام در. گفت کشدار عمد از را قیمتگران

 هکاو. شد مواجه کاوه آرام نگاه با، بشود عصبانی هم کاوه کردمی تصور که انتظارش برخالف. کرد نگاه کاوه

 دختری با انگار. نبود درکش به قادر که کردمی ساساح دلیار وجود در چیزی. نگفت چیزی و زد او به لبخندی

 . ودب شده خیره دلیار عصبانیت از افروخته چهره به، باشد متوجه آنکه بدون، حرف بی. زندمی حرف ایافسانه

 لد در. بود نشده نصیبش سکوت جز چیزی ولی؛ داشت کاوه از جوابی انتظار حداقل بحث همه آن از بعد دلیار

 !« افتادم چلی و خل چه گیر خدایا»:گفت خود با و کشید پوفی

 :گفت قبلی عصبانیت همان با و فرستاد بیرون حرص با را بازدمش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 139 

 ؟کنیدمی نگاهم جوری این چرا؟ چیه -

 لیارد طلبکار و تخس چهره به نگاهی نیم. شد نگاهش متوجه تازه. کشید دست افکارش از دلیار صدای با کاوه

 خجالت کاوه نگاه جسارت از دلیار. انداخت دلیار به ایموشکافانه نگاه و شستن سینه به دست. انداخت

 :گفتآرامی لحن با کاوه که نکشید طولی. انداخت پایین را سرش. کشیدمی

 .نگفتم چیزی که من؟ میشی عصبانی قدراین چرا خب -

 یخیالبی عین در بعد، بود سباندهچ را قاتل و دزد صفات دلیار به او. انگیخت بر را دلیار تعجب کاوه یجمله

 «؟کنم تحمل رو تحقیر همه این باید کی تا آخه» :گفت خود با دلیار. کردمی انکار را خود هایگفته

 :گفت و کرد کاوه به رو، بود مشخص وضوح به درونش رنجش که لحنی همان با. بود شده داربغض صدایش

 ؟باشید نگفته که مونده هم چیزی دیگه. دادید رو قاتل و دزد لقب بهم من شناخت بدون شما -

 و شد خیره کاوه چشمان به، بود شده اشک ماالمال چشمانش فام نقره جام که حالی در و گرفت باال را سرش

 :داد ادامه

 خــ خوامب کردن کمکم که کسایی به که نیستم پست قدراون ولی؛ ندارم چیز هیچ دنیا این تو من که درسته -

 .مکن ـیانـت

 لیارد هایگفته. نبود خبری تحقیرآمیز و خردکن اعصاب پوزخند آن از دیگر اشچهره در. زد مهربانی لبخند کاوه

 :یدپرس و کرد دلیار به رو لبخند همان حفظ با. بود بعدی قدم نوبت، داشت را انتظارش که بود که چیزی همان

 ؟نه مگه دادی رو القاب همین ما به هم تو خوب دختر خب -

 زده دروغین تهمت او به کاوه کردمی احساس. بود نزده را هاحرف این هرگز او. کردمی نگاهش تعجب با دلیار

 :آورد زبان بر را دلش حرف. است
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 ؟زدم رو هاحرف این شما به کی من -

 ؟ترسممی شما به کردن اعتماد از من نگفتی مگه -

 ؟خب -

 .کنیم اذیت رو تو خوایممی یا داریم رو جونت قصد انگار ما که میده رو معنی این جوری یه حرفت این خب -

 ... فقط نیست این بحث -

 ؟چی فقط -

 : گفت و انداخت کاوه به هایطلبکارآن نگاه

 .کرد اعتماد بهشون و شناخت رو بقیه نمیشه روز 3 توی اینکه فقط -

 :گفت و خیره چشمانش به جانب به حق دلیار همانند نیز کاوه

 هاآدم به راجع زود طور همین همیشه؟ بشناسیشون خوایمی طور چه ندی فرصتی بقیه به اگه وقت اون -

 ؟کنیمی قضاوت

 هضم ار مسئله این توانستنمی. شدمی اکو ذهنش در مدام وحدانی دکتر صدای ولی؛ نداشت گفتن برای حرفی

 :گفت کاوه به غمگینی لحن با. کند

 اعتماد بهش اینکه از شدم پشیمون کرد کاری کنم اعتماد یکی به اومدم قتو هر. متنفرم کردن اعتماد از -

 .کشید آتیش به رو زندگیم فرداش، کردم اعتماد کی هر به. کردم

 ؟بشی اعتمادبی ما به نسبت که شد باعث چی خب -
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 او به اوهک که گفتمی دلش. بود آشنا برایش پسر این نگاه در چیزی. شد کشیده کاوه چشمان جنگل به نگاهش

 درونش از ندایی ولی؛ است قبل رحم دل و ساده آدم همان هم هنوز اینکه مثل، کشید آهی. رساندنمی آسیبی

 .شودنمی پشیمان اعتمادش از دفعه این گفتمی

 با و بود شده خیره دلیار به کاوه مدت این تمام در. کرد بازگو برایش را وحدانی دکتر هایحرف شمرده و آرام

 را تصورش دیگران و او که ستچیزی آن از ترزرنگ و ترباهوش دلیار فهمید. دادمی گوش هایشحرف هب دقت

 .دشمی فاجعه باعث خطا ترینکوچک چون؛ بودندمی گفتارشان و رفتار مواظب او با برخود در باید. کردندمی

 :پرسید کاوه از، هایشحرف اتمام از پس دلیار

 ؟کنیدنمی شک باشید شما خب -

 هاشسوال نفر یه وقتی تا. بده توضیح بهت که شدمی پیدا نفر یه حتماً گفتیمی اگه؟ نگفتی موقع همون چرا -

 دکتر اون بخ. چیه مشکلش نگه دکتر به، دکتر بره نفر یه اینکه مثل؟ برسه جوابش به خوادمی کجا از، نپرسه رو

 وندنرس آزار قصد نکرده خدای حتی یا داشتیم بدی منظور ما اگه نظرت به گذشته هااین از؟ بفهمه کجا از باید

 ؟بدیم انجام رو کار این راحت تونستیمنمی، داشتیم رو تو به

 هب منطقی وقتی؛ بود انداخته گل کاوه صریح حرف خاطر به هایشگونه. کرد سکوت و انداخت زیر به سر دلیار

 جبهه و داده نشان واکنش الزم حد از بیش کردمی ساساح. دادمی کاوه به را حق اندکی، کردمی نگاه قضیه

 و ناگوار حوادث قدر آن مدت آن در. کردمی توجیه را خود هم طرفی از و دادمی کاوه به را حق طرفی از. بود گرفته

 را فکرمت چهره کاوه. شدمی مشکوک اطرافیان جانب از لغزشی ترینکوچک با که بود افتاده اتفاق برایش تلخی

 :گفت و زد لبخندی دلیار واکنش این از خوشحال. است شده متقاعد حدودی تا دلیار که دانست. کردمی اهنگ

 .گفتممی بهت من، دادنمی جواب بهت کسی اگه حتی، گفتیمی موقع همون اگه -
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 خیره اینقطه هب دید که را دلیار سکوت کاوه! او نه دادمی توضیح کاوه باید االن. دوخت کاوه به را منتظرش نگاه

 و کشید عمیقی نفس. بزند حرف دلیار با شکل بهترین به تا کردمی ردیف هم کنار را جمالت ذهنش در. شد

 : کرد زدن حرف به شروع

 اتفاقی چه و شد چی که بشم جزئیات وارد خوامنمی. داد دست از رو شمیم دخترش پیش سال 3 خانم نوشین -

 کهاین تا گذشت اتفاق این از. مادرش دل محرم و بود دختر تک شمیم. ستشک رو اون شمیم رفتن ولی؛ افتاد

 زا هم رو بود گاهشتکیه و حامی اتفاق اون از بعد که، خان اردالن، همسرش. شد وارد خانم نوشین به دوم ضربه

 این تطاق خانم نوشین. سخته خیلی هم با فرزند و همسر دادن دست از خانم نوشین مثل کسی برای. داد دست

 زا خیلی... هیچی. خوردمی چیزی نه؛ زدمی حرفی نه. بود بستری بیمارستان ماه 0 تقریباً. نداشت رو مصیبت همه

 به شونوضعیت که بودیم خوشحال ما یهمه تقریباً. زد حرف ماه 6 از بعد باالخره تا کردن ویزیتش هاروانپزشک

 یزیچ هیچ به کار از غیر! آهنی آدم یه مثل! بود شده متحرک مرده یه مثل خانم نوشین ولی؛ برگشته عادی حالت

 هیچ. بکنه تربه رو حالش بتونه مسافرت یه شاید گفتیم خودمون با. رسید دبی داد قرار خبر اینکه تا. کردنمی فکر

 ...اینکه تا. بیوفته اتفاقی چه مسافرت این تو قراره که نداشتیم خبر کدوم

 :داد ادامه و کرد دلیار معطوف را نگاهش، رسید که هایشحرف از قسمت این به

 که تداش شوقی چنان تو دیدن از بعد ولی؛ نبودی تو. خانم نوشین بگم بهتره البته؛ شدی ما زندگی وارد تو -

 بار اولین سال 3از بعد. شده که قیمتی هر به؛ بده دست از رو تو خواستنمی. شده زنده دیگه بار یه شمیم انگار

 کردم ور تالشم تمام همین برای. بشن بهتر خواستمی دلم خیلی راستش. دیدممی جوری این رو شونای که بود

 ...و بیارم اینجا به رو تو تا

 :داد ادامه آخر در و کرد مکثی

 .دونیمی خودت که هم رو اشبقیه -
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 نوشین بیچاره» :گفت خودش با. کردمی وجدان عذاب احساس جایشنابه قضاوت خاطر به. شدنمی باورش

 !«ونشهمه به او به فقط نه. زدم تهمت بهش بدبینی یه خاطر به احمق منِ وقت اون. کشیده سختی قدرچه خانم

 با. گرفت قرار جلویش کاغذی دستمال جعبه ناگهان که بود غرق افکارخودش در. بود شده بیزار خودش از

 :گفت و زد دلیار به شبخ آرامش و مهربان لبخندی کاوه، کرد نگاهی آن به تعجب

 .کن پاک رو هاتاشک، خوب دختر بیا -

 کرده هگری وقت چه بود نفهمیده هم خودش. شد هاآن خیسی متوجه و کشید هایشگونه به دستی تعجب با دلیار

 : گفت ایگرفته صدای با و کشید بیرون جعبه از دستمالی. است

 .کنممی کمکشون باشه جور هر من، یرمبم الهی. کشیده سختی قدرچه خانم نوشین بیچاره -

 :گفت و خندید کاوه

 !کمکه ترینبزرگ اینجا تو حضور ثانیاً؛ بمیری تو نکنه خدا اوالً -

 :گفت کاوه به رو. کرد اعتماد هاآن به شودمی که بود مطمئن دلش ته از حاال. زد لبخندی دلیار

 ؟کاوه -

 :داد را جوابش و زد دلیارصمیمی لحن به لبخندی کاوه

 ؟جانم -

 .نبود خودم دست. رفتارم خاطر به ببخشید -

 ...تو ولی؛ دادمی نشون بدتری واکنش بود دیگه کس هر شاید، کنممی درکت -
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 نگاه دیدن اب کاوه. بزند را حرفش بقیه تا کردمی نگاه او به منتظر دلیار. انداخت دلیار به آمیزیشیطنت نگاه کاوه

 ارانهطلبک و کشید هم در را هایشاخم؛ ترسید کاوه ایدفعه یک خنده از دلیار. داد سر دیبلن خنده دلیار کنجکاو

 : گفت

 ؟داشت خنده چیش -

 :گفت ایشده کنترل خنده با کاوه

 هاییحرف. کنی سکوت تونیمی نه و بدی فحش مقابلت طرف به تونیمی نه! باحالی خیلی کردن دعوا موقع -

 ...آهان؟ یگفت چی مثال. کرد استفاده ازش مهم کنفرانس یه سخنرانی متن عنوان به ایدب! ادبیاته آخر که زنیمی

 :گفت عشوه با و کرد دخترانه را لحنش

 .بزنید در اول بشید جایی وارد خوایدمی وقتی کنهمی ایجاب ادب -

 اب و کرد کجی دهن اوهک به دل در.خوردمی را خونش خون دلیار. کرد خندیدن به شروع دوباره حرف این دنبال به

 باهات نداری لیاقت؟! تو اومدی پایین انداختی رو سرت گاو مثل چرا گفتممی بهت باید! هر هر هر:» گفت خود

 .« بزنم حرف مؤدبانه

 مظلوم و خورد را اشخنده سختی به دلیار نگاه دیدن با کاوه. کرد نگاه کاوه به چپ چپ، حرف این جای به ولی

. بود مینه شخصیتش ویژگی؟ بکند توانست کاری چه. بود گرفته اشخنده هم دلیار خود حتی. ردک نگاه دلیار به

 در، ابلشمق طرف خجالت از حسابی، دل در جایش به ولی؛ کنداحترامیبی یا و بگوید چیزی کسی به توانستنمی

 برای و کشید آهی مادرش دآورییا با. دادمی درآیینه خودش به را جوابش بعد روز چند مادرش قول به یا آمدمی

 :گفت کاوه به لبخند با، ذهنش کردن منحرف

 .زنیمی حرف خوب خیلی؟ بگم چیز یه ولی! هم تو حاال خب -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 145 

 :گفت ظاهرترسناکی به لحن با و کرد دلیار به نگاهی موذیانه کاوه

 .بمالم شیره رو بچه دختر یه سر خواستممی شاید -

 دست رایب کاوه نیت. گرفت اشخنده کاوه لحن شنیدن با امّا؛ بود شده عصبانی "بچه دختر"لفظ از اینکه با دلیار

 :گفت کاوه خود مثل و کرد گرد را چشمانش. بود مشخص کامال کالمش شیطنت از، دلیار اذیت و انداختن

 کنارمه وزهن قیمتشگرون گلدون رفته یادش، بترسونه رو بچه دختر این خوادمی که خدایی بنده اون اینکه مثل -

 !دسته دم و

 برای هایشخنده. شد کاوه میخ دلیار نگاه خنده میان در. کردند خندیدن به شروع دو هر ناگهان، حرف این با

 در را احساس این تمامی. کردمی تزریق او به را اطمینان و آرامش حس رنگش ماشی چشمان. بود آشنا دلیار

 حس این کاوه دیدن با چرا دانستنمی هم خودش. نداشت او با نسبتی هیچ که بود کرده پیدا کسی وجود

 توجهم که دلیار. انداخت دلیار به عمیقی نگاه کاوه، شد تمام هایشانخنده اینکه از بعد. آیدمی وجود به درونش

 کاوه.گرفت بازی به را شالش هایریشه و انداخت پایین را سرش، استبوده خیره کاوه به مدت تمام شد

 : گفت و برداشت دلیار از چشم، رفتمی رژه ذهنش در که افکاری از مسردرگ

 .بزنم حرف خوب باشم بلد که کنهمی ایجاب شغلم شاید -

 :گفت و انداخت باال ابرویی شیطنت با دلیار

 !ایشرافتمندانه شغل چه! ماشاءاهلل هزار! ماشاءاهلل؟ نه، بمالی شیره رو هابچه دختر سر اینکه البد -

 :گفت و کرد ایخنده کاوه

 !شیطون ای -
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 را دادنش انجام قصد کاوه که کاری دیدن با دلیار. کرد دراز دلیار صورت طرف به را دستش؛ حرف این دنبال به و

 اب؟ نه یا داندمی نامحرم و محرم از چیزی کاوه آیا که کرد فکر خودش پیش. کشید عقب را خود سریع، داشت

 او هب رو خونسردی همان با. بود شده خیره دلیار اخم به خونسرد خیلی کاوه. کرد اهنگ کاوه به چپ چپ فکر این

 :گفت

 ؟شده چی -

 .بزنی دست من به نباید و نامحرمی شما -

 !نیستم نامحرم من -

 هدرست! نیستم نامحرم من: »گفت و کرد کجی دهان کاوه حرف این به دلش در.بود آورده در شاخ تعجب از دلیار

 .«که بشی خاله پسر حد این تا نگفتم دیگه ولی مونیمی برادر مثل مبرا گفتم

 لیارد حالت دیدن با کاوه. دوخت کاوه به را اشخصمانه نگاه، بیاورد زبان به را دلش حرف اینکه جای به هم باز اما

 : گفت و خندید

 ؟بیماره محرم پزشک گننمی مگه خب. ترسممی. نکن نگام جوری اون -

 ...تــ به ربطی چه زشکهپ اون خب -

 اینکه برای؟ بود پزشک واقعاً کاوه یعنی. دوخت چشم کاوه به باز دهانی با و کرد رها نیمه و نصف را حرفش

 :پرسید تعجب از گرد چشمان همان با، شود مشخص خودش برای بود زده که حدسی درستی

 ...تو یعنی؟ هان -

 !فکرته تو که همون آره -

 ؟تریدک تو االن یعنی -
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 !اوهوم -

 ؟خوندی پزشکی االن یعنی -

 !نچ -

 ؟ هان -

 از. دکر خندیدن به شروع دفعه یک و بگیرد را خودش جلوی نتوانست دلیار متعجب و گیج حالت دیدن با کاوه

 هم در را هایشاخم. شد او نیت متوجه کاوه دیدن با دلیار. بود گرفته اشخنده، گذاشته کار سر را دلیار که این

 هم لحظه آن در؛ بردمی یاد از رو مکان و زمان، شدمی عصبانی کسی دست از وقتی، همیشه عادت به. یدکش

 را ستشد کنار هایبالشتک از یکی تهاجمی حالت با. نیست بیش ایغریبه کاوه که کرد فراموش ثانیه یک برای

 هدوبار بود مانده ناکام دلیار نقشه اینکه از و گرفت هوا در را آن دلیار از ترفرز کاوه امّا؛ کرد پرت کاوه طرف به

 : گفت حرص با و نیاورد طاقت سر آخر. کردمی نگاهش شده ریز هایچشم با دلیار. گرفت اشخنده

 ؟شهمی مگه؛ نخوندی پزشکی ولی دکتری چی یعنی؟ کنیمی مسخره رو من -

 .خوشمزگی همین به سادگی همین به آره -

 پرتاب سمتش به دیگری کوسن دلیار ناگهان. بود انداخته دست را او راحتی به کاوه. بود شده تمام طاقتش دلیار

 تواندب کاوه اینکه از قبل همین برای. نداد خود از دفاع برای فرصتی کاوه به، دلیار غافلگیرانه حرکت این. کرد

 زد میزیآ شیطنت لبخند اردلی. کرد بلند را آخش صدای و خورد صورتش به محکم کوسن، بگیرد را پرتاب جلوی

 :گفت ساختگی ایناله با، بود گرفته را اشبینی که همانطور کاوه. شد خیره کاوه به و

 .شد نابود دماغم دختر آخ -

 .بده رو آدم جواب درست خب، حقته -
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 ؟ذاریمی مگه -

 . برگرداند دیگری طرف به را صورتش و گفت لبی زیر ایش. کرد نازکچشمی پشت دلیار

 :گفت، دهد خاتمه بحث به اینکه برای و زد لبخندی دلیار قهر دیدن با وهکا

 .گممی همین خاطر به. دارم بالینی روانشناسی دکترای. خوندم روانشناسی من میگم بهت باشه، حاال نکن قهر -

 31 شاید یا 36 ریباًتق که بود پسری کاوه دلیار نظر از. کردمی نگاه کاوه به تعجب از رفته باال ابروهایی با دلیار

 زا خواستمی. بود غیرممکن نظرش به سن این در دکترا مدرک گرفتن و گذاشته سر پشت را اشزندگی بهار

 خارج عادی حالت از هاکنجکاوی این که شد متوجه و کرد فکر خودش باکمی امّا؛ کند سوال باره این در کاوه

 :گفت و زد کاوه به لبخندی، شذهن کردن منحرف برای و شد پرسیدن خیالبی. است

 .دکتر غیر چه دکتر چه؛ نامحرمید شما حال هر به -

 چه ینبب. پیشت بیاد بگم پری به برم، دارم کار برم باید. بفرمایید عفو رو برادر این حاال! خواهر خب خیلی -

 .کنهمی گریه داره حاال تا موقع اون از؟! آوردی در رو اشکش جوری

 ؟نیدومی کجا از تو -

 .ندارند هم با فرقی هیچ، طورن همین دخترها همه -

 !ایش -

 : گفت و کرد دلیار به رو موضوعی آوردن یاد به با ولی؛ کرد رامرتب کتش و شد بلند کاوه

 اتخانواده که بزنم حدس تونممی. مامان بگی خانم نوشین به و کنی اذیت رو خودت خوادنمی دلیار راستی -

 فحر باهاشون خودم من. جون نوشین مثالً یا نوشین خاله بگو بهشون جاش به، هستن شارز با برات قدرچه

 .زنممی
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 بین در ،کردمی نگاه را کاوه رفتن که دلیار. رفت در سمت به دلیار جانب از جوابی گرفتن بدون و زد لبخندی بعد

 :زد صدا را او راه

 ؟کاوه -

 :گفت مهربانی با. برگشت عقب به و ایستاد

 ؟لهب -

 .ازت ممنونم -

 کیهت تخت تاج به، کاوه رفتن با دلیار. بود چه برای تشکر این دانستمی خودش. شد خارج اتاق از و زد لبخندی

 افکارش در. کردمی فکر، شد زده امروز که هاییحرف به، شدمی پخش تنش در که دردی به توجه بدون و داد

 سر و شوخی س*ـو هــ دلیار.شد اتاق وارد خیس هایچشم با پریچهر دنبالش به و درآمد صدای که بود غرق

 :گفت سردی لحن با و کرد سخت را اشچهره. بود کرده را پریچهر گذاشتن سر به

 .نیومدی اومدی ترجلو قدم یه -

 :گفت لکنت با. شد گرد تعجب از چشمانش و خورد جا دلیار لحن از پریچهر

 ؟نزد حرف باهات... کاوه... کا... مگه... مــ -

 .کنهنمی عوض رو چیزی اون هایحرف ولی؛ زد حرف چرا -

 :گفت پکر و شد مغموم اشچهره باره دو پری

 ؟چرا آخه -

 :وگفت کرد پنهان را خبیثش لبخند دلیار
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 بعد؛ کن تمیز رو مماخت این برو اول. بشی نزدیک بهم بذارم عمراً آویزونه دماغت از که یازدهی خط این با -

. زنب حرف من با بیا وقت اون، شد آدمیزاد مثل اتقیافه وقتی. کردم وحشت کن پاک رو چشمت دور یسیاه این

 .ندارم دراکوال توِ با حرفی هیچ من

 یچهره دیدن با دلیار، مقابل در اما؛ کردنمی درک را او هایحرف معنی. بود شده خیره دلیار به متعجب پریچهر

 به و شد باز هایشاخم ناگهان. فهمید را دلیار منظور دقیقه چند از بعد پریچهر. خندیدمی او به دلش در پریچهر

 :گفت او به عصبانیت با قبلی حالت همان حفظ با دلیار. کرد بغل محکم را او و رفت دلیار طرف

 ؟شدی من آویزون کوآال عین چیه؟ ها -

 !دلیار گلی خیلی -

 !بگو جدید چیز یه، دونممی -

 !ایش -

 : گفت و گرفت محکم را او دستان. کشید بیرون آغوشش از را دلیار پریچهر

 ؟بخشیدی رو من واقعاً دلیار -

 :گفت پریچهر به و انداخت پایین رو سرش. پریچهر نه کردمی خواهی عذر باید او. کشید خجالت

 .نبود درست اصالً رفتارم، ببخشی رو من باید تو نه -

 :گفت و زد دلیار شانه هب آرامی ضربه و زد لبخندی پریچهر

 !دخی بیخی -

 !هان -
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 !بله بگو، نه هان تربیتبی -

 ؟نفهمیدم گفتی چی کوفت -

 !دختر خیالبی یعنی بابا ای -

 .معوجت و کج اصطالحات اون با گمشو -

 !گوهر پر اصطالحات این و منم. بخواد هم دلت -

 .کنی تعریف خودت از خودت اینکه مگه -

 زد خندلب او به. باشد خواهر یک مثل برایش تونستمی پریچهر. انداخت نگاهی پریچهر به لیارد. خندیدند دو هر

 :وگفت کرد دراز را دستش و

 ؟دوستیم -

 :گفت و گرفت محکم رو دستم

 ! دوستیم -

*** 

 جلب را ردلیا اعتماد توانسته اینکه از بود خوشحال. بود لبانش روی هنوز لبخندش. آمد بیرون دلیار اتاق از کاوه

 در وقتی. است کرده احاطه را اطرافش درد و غم حصار که بود شاد و مهربان دختر یک دلیار نظرش از. کند

 به! دبو آیینه یک مثل درست دلیار چشمان، ببیند را دردش و غم توانستمی وضوح به، کردمی نگاه چشماش

 :گفت او به و رفت پریچهر طرف

 .پیشش برو راهه به رو اوضاع -
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 رفط به و کشید عمیقی نفس کاوه. رفت دلیار اتاق سمت به و داد تکان سری. درخشید خوشی از پری چشمان

 ردک باز را اتاقش در. بود گرفته فرا را وجودش بزرگغمی پیش لحظه چند خوشحالی برخالف. رفت خودش اتاق

 به هم با قدیمی خاطرات تمام. ایستاد آن زیر لباس با و کرد باز را دوش. رفت حمام سمت به راست یک و

 ودب فهمیده خود او و کشیدمی شعله جانش در بزرگ غمی. دانستنمی را دلیلش کاوه و بودند آورده هجوم ذهنش

 .کندمی ذوب را وجودش و شده ورترشعله غم این دلیار دیدن از بعد که

 کتاب صفحات آرام آرام. کشید بیرون یکتاب. رفت اتاقش یکتابخانه سمت به راست یک. آمد بیرون که حمام از

 روی را آن و برداشت را عکس. رسید نظر مورد صفحه به باالخره. دارد دست در مقدسی شئ انگار؛ زدمی ورق را

 رد چیزی. شود راه به رو چیز همه روزی شاید که داشت امیدی اندک هنوز او، هاامیدی نا تمام با. گذاشت قلبش

 !اوست نجات فرشته دلیار که گفتمی وجودش

 کردن استراحت از تریمهم کارهای او ولی؛ بود بریده را امانش سردرد. گذاشت جایش سر و بوسید را عکس

 .رفت هم در هایشاخم پیش ساعت چند یادآوری با. رفت بیرون اتاق از و خورد آب بدون مسکنی قرص. داشت

 :غرید خود با لب زیر

 !رو من اون یا کشممی رو اون من یا آخرش اوف. کرد داغون رو لباسم نفهم -

 .افتاد راه به خروجی در سمت به بعد

*** 

 :دلیار

 خب ولی؛ بود شده بهتر خیلی بدنم هایزخم مدت این تو. گذشتمی بودم اومده هوش به که زمانی از روز 0 -0

 چی هر. بمونم تخت تو بودم مجبور هم من و بود نشده خوب هنوز بودنش عمیق خاطر به هاسوختگی جای

 کمی برام غریبه منِ با رفتارهاشون این دلیل هنوز چه اگر، شدمی بیشتر بهشون نسبت اعتمادم، گذشتمی
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 در ایدش. باشم بین خوش شده که اونجایی تا و کنم مبارزه بدبینی حس این با که کردم سعی ولی؛ بود مجهول

 عتمادا جز ایچاره گیرممی نظر زیر رو جوانب تمام وقتی ولی ؛برسه نظر به لوحانه ساده خیلی کارم این اول نگاه

 این تو گذشته اون از. ندارم موندن برای جایی و شناسمنمی رو کسی، غریب شهرِ این تو من. بینمنمی کردن

 .بودم ندیده ازشون چیزی محبت و احترام از غیر و کرده گرم رو دلم ته رفتارشون روز چند

 ینسبت هیچ و بودم غریبه پشت هفت هااون با من که انگار نه انگار، کردندمی برخورد باهام گرم خون خیلی

 ییمهن به که کردممی رو امسعی تموم ولی؛ ترسیدممی شون محبت از پر رفتار این از کم یه. نداشتم باهاشون

 پی رونمد ترس به تا نمک برخوردصمیمی خودشون مثل منم، هست امکانش که جاییاون تا و کنم فکر لیوان پر

 . عقله شرط احتیاط. نبرند

 پری. نمک برقرار باهاشون خوبی رابطه بودم تونسته، داشتن باهام که خوبی رفتار یواسطه به روز چند همین تو

 ازم سالی 0 -0 انگار نه انگار که جوریه رفتارش. برام ترهبزرگ خواهر مثل کردممی حس. بود خوبی خیلی دختر

 امهخانواد به وقتی. بود گذشته خاطرات کردمی اذیتم که چیزی تنها. کنممی راحتی احساس باهاش. هتربزرگ

 متوننمی دارم من که اوضاعی این با که دونستممی هم طرفی از ولی؛ کردمی پر رو وجودم همه غم کردممی فکر

 .کنم کاری هیچ

 یه با که زمانی کالً، گرفت امخنده. شد وارد جدی فهقیا با پری. شد باز در دفعه یه که بودم خودم حال تو

 شکلک براش دخترها چشم از دور من قدرچه که بماند. بود جدی اشقیافه و برخورد، شدمی اتاق وارد خدمتکار

 با. اومدمی در خجالتم از حسابی شدیممی تنها وقتی و ذاشتنمی کم هم اون البته. بخنده تا آوردممی در

 رفت بهم توپ غره چشم یه. کنم اذیتش خواممی فهمید. شدم خیره بهش زدمی موج توش خنده که چشمایی

 :گفت جدی لحن با من به رو و داد تکون تأسف نشانه به سری. شد ترعمیق امخنده که

 .کنید میل تا آوردم رو شامتون جوان بانوی -

 :گفتم مسخره وبه زدم لبخندی
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 .کنم تناول اینجانب تا اید آورده را من شام که جوان مهنی بانوی دارم را تشکر کمال -

 دخترخدمتکاری تا دو زهرا و مریم به نگاهم! قرمزه اوضاع اوه اوه اوه. بود شده قرمز صورتش. کردم نگاه بهش

 ولی؛ دبو پایین سرشون. افتاد، بِدَن انجام رو من کارهای و باشند زنگ به گوش پری قول به همیشه بود قرار که

 :گفتم و کردم نگاش مظلوم. خندنمی دارن بود معلوم؛ لرزیدمی هاشونونهش

 .خورهمی رو من االن خودش وگرنه کنم eating من تا بیارید رو شام. ببخشید خب -

 هی دیدم تعجب کمال در که بودم پری العمل عکس منتظر. خنده زیر زدن پقی شون دو هر حرف این گفتن با

 این فتمگ خودم با که بستمی رگبار به رو من آنچنان، قبل دفعات که بخورم قسم حاضرم یعنی؛ زد ملیح لبخند

 یعنی ؛کشهمی رو من قتل نقشه ملیحش لبخند این پشت کنم فکر االن ولی؛ طرفم کنهمی پرت خمپاره دفعه

 !ندارم شک

 :گفت و کرد زهرا و مریم به رو پری

 !شد سرد؛ بیارید رو بانو شام -

 رو خودم خدایا! طوفان از قبل آرامش یعنی این. ترسوندمی رو من سکوتش. رفتن و کردن اطاعت هم هااون

 ناهار که نبود معلوم و بود پوش در غذا ظرف روی. شدن اتاق وارد چرخدار میز یه با زهرا و مریم! بهت سپردم

 بانوی و متانت دیگه وقت اون که بخورم قورباغه نکنه مجبور رو من خدایا. دادم قورت زور به رو دهنم آب. چیه

 خرده زدنم حرف لحن این به قدرچه. بود اینجا مامان کاشکی! رسممی رو حسابش و کنار ذارممی رو بودن جوان

 ! کن رفتار ترخانم گفتمی و گرفتمی

 رایب آشی چه دختر این که دونهمی خدا فقط. کردمی نگام خباثت با که دوختم پری به رو نگاهم و کشیدم آهی

 مینه الهی! پری بزنی جیگر جِز الهی! بزنم ناقص سکته بود نزدیک برداشت که رو پوش در! پخته بیچاره منِ

 ...الهی! شی کچل الهی! بیاره هوو سرت عاشقته فهمیدم که سپهری
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 الح یراخ روز چند چون ولی؛ کنید مصرف ساز خون هایغذا باید شما وحدانی دکتر سفارش بنابر جوان بانوی -

 هب توجه با االن ولی؛ شد خودداری شما به غذا این دادن از، بود سنگین شما برای غذا این و نبود مساعد شما

 .ببرید لذت غذاتون از تونیدمی راحت خیال با شما و نیست مشکلی بهبودیه به رو شما حال اینکه

 پس. کردم غذا ظرف به اینهمنزجرا نگاه! ممیار در رو هاتچشم خودم! پررو بزن حرف قلم لفظ اتعمه برای برو

 به برسه چه، زدمی بهم رو حالم هم بوش حتی. دادمی من تحویل ژکوند لبخند هی که بود چی دردش بگو

 خنده از پر نگاه به دوختم رو خشمگینم نگاه! اَه؛ خورممی خون دارم آشامخون مثل کردممی احساس. خوردنش

 :گفتم جدیت با پری

 !ببریدش؛ خورممین من -

 .کنید میل هستید مجبور شما مورد این خصوص در. کنم اطاعت تونمنمی ولی خواممی عذر -

 ؤالس زیر رو رئیسیت تَخم و اخم و جدیت این جوری چه ببین حاال؟! نه کنی تالفی خواستیمی، اینجوریه آهان

 و شدم بلند جست یه با دفعه یه که کرد اهمنگ مشکوک. نموند دور پری نگاه از که زدم بدجنسی لبخند. برممی

 یشترب خیلی دوزش پری کار تالفی هیجان. نکردم توجهی بهش ولی؛ کشید تیر پهلوم زخم.وایسادم تخت روی

 بسکتبال توپ اندازه چشمای با هم مریم و زهرا. رفت عقب قدم یک و ترسید حرکتم از پری. بود پهلوم درد از

 :گفتم بودم وایساده تخت رو که طور همون. کردنمی نگام

 !رِش....بـَ.....بـِ خورمنمی رو این من -

 .پایین بیاید لطفاً. نیست شما شایسته کار این جوان بانوی -

 کن صبر. گفتمی اششده قفل هایدندون بین از رو هاحرف این. خوریمی حرص وقتی داره لذتی چه! جان ای

 :مگفت و خندیدم! خانم پری کنممی حالیت
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 رطش یه فقط نیست حرفی، بدی من خورد به رو غذا این مشتاقی خیلی هم اگه. خورمنمی من خانوم پری پَر -

 ...که اینه هم اون؛ داره

 بلند و طرفش برگشتم خنده با، کردممی فرار که حالی در. رفتم در سمت به و پایین پریدم تخت از جست یه با

 :گفتم

 !بگیری رو من باید -

 .کرد دنبالم و برداشت رو جیگرها از سیخ دو. کنه رفتار خانمانه باید االن رفت یادش و چسبوند آمپر دیگه پری

 !کنممی حالیت االن دلیار وایسا: پری

 هنوز هاینک وجود با! کنهمی تیکه تیکه ناخوناش با نه که هاشدندون با رو من وایسم اگه خطرناکه اوضاع! خدا یا

 واسشح که جور همون پری. بود رفته سر یکنواختی از امحوصله. رفتم پایین رو هاپله ندهخ با، کردمی درد بدنم

 :کردمی تهدید هاپله باالی همون از، بکنه دنبالم بود پوشیده که سانتی 0 پاشنه کفش با بود

 .نیست پری اسمم ندم خوردت به رو جیگرها این تموم اگه -

 .بده وردمخ به میگی راست اگه سوسکه خاله خب -

 جدید یشهش هاپنجره برای باید جون نوشین شدم مطمئن که کشید بنفشی فرا فوقِ جیغ سوسکه خاله گفتم تا

 که ازیب مارپل طی. دونستممی هم رو چراش. حساسه خیلی سوسکه خاله کلمه این به که دونستممی آخه. بخره

 طرف! اینجوریه اشعالقه ابراز امبچه! سوسکه خاله میگه پری به سپهر که فهمیدم پیش روز 3، دادم انجام

 ! کنهمی سوسک رو مقابلش

 خودم دو با و گذاشتم فرا به پا، پسه هوا دیدم هم من. رسوند هاپله پایین به رو خودش، بود بدبختی هر با پری

 صحبت هم با و بودن نشسته سالن تو وحدانی دکتر و سروش و جون نوشین. رسوندم اصلی سالن به رو
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 من حاال. وایسادن سیخ هابیچاره، من دیدن با و شد جلب شونتوجه ما فریاد و جیغ صدای با که کردنمی

 نگاه که رو بعق. کنم کارچی دونستمنمی خالصه؟ بدم توضیح بهشون وایسم؟ بخندم؟ بگیرم نفس دونستمنمی

 نشون و خط مواسه دور همون زا پری! الفرار و شدم توضیح خیالبی. رسهمی بهم داره پری دیدم کردم

 :کشیدمی

 .خوشکلت چشمای تو کنممی فرو رو هاسیخ همین، بگیرمت وایسا -

 :گفتم بهش و خندیدم منم

 به خودت وقت اون چون، زمین نخوری پوشیدی که نوروزی میرزا هایکفش این با باش خودت مواظب اول تو -

 !خماری تو ذاریمی هم رو نفر یه. مونیمی دل به آرزو. میری کاج

 بعد ،قراره چه از ماجرا بودن فهمیده تقریباً که سروش و دکتر و جون نوشین. شد منفجر عمارت گفتم رو این تا

 ام دهخن هم خودمم. خندیدنمی بلند بلند و بودن افتاده مبل روی خماری تو میره که نفر یه اون و کاج شنیدن از

 متس به و طرف اون کرد شوت حرکت یه با رو هااون و شد کفش خیالیب. چسبوند آمپر دیگه پری. بود گرفته

؛ درسینمی من پای به خب ولی؛ شد بیشتر خیلی دویدنش سرعت! شد پاره زنجیرش خدایا اوه. آورد هجوم من

 .بودم خودم اول نفر همیشه مدرسه دو مسابقات تو چون

 دست هی با همیشه مثل پری و بیمارستانی رنگ صورتی گشاد و گل لباس با من. بود ایمسخره خیلی وضعیت

 ونونش خط برام، داشت که توانی مونده ته با و زدمی نفس نفس پری. کردمی دنبالم دوختخوش شلوار و کت

 :کشیدمی

 .کن فرض مرده رو خودت، نرسه بهت دستم اینکه مگر دلیار -

 .بخورم رو تو بدمزه حلوای نباشم مجبور که باشه خودت به حواست اول تو -

 !دلیار -
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 ؟جان -

 !کشمتمی -

 ...وگرنه بکن رو کار این حتماً تونستی اگه -

 ؟چی وگرنه -

 !دربیا پرواز به آسمان آغوش در -

 بهخو باز. بود سپهرخان از استعاره هم آسمان این. شممی پلید زیادی هاموقع بعضی که بگردم خودم دور الهی

 .رفتمی خانم پری آبروی نداره ربطی من به البته .رفتمی آبروم وگرنه نیست خودش

 مداشت. نبود هم ماجرا کن ول اَه. نداشتم هم کشیدن نفس جون دیگه بودیم دویده هم دنبال بس از، بگذریم

 خشپ بود نزدیک. ستون به خوردم یهو که، داره فاصله باهام قدرچه پری که ببینم کردممی نگاه رو سرم پشت

 که ادافت زود اتفاق این قدر این. کشید خودش سمت به و گرفت محکم رو من هاییدست دفعه یه که بشم زمین

 هوی خونه ستون کردممی فکر که بودم هنگ لحظه اون تو قدر این. نکرد پیدا پردازشش برای فرصتی ذهنم

. تمنتونس که دمبرگر پری طرف به خواستم و دادم تکون رو سرم گیجی با. گرفته رو من و بیرون زده هاشدست

 .ردمک سکته که کنم نگاه ستون به باره دو برگشتم. کردم جمع رو حواسم! داره دست ستونِ انگار جدی جدی نه

 کیوم آی مواقع بعضی! کنند سرم تو خاک؟! دیدم ستون جای رو کاوه من جوری چه! است کاوه کهاین! من خدای

 :تگف بهم مهربونی با و زد قشنگ لبخند یه که ردمکمی نگاه بهش داشتم. میشه اسپیروژیر جلبک حد در

 ؟خوبی -

 دهش مرگم چه دونمنمی اَه. دادمی دلگرمی بهم صداش. بود آشنا برام صداش. بودم بهش خیره همچنان من ولی

 ؟چیه این خدا؟ میشم اینجوری کاوه دیدن با که
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 :گفت و پایین آورد رو سرش، دمنمی جواب دید وقتی کاوه

 ؟خورده رو زبونت وشهم خانم -

 حس ینا از. نزدیکی این از ترسممی! نشه نزدیک بهم قدر این گفتممی بهش کاشکی. میشم دیوونه دارم خدایا

 ریعس! خدا وای! نامحرمه یه اون که افتاد یادم تازه! نبود جایز دیگه! ترسممی چیه نیست معلوم که ناشناخته

 افماطر به گیجی حالت با. اومدم بیرون هاشدست حصار از و کردم باز کامل، بود باز نیمه که رو هاشدست حلقه

 :پرسید مشکوک. شدم دستپاچه فهمید کاوه. کردممی نگاه

 ؟ دلیار شده چیزی -

 بهش دلبخن با و کشیدم عمیقی نفس. کنم متمرکز رو ذهنم کردم سعی. زدن گند با بود مساوی دیگه حرکت یه

 :گفتم شیطنت با و کردم نگاه

 .برید رو نفسم سوسکه خاله ولی؛ نه که موشه خانم واهلل -

 ور پری کامالً اوه. دیدم قدمیم چند فاصله در رو پری و برگشتم هم من. کرد نگاه سرم پشت به و خندید کاوه

 کنزدی بهم بود وآمد رفت در کاوه و من بین آمیزش شیطنت نگاه که حالی در و لبخند با. بودم کرده فراموش

 :میشد

 ؟آره سوسکه خاله میگی من به حاال -

 .رفتم عقب من متقابالً و جلو اومد کم یه

 .کنه خراب رو تو و من دوستی خوادمی. گفته دروغ سوسکه خاله گممی بهت گفته کی هر خدا به نه -

 ...دیگه قدم یه

 ...خانوم دلیار جستی بار یه -
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 ...دیگه قدم یه

 ...خانوم دلیار جستی بار دو -

 مانع و گرفت رو هامشونه دستی ولی؛ رفتم عقب ترس از که برداشت دیگه قدم یه. بود قدمیم دو فاصله تو االن

 .شد من حرکت از

 :گفت اومدن وابرو چشم و خنده با و رسوند بهم رو خودش و کرد طی هم رو مونده باقی فاصله پری

 ...خانوم دلیار چنگی به آخر -

 :وگفت کرد کاوه به رو خنده با! دمش سرخ. بود کاوه به منظورش! اوه

 .نذاشته برام پایی دیگه. کاوه گرفتیش شد خوب -

 :گفت و خندید کاوه

 ؟طور چه -

 !ستساله 3 -3 هایبچه انگار، بدم خوردش به غذا تا دویدم دنبالش رو عمارت کل بابا هیچی -

 :گفت حال همون در و کرد هدایت خوری ناهار میز طرف به رو من دستش با کاوه

 .خورهنمی جوری چه دلیار ببینم بیارید رو غذا اون حاال -

 لو چسبیده باباش ارث مثل رو من که هم کاوه این. معنیهبی براشون حیا و شرم کالً! کردما گیری عجب خدایا

 ؟جون ننوشی! عالم خاک وای... جو نوشین اگه. زنهمی ژکوند لبخند هی که ورپریده پریِ اون از هم اون، کنهنمی

 به برسه چه نموند روم هم اسمش آبرو از دیگه. نبود کس هیچ از خبر ولی کردم نگاه رو اطراف سرعت با

 با! ادبابی. بکوبم بهم رو دوتاشون یکله خوادمی دلم؟ کنهمی من به راجع فکری چه جون نوشین حاال! داشتنش
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 پشت از. کردم حرکت ناهارخوری میز طرف به و زدم پس رو کاوه دست بود مشهود رفتارم در کامالً که حرصی

 :گفتمی خنده با که شنیدم رو پری صدای سرم

 !اوصاف این با بخوری هم رو من ترسممی؛ خوردن برای داری هم ایعجله چه جونم ای -

 پرید شدهن آب کنم فکر. افتاد سرفه به که رفتم پری به توپ غره چشم یه برگشتم. خندیدن کاوه و خودش بعد

 و هکرد جمع رو اشخنده دیدم که کردم کاوه به هم نگاهی نیم. نندازه دست رو من باشه اون تا حقشه. گلوش تو

 الاص و کردمی نگاه پری و من به چشمی زیر داشت آخه. میره ور گوشیش با الکی داره تابلویی خیلی طرز به

 !جذبه جونم. گرفت امخنده. نداشت گوشیش صفحه به توجهی

 جیگر از من خدایا. افتادم بدبختیم یاد تازه. گذاشت جلوم رو غذا دیس پری. نشستیم میز پشت تامون هرسه

 :گفتم و کردم نگاه بهش منزجرانه! متنفرم

 .بخورم تونمنمی اصال. نکن مجبورم خدا رو تو، ندارم دوست من -

 .وئهدار جور یه هم این. باشه داشته دوست رو داروهاش نباید همیشه که آدم -

. خورممی خون دارم کنممی احساس واقعا ولی؛ درست حرفش. بود زده رو حرف این که کردم کاوه به نگاهی

 خدایا یوا؟چه هااین به؛ باشم لوس میاد خوشم، لوسم اصالً! لوسیه دختر چه بگن بذار درک به. نمیاد خوشم اصالً

 به سری سرتقانه. بندمشونمی رگبار به دلم تو دارم من که نگفتن چیزی که هااین. کردم پیدا درگیری خود

 :گفتم و دادم تکون نه معنای

 مدمی ترجیح، رسیمی آرزوهات تمام به بخوری رو اشتیکه یه اگه بگن اگه حتی! باشه خوادمی چی هر حاال -

. نیمک زندگی آفتابه تو بریم هم با و کنه برآورده رو آرزوهام مثالً قراره که بمونم دمی و شاخبی غول همون منتظر

 !واهلل



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 162 

 بونز تا که بگم تونستممی جرئت به و عقب بود برده رو سرش که پری. ترکید بمب مثل چیزی یه دفعه یه

 کاوه! خالی حسابی سپهر جای! خدا رو تو کن نگاش؟ خندهمی جوری این دختر یه آخه. دیدم رو کوچیکش

 وت ادبیاتم! آقاوارانه اوه! خندهمی آقاوارانه چه! امبچه بگردم. دلرزیمی هاششونه و پایین بود انداخته رو سرش

 خرده هاشونبچه کار به مدام که هامامان این مثل شدم خدا وای. کنه رفتار خانماتر یکم پری حداقل! حلقم

 .گیرندمی

 ریپ کنه جمع رو اشخنده اومدمی تا کاوه خدا بنده ولی؛ کنند تموم رو شونخنده شاید، کردم شوننگاه کم یه

 و حرصی کامالً چون نداشت خنده حرفم اصالً کردممی فکر هم چی هر! نو از روز دوباره و اومدمی ابرو و چشم یه

 وچیکک لبخند یه. من به نه خندیدمی دیوارم ترک به بگه هااین به باید مامانم کنم فکر. بود شده ادا خشم پراز

 :گفتم و زدم

 ؟خندیدمی چی به، خدا رو تو بسه -

. بود مشکوک شونیهویی سکوت این.کردن نگاه بهم تعجب با و شدن ساکت شون دو هر حرفم این با

 :گفت پری. کردم نگاشون موشکافانه

 .خندیدم همین برای، اومد یادم چیزی تو هایحرف با من! آهان... چیزه -

 و کردید نگاه هم به تون دو هر که کردییم فکر شما که کردمی فکر چیزی همون به هم کاوه آقا وقت اون -

 ؟خنده زیر زدید

 تو دشای قبال. گممی صراحت به رو شده ناراحتیم باعث که چیزی هر، شممی عصبانی وقتی که آدمیم من کالً

 اوهک هایحرف از که جور این چون. بگذرم اطرافم هایاتفاق کنار از ساده تونستمنمی االن ولی؛ ریختممی خودم

 یه، بدونه رو رفتارم دلیل کردمی سعی کاوه چی هر. بودم شده اعتمادبی هم و شکاک هم من، بود شده تگیرمدس

 شاید ؛گفتممی روزی یه شاید. بذارم دستشون کف رو چیز همه برم االن تونستمنمی. رفتممی در زیرش از جور
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 این دونستممی خودم. شدمی طرف بر باید که بود من اعتمادیبی و شک حس این مهم االن. وقت هیچ هم

 ...اگه شاید. دادممی خودم به رو حق دلم ته ولی؛ کنهمی اذیت خیلی رو بیمار فرد اطرافیان، بیماری

 :گفت مهربونی با و زدآرومی لبخند کاوه که بودم شونتوجیه منتظر. مهمه االن فقط؛ خیالبی اوف

 یادمون تو حرف این با که جادو چراغ غول به راجع داشتیم گذشته از یخانوادگ یخاطره یه ما. باش آروم دلیار -

 حتی.بیاد نبیرو غولش تا آوردیم سرش تونستیممی که بالیی هر، داشتیم انباری تو نفتی چراغ یه راستش. اومد

 یه تیشآ حرارت با بود نفت توش که هم نفتی چراغ. بیرون بیاد و بسوزه توش غول تا گذاشتیم آتیش رو رو اون

 .سوخت انباری وسایل کل و ترکید دفعه

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس پری

 ...که بودیم خنگ قدرچه بینممی کنممی فکر وقتی دلیار آره -

 :وگفت حرفش وسط پرید کاوه

 !من جون از دور البته -

 :گفت و کرد نازک کاوه برای چشمی پشت و گفت ایشی پری

 نک ول هم ماجرا این از بعد تازه. هست چراغه اون داخل چیزی کردیممی فکر که مگفتمی داشتم! تحفه ایش -

 ...شا این آخر در خب ولی. زده آتیش رو انباریمون همین خاطر به شده عصبانی غوله گفتیممی نبودیم

 :گفت و کرد قطع رو پری حرف سریع کاوه

 در مونخجالت از حسابی ترهابزرگ رنهوگ نگرفت آتیش خونه کل که آوردیم شانس آخر در دیگه بله -

 .اومدنمی
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 ندلبخ و داد بیرون صدا پر رو بازدمش هم پری. زد چشمکی و کرد پری به نگاهی حرفش شدم تموم از بعد کاوه

 ماجرای. زدم بهشون لبخندی! چلچلراغ سپهر آقا چشم اصال نه! روشن سپهر آقا چشم. زد کاوه به دندونی 33

 هداشت شک کس همه و چیز همه به بده خیلی. بده نجاتم مزخرف حس ازاین بکش رو من ایاخد وای. بود جالبی

 وحیر مشکل من! همینه حقیقت. بدم نجات بیماری این از رو خودم تونممی من، بکنم رو تالشم باید. باشی

 .بودم خودم کنه کمک بهم تونستمی که کسی اولین کاوه قول به و داشتم

 :گفت خنده با کاوه که کردم نگاه بهش ایسکته. شد گرفته جلوم لقمه یه هدفع که بودم فکر تو

 !ناقابله لقمه یه اشهمه نیست که عزرائیل بابا نترس -

 :گفتم خنده با! پری گیرممی رو حالت. کردمی موننگاه داشت باز نیش با که افتاد پری به نگام

 .ترسیدم همین برای هامچشم جلو اومد یپر چهره لحظه یه. نیست چیزی که عزرائیل بابا نه -

 هم نم، کردمی تیکه تیکه رو من هاشچشم با داشت که کردم نگاه پری به. نگفت چیزی و کردآرومی خنده کاوه

 ؟کنهمی فرقی چه دندونی 33 یا 33 یا حاال. بگیره حرصش بیشتر تا زدم بهش دندونی 33 لبخند یه خیالبی

 مثل مه االن خب ولی؛ همیشه نه البته. بزنم پس رو یکی دست اومدمی بدم. کردم اهنگ کاوه دست تو یلقمه به

 هر به ملتسمانه نگاه. داشتم رو کارم وجدان عذاب عمر یه تا زدممی پس رو کاوه دست اگه که بود شرایطی اون

 :گفتم و انداختم دوشون

 ؟بیارید نوشابه بطری یه برام شهمی فقط خورممی باشه -

 :گفتم فوری. شد گرد تاشون دو ایهچشم

 ؟باشه رو کوچولوش یه فقط، خورمنمی رو اشهمه -
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 کردممی رفک خودم با داشتم و بود شده سیخ به جیگر هایتکه به نگام. بیاره نوشابه برام که رفت و خندید پری

 :اومدم خودم به کاوه صدای با که بخورمشون جوری چه که

 ؟میاد بدت قدر این یعنی -

 ؟میاد بدم که تابلوئه قدر این یعنی -

 :داد ادامه کاوه. گرفت ام خنده هم خودم. خندید دادنم جواب نحوه از کاوه

 ؟داره فرقی چه غذاست آخه. دلیار میگم جدی نه -

 دست بهم بودن آشام خون حس اصالً. میگیره خون بوی دهنم کل کنممی احساس خوردن موقع اشهمه خب -

 .میده

 که انداختم زیر رو سرم. بخونه رو آدم فکر عمق تا خوادمی انگار که هانگاه اون از. کرد بهم دقیقی نگاه کاوه

 :گفت

 ؟بخوری که کردی قبول بدو بدو اون از بعد که شد چی و -

 دتهوجو تو چی دونمنمی که شعورتهبی خود تقصیر اشهمه بگم بهش. بدم بهش جوابی چه حاال سرم تو خاک

 وستد همین برای آشناست برام نگاهت بگم بهش بهتره، نه یا کنهمی مطیع و رام برابرت در رو نم اینطور که

 گمب بهش چی. کردم پیدا رو وجودم تیکه یه کنممی احساس دیدمت وقتی از بگم نه یا. کنم ناراحتت ندارم

 :بدم بهش ایمعقوالنه جواب کردم سعی و شدم خیره نامعلوم ینقطه یه به؟! آخه

 ...ولی؛ کنند کاری به مجبور رو من تونندنمی ببرند رو سرم اگه حتی. دونمنمی -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند
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 حتی، تگرفمی لقمه برام بابایی همیشه وقتی همین خاطر به. کنم رد رو عزیزانم دست تونستمنمی وقت هیچ -

 چی که نداشتم بعدش به کاری. شدمی محسوب عمرم غذای ترین مزه خوش من برای ولی؛ بود هم زهرمار اگه

 نباید رو باشه خدا برکت توش که دستی. نکنم رد رو داده غذا بهم که رو دستی که بود لحظه اون مهم؛ میاد پیش

 یدلیل هر به حاال شخص اون چون؛ میشه برابر صد اهمیتش باشه عزیزانت و اطرافیان دستِ، اون اگه و کرد رد

 اگه حتی. شهمی محسوب مقابل طرف احساسات به توهین جورایی یه دستش زدن پس. داده بهت رو غذا این

 احترام مورد، بد چه خوب چه، احساسات همه من نظر به. باشه ایدیگه حس هر یا تفاوتیبی یا تنفر حس اون

 .هستن

 اوهک. شد کشیدم کنارم صندلی کردم احساس. کردم پاک رو بود صورتم رو که اشکی هایقطره و کردم سکوت

 آرامش بهم رنگش ماشی خوشکل هایچشم. آورد باال رو سرم و گذاشت امچونه زیر رو دستش و نشست کنارم

 بهم نگاهش با همیشه که بابام هایچشم مثل درست. بود تیره سبزِ جنگل یه اعماق مثل هاشچشم رنگ. دادمی

 :بود لباش رو خوشکل لبخند یه و درخشیدمی هاشچشم. کردمی تزریق آرامش

 کنممی افتخار خودم به من. کنه آلوده رو زاللت روح تونهنمی چیزی هیچ که پاک قدراون! پاکی خیلی تو دلیار -

 که هکشمی نفس ایخونه تو خانم دختر این که دارم خوبی شانسی خوش چه و شناسممی رو تو مثل کسی که

 هستن افماطر که کسایی حداقل ولی دونمنمی. باشه تهداش افکاری چنین تو مثل تونهنمی کس هیچ. کشممی من

 زمان سال هزار شاید که دادی یاد بهم رو چیزی امروز تو چون؛ ممنونم ازت خیلی. ندارند فکری طرز چنین

 .کنم درکش و بفهمم خودم تا بردمی

 ستد من به اون که باشم داشته بدی حس باید االن؟ من شدم اینجوری چرا خدایا. نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 دونمنمی. نیست باری و بندبی و س*ـو هــ سر از احساسم قسم خودت به؟ نیست جوری این چرا پس زده

 که دممی اجازه چرا االن پس. کنم حفظ رو پاکیم تا کشیدم زجر قدرچه بودی شاهد که خودت خداجونم! چیه

 هی. کردمنامحرمی هر از دور رو خودم عمر یه که نم. نیستم بدی یبنده که دونیمی خودت؟ بشه نزدیکم کاوه

 اینجاست بدبختی خدایا؟! شده اینجوری چرا االن پس. بود ندیده احدی اتفاقات اون از قبل تا رو موهام از تار
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 هست چیزی هر که دونممی خوب رو این ولی؛ دونممی آشنا یه مثل رو اون جوری یه؟ چیه احساسم دونمنمی که

 !خدا کن کمکم خودت. اشتباهه و ـناه گـ هر از دور به

 بهمون شیطنت با داشت هاشدست تو1upخانواده نوشابه بطری یه با پری. پریدم جا از شخصی سرفه صدای با

 :گفت و گذاشت صندلی کمر پشت رو دستش و خندید کاوه. کردمی نگاه

 ؟نه بکشید رو دلیار کردید قصد امروز انگار شما خانم پری -

 :گفت ساختگی ترس با و رفت عقب قدم هی پری

 ؟!کرد نگاه چپ تونخانم دلیار به میشه تو وجود با مگه -

 قعش که من حس؟ کنهمی فکری چه خودش پیش حاالپری. کشیدم خجالت خیلی. نگفت چیزی و خندید کاوه

 ذهن جوری یه خودت اخدای اوف...که من! تونخانم دلیار گفت، خدا وای؟ کنهمی جوری این پری چرا پس. نیست

 :کشید داد سرم وجدانم حین همین در! آمین! کن هدایت راست راه به رو پری منحرف

 که ریپ! جنابعالیه صندلی کمر پشت دستش که هم دکی آق و نشستین هم جیک تو جیک خان کاوه و تو خب -

 مجنون لیلی شما یشهم مطمئن هیچی که شک کنه نگاه بهتون هم مونگل یه اگه حتی؛ داره رو خودش جای

 .کن برخورد ترسنگین، نذارن صفحه سرت پشت خوایمی اگه حداقل. دارید تشریف

 کردم نگاه. بیرون دادم حرص پر رو نفسم. بود خودم رفتارهای تقصیر. دادممی وجدانم به رو حق تمام واقعا

 همون اب. بود لقمه به نگاش دلبخن با. گرفت طرفم به و برداشت رو لقمه. نشسته قبلیش جای سر کاوه دیدم

 :گفت لبخند

 ؟فکری تو چیه -

 :گفتم و گرفتم دستش از رو لقمه و زدم لبخندی
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 !هیچی -

 چه که کنم رفک این به خواستممی اگه چون؛ گذاشتم دهنم تو دفعه یه رو لقمه و گفتم اهلل بسم. بود لقمه به نگام

. شده خون پر دهنم کل کردممی حس جویدنش موقع! خوردمشمی دیگه سال صد تا عمراً، بخورمش جوری

 بخوام بود زشت.نداشت فایده ولی؛ بدم قورتش تا کردممی فرو دستم تو رو هامناخن. آوردممی باال داشتم

 ودمخ برای پر لیوان یه و شدم ورحمله نوشابه بطری سمت به سریع نبود ایچاره دیگه. بگیرم رو دهنم جلوی

 میقیع نفس و گذاشتم میز رو رو سرم رفت پایین لقمه که همین. کشیدم سر آخر تا رو شهمه نفس ویه ریختم

 باال رو سرم کاوه و پری خنده صدای با. بودم اومده بیرون بلند سر بلند مسابقه یه از انگار. بیاد جا حالم تا کشیدم

 :گفت و مداو سمتم به نگران صورتم دیدن با پری که. زدم بهشون جونیبی لبخند. آوردم

 .پریده رنگت؟ دلیار خوبی -

 .تو و دونممی من بپز هاآش این از برام دیگه بار یه فقط. خوبم بابا آره -

 :گفت گوشم در خنده با بود شده راحت خیالش که پری

 !هستی هم کن گوش حرف چه. اومد خوشم آفرین آفرین -

 .کنه بخیر رو من عاقبت آخر خدا. کردم پوفی. نشست صندلی رو رفت و نشد من ازجانب جوابی منتظر

 جلوم از فوراً پری که رفت نوشابه بطری سمت به دستم. پایین دادم رو دیگه لقمه یه بود بدبختی هر با

 :گفت بهم تشر با و برداشتش

 !گیریمی خون قند؟! خوریمی نوشابه قدرچه، دیگه بسه -

 !دیگه کم یه فقط -

 .بخوری خوادنمی؛ سودشه از بیشتر ضررش انگار ،بخوری جیگر نکرده الزم اصال -
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 :کردمی غر غر خودش با لب زیر

 .کرد تموم رو بطری کل؛ کشهنمی خجالت -

 ردمبگ! زدم رکود یعنی وای. بودم خورده خانواده نوشابه کامل بطری یه با رو جیگر سیخ نصف. گرفت امخنده

 !خودم برای

 :گفت و شد بلند هم کاوه

 .کنی استراحت اتاقت وت بری بهتره -

 ودب رفته هم پری. کردیم حرکت هاپله طرف به هم شادوش دو و نزدیکم اومد کاوه. کردم اعالم رو موافقتم سر با

 هاپله کنار قدی آیینه به چشمم، داشتمبرمی قدم آروم که جور همون. آشپزخونه داخل بذاره رو غذا هایظرف

 به صورتم. بودم شده وحشتناک قدرچه خدایا. کردم نگاه رو خودم و فتمر سمتش به کاوه به توجه بدون. افتاد

 شده نروش العاده فوق رنگم اینقره چشمای. بود سیاه و افتاده گود هم هامچشم زیر و بود سفید وحشتناکی طرز

 چه کاوه و ریپ این. نیار کس هیچ خواب تو هیوالها ازاین خدا وویی. بود تنم که هم بیمارستانی گشاد لباس. بود

 ؟کنندمی تحمل رو من جوری

 تاج مثل جورایی یه عمارت نقشه. دیدم غربی هال تو رو ایسایه کردم احساس که بودم دراکوالییم چهره محو

 من. بود هم عین چیزش همه کالً. بود هم قرینه عمارت غربی و شرقی سمت دو هر دقیقاً یعنی؛ بود محل

. بود تادهاف آیینه تو تصویرش همین برای؛ بود غربی هال تو سایه اون ولی؛ باال مبر شرقی هایپله از خواستممی

 ؟باشه داشته جن اینجا نکنه. ترسیدم خیلی لحظه یه

 ؟نمیای چرا دلیار -

 حالت دیدن با و بود اومده پایین دوباره هاپله از کاوه. بودم ترسیده خیلی. پریدم باال متری دو یه کاوه صدای با

 :گفت نگرانی با من
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 ؟دلیار چیه -

 .دیدم غربی قسمت تو سیاه یسایه یه کردم فکر لحظه یه هیچی -

 خیالش وقتی. بود وآمد رفت در مدام نگاهش. چرخید غربی ضلع سمت به سرعت به کاوه حرفم این گفتن با

 :گفت و کشید عمیقی نفس شد آسوده

 .شدی خیاالتی کنم فکر، دلیار نیست چیزی -

 ...نکنه وای. کردنمی نگاه دقت با جوریاون کاوه که نبود چیزی اگه چون؛ دیدم چیزی یه ودمب مطمئن من

 ؟داره جن اینجا نکنه کاوه وای! هی -

 !ایش. دیگه ترسممی خب مرض. خنده زیر زد بلند کاوه

 :گفت، کردمی هدایت هاپله سمت به رو من که جور همین کاوه

 ؟ترسونیمی رو خودت کیال چرا؟ آخه بود کجا جن دلیار -

 !مطمئنم دیدم چیزی یه من ولی -

 رو خودت. جداست ما دنیای از هااون دنیای چون. شهنمی پیداش ورا و دور این جن، دلیار خیالبی اوف -

 .نترسون خودیبی

 :گفت هم حال همون در. بشم وارد کرد اشاره اشدیگه دست با و کرد باز رو درش کاوه. رسیدیم اتاقم به

 .خوش شبت کن فکر خوب چیزهای به -

 با قح شاید. کشیدم دراز روش و رفتم تخت سمت به؟ بود چی یعنی خدا. بستم رو در و گفتمآرومی بخیر شب

 یحت کشیدم خودم رو کامل رو پتو و ترسیدم. اومد باغ از صدایی یه دفعه یه. ترسیدم الکی من و بوده کاوه
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 کی نفهمیدم تا هاحرف این از و الکیه دادممی دلداری خودم به اشهمه. بشه باز هوا نفوذ راه یه نذاشتم

 .برد خوابم و شد گرم هامچشم

*** 

 :پنجم فصل

 :دلیار

 ؟کجایی؟ دلیار؟ دلیار؟ دلیار -

 :گفتم خودش مثل. بستم حرص با رو کتاب و کردم پوفی

 !پریچهر اینجام -

 :گفت و زد شکمر به رو دستش و سرم باالی اومد بالفاصله پری

 ؟بخواد خدا اگه شدی کر؟ دینمی جواب کنممی صدات چی هر چرا -

 نپایی آوردم آروم رو هاشدست و زدم لبخند یه کردمی نگام اخم با که پری به و شدم بلند مبل روی ازآرومی به

 :گفتم و

 ؟گرفتی گارد چرا حاال. خوندممی کتاب داشتم نبود حواسم. کنند عفو بانو -

 !شدم خر کیاو -

 :گفتم و خندیدم

 ؟داشتی کارم چی نگفتی حاال! جون از دور -

 :گفت و پیشونیش به زد محکم پری



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 172 

 .ذارینمی آدم برای که حواس -

 .نیستم من دودور دَدَر برده رو شما حواس که اون واهلل -

 :گفت و زد بازوم به مشتی پری

 . شو خفه دلیار -

 :گفت و کرد من به نگاهی، باشه اومده یادش چیزی انگار بعد

 ؟نشدی آماده هنوز چرا تو -

 :گفتم و نشستم مبل رو خیالیبی با. شد شروع باز وای

 .بگذره خوش برید شما، نمیام من دلم عزیز؟ باشم داشته رو بحث این تو با باید من دفعه هر پری -

 ؟کنیمی جوری این چرا؛ فهممنمی من -

 خونه تو؟ چیه رسمش؟ چیه اسمش دختر این گننمی؟ چی که شما هایمیلفا وسط بیام شم بلند من خب اوف -

 .کرد قبول هم اون کردم صحبت جون نوشین با. ندارم حوصله خیالبی؟ داره کار چی شما

 :گفت و کرد نگام ناراحت پری

 النا ولی !جون کاوه یا( زد بدجنسی لبخند) جون نوشین یا سروش یا من یا. بود مونیکی قبل هایسری آخه -

 ؟بکنی خوایمی غلطی چه تنهایی، بزرگی این به خونه این تو

 !خوب خوب هایغلط -

 :گفت و زد بازوم به مشتی پری

 .کشهمی رو خودش خاله؟ چی بیاد سرت بالیی دفعه یه اگه. زنممی حرف جدی دارم، تربیتبی یمسخره اه -
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 شما تا مکنمی گرم کامپیوتر با رو سرم من. بابا لخیابی؛ نیست مشکلی گفته خودش جون نوشین من عزیز -

 .بیاید

 ؟نه یا شدی آماده پری -

 وشیدهپ مشکی باریک کراوات با رنگی مشکی دوخت خوش شلوار و کت. برگشتیم طرفش به سروش صدای با

. ودنب کشی و پوش خوش العاده فوق شونهمه که بود این کیاراد خاندان پسرهای مثبت هایویژگی از یکی. بود

 با .پوشیدن جین انگار و میاد بهشون بپوشن هم کردی شلوار و راه راه پیژامه هااین گفتمی که پری قول به

 و کردتعظیمی نیمچه. شد یکی سروش نگاه با نگاهم که آوردم باال رو سرم. گرفت امخنده حرف این یادآوری

 :گفت

 ؟طورهچه حالتون! زیبا بانوهای بر درود -

 :گفت خنده با و سروش سر تو زد و برداشت و کوسن پری ولی؛ کردم اکتفا لبخندی به و نگفتم چیزی من

 رو خودش داره که کن پهن خانمت فی فی برای برو هم رو تورت این. من برادر رو اتکوزه کازه کن جمع برو -

 .زنهمی ودیوار در به

 :گفت کردمی درست رو موهاش داشت که سروش

 دوگرجا یدختره اون خاطر به ببین اهه؟ کنیمی بلند دست ترتبزرگ رو. شدی تربیتبی یلیخ جدیداً پری -

 !نچسب تفلون دختر؛ ببرند رو فی فی اون شور مرده. کردی خراب رو موهام

 راه تو دنبال اردک جوجه عین مهمونی هر تو که فعالً. نیست نچسپ رسهمی نظر به که هم همچنین واهلل -

 .میوفته
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 .داشتم خبر اون هایاتفاق و خانوادگی هایمهمونی جریان از بیش و کم. ساییدمی هم رو رو هاشدندون سروش

 اصلیش اسم واقع در گفتمی که هم فی فی این. بود CIAمامور پا یه خودش برای که پری لطف به هم اون

 ونا من که چون؛ دادمنمی نظری وردم این در من البته. نداره درستی اخالق اصالً گفتمی پری ولی؛ بود فریماه

. نداشتم بهش راجع خوبی حس دلم ته پری هایحرف خاطر به امّا؛ داد نظر شدنمی نشناخته و شناختمنمی رو

 یپر. داده گیر سروش به هم آخر مهمونی تا چند این تو. پسرهاست زنی مخ حال در خدا یهمیشه گفتمی پری

 رس به سر قضیه این سر همیشه خب ولی؛ میارم در رو هاشچشم، بشه دیکنز داداشم به داره جرات میگه که

 .ذاشتمی سروش

 :گفت عصبانی لحن با سروش

 آدم این با آنگوال برم دممی ترجیح! بگیرم رو این رمنمی سیاه سال صد، بمونم اوقولی عزب عمرم آخر تا من -

 االن تا. شو آماده برو کنممی درست رو موهام من تا هم تو. نخوره پرم به دختر این پرِ ولی؛ کنم ازدواج خوارها

 .کردیم دیر خیلی هم

 :گفت خنده با حال همون در و کشوندمی اتاقش سمت به خودش با و گرفت رو من دست پری

 موهاتون به که قدر این پسرها شما اگه بخورم قسم حاضرم من! خوادنمی کردن درست که شوید تا چار اوو -

 !دادمی آلو زرد هسته با هلو االن، بودید رسیده شلغم بوته یه هب، رسیدمی

، یدشن رو پری حرف که سروش؛ کردممی همراهیش سایلنت رو هم من البته؛ خندید بلند حرفش این دنبال به

 سروش. آورد در سروش برای شکلکی و داد خالی جا پری امّا؛ کرد پرت طرفش به و برداشت رو ابریش دمپایی

 .نگفت چیزی و زد لبخندی خواهرش اتحرک به

 فدا یکی اون برای هم جونشون، زدندمی هم کله و سر تو که حال عین در. داشتم دوست رو بینشون یرابطه

 چون و دادن دست از سانحه یه توی رو مادرشون و پدر، سروش داداشش و اون که بود گفته بهم پری. کردندمی

 هاونا سرپرستی که نبوده کسی طرفی از و بوده وابسته خیلی( سروش و پری مامان) خواهرش به جون نوشین
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 الهخ و دایی هااون گفتمی پری البته. کرده قبول رو هاشخواهرزاده سرپرستی جون نوشین، بگیره عهده به رو

 .زنندمی سر بهشون بار دو یکی سالی فقط و کنندمی زندگی کشور از خارج که دارند هم ناتنی

! نه لیو؛ زدم توهم کردم فکر، ایستادم. شنیدم رو نوزادی گریه صدای که رفتممی باال هاپله از داشتم. بگذریم

 نیم و ماه یه از درست و گذشتمی عمارت این به من اومدن از که شدمی ماهی سه نزدیک االن. بود واقعی صدا

 قبول هااون گممی بقیه و پری هب هم چی هر. شنوممی عمارت تو رو نوزادی گریه صدای مدام من گذشته

 یه مگه آخه؛ کنم قبول رو حرفش تونمنمی اصال من ولی! بغلیه همسایه نوزاد صدای گفتمی که پری. کنندنمی

 عمارت این تو صداش اون از ترجالب و بیاد همسایه خونه از صداش که کرده نصب اسپیکر اشحنجره رو نوزاد

 ؟شنومب من فقط و بپیچه بزرگی این به

 تختش لب حرف بدون. شدم اتاقش وارد پری با و رفتم باال رو هاپله مشوش افکاری با. بودم شده خسته اه

 .شدم خیره بهش و نشستم

 :گفت کردمی مرتب رو شالش داشت که حالی ودر کرد بهم نگاهی آیینه داخل از پری

 ؟فکری تو چرا؟ دلیار چیه -

 :گفتم لب زیر، کردممی یباز دستم هایانگشت با که طور همون

 !شنیدم رو گریه صدای دوباره من -

 ؟شمنمی متوجه دلیار گیمی چی -

 :کردم تکرار رو حرفم تربلند بار این

 ؟فهمیدی! شنیدم گریه صدای دوباره من گممی دارم -

 :گفت و گرفت رو هامدست و نشست پام پایین و کند آیینه از دل بود خورده جا عصبانیتم از که پری
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 ...بر اون گفتم که بار یه کنیمی اذیت رو خودت داری دلیار -

 :گفتم کالفگی با. بودم شده خسته اهه! انکار هم باز بگه رو حرفش بقیه نذاشتم

 !کن بس خدا رو تو. زدم توهم نه شدم دیوونه نه من -

 دزدید ازم رو نگاهش. کردم هنگا هاشچشم به. کردمنمی درک رو هاشچشم تو ناراحتیِ. کرد نگام مغموم پری

 :گفت لبخند با و

 !زدی جلبک موندی خونه تو بس از. مهمونی بریم شو آماده -

 :گفتم و زدم لبخندی. کنه عوض رو جو کرد سعی

 یچ خوایمی؟ شهمی شما یکارهچی دختر این گننمی اصالً؟ چی بگم اونجا بیام من آخه! کردی شروع که باز -

 ؟بگی

 رو گردنش که کردم نگاهش. کنه اذیت خوادمی بود معلوم قشنگ. شد خیره بهم و زد باری طنتشی لبخند پری

 :گفت و داد تکون راست و چپ به

 ؟نه مگه، میشه خوب خیلی. خانه کاوه جناب پارتنر میگم خب -

 :فتوگ کرد نازکچشمی پشت که کردم نگاهش اخم با. زنهمی رو خودش حرف پری این گممی من چی هر اوف

 .داره رو هوات همه این؟ میگم دروغ مگه! نکش خجالت! بزن بیا؟ چیه؟ ها -

 ؟شینمی خسته میدی من تحویل رو خزعبالت این تو میاد پیش کاوه بحث وقت هر، کن تمومش پری وای -

 .خانمی نیست خزعبل؛ گممی، بینممی هامچشم با که رو چی هر من واهلل -
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 پری به ایدب زبونی چه با دونمنمی! شد اضافه هم کاوه حاال؛ بود کم گریه اون قضیه. دمش بلند جام از عصبانیت با

 پری به رو! بس و همین دوستیم هم با فقط تا دو ما. نیست وکاوه من بین عشق اسم به چیزی هیچ که کنم حالی

 :گفتم عصبانیت با و کردم

 دوجو به کس هیچ برایسوءتفاهمی هیچ خوامنمی. نشنوم باره این در حرفی دیگه ازت کنممی خواهش پری -

 التماس بهت. این از بیشتر چیزی نه داره رو مهربون حامی یه و خوب دوست یه حکم فقط من برای کاوه. بیاد

 !کن تمومش جا همین رو بحث این کنممی

 :گفت و گرفت رو هامشونه و اومد سمتم به پری

 ؟شیمی عصبانی قدراین عهدف یه چرا! کردم شوخی، باشه خب خیلی -

 .ادبی پیشتفاهمی سوء هیچ خوامنمی. شهمی جدی دفعه یه شوخی شوخی همین تازه. نیست شوخی بحث -

 :گفت و کرد جمع رو اشکوزه کاسه، عصبانیم خیلی دید که پری

 !کنیمی سکته االن باش آروم فقط تو. بگی تو چی هر باشه باشه -

 ذهنم االن ولی؛ کردممی برخورد ترآروم بود ایدیگه وقت هر اگه شاید. دادم مالش رو امسینه قفسه آروم

 در دلش از باید. کشیدم عمیقی نفس. بود شده قوز باال قوز هم پری هایحرف این که بود مشوش قدراون

 :گفتم بهش رو. آوردممی

 .متبخشمی من هم حاال.کردی شروع که بود خودت تقصیر ولی خواممی عذر پری -

 با. شد اج به جا بازوم استخون کنم فکر که زد بازوم به مشتی چنان دفعه یه. کرد نگام شده گرد چشمای با پری

 :گفتم بهش حرص

 !میشه کبود االن؟ داری مرض مگه -
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 :گفت خنده با پری

 دص خواممی، کنهمی باز خودش برای هم پپسی چه! نرفته آدم به هم خواهیت معذرت که ببرن رو شورت مرده -

 !ایش. نبخشی هم سیاه سال

 :شد بلند سروش داد صدای دفعه یه. نگفتم چیزی و خندیدم

 !دختر بجنب. کنیم پهن انداز زیر اونجا بریم باید االن؟ موندی کجا پریچهر -

 :باال برد رو صداش اتاقش همون از متقابالً هم پری

 خط یغصه تو! گذاشته زنبیل براتون جونتون فریماه عوضش در بشم مکان و جابی اگه من. اومدم خبرته چه -

 .بشه چروک نکرده خدای وقت یه نخور رو شلوارت اتوی

 !پری -

 !دیگه اومدم مار زهر -

 :گفت و سمتم برگشت خنده با پری

 !شم راحت شرش از گیرهنمی زن. کنه امتیکه تیکه نیومده این تا برم من -

 :گفتم و خندیدم

 .برو! نکن اذیتش قدر نای، داره ـناه گـ -

 :کرد بغلم محکم و برگشت راه نیمه ولی؛ رفت در سمت به عجله با پری

 ره. بزرگی این به یخونه این تو بذارم رو تو تنها زنهمی شور خیلی دلم! باشیا خودت مواظب جونی دلیار -

 ؟باشه. کن خبرم اومد پیش مشکلی
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 !بگذره خوش برو بزرگ مامان چشم -

 !کنهمی زهرمارم؟ گذرهمی خوش ایکبیری اون جودو با مگه -

 .نداره موردی بقیه، باش سپهر آقا مواظب فقط تو بیخی -

 ؟دلیار -

 ؟جان -

 .باش زود پری -

 دونمیم. انداختم باال رو ابروم و زدم بهش خبیثی لبخند. بزنه رو حرفش یادامه که شد این از مانع سپهر صدای

 با و گذاشتم کمرش پشت رو دستم قاتالنه اقدام هر از گیری جلو برای. کردمی ام خفه %055 تونستمی اگه

 شبرا هم اومدیممی پایین هاپله از داشتیم که حال همون تو. کردم راهنماییش سالن خروجی در سمت به خودم

 :زدم حرف

! ببر ذتل مهمونیت از؛ ذارن فریما این سرسربه رفتی که هم اونجا. شوخیه اشهمه! نشیا دلخور جونم پری ببین -

 هامبل رو نشستن برای جایی اگه فوقش هم تو( کردمی نگام چپی چپ سروش) محفوظه جاش که سروش آقا

 ...تونیمی درعوضش نکردی پیدا

 بود وایساده عمارت بیرون که هم سروش. بزنم رو حرفم یادامه بود منتظر کردمی نگاه بهم مبهم پری

 خنده با و داداشش بغل تو دادم هل رو پری ایمردانه ناجوان حرکت چنان با دفعه یه. دکرمی نگام موشکافانه

 :گفتم

 ...بازه تو برای همیشه خدا آسمون آغوش عوضش در -
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 یه کنهمین خبر حادثه واهلل. شد بلند پری جیغ جیغ و سروش خنده صدای. بستم رو سالن در بالفاصله هم بعدش

 و رکمت رفته رفته پری جیغ صدای؟ دهمی جواب میاد سپهر آقا این. شدم مرگ وونج کشت رو من زد دیدی دفعه

 اشاشاره و شست انگشت. شد متوجهم سروش. شدند ماشین سوار که کردم شوننگاه پنجره از. شدمی کمتر

 دیدم هک دادم تکون دستی و زدم لبخندی! پرفکت معنی به برد باال رو اشدیگه انگشت تا 3 و گذاشت هم ی رو

 !سروش بیچاره؛ خندیدم بلند! سروش یشونه به زد محکم کیفش با پری

 رمستق جااون من و بود شده آماده که بود هفته دو تازه. گرفتم پیش در اتاقم سمت به رو راهم رفتن که هااون

 و داده رو نشکرد آماده و اتاق دکور دستور جون نوشین، شدم عمارت وارد که وقتی از گفتمی پری. بودم شده

 وشت که قبلی اتاق اون با. بود گذاشته تموم سنگ که الحق. داشت ادامه کارهاش پیش هفته دو تا موقع اون از

 اون ینب یعنی. بود رنگ سفید درها بقیه خالف بر، بودم عاشقش. اتاقم در به رسیدم. داشت فرق دنیا یه بودم

 جیدم استاد از مینیاتور یه! بودم روش کاری معرق عاشق. دبو چشم تو خیلی یکی این تیره هایچوب با در همه

 پر اطرافش و بود نشسته زمین روی ماده آهوی که بود آهو تا دو مینیاتور طرح، بودمش دیده قبالً. بود زاده صادق

 رو ماده آهوی دور تا دور نر آهوی هایشاخ. کردمی تماشا رو اون سر پشت از هم نر آهوی. بود پرنده و گل از

 از ماده آهوی اینکه بدون نر آهوی که بود این مفهومش؛ بود شده پوشیده هاگل از انبوهی با ولی؛ بود گرفته

 کار هب طالیی هایرنگ اینکه خصوص به! بود قشنگ طرحش خیلی. کنهمی محافظت اون از باشه خبر با وجودش

 گفتیم پری. بود طالیی رز گل شبیه اتاقم در یدستگیره. بود داده بهش ایکننده خیره زیبایی داخلش یرفته

 .بشه آماده تا بودن گذاشته وقت روش کاری معرق ماهر استاد تا چند

 در رو وقتی. بود کامل سوییت یه مثل، بود بزرگ خیلی اتاقم. کردم باز رو در. بود سفید و گلبهی - طالیی اتاقم تم

 و یطالی هایحریر که رنگ سفید دونفره سلطنتی تخت یه .بود جوری همین هم اتاقم داخل بود آهو عکس اتاقم

 رنگ فیدس کاناپه دست یه، گلبهی و سفید هایکوسن با طالیی تختی رو. بودن آویزون اون باالی سقف از گلبهی

 روی که بود هاییآهو هایمجسمه طرف دو از. بود خوشکل خیلی طرحش آرایشم میز. گلبهی و گرد هایکوسن با

 .ودب ساخته رو آیینه قاب و بود خورده تاب و پیچ هاشونشاخ. گرفتن رو هاآیینه انگار و بودن شده دبلن پا دو
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 وقتی ییعن؛ بود ویترین حالت هااون پشت و رفتنمی کنار کشویی دراور صورت به که داشت آینه سه توالت میز

 رنگ همه آرایشی لوازم انواع همه از. شد باز کهکشانی بین هایچاله سیاه اندازه دهنم دیدم رو هاآیینه پشت

 کرم هی من آرایش حداکثر هااتفاق این از قبل. دونستمنمی هم رو هاشونبعضی اسم من حتی. بودند خریده برام

 که زنهمی غر بیچاره منِ جون به قدرچه هم پری. کنم استفاده ازشون نبودم بلد اصال. بود سرمه یه و آفتاب ضد

 .کنم آرایش نبودم بلد من بود حقیقت ولی؟ نباشه بلد کردن آرایش دختر دهمی نیمع چه دختری تو

 ضلع هی. گرفتم اشتباهش لباس فروشگاه با بار اولین من که بود اتاقم دیواری کمد اتاقم بخش ترینعجیب

 چه لباس دست 355 – 005 بر قریب و داشت قشنگی پردازی نور که بود ایشیشه دیواری کمد کال اتاقم

. دشمی پیدا داخلش کفشی جور همه و بود ایشیشه هم پایینیش هایکشو. بود توش... و مانتو چه مجلسی

 .بود اماندازه هم همش که بود این به جالبیش

. بودند اتاقم جزایا بقیه قشنگ تابلوی تا چند و سفید تاپ لپ یه، رنگ سفید سیستم با گلبهی کامپیوتر میز یه

 رامب غریبه منِ برای شونتجمالت همه این دلیل! تاپ لپ هم بگیرن کامپیوتر هم داشت تیضرور چه دونمنمی

 یبعض. بکنم پاشی و ریخت همچین غریبه یه برای اومدمنمی وقت هیچ بودم من اگه راستش خب. بود مبهم

 انگار؛ دهیم دست بهم حقارت احساس! متنفرم حس این از من و میشه ترحم بهم داره کنممی احساس هاوقت

 هااین گفتمی. نداشت حد که کرد دعوام چنانآن زدم پری به رو حرف همین که بار یه. دنمی صدقه بهم دارن

 این برام همین برای و میدونه دخترش مثل رو من جون نوشین. دارم من که خودیهبی و الکی فکرهای اشهمه

 در ونبیر کشید آشغال مشت یه وسط از رو من اون. بودم رمتنف طبقاتی اختالف این از من ولی؛ کنهمی رو کارها

 رو خانواده این دختر جای تونمنمی وقت هیچ نخوام چه بخوام چه من. بوده شده بزرگ قو پر تو دخترش حالی

 ؟کنم جبران رو شون محبت همه این تونممی جوری چه دونمنمی اصال. کنم پر

 از پری که ایدفعه تنها! جونم ای. انداختم تخت روی رو خودم و اشتمبرد رو شالم خیال و فکر همه این از خسته

 خرس تا دو این عاشق من تجمالت همه اون از جدا. بود مورد یه همین تو کرد استفاده درست معیوبش مغز

 صورتی نیکیشو سفید یکیشون. بودن خودم اندازه هم درست. بود گرفته برام پری که بودم شاسخینی پشمالو
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 نای فعالم درون کودک باالخره. باهاشون کردممی حال! پشمک دومی پنبه بودم گذاشته رو اولی اسم.کمرنگ

 هم. ام شبونه هایگریه همدم. بودند جونبی عروسک تا دو همین دلخوشیم تنها! خورهمی دردم به جاها جور

 .بودن گل خیلی! رازم

 :گفتم هستند ایزنده آدمای انگار بهشون رو و نشوندم رو دوتاشون

 نکنه. شنوممی گریه صدای خودم هایگوش با من ولی؟ زدم توهم من کنیدمی فکر هم شما؟ چیه شما نظر -

 هامکابوس خدا شب هر شاهدید که خودتون؟ کنم کارچی باشه داشته اگه؟! باشه داشته جن واقعا اینجا

 ...اگـ دهمی دست بهم داره دیوونگی احساس گهدی! نداره اثری هم کاوه بخشِ آرام هایقرص این. ندارهتمومی

*** 

 :ششم فصل

 جن و روح فکر تو چون. بود پیچیده عمارت کل تو نوزاد گریه صدای هم باز. کنممی خواهش خدایا! نه دوباره

، ممونیم زنده یا میرممی یا فوقش؛ چیه به چی بفهمم باید امروز من. پریدم باال متری ده یه صدا شنیدن با بودم

 ؟مردن برای ایهعجله چه حاال! اولی تا ترمموافق دومش گزینه با البته

 رو سکوت گریه صدای و بود رفته فرو مطلق سکوت در عمارت. بیرون رفتم و انداختم سرم روی رو شالم سریع

 متس از اصد. کردم گوش دقت با و اومدم پایین هاپله از. بود قبل دفعات از تربلند دفعه این صدا. شکستمی

 نداده رو عمارت سمت اون به رفتن اجازه بهم جون نوشین؟ نرم؟ برم؟ کنم کارچی خدایا. اومدمی غربی ضلع

 موقع ههمیش واقع در! نرم غربی ضلع به که بود مراقبم پری هم همیشه! بود ممنوع اونجا به رفتن! وقت هیچ، بود

 یستن مراقبم کسی دیگه که االن! خودشه... اینبار ولی؛ نباشم تنها تا موندمی پیشم یکی هامهمونی جور این

 .کنم پیدا نجاتسردرگمی این از تا غربی بخش برم راحت تونممی
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. بودم کرده گیر نرفتن و رفتن راهی دو بین. کردممی نگاه رو باال پایین از، رفتم غربی ضلع هایپله سمت به

 بالیی اگه! اوایس... گذاشتم پله اولین روی قدم و گفتم اهلل بسم. تپیدمی واردیوانه قبلم و بودم گرفته استرس

 فرد روزهای فقط که هم خدمتکارها است دوشنبه امروز! خدایا! نیست اینجا که هم کس هیچ؟ چی بیاد سرم

 !خشکم یکله و خودمم فقط یعنی این؛ میان

! باغه تو که هم رمضون مش! آها! بودن توخونه که دخترهاش و گوهر! شد روشن دلم تو امیدی نوری ناگهان

 !ایول

 تا ود و گوهر.شد اخم به تبدیل سریع موضوعی آوری یاد با که بشینه هاملب رو اومد لبخندی هااون آوری یاد با

؛ کردنمی آشپزی جون نوشین خونه تو پیش سال 01 -06 از و بودن الل و کر زادی مادر، کبری و کوکب،دخترش

 دوسش خیلی و بود اینجا مهربون باغبون که هم رمضون مش. بودن اینجا ناپذیر جدایی عضو پری قول به

 و بود پیر خیلی اون ولی؛ کردممی رو داشتنش آرزوی همیشه و نداشتم وقت هیچ که بود پدربزرگی جای! داشتم

 بخواد تا فهمیدمی هم اگه فوقش، فهمیدمی اومدمی سرم بالیی اگه عمراً. ذاشتمی سمعک هاشگوش تو

 .بودم شتافته ایزدی رحمت به بهم برسونه رو خودش

 رمب هم دریا کنار بخوام اگه حتی شانسم این با من! من دارم شانسی عجب خدایی. گرفت امخنده ترس اوج در

 !خدا! ببرم آفتابه یه خودم با باید

 این فتنگ با! زنگ زنگی یا رومرومی یا دیگه میاد پیش چیزی یه، دلیار خیالبی. کنم متمرکز رو ذهنم کردم سعی

 کلمه واقعی معنای به. شدمی ترواضح و واضح صدا رفتممی باالتر چی هر. رفتممی باال رو هاپله آروم، حرف

 لعض وسایل یهمه، بود خوشکل و روشن رنگ چیزش همه که شرقی ضلع برخالف. رسیدم هال به. بودم گرخیده

 تیح دادنمی اجازه که داشت ضخامت قدراون بود شده وصل که هم هاییپرده حتی. بود گرفته خاک و تیره غربی

! اشتد ترسناکی البته و گرفته فضای بگم تونممی کل در. کنه روشن رو اونجا و نفوذ داخل به کوچیکی پرتو

 :گفت درونم از ندایی
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 !دختر بجنب! بدی نظر دکورش به راجع اینجا نیومدی -

 به. نمببی رو جاش همه راحتی به تونستممی همین برای بود شرقی ضلع قرینه اشهنقش. کردم جمع رو حواسم

 اینجا ایدنب المپ دونه یه یعنی. افتادممی کردن غلط به بیشتر رفتممی ترجلو چی هر. رفتم هااتاق راهروی سمت

 و سمتم ومدا کشون جیغ کیی تاریکی تو دفعه یه اگه گفتم خودم با. ترسیدم که بزنم رو برق کلید اومدم؟! باشه

 یااستوانه هاینورون که اینه یکیش داره رو خودش مزیت هم رفتن راه تاریکی تو خیالبی؟ چی کشت رو من

 !واهلل میشن تقویت چشمم

*** 

 ترآسون نور کم هایفضا تو رو دیدن و هست چشم داخل ایاستوانه نورون و میگن نورون عصبی سلول به: ن.پ

 . کنهمی

*** 

 مترک ترسم تا کنممی فکر طنز و مسخره چیزهای به همیشه، ترسممی وقت هر اینکه اونم، دارم اخالقی یه من

 . داده جواب خوب و داشته کاربرد من برای همیشه ولی؛ برسه نظر به بچگانه خیلی شاید دونممی. بشه

 کمی ایفض و میشه تابیده بیرون به داخلش از سویی کم نور و بازه هااتاق از یکی در دیدم رفتممی که جور همون

 وخ! ترسممی بچه یگریه صدای از که سرم تو خاک. بود رفته باال شدت به خونم آدرنالین. کنهمی روشن رو

 . کمینه در همیشه حادثه. بود روح یه برای و اومدیم؟ کنم کارچی

 جون اگه! خدا یا. اومدمی هم نفر چند پچ پچ صدای گریه برصدای عالوه شدممی ترنزدیک چی هر، خیالبی

 غربی لعض؟ بود کم آبت؟ بود کم نونت آخه بگو. شهنمی پیدام هم اینجا متری کیلو هزار دیگه ببرم در به سالم

 ؟فضول بود چی اومدنت
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 اتاق لداخ باز نیمه در الی از یواش. فرستادم بیرون صدابی رو بازدمش و کردم حبس رو نفسم. در پشت رسیدم

 !کردم تعجب دیدممی که چیزی از. کردم نگاه رو

. بودم کرده آماده خفن بازی جنگولک یه برای رو خودم بگو رو من؟ همین! بودن اتاق توی دختر تا چند فقط

! نمک کتلتش بزنم طرفم اومد کی هر تا کردممی مرور رو فوکار کنگ پاندای و چان جکی حرکات ذهنم تو داشتم

 تشحقیق! شدم شجاع حاال بودما الزم الیف ایزی پیش دقیقه دو تا خوبه! شممی چاخانی آدم نخورم ترشی! اوهو

 ولی! منکن فکر ترسم به کنممی سعی باشه دادن نشون خودی و کنی کم رو پای وقتی ولی؛ امترسویی آدم من

 !خوابممی باز هایچشم با بعدش درعوضش

 بینمب کامل رو صورتش تونستم من و برگشت دخترها از یکی دفعه یه که کردممی شوننگاه داشتم بگذریم

 ...کهاین... کهاین

 ناال! رفت اینجا از و کنه کار اینجا خوادنمی دیگه که گفت پیش روز چند که دختری همون! بود مهتاب کهاین

 ...االن ولی؛ بره خوادمی که گفت بهم اومد خودش؟ داره کارچی جااین

 .شدم وارد و کردم باز کامل رو در. کردممی حضور اعالم باید بود شده راحت اشخاص اون بابت از خیالم که حاال

 کردنمی بحث هم با و زدندمی هم کله و سر تو داشتن هنوز و نشدند حضورم متوجه

 ؟نمیای بر ایساده کار همچین یه پس از یعنی: 0 دختر

 !بدی کشتن به رو هبچ بود نزدیک ماشاءاهلل واردی خیلی که تو: 3 دختر

 ...بر من، ببینم کنید بس: مهتاب

 که بود زده وحشت اشچهره قدریاون. شد خیره بهم وحشت و تعجب با و برگشت من سمت به لحظه همون در

 اخم با. نداشتن مهتاب از کمی دست هم دختر تا دو اون. ندارم خبر خودم و روحم شاید کردم تصور لحظه یه
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 نپایی رو سرش شرمندگی با و فهمید رو نگاهم منظور. بودم متنفر دورویی و دروغ از. هتابم رو بودم کرده زوم

 :گفت و کرد سد رو جلوم اولی دختر که برم سمتش به و بردارم قدم یه خواستم. انداخت

 ؟یجدید پرستار؟ جااین اومدی حقی چه به اصالً؟ نداری زدن در شعور! تو میای پایین انداختی رو سرت کجا -

 لحن با و کردم طوفانی نگاه یه بهش. نگه چیزی کردم اشاره دست با که بزنه حرفی خواست مهتاب

 :گفتممحکمی

 تو؟ بدم پس جواب تو به باید باشم که کسی هر من. کنی خطابم جوری این باشم داده اجازه بهت نمیاد یادم -

 ؟هستی کی مگه

 الکی ترس یه برای تموم ماه دو! بود خرد اعصابم هم من !درک به. بود شده کبود خشم از صورتش اولی دختر

 اومد. کنم اشخفه خوادمی دلم، بینممی رو لرزم و ترس همه این مسبب دارم که هم حاال؛ نداشتم روز و شب

 :گفت و وایساد رومروبه

 ؟دیفهمی. بدی ردستو بخوای که نیستی جااین بانوی تو، باشه کارت به حواست. نداره برت دور زیاد بهتره -

 زیر هااون یا هاماون از باالتر من کنند احساس هااون که نزدم حرف جوری اینجا خدمتکارهای با وقت هیچ من

 مکن کاری یه باید االن. بود داده یاد بهم رو عمارت این آداب تمامی وقت چند این تو پری ولی؛ هستند دستم

 ! پررو یدختره جاش سر بشینه

 :گفتم و کردم اشنگ تمسخرآمیز

 ؟کنی کارچی خوایمی باشم اگه و -

 :گفت و زد پوزخندی

 ...بیــ خواب در شتر! هه -
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 !راضیه کن بس -

. شد دسفی گچ مثل رنگش و شد ساکت راضیه. کشید فریاد بود راضیه اسمش که دختر اون سر که بود مهتاب

 :گفت من به رو مهتاب

 روال با همین برای شده استخدام که نیست وقت خیلی راضیه. جوان بانوی ببخشید رو اون گستاخی واقعاً -

 .نداره آشنایی اینجا

 ؟کردی نظر تجدید که شد چی؟ کنی کار اینجا خواینمی که بودی نداده استعفا خودت شما مگه وقت اون -

 :گفت لکنت با و پایین انداخت رو سرش مهتاب

 ....راستش....خب .....من...... مــــ....جوان بانوی..... با -

 اهاون پشت که دوختم چشم دختری به و زدم کنار رو مهتاب و راضیه. کرد جلب رو امتوجه نوزادی گریه صدای

 دختر .نیستم که سر دو غول! آدمیزادم من خدا به بابا! شوکه تو هنوز طفلی. کردمی نگام بهت با و بود وایساده

 وت خودم و آوردم در بغلش تو از رو اون. کردمی گریه بهار ابر مثل داشت بغلش تو یبچه و بود شده خیره بهم

 گرفته امخنده! بردی سکته مرز تا رو من تو که ماهه دو بچه فسقل ببین! تو نازی قدرچه! جونم ای! گرفتمش بغل

 :گفتم لبخند با و کردمدومی دختر به رو! بودم شده مسخره ماه دو این تموم! بود

 یمش آشنا بگو رو اسمت هم شما خب( نداره احترام لیاقت، کردم نگاه راضیه به چپی چپ) شدم اآشن که اون با -

 (.بود انفجار معرض در راضیه قیافه)

 :گفت و زد خجولی لبخند دختر

 .راضیه خواهر هستم مرضیه -

 !عزیزم بختم خوش -
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 :گفتم ردکمی نگام ترس با هم هنوز که مهتاب به رو. کردمی تابیبی خیلی نوزاد

 ؟کنهمی گریه قدراین چرا؟ چشه بچه این -

 !نمیشه آروم کنیممی کاری هر بانو دونمنمی -

 صورت به رو انگشتم دو آروم. اومد یادم چیزی یه یهو. کنه خطور مغزم به چیزی شاید تا کردم فکر ذره یه

 دل! بگردم الهی. کردمی قه هق هنوز ولی؛ اومد بند اشگریه. دادم حرکت و گذاشتم شکمش رو دورانی

. ودنب تربزرگ من از سه هر سنی نظر از. کردم تاشون سه هر به سفیه اندر عاقل نگاه یه. کردمی درد کوچولوش

 ؟کنهمی درد دلش شاید که نرسید عقلشون به یعنی

 و رت تو، بودم گذرونده امستاره مامان پیش رو نوزاد پرستاری یدوره قبالً خودم اینکه خاطر به خوشبختانه

 جیآب و داداش) دلناز و دانین آخه. بگیرم تحویل رو خودم کمتر یکم! خودم واسه بودم استادی بچه کردن خشک

 اچیزه این و کردممی کمکش کنارش هم من، اومدبرنمی شون دو هر پس از گلی مامان و بودن قلو دو( کوچیکم

 .گرفتم یاد موقع همون رو

 :گفتم مهتاب به رو و دادم فرو سختی به رو بغضم. شد جمع هامچشم تو اشک ازدلن و دانین یادآوری با

 رامب کوچیک نیک پیک یه و کوچیک قوری یه با رو اون. نیل اسم به هست گیاهی دارو یه زمین زیر داخل از برو -

 .بیار

 به بعجی مهرش ولی؛ ستمدوننمی خونه این تو رو نوزاد این وجود دلیل هنوز اینکه با. رفت و گفتچشمی مهتاب

 که وراینج، خوابوندمش زمین رو آروم! کوچولو سرخ لبای با داشت رنگی مشکی گرد هایچشم. بود نشسته دلم

 سمت به دست! معصوم طفل این به برسه چه اومدمی در صداش هم سنگ کردنمی پرستاری بچه از هااین

 به مخش با توام نگاه یه! رو بچه این کردین زجرکش نکنه تون خفه خدا. رفت هوا به جیغش بردم که پوشکش

 ازب که رو پوشکش. برگردوند رو صورتش اخم با راضیه و انداخت پایین رو سرش مرضیه که کردم دوشون هر
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. دمب نسبت بهشون تونستممی که بود ایکلمه تنها! هاعرضهبی! شده سوز عرق بچه این پای کل دیدم کردم

 :گفتم بهشون خشم با. نگو که اومدمی بدم انگار هلس هایآدم از قدر این

 ؟کنیدمی پرستاری اینجوری -

 :گفت جانب به حق راضیه

 ...شده جوری این پاش که دونستیممی باید کجا از ما -

 :گفت دندوناش ازبین زور به زد بهش مرضیه که ایسقلمه با

 !جوان بانوی -

 !بود پرستار سرش خیر. بدونه رو چیز همه بود اشوظیفه اون. بردم ترباال رو صدام

 کار این اچر( نداشتی عرضه یعنی لفافه در) اومدینمی بر پسش از اگه! چشه بچه این بدونی که اتهوظیفه شما -

 ؟کردی قبول رو

 ارک حساب که کردم نازک براش چشمی پشت. گفتنمی چیزی و ساییدمی هم روی رو هاشدندون فقط راضیه

 :گفتم بهش رو .بیاد دستش

 هم بچه پودر. بگیر هم رو هابچه مخصوص مرطوب دستمال. بیا بگیر بتامتازون پماد خونه دارو برو تونیمی اگه -

 !نره یادت

 خواهر خالف بر. مرضیه و بودم مونده من. رفت و گفتچشمی باشند کرده حلقش تو چماغ انگار زورکی

 :گفت که کردم نگاش. داشت مهربونی چهره یکی این، مزخرفش

 ؟کنم کارچی من جوان بانوی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 190 

 .بشورم رو پاش خواممی، بیاری ولرم آب مقدار یه و لگن یه شهمی زحمتبی -

. بدونم رو اسمش داشتم دوس خیلی. دختره بودم فهمیده که کوچولویی نی نی و بودم خودم. رفت هم مرضیه

 :زدن حرف باهاش کردم شروع

 چی نییع. ترسیدممی ازت خیلی هابمونه خودمون بین ولی؛ شم فدات هستی گولیگو تو قدرچه؟ عزیزم خوبی -

 بنفش فرا فوق جیغ چی یعنی! باشه ساکت باید دختر! زشته؟ بلنده قدراین صدات چرا؟ نیستی بچه تو مگه؟ آخه

 ودمب تو ایج اگه من، داری هم حق باشی برفی سفید جادوگر اون هایدست تو وقتی دارم قبول البته؟ کشیمی

 ...بودم انداخته چنگ رو صورتش کل االن تا

 .بود شده خیره بهم خوشکلش چشمای با زدممی حرف من که مدتی تمام در

! یگهد بود همین هم بودن جوان بانوی خوبی. بود آماده و حاضر خواستممی که چیزهایی تموم بعد دقیقه 35 حدود

 هم بعد. خورد دادم و ریختم شیرش شیشه سر تو ازش کوچیک قاشق یه و کردم آماده رو گیاهی داروی سریع

 و تمیز که شدم مطمئن قشنگ وقتی. کردم پاک مرطوب دستمال با رو هاشدست بین و زدم پماد رو پاهاش

 هب رو دادممی تکونش که جور همون. بخوابونمش تا بغلم تو گرفتمش و کردم عوض رو پوشکش، شده خوب

 :گفتم مهتاب

 ؟مهتاب چیه اسمش -

 !خانم دونمنمی -

 شبه رو! خودت نوع در هستی نادری یپدیده؟ دونینمی هم رو اسمش حتی و ایبچه این پرستار تو! الخالق جل

 :گفتم

 . کنم صداش عسل دارم دوست من -
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 :گفتم و کردم نی نی به رو

 ؟عسلم داری دوستی رو اسمت -

 نبدنشو اعصاب رو کنترلی نوزادها سن این تو چون؛ ندهخنمی که دونستممی. شد باز خنده به عسل هایلب

 دروغی یخنده همین لحظه اون ولی؛ خندنمی دارن کنیممی فکر ما که میاد پیش هااتفاق جور این گاهی، ندارن

 :گفت لبخند با و جلو اومد قدم یه مرضیه و زدند لبخندی عسل خنده از دخترها. داشت رو تایید حکم برام هم

 درشما بوی که میشه آروم آغوشی تو بچه یه میگه همیشه مادرم! آرومه خیلی شما بغل تو عسل جوان ی بانو -

 .بده رو

؟ هکی مادرش اصالً؟ بود کجا عسل مادر. بود شده فعال مغزم انگار تازه. کردم عسل به عجیب نگاه یه. خوردم جا

 هب این. شدنمی گرم آبی هااین از. شدم منصرف بعد ولی؛ بپرسم چیزی ازشون تا کردم دخترها به نگاه یه

 ؟آخه بدونند مادرش مورد در خوانمی کجا از دونننمی رو بچه این اسم حتی پرستارها اصطالح

 :گفتم عسل به رو خنده با. بودم شده مامان سالگی 01 تو! بود مزه با. زدم عسل به لبخندی

 ؟مامانتم من کنیمی فکر تو -

 :گفتم بهش! جونم ای .زد لبخندی عسل دوباره

 ؟ندارم خبر خودم که شدم تو مامان کی من! امبچه هنوز من -

 که بود کجا شوهرم من! گیرهمی رو من جو زود چه! اوه اوه اوه! بره قربونت مامان ای. کشید ایخمیازه عسل

 !توبه توبه؟ سن این تو اصال؟ باشم داشته بچه بخوام

 گرفته محکم رو من اشاره انگشت کوچولوش دست با هم اون. بخوابه تا دادممی تکون بغلم تو آروم رو عسل

 .بودم شده عاشقش. بود
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 :گفتم مهتاب به رو دادممی تکون رو عسل داشتم که طور همون

 .خوابید کنم فکر کن آماده رو اشگهواره مهتاب -

 اب مهتاب دیدم که کرده وتسک مهتاب چرا ببینم تا آوردم باال رو سرم. نشنیدم مهتاب جانب از حرفی هیچ

 گرفته گرسن مهتاب پشت که هم مرضیه و راضیه. کنهمی نگاه رو سرم پشت داره شده سفید گچ عین که صورتی

 وارد یکی یعنی؛ بود در سمت به هااون نگاه و بودم وایساده در به پشت که بود جوری من ایستادن حالت. بودند

 ؟بود شده اتاق

 .کنم تهی قالب ترس از بود نزدیک رومروبه صحنه دیدن با ولی؛ هشد چی ببینم تا برگشتم

 و جلو اومد قدم یه ترس با مهتاب. کردمی نگاه ما همه به اخم با و بود وایساده در چارچوب تو هرکول پسرِ یه

 :گفت

 ....اربـــ... ار -

 مدار از سانتی چند یه هم زمین کره! پایین ریخت هاشیشه کل کنم فکر که کشید ایعربده چنان پسرِ دفعه یه

 .شد منحرف خودش

 !بیرون -

 جوجه مثل هم بقیه و مهتاب! خنگ شعوربی یپسره. کرد گریه به شروع و پرید خواب از عسل دادش صدای از

 :زدم صدا رو مهتاب آروم! نرفتم من ولی؛ شدند خارج اتاق از هم سر پشت اردک

 ؟مهتاب -

 ؟بانو بله -

 !ببر خودت با رو عسل -
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 این اصال! داشت رویی عجب. بودیم اتاق تو اون و من فقط حاال. رفت و گرفت ازم رو عسل و جلو اومد مهتاب

 با و جلو اومد قدم یه که کردم نگاه بهش اخم با؟ اینجا بیاد بود داده اجازه خودش به جوری چه؟ بود کی

 :گفت بهم عصبانیت

 ؟داری کارچی جااین تو -

 اینکه اب. گفتم دلم تو رو هااین همه من البته! شمام من! اتهعمه تو. بود هم تربیتبی، بودن نگفرهبی بر عالوه

 رو 015 خوردمی بود وایساده جلوم چین دیوار مثل که هرکول این ولی؛ شدممی محسوب قد بلند و بود 010 قدم

 !واهلل! هادزد نردبون انگار این مثل نه باشه متناسب باید قد. باشه خوادمی چی هر هه. بیشتر حتی باشه داشته

؟ خهآ کنم کارچی بیابونی غول این با تنها و تک من. ترسممی! کرده فکر درست خب! ترسممی ازش کرده فکر

 بمیرم؟ دلیار شدی مرگ جوون دیدی! خورهنمی تکون هم آب از آب و کنهمی خاکم هم جا همین کشهمی رو من

 !شدم پرپر تشن غول این هایستد تو گلی مثل که خودم برای

 . کنم متمرکز رو ذهنم کردم سعی. نبود هاخوشمزگی این وقت االن

 ؟داری کارچی جااین تو پرسممی ازت بار یه -

 :گفتم خشم با خودش مثل! کنممی حالیت االن! احمق. اومدم بیرون هپروت از زد که دادی با

 جایی هر و شدی اینجا وارد اجازه بدون شما! عالیه جناب بارز قمصدا گیرهمی رو خونه صاحب یقه پررو دزد -

 کاریچ اینجا اصال؟ هستید کی خودتون؟ بدم پس حساب شما به باید من وقتاون! کشیدی سرک خواسته دلت

 .شدید جااین وارد اجازه بدون حقی چه به؟ دارید

 کشون رو من و گرفت رو دستم مچ دفعه یه. دادمنمی بهش زدن حرف اجازه و پرسیدممی رگباری. بگذریم

 ؟این کرد غلطی چه! کردم هنگ. برد خودش با کشون
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. کرد اره شتاب با رو دستم مچ، رسیدیم سالن به اینکه محض به. بودیم اصلی سالن تو دقیقه یک از کمتر

 هیچ نباید آدم خب ولی؛ شدممی کبود خودم %11 احتمال به البته! کنممی کبودت شه کبود دستم مچ! شعوربی

 ! بده دست از رو امیدش وقت

 :فتمگ و شدم خیره صورتش به و طرفش برگشتم عصبانیت با. شد تموم گرون برام حرکتش این. بگذریم

 !نکردم خبر رو بقیه تا شید گم اینجا از زود بهتره؟ زنیدمی دست من به جرئتی جه به -

 کفگیر با خوانمی ودخترهاش گوهر البد؟ بیارم کجا از بقیه االح. کردمی نگاه رو من و بود وایساده سینه به دست

 این! منداشت عمه جون آره! کاراته استاد که هم من. کنند حمله بهش باغبونی چنگک با رمضون مش و ماهیتابه و

 !هاهربیچا بودن شده خارج مرز از االن تا احتماال؟ شدند متواری کجا نبود معلوم که هم مرضیه و راضیه و مهتاب

. داشت ایورزیده و شونه چار هیکل؟ داشت این که بود قیافه هم این! خاک یعنی؛ بودم شده خیره صورتش به

. انداختمی راهنماییم دوران مدرسه روپوش یاد رو من هاشچشم رنگ اَه. بود تیره آبی و درشت هاشچشم

 وشخ بینی و لب و کردمی برابر چند رو رتشصو جذبه که مربعی فک، کشیده و پُر ابروهای، رنگ ایقهوه موهای

 !شده عوض نظرش خدا کار آخر بشه دختر خواستهمی کنم فکر! ک خا واقعاً بار این یعنی؛ متناسب و فرم

 هک خصوص به! بود خوشکل و خوشتیپ خب ولی؛ بدم نسبت دزده آقا این به رو صفت این بخوام اومدمی زورم

 تیپ مردم شده الزمان آخر وای. بود پوشیده سفید مردونه هایصندل و یدسف شلوار با ایسرمه شرتتی یه

 !کالسی هایِ دزد چه! دزدی میرن بعد، زننمی

 ؟بزن دید ترقشنگ بیارم در هم رو لباسم خوایمی -

 خدا. مآوردی در بازی هیز جلدمون تو رفت رجیم شیطون بار یه ما حاال. آوردم کم...بی عقلِبی حیایِبیِ شعوربی

 نم یه کنم حالیت همچین کن صبر! پررو گیرهمی تحویل رو خودش چه؟ کنی مونضایع اینجوری باید جونم

 !بدی وا ماست مثل خودت که داره کره قدرچه ماست
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 :گفتم تمسخر حالت به و کردم خودش مثل سینه به دست

 بری اج این از وصدا سربی که میری رو زا خودت ببینم کردممی نگاه بهت داشتم! نگیر تحویل رو خودت زیادی -

 !زدی قزوین پای سنگ به سور یه شما، نه دیدم که

 ولی، دونمنمی! میگن گلو هلو! میگن گلو سیب. رفتمی پایین باال گلوش تو گردالی چیز یه و شد قرمز صورتش

 بابا. جلو اومد قدم یه! برسن دادم به تونننمی هم مالئکه کنه لهم بزنه بخواد. ترسیدم ازش خیلی، بود چی هر

 و ادوایس من سانتی چند فاصله تو قدم یه همون با! بود متری صد یه قدمش یه هر! خودش برای بود درازی لنگ

 :گفت عصبانیت با ولی آروم و آورد نزدیک رو صورتش

 ؟گفتی چی نشنیدم -

 :گفتم و نباختم رو خودم ولی، ترسیدممی نزدیکیش این از که حالی در

 .زننمی بار یه رو حرف ضمن در. گفتم چیزها خیلی -

 زیر رو من خودش پیش االن داره گفتم که ساییدمی هم روی رو هاشدندون همچین. قرمزه وضعیت اوه اوه اوه

 :گفت و آورد ترنزدیک رو سرش! داده انجام هم رو گوارشم و هضم و بلع مراحل؛ کنهمی تیکه تیکه هاشدندون

 . درازه زبونت خیلی -

 . رسهنمی شما دراز قد پای به -

 گونه تهدید رو اماشاره انگشت. ریخت دلم! مرض. داد سر بلندی خنده و عقب برد رو سرش گفتم رو این تا

 :گفتم و گرفتم جلوش

 !ندیدم تو پرویی به دزد؟ خوایمی من جون از چی؛ بیرون برو خوش زبون با ببین -

 !دزد گیمی من به باشه آخرت بار -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 196 

 .نگم چی بگم چی که کنی تکلیف تعیین برام که نیستی کسی تو -

 ....مــ -

 ؟دخترم دلیار -

 کاوه. ودب شده خیره بهمون وحشت با و بود پریده رنگش. گشتیم بر طرفش به مون دو هر جون نوشین صدای با

 .نبودن ماجرا متوجه ولی؛ خندیدنمی و زدنمی حرف هم با داشتن هم پری و سروش و

 ؟خدمتت بدم سردرد قرص داداش: کاوه

 .روش آبم لیوان یه؛ کردخورد تلیت رو مخم گفتی آی: سروش

 ...دلـ به برم ترزود من وای: پری

 اهاون حضور از که من. کردنمی نگاه بهمون تعجب با هم سروش و کاوه. شد ما متوجه چون؛ موند نصفه حرفش

 :گفتم بهش رو، بودم کرده پیدا جرئت و گرفته انرژی

 .برسن رو حسابتون میگم االن -

 :گفت و زد ایمسخره لبخند

 !بفرما منتظرم باشه -

 گمب چیزی خواستم تا، رفتم جون نوشین سمت به عجله با. کرد دراز بقیه و جون نوشین سمت به رو دستش

 :گفت و کرد پسر همون به رو جون نوشین

 ؟خبره چه اینجا پسرم شاهرخ -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 197 

 اه، پسرِ؟میشه جون نوشین یکارهچی ولی! رفت آبروم وای؟ جونه نوشین هایآشنا از یعنی؟ پسرم؟ جان

 :گفت و رفت جون نوشین سمت به، شاهرخه همون منظورم

 !مامان نیست چیزی -

 بدی بغض .بوده جون نوشین فرزند شمیم فقط که نگفتن من به مگه؟ بود جون نوشین پسر شاهرخ یعنی؟ مامان

. شد حالم همتوج که بود کسی اولین کاوه. بردم امسینه قفسه سمت به رو دستم. بودن داده بازیم بد. بود گلوم تو

 :گفت و اومد سمتم به

 ...دلیــ -

 !نگو چی هیچ کاوه نگو هیچی -

 :گفتم بغض با بهشون رو. برگشت طرفم به هاسر همه دادم صدای با

 تونهمه ولی؛ شنوممی گریه صدای گفتممی شما به من تموم ماه 3. کردید تموم حقم در رو صداقت که واقعا -

 ...همــ. است همسایه بچه برای گفتیدمی اشهمه. شدم خیاالتی گفتیدمی

 که رفتمگ مبل به رو دستم! بشم عصبی آدم مثل دقیقه دو تونمنمی که من به لعنت. اومدمی بند داشت نفسم

 :زدم پس رو دستش حکمم ولی؛ طرفم اومد عجله با پری. نشم زمین پخش

 طوریم نم اگه که گفتینمی مگه؟ جونه نوشین دختر شمیم فقط گفتیمی که نبودی تو مگه! نزن دست بهم -

 ایبر؛ مالیدید شیره رو سرم دروغ با و گفتید دروغ بهم تموم ماه دو؟ کو پس، میشه اذیت جون نوشین بشه

 ؟... چی

 :گفتم و کردم کاوه به رو
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 والس زیر رو شخصیتم بخواید که نمیشه دلیل، دادید نجات جهنم ازاون رو من شما چون، ارمک و کسبی چون -

 .کنید فرض احمق رو من که. ببرید

 :گفت عصبی لحن با شاهرخ دفعه یه

 .افتادنمی اتفاق این وقت هیچ کردینمی فضولی و نبودی فضول اگه -

 :گفتم و روشروبه رفتم. چسبوندم آمپر دیگه

. شدمی هالک گریه زور از معصوم طفل بچه اون، کردمنمی فضولی من اگه، محترم اصطالح هب آقای -

 !کنممی بخواد دلم کاری هر من هم بعد. کنن کارچی نبودن بلد حتی اون پرستارهای

 فهوظی بودن پرستار بد چه خوب چه هم هااون. کنی آروم رو من بچه بیای بخوای که بود نگفته تو به کسی -

 .نبود عالی جناب سوزی دل به نیازی دونستنمی رو نشو

 که ودب این مهم موضوع تنها االن. زدم پس رو افکار این سریع؟ کو زنش پس؟ بود این بچه عسل یعنی! رفتم وا

 :گفتم نفرت با بهش رو. بودم عصبانی و ناراحت خورد بر این از من

 نه، اتبچه پرستاری برای آوردیمی حسابی درست دمآ تا چهار که چیه دونستیمی شناسی وظیفه اگه شما -

 .دارن پرستاری به احتیاج خودشون که کسایی

 :گفت تحکم با کاوه که بگه چیزی خواست

 !کنید تمومش االن همین -

 اعتمادم دیگه بار یه هم باز. کرد نابود رو اعتمادم. بودم دلخور کاوه دست از همه از بیشتر. کردم نگاه بهش

 :گفتم بهش بغض با! شکست
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 لیو نیستم کسی خونه این تو من چون؛ ندارم توقعی؟ کنی پنهونش ازم بخوای که مونده هم ایدیگه چیز -

 دقت کم یه اگه. کنید برخورد باهام گوش دراز حیوون یه مثل اینکه نه بگید رو راستش بهم تونستیدمی حداقل

 !سرگرمی یلهوس نه وایساده آدم یه جلوتون که دیدیدمی کردیدمی

 :گفتم و کردم پاکش خشم با. چکید چشمم از مزاحمی اشک قطره

 اهم دو که برسونم شما به ضرری چه خواستممی من مگه ولی؛ شهنمی مربوط من به شما خانوادگی مسائل -

 ات میرم جا این از من هستید ناراضی اینجا من حضور از اگه؟ شدم خیاالتی خوندید گوشم تو روز و شب تموم

 .شهمی توهین من به نه هستید عذاب تو شما نه اینجوری. نباشه کاری پنهون به نیازی دیگه

 صدای که بود نرسیده در دستگیره به دستم. شدممی خفه داشتم. دویدم خروجی در سمت به توان تمام با

 :کرد متوقفم شاهرخ

 .بریب رو تشریفت تونیمی خواستی که جا هر بعد کن حساب تسویه اول -

 :گفت که طرفش برگشتم! شدم خرد

 قدرچه اینجا خوردی که ایصبحونه و شام و ناهار هزینه؟ چنده پوشیدی که هاییلباس این قیمت دونیمی -

 .سالمت به بعد بده رو هااین تمام یهزینه. کنم حساب رفت یادم تازه هم اتاق کرایه؟ میشه

 :باال برد رو صداش کاوه

 !کن تمومش شاهرخ -

 :گفتم و سمتش برگشتم نفرتم تمام با. شنیدم وضوح به رو قلبم شکستن صدای
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 ولپ حرص هم باز باشه برت و دور پول چی هر که هستی خواهی خود پرست پول آدم یه تو متاسفم برات واقعا -

 تو مثل تیخودپرس و طماع آدم منت زیر ذارمنمی. کنممی تسویه باهات رو امبدهی آخر قرون تا نترس. زنیمی

 .نکنم تحمل رو خفتی همچین ولی؛ بمیرم حاضرم. باشم

 :گفت و باال انداخت رو ابروش تای یه شاهرخ

 ؟وقت اون جوری چه -

 !میدم پس بهت رو آخرش قرون تا کنممی کار رممی -

 !باشه جا همین باید بکنی خوایمی کاری هر، نداری رو اینجا از رفتن بیرون اجازه ولی -

 غش االن تا که بود خدایی. رفتمی پایین باال ام سینه قفسه! احمق احمق احمق. بود شده منقطع هامنفس

 :گفتم قدرت با ولی توانم مونده ته با. بودم نکرده

 رد بعدش که. کنم کار تو دست زیر بخوام که نشدم بدبخت اونقدر هنوز، کنی سوزی دل بخوای نکرده الزم -

 !کنم کاری همچین عمراً! بدی پس خودم به خوایمی رو خودم پول که بگی بیای

 تمام شدت با عسل. کرد متوقفم عسل گریه صدای که برم خروجی در سمت به تا برگردوندم رو صورتم نفرت با

. بود شده سنگ از دلم االن که کردن من با کاری هااون ولی؛ شدمی کباب هاشگریه برای دلم؛ کردمی گریه

 عسل به نگاه یه و من به نگاه یه هم بقیه. بود شده کبود گریه از صورتش که عسل ورتص به دوختم رو نگاهم

 اریک ترزود اگه، اومدمی پیش دلناز و دانین برای هااتفاق این از! خدایا. برگشت عسل نفس دفعه یه. کردنمی

 :گفت و اومد سمتم به دو با بقیه و شاهرخ به توجه بدون و ترس با مهتاب. شدمی قطع نفسش کردننمی

 !کنید کاری یه خدا رو تو جوان بانوی -
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؟ دادیم پس رو نکرده کار تاوان من مثل باید چرا! نداشت گناهی که عسل، گذشته اون از؛ نبود لجبازی وقت االن

 نفسش. دادم ماساژ آروم رو کمرش و خوابوندمش دستم رو شکم به و گرفتمش مهتاب بغل تو از سریع

! رهقط یک فقط ولی؛ دربیاد هم من اشک که شد باعث عسل یگریه. کردمی گریه تمام قدرت با ولی؛ برگشت

 با عزیزم. دادم تکونش و زدم حرف باهاش آروم. بشکنه هااین پیش غرورم که دادمنمی اجازه وقت هیچ

 !بهم بود زده زل اشکش از پر چشمای

 اشخانواده اعضای بقیه و خانم نوشین پیش استخونمی دلم اصال که باطنیم میل خالف بر شد آروم وقتی

 رو عسل تا. گذاشتم بغلش تو رو بچه شاهرخ به کردن نگاه بدون و رفتم سمتشون به محکم هایقدم با، برگردم

 ولغ چه باباش که بود فهمیده هم بچه این حتی! گریه زیر زد دفعه یه و برچید لب عسل، گذاشتم بغلش تو

 .خوابید تا دادم تکونش بغلم تو و گرفتمش ازش بشه هالک گریه از عسل اینکه زا قبل! دُمیه و شاخبی

 :گفت مهتاب دفعه یه اوضاع همین تو

 !داره ـناه گـ نکنید دورش خودتون از، میشه آروم شما بغل تو فقط عسل، بانو -

 شیپرس حالت به لب زیر که شنیدم رو صداش امّا؛ برگردوندم رو صورتم من ولی؛ شد خیره بهم متعجب شاهرخ

 :گفت

 ؟عسل -

 برازنده اسم این ولی؛ نباشه جسارت. کردند انتخاب فرزندتون برای رو اسم این جوان بانوی! ارباب بله -

 .نوزادتونه

 :گفتم و گرفتم مهتاب طرف به رو عسل. کشید موهاش بین دستی و نگفت چیزی شاهرخ

 مجبورش. هبد خشک شیر بهش شد بیدار اگه. بشه بیدار ممکنه باش پیشش. بخوابه آروم تا اتاقش تو ببرش -

 راستی. کن عوض رو پوشکش هم بار یه ساعت 3-3 هر. گیرهمی درد دلش نکنه رو کار این اگه، بزنه آروغ کن
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 رو بیفته صورتش ممکنه، نشه جا به جا گردنش که بذار بالشت سرش طرف دو خوابونیشمی گهواره تو اگه

 .بگیره شنفس نکرده خدای بالشت

 گاهین با کاوه. کردمی نگام تحسین و غم با خانم نوشین. دوختم جمع به رو نگاهم. رفت و گفتچشمی مهتاب

 .تمرف بود من برای مثال که اتاقی سمت به حرفی گفتن بدون! متعجب نگاهی با شاهرخ و برانگیزتحسین

 نم به که بود سرنوشتی چه این خدایا. دادم یدنبار یاجازه هامچشم به و بستم رو در، شدم اتاق وارد که همین

 ؟کنم تحمل باید کی تا؟ بده خوادمی کی رو من شکسته دل جواب؟ چیه دلیلش شدنم خرد همه این؟ دادی

 01تردخ یه برای کاری چه ولی؛ کردممی پیدا کاری یه باید! نبود من جای دیگه اینجا بودم گرفته رو تصمیمم

 دایاخ؟ بخوابم زمین بذارم رو سرم کجا هاشب بیرون برم ازاینجا اصال؛ کردم پیدا هم کار گیرم؟ مناسبه ساله

 ؟کنم کارچی

 یه گفت بهم شاهرخ؟ پس کارکنمچی خب. کنم کاری همچین یه عمرا من! نه ولی! زد سرم به فکری یه دفعه یه

 بکوبه سرم تو خوادمی بعد و رهیم سوال زیر غرورم کنم قبول بخوام اگه؟ بشم کلفت یعنی! خونه همین تو کاری

 تمزی خب ولی! نباشم آدم این منت زیر ولی؛ گدایی برم دممی ترجیح. گیرممی اون دست از رو روزیم دارم که

 ؟من کنم کارچی جون خدا. هست سرم باالی سقفی یه حداقل که اینه جااین

 نای از کدوم هیچ دیگه. پوشیدم رو خودم یقبل رفته رو و رنگ و کهنه هایلباس و رفتم دیواری کمد سمت به

 و برداشتم رو داغونم یکوله. دادمی اعتمادیبی بوی! داشت رویی دو رنگ شونهمه. نبود قشنگ برام هاوسایل

 .بیرون زدم اتاق از

 تقریباً دندی رو من وقتی و برگشتند طرفم به پام صدای شنیدن با. بودند نشسته مبل روی همه اصلی سالن تو

 که، نشکنم که کردممی رو خودم سعی ولی؛ خراب خیلی بود خراب حالم. شدند بلند جاشون از فنر مثل شونهمه

 :گفتم و وایسادم شونهمه رویروبه رفتم. نبینن رو شکستنم افراد این
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 مال نم بترسید خوادنمی. کنم پیدا مناسبی کار یه تا میرم اینجا از، نداره ایفایده هیچ اینجا دیگه من موندن -

 گرو یا سند برای چیزی من. بپردازم رو دارم شما به که بدهی که کنممی کار توانم تمام با. نیستم خور مردم

 که لیپو مقدار ماه هر کنممی سعی. باشه شما پیش همونا، هست مدارکم و شناسنامه همون فقط. ندارم گذاشتن

 !خدانگهدار. کنم پست براتون رو کنممی کار

 مراقبم جامعه این تو خودت! کن کمک خودت خدایا. افتادم راه به خروجی در سمت به و کردم بهشون رو مپشت

 رو ونمج خواممی ازت خدایا فقط! بیاد پیش برام چی بیرون گذاشتم عمارت این از که رو پام نیست معلوم! باش

 .بشه دارخدشه پاکیم نذاری ولی؛ بگیری

. ومبشن رو کنش خرد اعصاب توجیهات دوباره تا نایستادم. شنیدم رو کاوه صدای که بودم غرق خودم افکار تو

 اوهک دفعه یه. کردم اضافه هامقدم سرعت به. بذاره کاله سرم بخواد ترحم و دلسوزی راه از دوباره تا نایستادم

 :گفتم بهش کردن نگاه بدون. کرد سد رو جلوم دستش با که دیدم رو

 .کنار برید لطفا -

 !کن صبر یاردل -

 :گفتم و کردم نگاه بهش عصبانیت با

 یه ؟اومد گیرم چی ولی؛ کنه توجیه رو من نفر یه تا کردم صبر تموم ماه دو. کردم صبر کافی یاندازه به من -

؟ نشده تموم دادنتون بازی هنوز؟ بگید دروغ بهم بیشتر که؟ کنم صبر چی واسه! اعتمادیبی عالم یه دروغ مشت

 همین و کردم جلب رو اعتمادم که بودی تو خودِ همین؟ کنی بازی رو قصه مهربون آدم نقش ایخومی کی تا

 ؟کنم صبر گیمی من به رویی چه با ولی؛ گممی رو این که ببخش! شکستیش خودت

 .بود همین حقیقت ولی؛ نداشتم دوست رو مرد یه شرمندگی. نگفت هیچی و پایین انداخت رو سرش کاوه

 :توپیدم بهش. گرفت رو بازوم که برم خواستم
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 !کن ول رو دستم -

 که نبود مهم برام! باال بردم رو صدام. برد اتاقش سمت به کشون کشون رو من و نکرد حرفم به اعتنایی ولی

 من ودب این بود مهم که چیزی تنها. کنندمی من به راجع فکری چه االن که نبود مهم برام... کنار گذاشتم رو ادب

 .بمونم ااینج نباید

 !برم اینجا از خواممی! کن ول رو دستم گممی بهت -

 اب که بود شاهرخ تنها، دادننمی نشون العملیعکس هیچ ولی؛ کردندمی نگاه ما به دلهره و ترس با هم بقیه

 :گفت کاوه به، شده قفل بازوم دور که بود کاوه دست سمت به نگاهش که حالی ودر اومد ما سمت به خشم

 ؟کنیمی غلطی چه هست معلوم -

 :گفت و داد تکون شاهرخ جلوی تهدیدوار رو اشاشاره انگشت کاوه

 !شی خفه تو بهتره -

 .ودنب هیچی اون دربرابر قدرتم نداشت ایفایده کردم تقال چی هر. برد اتاقش به رو من شاهرخ به توجه بدون و

 واقع در؛ کرد راهنمایی بود اتاقش تو کهمیکر چرم مبل سمت به رو من و اتاقش تو برد رو من خشم با کاوه

 :گفت و سمتم اومد، کرد قفل رو اتاقش در. بشینم کرد مجبورم

 ؟چی یعنی هابازی مسخره این -

 :گفتم فریاد با و شدم بلند مقابلش

 اشهمه دادید من برای که پولی عالمه یه ترسیدید! رفتممی داشتم که من؟ شما یا آوردم در بازی مسخره من -

 از هدار طعمه دیدید که حاال نکنه اتاقتون تو آوردید زور به رو من شما. رفتممی داشتم که من؟ بره فنا باد به

 ...خومی و داشته برتون خیاالت پرهمی قفس
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 متمایل دیگه سمت به صورتم فقط نخوردم تکون جام از. پیچید اتاق فضای تو خورد صورتم به که سیلی صدای

 صحر با. زدمی نفس نفس عصبانیت از که کردم نگاش خشم با. کردممی حس لبم پشت رو خونگرمی. شد

 :گفت بهم

 ور دادنت آزار قصد گفتم بهت بار یه. دونیمی خودت بدی تحویلم بخوای هاپرت و چرت این از دیگه دفعه یه -

 ؟شهنمی حالیت نداریم

 ...ندارید رو دادنم آزار قصد که معلومه قشنگ -

 :گفتم و کشیدم لبم یگوشه دستی

 ؟دیدمی نشون اینجوری رو محبتتون و لطف شما نکنه؟ چیه این پس -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند. کرد نگام مغموم و نگفت چیزی کاوه

. دکنیمی دارخدشه رو اعتمادم؛ کنیدمی فرض احمق رو من، کنیدمی توهین بهم ولی؛ ندارید رو آزاردادنم قصد -

 ؟چیه پس نیست دادن آزار اسمش هااین اگه

 :گفتم و باال آوردم رو دستم که بگه چیزی خواست کاوه

 حضور اب رابطه در چیزی خوامنمی. داره ربط خودتون به شما خانودگی مسائل. نیست توضیح به احتیاجی هیچ -

 ورتمص روی رو دستم) شنیدم هم دیدم هم کافی اندازه به خودم. بشنوم افتاد که اتفاقایی و خانم نوشین پسر

 .برم اینجا از بذارید فقط، کردم حسش هم( دادم ادامه و گذاشتم

 ؟بری خوایمی کجا -

 .دارم خدایی هم من باالخره! جااین از غیر جایی هر -

 !کنیمی اشتباه داری تو دلیار -
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 ...رو خودم موقع همون باید. شدم اینجا وارد شما با که کردم موقعی همون رو اشتباه -

 و وایساد رومروبه کاوه. بشم راحت بار فالکت زندگی این شر از تا کردممی خالص رو خودم باید آره. ندادم ادامه

 :گفت و شد خیره صورتم به

 !زدم بد دلیار ببخشید -

 :گفتم تلخی به

 ...چه زندگی از چه روزگار از چه خوردم سیلی زیاد من -

 :دادم ادامه و شدم خیره صورتش به

 !هاآدم از چه -

 :گفتم و رفتم در سمت به

 .بشه شکسته بینمون حرمت این از بیشتر نذارید، کنید بازش لطفا -

 . دلیار بمون -

 که هم قدرچه هر نباشه وقتی، مونهمی چراغ برای نفت مثل اعتماد. نداره ایفایده من موندن کاوه دونیمی -

 برای یدلیل که وقتی. شهمی سردتر بلکه، کنه آب رو وجودم کینه گرماش که شهنمی روشن چراغی بمونم اینجا

 .یقینه رفتن ندارم موندن

 !برو خواستی جا هر بعد کنی گوش هامحرف به باید -

 :گفتم بگه چیزی اینکه از قبل. برم ذاشتنمی گفتنمی تا چون؛ برگشتم سمتش به ناچار به

 .شهنمی عوض اینجا زا رفتن بر مبنی من تصمیم، بگید شما هم چی هر ولی -
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 :گفت نصفه لبخند یه با و کشید عمیقی نفس بود شده راحت خیالش انگار که کاوه

 .بگم بهت تا بشین! داری دوست جور هر -

 !ترمراحت ایستاده -

 :کرد صدام. بود شده خیره باغ به پنجره پشت از. رفت پنجره سمت به و ایستاد خودم مثل کاوه

 !اینجا بیا دلیار -

 بود باغ به نگاهش که طور همون کاوه. شدم خیره باغ به خودش مثل و وایسادم کنارش رفتم آروم هایقدم با

 :کرد شروع رو صحبت

 ! بود من ابلهانه ینقشه اشهمه -

 :گفت و زد پوزخندی. کردم نگاش و برگشتم طرفش به سرعت با

 طالق تقاضای همسرش که بود نگذشته ونشازدواج از بیشتر ماه 3. کرد عروسی که بود سالش 30 شاهرخ -

 طالق سریع هااون. رفت و گذاشت حرفی هیچبی، شاهرخ زن...نسترن ولی؛ شد عصبی، ریخت بهم هم اون. داد

 رو بچه اون امّا، بوده باردار طالق موقع نسترن که فهمیدیم ماه 6 از بعد. کانادا رفت و نموند اینجا شاهرخ. گرفتن

 شاهرخ زنیمی حرف ازش تو که پیش ماه دو. بود داده رو اینجا شماره بیمارستان به ینهم برای، خواستنمی

 به ومدها دختر یه بفهمه بخواد اینکه به برسه چه. باشه داشته بچه یه که کردنمی هم رو فکرش. ایران برگشت

 داشت دوست یلیخ رو خواهرش شاهرخ چون. کنه پر جون نوشین برای رو خواهرش خالیِ جای که عمارت این

 که شد این. دادنمی نشون قضیه این مورد در خوبی العمل عکس بود افتاده براش که اتفاقاتی اون از بعد مطمئناً

 !تو وجود از شاهرخ نه بشی مطلع دخترش و شاهرخ وجود از تو نه فعال که دادم پیشنهاد خانم نوشین به من
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 انگار خب ولی؛ باشید نداشته برخوردی هم با تا دو شما تا کردیممی رو مونتالش همه مدام که شد این

 تورو زامرو که بود این کردیم که انگاری سهل ترینبد. مونهنمی ابر پشت همیشه ماه که گنمی راست هاقدیمی

 .گذاشتیم تنها خونه تو

 هم ادا رو بازی هوگرب موش همین خواستیدمی عمر آخر تا شدمنمی خبردار قضیه از و نبودم تنها اگه یعنی -

 چیزی نباید هم من چرا ولی؛ شدمی مطلع قضیه از نباید خانم نوشین پسر! فهممنمی؟ چی یعنی؟ بدید

 خب؟ دکنی توهین بهم اینجوری بخواید اینکه تا نبود بهتر گفتیدمی بهم اول همون اگه نظرت به؟ فهمیدممی

 .شدمنمی کنجکاو هم من اینجوری

! بودیم اهم دی اواسط تقریبا. بود شده سرد هوا. گرفت بخار شیشه روی نفسش بازدم و کشید عمیقی نفس کاوه

 :داد ادامه

 این تو جدیدی شخص حضور از شاید که کردم فکر من موقعیت اون تو ولی. بود تو با حق شاید دونمنمی -

 شدیدت بیماریت خواستمینم داشتی که هم اعتمادیبی اون خاطر به جورایی یه. نکنی پیدا خوبی احساس عمارت

 ...ولی؛ کنه پیدا

 ایهقرص. داشت ادامه خدا شب هر و شب هر هامکابوس بلکه نشد بهتر بیماریم تنها نه که کردی کاری ولی -

 .نداشت تاثیری شونکدوم هیچ بخش آرام

 :گفت بهم کالفه کاوه

 !چیه کابوسات نگفتی بهم وقت هیچ که تو -

 !برم باید دیگه من خب. دیدممی چی من که نیست مهم دیگه -

 :گفت تعجب با کاوه
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 ؟!کجا -

 باز ور در. شنیدم رو چیز همه که هم حاال. بمونم اینجا بخوام من که شهنمی باعث شما توضیح گفتم بهتون -

 .برم خواممی کنید

 .فهمیدی رو قضیه اینکه از بعد حتی -

 .هشنمی عوض هم من نظر. دهنمی تغییر رو فتادها بعدش که اتفاقایی قضیه این ندونستن یا دونستن -

 :گفت کاوه که رفتم در سمت به

 !دلیار کن صبر -

 :گفت و رسوند بهم رو خودش کاوه. نگشتم بر ولی؛ ایستادم

 .خواممی معذرت واقعا من، دلیار بمون -

 ولینا با کردم پیدا کار نکهای محض به رممی من. باشند قائل احترام و ارزش برات که داره فایده وقتی موندن -

 .کنم تسویه رو امبدهی تونممی کم کم کنم پست براتون که حقوقم

 نهمی خاطر به بود عصبانی خیلی هم اون. شده خبر با وجودت از االن تو مثل هم شاهرخ، دختر لجبازی قدرچه -

 .زد رو هاحرف اون

 .باشند زدنشون حرف مواظب باید ایدیگه شرایط هر تو چه عصبانیت تو چه هاآدم -

 از شاهرخ! اسم یه! کرده پیدا هویت یه تازه بچه اون! بمون عسل خاطر به حداقل. گیمی درست تو باشه باشه -

 .نبود هم خودش یبچه شناسنامه پیگیر حتی حاال تا پیش ماه دو

 !معنیهیب لغتشون فرهنگ وت شناسی وظیفه اسم به چیزی و ندارند رو شدن پدر لیاقت که اینه نشونه هم این -
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 !بده یادش و بمون تو -

 :گفتم و برگشتم سمتش به سرعت با

 ؟چی -

 :گفت و شد دستپاچه کار خطا هایآدم مثل کاوه

 خیلی هم خودش شاهرخ کن باور؟ کنیمی قبول. کن مراقبت عسل از و بمون تو که بود این منظورم هیچی -

 .هستیم ناراحت مونهمه اقعو در یعنی؛ ناراحته هااتفاق این بابت

 وادخمی که بودم منتظر. اومد سمتم به و بوسید رو اون. آورد در قرآنی و رفت اتاقش خونه کتاب سمت به کاوه

 :گفت و گذاشت قرآن روی رو دستش دفعه یه که کنه چیکار

 آخر بار برای! ارب یه همین فقط. بشه ناراحتیت باعث چیزی دمنمی اجازه دیگه قسم مقدس کتاب همین به -

 !کنممی خواهش! بمون فقط تو! بشکنه اعتمادت دیگه بار یه که ذارمنمی. کن اعتماد بهمون

؟ برم ای بمونم دونستمنمی! شاهرخ به هم من به هم. بود کرده بد خیلی کاوه. بودم گرفته قرار بدی راهی دو بین

 ؟کنم کارچی خدایا اوه؟ چی بمونم گها ولی؟ کنم زندگی کجا خودم؟ شهمی چی عسل تکلیف برم اگه

 .باشم جااین خواستمی دلم ته هم هنوز توهین همه اون از بعد شدمی باعث که بود چی. کردم نگاه کاوه به رو

 !وامیده زود والتماس خواهش تا دو با که شعورمبی دل این و من به لعنت اه

 :گفتم کاوه به جدیت با

 .قبول خب بسیار -

 :مگفت رو حرفم بقیه و کردم مکثی. فهمیدمنمی رو درخشش این دلیل من و درخشید خوشی از هکاو هایچشم
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 !داره شرط یه ولی -

 :گفت و شد تعجب از پر هاشچشم

 ؟شرطی چه -

 .گممی خانواده این اعضای یهمه پیش رو شرطم، کن باز رو در اول -

 هایچشم تو حتی. کردم نگاه بودند شده خیره بهم ترسکمی و تعجب با که خانواده این اعضای تک تک به

 :گفت کاوه هایحرف شنیدن از بعد جون نوشین. خوند رو نگرانی کمی شدمی هم شاهرخ ومغرور سرد

 !قبوله چرا و چونبی باشه شرطی هر؟ مادر شرطی چه؟ شرط -

 !مامان امّا -

 !شاهرخ گفتم که همین -

 سمت به .چیه شرطم بگم تا کردندمی نگاه بهم منتظر همه. گفتن چیزی و شد ساکت تخس پسر یه مثل شاهرخ

 به و وردمآ بیرون رو استخدام یبرگه و رفتم داشت قرار سالن گوشه رنگ سفید پیانوی پشت که کوچیکی کمد

 .برگشتم طرفشون

 که رکناییکا و خدمتکارها یهمه که دونستممی. داشتم زیادی فاصله باهاشون هنوز. شد برابر چند شونتعجب

 بودند شده جمع دورش همه که سالن داخل میز روی رو برگه. کنندمی پر فرم حتما، هستند مشغول جا این

 :گفتم و گذاشتم

 شممی ارک به مشغول عسل پرستار عنوان به اینجا من. گیدمی شما که عنوانی هر به نه ولی؛ مونممی اینجا من -

 .باشه کافی کنم فکر تومن 35 تا 35 روزانه. نیدکمی حساب روزانه رو من دستمزد شما و

 ؟تومن 35 چی -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 212 

 ؟کاوه آقا زیاده -

 !باشه هااین بیشتر تونهمی حقوقت؟ تومن 35 چرا، نه -

 :گفتم و انداختم شاهرخ به تلخی نسبتاً نگاه

 .نیست بقیه مال دنبال چشمم من -

 کاوه به نگاه یه!شمنمی آروم نکنم تالفی تا، رمدا کار باهاش هنوز! درک به. هم تو کشید رو هاشاخم شاهرخ

 :گفتم بهش. نداشت شاهرخ ازکمی دست هم اون که انداختم

 ؟برم اینجا از یا کنیدمی استخدام اینجا رو من؟ کنم کارچی خب -

 حاال اامّ بودم جوان بانوی عنوان به پیش روز چند تا. بشم استخدام خواستممی من. بود گرفته امخنده دلم تو

 پرستار عجب. ذارممی هم شروط و شرط براشون دارم تازه من هه! جوان بانوی نه دلیار شدم! پرستار شدم

 !بگردم خودم دور الهی! کنممی هم تهدید تازه! من امباحالی

 .نیست برگه این به احتیاجی ولی. خب بسیار -

 مربوط من به شما خانوادگی مسائل و خدمتکارم یه فقط من که شماست یگفته درستی سند برگه این -

 چهی جا این من چون؛ داشتید حق نگفتید من به رو چیزی هم شما اگه که کنهمی مشخص برگه این. شهنمی

 !همین، باشم مهم براتون جایگاهم حد در تا کنهمی مشخص رو من جایگاه برگه این.امکاره

 :گفت و آورد در شیکی نویس خود کتش جیب تو از اخم با کاوه. گفتممی باید ولی، تلخ تلخِ؛ بود تلخ هامحرف

 .کن امضا رو پایینش بیا؛ شمنمی تو حریف که من -

. ردمک پیدا شهاته ته از بیک آبی خودکار یه و کردم رو و زیر رو امرفته در زوار پشتی کوله، کاوه به توجه بدون

 االن زا واقع در. بزنم باهاش حرفی هیچ خواستمنمی! هشاهرخ دستِ برگه که دیدم کنم امضا رو برگه خواستم تا
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 اسم با رو کس هیچ ندارم اجازه من و میشه محدود خانواده این تو من روابط، کنم امضا رو برگه این من که

. کنم هغریب یه به تبدیل رو بودندمهمی اشخاص دلم تو روز یه که کسانی بود سخت خیلی. کنم خطاب کوچیک

 رمب باید من که فهموند بهم نگاهش با. کردم بود وایساده میز صدر در که شاهرخ به نگاهی نیم! سخت خیلی

 مآرو. نداشتم رو دیگه جنجال یه حوصله هم من و نداشت رو اتفاق همه این کشش ذهنم حاضر حال در. پیشش

 برگه ویر رو دستش که بردارم رو برگه تا رفتم ترنزدیک گذاشت جلوم آروم رو برگه دیدنم با. رفتم سمتش به

 امنگ ایزده غم نگاه با شاهرخ. ریخت فرو دلم تو چیزی ناگهان که کردم نگاش عصبانی شد مانعش و گذاشت

 خم زمی روی آروم. بست یخ دوباره نگاهش بالفاصله چون، بود ثانیه صدم یه برای فقط نگاهش این امّا؛ کردمی

 هخیر بهم کسی اومدنمی خوشم اصال. کردم حس خودم روی رو نگاهش سنگینی، کنم امضا رو برگه تا شدم

 .بود شده خیره صورتم به، شدم نگاهش متوجه که کردم نگاهش چپ چپ، بشه

 صورتم روی کاوه هایانگشت جای و بود رفته عقب صورتم نیمه روی از شالم. کردم دنبال رو نگاهش رد

 به رو کشید که حرصی پر و عمیق نفس صدای. کردم تبمر رو شالم و انداختم پایین رو سرم. کردمی خودنمایی

 نفس. زدمی سفیدی به هاشانگشت بند و بود شده مشت که افتاد هاشدست به نگاهم. کردم حس راحتی

 ینجاا خدمتکار من االن از. کردم امضا رو برگه و گفتم اهلل بسم بقیه و شاهرخ به توجه بدون و کشیدم عمیقی

 :گفتم و گرفتم شاهرخ سمت به رو برگه. بودم

 ؟کنم شروع رو کارم باید کی از من ارباب -

 :وگفت کرد نگاهم اخم با

 .میشه شروع فردا از کارتون، کنید استراحت تونیدمی فعالً شما -

 !ارباب بله -

 !االنش گفتن شما به نه! کرد بارم که ایکنایه و نیش همه اون به نه، اومدنمی بهش ادب اصال
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 :کرد متوقفم شاهرخ صدای که رفتم روجیخ در سمت به

 ؟کجا -

 :وگفتم برگشتم طرفش به خونسرد. نیومده ادب این به گفتم دیدی

 .کنم استراحت تونممی گفتید خودتون -

 .طرفه این از اتاقت امّا -

 به اهگن یه. کردمی اشاره هااون به شاهرخ و شدمی ختم شرقی قسمت به که دوختم هاییپله سمت به رو نگاهم

 :وگفتم کردم شاهرخ

 ! اجازه با. پرستارم یه که من نه بود جوان بانوی برای اتاق اون. نیست من مال اتاق اون -

 :کرد مداخله کاوه دفعه این

 ؟بری خوایمی کجا -

 !باغ گوشه انباری -

 :گفتند هم با همزمان کاوه و شاهرخ

 ؟چی -

 هم من، داریدنمی نگه اتونخونه تو رو خدمتکارهاتون یهمه که شما. بمونم عمارت این تو بخوام نداره دلیلی -

 .بقیه مثل

 مثل باید فتیگ. باشه گفتیم کنی کار جااین خوایمی گفتی. پایین بیا شیطون خر از، دلیار سرده خیلی جااون: کاوه

 ؟آخه دهمی معنی چه کارها این ولی؛ باشه گفتیم بشی استخدام خدمتکارها بقیه
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 همین من. نترسونید سرما از رو من، گذشته اون از. ندارم اعتماد شما به دیگه من که اینه معنیش ترینواضح -

 ...که وقتی بستم یخ پیش دقیقه چند

 شیدک پوفی کاوه که کرد کاوه به طوفانی نگاه یه شاهرخ. بود واضح کامالً منظورم، نگفتم چیزی و کردم سکوت

 :گفتم. انداخت پایین رو وسرش

 .خدمتکار یه نه کنید خرج خودتون خانواده اعضای برای رو هاتونسوزی دل این بهتره -

 :گفت و اومد سرم پشت کاوه

 ؟بمونی جااون خوایمی تنهایی -

 آره .کردید ترتنها بودم که اونی از رو من و من تنهایی خلوت تو اومدید شما. بودم کرده عادت تنهاییم به من -

 ؟چرا دونیمی. کنممی انتخاب رو تنهایی خودم االن ولی؛ بودم ندهمو تنها موقع اون من

 :گفتم و گشتم بر سمتش به

 . بود تنهایی همین بود وفادار بهم که کسی تنها چون -

 قبع ولی؛ لرزیدم. خورد صورتم به سردی باد، کردم باز رو در که همین. رفتم خروجی در سمت به و گفتم رو این

 که ورنم و سرد انباری یه. کردم باز رو درش آروم. رفتم باغ یگوشه انباری سمت به محکم هایقدم با. نکشیدم

 از که چیزی تنها و نداشت گاز کشی لوله. نبود توش پنزر خنزر تا چند و حصیری زیرانداز جز به چیزی هیچ

 .بود دورش دیوارهای همین کردمی محفوظت بیرون سوز استخوان سرمای

 رو انباری آهنی در آروم. کرد روشن رو انباری داخل فضای وات 055 رنگ زرد کوچیک المپ یه .زدم رو برق کلید

 خاک قدرچه اوف. دادم تکونش و برداشتم رو حصیری انداز زیر. کردممی زندگی جااین باید من االن از. بستم

 !نشسته روش
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 نگاه یه. هشمی چی ببینم کنم شروع بذار خب .داشت کاری تمیز کم یه به نیاز. انداختم انباری به اجمالی نگاهی

 هدیه. کردمی کار اولش روزهای مثل هنوز سال 0 از بعد، عزیزم. بود 3335 ساعت. انداختم مچیم ساعت به

 .داد بهم و آورد مدرسه به جایزه عنوان به سوم سال، بود مامانم

. بکشم اجاین روی و سر به دستی یه کارم زا بعد تونممی هم فردا. نیست کاری تمیز وقت شبی نصفه، خیالبی

 هندزفریم هایگوشی از یکی هه. آوردم در امکوله تو از رو امقدیمی پلیر MP3. انداختم ایگوشه رو حصیر

 رکت سقف به و گذاشتم سرم زیر رو امکوله. کنم گوش آهنگ یکیش با بودم مجبور و بود شده قطع سیمش

 .شدم خیره بود معلوم هاشآجر و بود شده کنده هم شهاگچ نصف که انباری یخورده

 بودم ورمجب واقعا یعنی؟ خودم آوارگی قیمت به؟! قیمتی چه به کردن تالفی آخه! نه یا درسته کارم دونستمنمی

 وسط این؟ چی وقت اون. نبود مهم براشون اصال و اومدیم؟ بزنم کاری همچین به دست کارشون تالفی برای

 گهمی بهم حسم ولی؛ دونمنمی. باشم جااین باید بشه انجام دارم که هدفی بخوام اگه امّا؛ ورمخمی ضربه خودم

 کنار رو اشرافی و راحت اتاق اون شاید بود من جای ایدیگه کس هر. کنم حساب کمکشون رو تونممی

 ...من ولی ایخرابه همچین تو بیاد ذاشتنمی

 بخ ولی گرفتم جانب به حق قیافه جااون که درسته، شممی جوری یه مافتمی شاهرخ نگاه یاد که هم هنوز اوف

 شاهرخ از من االن یعنی! خدایا اوه! لیاقتیبی زن چه. کشیده زیاد سختی هم شاهرخ گفت شدمی جورایی یه

 آهنگش شنیدن با. کردم پلی رو آهنگ. گممی هذیون دارم کرده اثر بهم خوابیبی خیالبی؟! کردم طرفداری

 :شد جمع گلوم تو غضب

 شدم دنیا این مهمون هامگریه صدای با

 تولدم لحظه تو من هدیه شد گریه

 گذاشت من چشم تو و اشک راه اول تو دنیا
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 نداشت اومد من برای اومدن دنیا به این

 کرد حوصله امّادلم، غم روی غم هم پشت

 کرد گله نباید چی از داره حدی حوصله

 درد و اشک شهمی دنیا تو، تولدی هر سهم

 نگرد علتش دنبال و اینه دنیا کار

 نیومده من به دنیا، اومدم دنیا به من

 شده من سهم انگاری روزمین درده چی هر

 بده من با که دنیایی، اومدم دنیا به من

 بده نشون خوش روی یه خوادنمی انگار دنیا

... 

 (صفوی بهنام – نیومده من به دنیا آهنگ)

 انداست کِی من: »گیمی خودت با آهنگ یه به دادن گوش با که میاد پیش هاوقت بعضی. کردم پاک رو هاماشک

 رو آهنگ این قدراون. بود آهنگ این مثل درست هم من االن روز و حال.« کردم تعریف این واسه رو زندگیم

 .رفتم فرو عمیقی خواب به و شد سنگین هامپلک که دادم گوش

*** 

 یاد رو من. ترسیدممی ازش. بود شده خشک هایبرگ از پر و زده خزان باغ. زدممی دمق داشتم بزرگ باغ یه تو

. کرد جلب خودشون به رو امتوجه بچه تا چند صدای، رفتممی جلو که طور همون. انداختمی ارواح یخونه
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 خیلی. کنندمی بازی دارند و وایسادند استخر نزدیک بچه دختر تا دو با بچه پسر تا دو دیدم رفتم که ترنزدیک

 بابا ترطرف اونکمی که بودم شونبازی گرنظاره لبخند با. شدم شاد هم من شونشادی دیدن از. بودند خوشحال

 بابا آغوش تو رو خودم و کردم پرواز سمتشون به. شد جمع هامچشم تو اشک خوشحالی از. دیدم رو مامانم و

 :گفت و کرد بغلم همیشه مثل بابایی. انداختم

 ؟حاله چه در بابا راپونزل -

 :گفتم و کردم بغض حرف این گفتن با

 ؟گذاشتید تنها رو من چرا -

 :گفت و زد مهربونی لبخند بابا

 !پیشتیم همیشه ما؟گذاشتیم تنها رو تو کی ما؟ ما -

 ؟قول -

 !قولِ  قول -

 پا و ستد داشت و استخر تو بود دهافتا دخترها از یکی. برگشتم سمتشون به هابچه فریاد و داد صدای با دفعه یه

 ریخب و افتاده اتفاقی همچین که بوده کدومشون تقصیر که کردنمی دعوا هم با هم بچه پسر تا دو اون و زدمی

 .نبود دوم بچه دختر از

 تا ردمک دراز رو دستم و استخر لبِ رفتم! نیاد سرش بالیی خدایا. رفتم سمتشون به و شدم جدا بابا از سریع

 صحنه این ازدیدن قدراون. بود یلدا کهاین... این... نبود دیگه بچه دختر اون امّا... امّا؛ بدم نجات رو بچه ردخت

 ...افتادم استخر داخل و خورد سر پاهام که کردم تعجب

*** 
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 رکاچی خوابم تو یلدا؟ بود خوابی چه دیگه این من خدای. زدممی نفس نفس هم هنوز. پریدم خواب از هول با

 ؟باشه نیومده سرش بالیی وقت یه؟ خوبه حالش یعنی؟ کردمی

 0300 ،کردم ساعت به نگاه یه. بود شده خشک خشک گلوم. بود ازعرق خیس صورتم. کشیدم صورتم به دستی

 اب همزمان و شدم بلند. رسیدمی گوش به خیابون داخل مسجد از اذان صدای. بودم خوابیده 0300 فقط. بود صبح

 من! هن ولی. بودم گرفته درد کمر همین خاطر به، بود سفت هم و سرد هم زمین. گفتم کوچولو آخ یه شدنم بلند

 ...که وقتی تا کنم عادت شرایط این به باید

 که بشه جوری همون که کنممی خواهش خدا از وجودم اعماق از فقط، نه یا درسته کارم دونمنمی هم هنوز اوف

 .خواممی من

 باغ اشباه و بود باغ یگوشه که آبی شیر سمت به! بود سرد هوا قدرچه اوه. رفتم بیرون و کشیدم عمیقی نفس

 آب بس از .کشید تیر استخونم مغز تا گرفتم زیرش رو دستم وقتی، کردم باز رو شیر. رفتم کردنمی پاشیآب رو

 به، بود یخ قدرچه وای .صورتم تو پاشیدم آب مشت یه و ندادم اهمیتی ولی؛ بود شده حسبی دستم بود سرد

 به. بود روشن که شدم عمارت هایاتاق از یکی المپ متوجه دفعه یه. زدممی نفس نفس آب سرمای خاطر

 .بودم زده توهم شاید دونمنمی. خاموشه که دیدم تعجب کمال در ولی؛ برگشتم سمتش

 و تمگش کم یه! جانمازی نه داشتم هریم نه. آوردم پناه انباری همون به دوباره و گرفتم وضو بود بدبختی هر با

 یرونب به رو خودشون راه هاماشک دوباره سجده موقع، خوندم رو نمازم. کنم پیدا صاف سنگ تیکه یه تونستم

 ازش و کردممی شکر. کردممی گله! زدممی حرف خودم خدای با هااون به توجه بدون من و کردن پیدا

 سنگی. بود صبح 1 ساعت. شده روشن هوا دیدم برداشتم سجاده از که رو سرم. کنه کمک بهم که خواستممی

 رفتهگ تصمیم همین برای؛ نداشتم خوردن برای چیزی. گذاشتم امکوله تو و بوسیدم آروم رو بود مهر جای به که

 .بگیرم روزه، روز اون که بودم

 :گفتم و کردم عمارت به نگاه یه. بیرون گذاشتم انباری از رو پام
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 !  تو امید به الهی -

*** 

 :هفتم فصل

 وردمآ زبون به که چیزی اولین. کردم نگاه خودم به بودم کرده آویزون انباری دیوار به که ایشکسته آینه تو از

 :بود این

 ؟خودتی واقعاً؟ دلیار -

 اون زا ربیشت حتی هامچشم زیر! زادآدمی جز بودم شبیه چیز همه به هه. زدم آینه تو خودم تصویر به پوزخندی

، دیدمی رو من کی هر که بود شده الغر قدراون صورتم. بود رفته گود، گذاشتم جااین به پا بار اولین که موقعی

 هچ خودم پیش؟ داشت ایفایده چه اصالً؟ کردم رو کار این چی واسه. هستم چیزی معتادی کردمی فکر مطمئناً

 هیچی ولی؛ دادندمی نشون العملی عکس یه باید هفته 3-3 این تو وگرنه نیستم مهم براشون من؟ کردم فکری

؟ بود چی هدفت واقعا! شیمی چیزی یه نخوری ترشی خانم دلیار هه؟ کنم تالفی خواستممی اینجوری! هیچی به

 !ببر لذت ساختی خودت برای خودت که زندگی از و بشین حاال! خودت و موندی خودت فقط که دیدی

. رفت وفر برف تو پام، مچ تا گذاشتم بیرون رو پام که همین. رفتم در طرف به و شتمبردا چشم آینه از حرص با

 ونداخلش راحتی به برف و بارون و بودند شده پاره هامکفش که خصوص به. کردمی اذیتم بدجوری سرما! خدا آخ

 یحقوق با. گذشتمی، دمکرمی زندگی عمارت این تو پرستار عنوان به من که زمانی از ایهفته 3-3. کردمی نفوذ

 وزهر سحریبی رو روز هر جویی صرفه برای. گرفتم غذا عنوان به بیسکوییت کارتن یه گرفتم روز اولین که

 غذا برام که هم چی هر. بعدی شب تا رفتمی و کردممی افطار بیسکوییت دونه تا 3-0 با هاشب و گرفتممی

 تو. نداشت ایفایده زدمی حرف باهام و اومدمی کاوه چی هر؟ بودم کرده لج کی با من. زدممی پس آوردندمی

. کردممی فشاری پا تصمیمم رو چنان هم ولی؛ بودم خورده بیسکویت بسته تا 3 سرجمع شاید مدت این تمام

 وزشر اون هایحرف. بیارم در زانو به رو شاهرخ باید بگم بخوام تردقیق البته! بیارم در زانو به رو هااین باید من



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 221 

 رد ما ینب حرفی هیچ شب آخر نباشید خسته و صبح اول سالم یه از غیر مدت این تو. شد تموم گرون خیلی برام

 عذر اگه شاید. بود حرفا این از ترمغرور ولی؛ بکنه ساده خواهی عذر یه حداقل کردممی فکر. بود نشده وبدل

 هیچ و داشتم شخصیت خودم برای هم من! بودم هم من، بود مغرور اون اگه ولی گشتممی بر، کردمی خواهی

 .بشه برنده اون غرور بازی این تو که ذاشتمنمی وقت

 همیشه مثل و کرد باز برام رو در آقا کریم. شدم وارد و رسوندم عمارت در به رو خودم، بود که بدبختی هر با

 :گفت

 !بخیر صبح جوان بانوی سالم -

 چی هر. کردندمی خطاب جوان بانوی اسم به رو من همگی ولی؛ بودم تکارخدم یه جااین هم من اینکه وجود با

 رو و رنگ هایلباس آخه. بودم شده خیالشبی دیگه هم من. نداشت ایفایده نکنند رو کار این که گفتممی هم

 ؟گفتندمی بهم اینجوری هااون که بود جوان بانوی شبیه زامبیم شکل یقیافه یا امرفته

 چیزی هب محکم که رفتممی باال هاپله از داشتم و بود پایین سرم. ندادم بهش اهمیتی ولی؛ کردمی ددر تنم یکم

 شخصی که بیفتم هاپله از بود نزدیک و دادم دست از رو تعادلم که بود قدری به برخورد شدت. کردم برخورد

 اهرخش نگاه تو نگاهم که ببینم رو ماناجی تا کردم بلند رو سرم. کشید خودش طرف به رو من و گرفت رو بازوم

 چی الدنب صورتم تو دونمنمی. کردمی نگاه رو صورتم اجزای کل. کردمی بیداد هاشچشم توی نگرانی. خورد گره

 :گفت مضطربی صدای با. گشتمی

 ؟خوبی -

 یه بودیم خیره بهم که جور همون. کردم قناعت سری دادن تکون به که بودم کرده تعجب نگاهش از قدراون

 ایصد با شاهرخ. نکنم سقوط مجدداً تا گرفتم رو پله کنار هایمیله که جوری، کرد رها شتاب با رو بازوم دفعه

 :گفت جدی نسبتاً
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 .کنی نگاه رو پات جلوی بعد به این از بهتره. کن استفاده ازش داده چشم تا 3 بهت خدا -

 :گفتم خودش مثل. شد محو ذهنم از انشنگر نگاه اون که گفت مغرورانه رو جمله این قدراون

 که شما بود پایین نگاهم من ضمن در. بده نجات رو من نخواد شما مثل کسی ولی؛ بمیرم دممی ترجیح -

 هاپله از هک ندیدید رو من، کنیدمی استفاده احسن نحو به هاتونچشم از و هستید تیزبینی و دقت الهه ماشاءاهلل

 ؟میام باال دارم

 سلع اتاق سمت به رو راهم حالیبی با هم من. رفت پایین سمت به و کرد نگاهم خشم با و نگفت زیچی شاهرخ

 به و بود گذاشته اشبچه روی رو من انتخابی اسم شاهرخ که بود عجایب از دیگه یکی هم این. گرفتم پیش در

 !کنهنمی جبران رو چیزی کارها این حال هر به. بود گرفته شناسنامه براش اسم اون

 همین و! ترتپلی اول روزهای به نسبت و بود شده ماه3 عسل. بگردم دورت الهی. کردم باز آروم رو اتاق در

 پیش مشکلی اگه و بود پیشش مهتاب هاشب. بود کرده اشمزه خوش و خوشکل کلی تپلیش سرخ هایلپ

 !اوف. بود( شاهرخ همون) حضرت اعلی فرمایشات از اینم. کردمی خبر منو اومدمی

 کمال با هم من، کرد باز طرفم به رو هاشدست من دیدن با. بود شده بیدار! عزیزم. شدم نزدیک اشگهواره به

 مارتع این از نتونستم خاطرش به که کسی. بود امزندگی موجود ترینعزیز امخانواده از بعد. کردم بغلش میل

 رو کوچولوش هایناخن، کردم عوض رو هاشسلبا، کردم حمامش. بودم سرگرم عسل با ظهر تا! بشم جدا

 بیرون عسل اتاق از رو پام وقت هیچ مدت این طول در. بشهزخمی و نزنه چنگ رو صورتش وقت یه که گرفتم

 !همین.بود عسل اتاق و انباری فقط همیشه مسیرم و نذاشتم

 نازش یچهره محو. خوابیدمی خودم پاهای رو فقط بود کرده عادت. بخوابه تا دادممی تکونش پام روی آروم

 بلند تونستمنمی بودم گذاشته پاهام روی رو عسل چون و کردم سرم رو شالم بالفاصله. شد زده اتاق در که بودم

 :گفتم خشکی نسبتاً صدای یه با پس؛ شم
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 !بفرمایید -

 خندلب. بود دستش غذا یسین یه دیگه روزهای مثل هم باز اوف. شد نمایان در چارچوب تو پری و باز آرومی به در

 :گفت و زد محزونی

 ؟تو بیام هست اجازه -

 !گیریمی رو اشاجازه من از که نیست من برای جااین -

 بودم پیش سال3 دلیار من اگه شاید. ببخشمشون تونستمنمی هم هنوز. شد وارد و پایین انداخت رو سرش پری

 اجازه دیگه ولی! بشه آوار تا بود تلنگر یه منتظر فقط که بود خورده ترک دیوار یه مثل االن دلیار ولی؛ بخشیدممی

، دونستمی خواهرش مثل مثال رو من که پری. بودم دلگیر خیلی. بشه بازیچه امخورده ترک وجود که دادمنمی

 نوشین! دکر خالی رو پشتم پشتیبانمه کردمی ادعا که کاوه! نکرد کارو این ولی؛ بگه رو حقیقت بهم تونستمی

 !کرد رفتار باهام نامادری یه از بدتر، مادرمه جای گفتمی که خانم

 کوچولو خواهی معذرت یه که بود این حداقل حقم! نبخشم که! باشم ناراحت که، دادممی خودم به %055 رو حق

 ؟نداشتم رو خواهی معذرت یه ارزش حتی یعنی! نکردند رو کار این ولی؛ بکنند ازم

 :گفت و نشست کنارم آهسته. ردمک پری به سردی نگاه یه

 ...خونمی -

 .ببریش تونیمی ممنون. امروزه -

 ؟ایروزه هم باز -

 :شنیدممی رو صداش. برگردوندم رو سرم و نگفتم چیزی
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 نه! خوریمی غذا نه. گیریمی روزه رو روز هر تو که ستهفته 3 االن؟ کنیمی کارچی خودت با داری دلیار -

 ؟آخه چی یعنی! انباری اون توی گردیمی بر شب و عسل اتاق میای قیممست! زنیمی حرفی

 :گفتم و برگشتم طرفش به

 صیتشخ که چی یعنی؟ کردین فرض خر رو من تموم ماه دو که چی یعنی بگم باید که منم این؟ چی یعنی چی -

 ...چی یعنی؟ یدبد بازی عروسک یه مثل رو من دادید اجازه خودتون به که چی یعنی؟ کردین خرد رو من

 :گفتم پری به. بود بد خیلی حالم. زدممی نفس نفس عصبانیت از. نگفتم چیزی

 ؟دهمی معنی چه کارهات این میگی من به وقت اون. نکردید ساده خواهی عذر یه حتی -

 :گفت و ریخت اشک آروم پری

 انباری ناو توی تو که ببینم تونمنمی! جااین برگرد! ببخش تو ولی! کردم بد من! کردیم بد ما دلیار ببخش -

 .میشی آب ذره ذره داری

 .کرد توهین بهم شاهرخ وقتی ببینی بقیه جلو رو شدنم خرد تونستی ولی -

 ...خودِ اون امّا -

 .بوده اطالعبی قضیه این از هم شاهرخ خود گفتید بس از. شنیدم بار 055؛ پری بشنوم چیزی خوامنمی -

 ...ـاشـ داری تو دلیار ولی -

 .نیست کار در اشتباهی هیچ -

 اون! بودم نفر یه خواهی عذر منتظر فقط من. نداشت تاثیری هم اون خواهی عذر حتی. کرد سکوت مغموم پری

 !شاهرخ، تکبر و غرور خدای جز نبود کسی هم
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 .رفتمی سیاهی هامچشم. نبود خوب اصال حالم

 :گفت نگرانی با پری که بردم سرم سمت به رو دستم

 ؟دلیار خوبی -

 .کنهمی درد یکم سرم فقط؛ خوبم آره -

 .گهواره تو بذارش خوابیده عسل، کن استراحت کم یه بیا -

 حرفی هیچ بدون، گذاشتمش وقتی. گهواره تو بذارمش آروم که کردم جمع رو حواسم تمام و کردم بغل رو عسل

 :گذاشت امشونه روی دستی پری. رفتم در سمت به

 ؟کجا -

 .کنم استراحت رممی -

 ...امّا -

 .کن خبرم اومد پیش مشکلی هر رفتم من؛ پری نداره امّا -

 .زده یخ چیز همه بیرون اون نکن لجبازی، نیست خوب حالت -

 !بسته یخ وقته خیلی هم من دل -

 ازم مدام و کردمی حرکت سرم پشت پری. بیرون زدم اتاق از و نشدم پری جانب از حرکتی و حرف هیچ منتظر

 کوتاهی سالم. دیدم سالن تو رو خانم نوشین. کردممی اضافه هامقدم سرعت به من ولی؛ برگردم خواستیم

 :شنیدممی رو اشونمکالمه صدای. رفتم و گفتم ایاجازه با و کردم

 ؟پریچهر شده چی -
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 .کنهمی بازی لج داره نیست خوب حالش -

 ؟چشه بده مرگم خدا -

 !لیارد وایسا. برم من دونمنمی -

 مارتع از بیرون سرمای. کنه باز برام رو در کریم آقا که نکردم صبر حتی. کردم باز رو در سریع و نکردم توجهی

 وضعم بود شده دچارش که هم دردی دل. شهمی ترحالبی و حالبی لحظه هر بدنم کردممی حس. کردمی غوغا

 یلهحوص دیروز! من به لعنت. نشستم رو افتاد باغچه یگاِل تو دیروز که لباسم افتاد یادم اه. کردمی تربد رو

 . بیاد برفی همچین و بشه کوالک قراره امروز که دونستممی باید کجا از. نداشتم شو و شست

 با زنمیم یخ سرما از؟ کنم کارچی وقت اون. باشه نبسته یخ لوله که کنه خدا فقط. آب شیر کنار بردم رو لباسم

 !نازک مانتو این

 رخاط به هامدست رنگ؟ بکنم غلطی چه حاال! اومدنمی هم آب قطره یه لعنتی اه. کردم باز رو لوله اهلل بسم با

 ؟کنم کارچی؟ کنم کارچی خدا. لرزیدمی و بود شده بنفش سرما

 این با شکر رو خدا. کردم حرکت پارکینگ طرف به سرعت به! خودشه! پارگینگ داخل آب شیر! فهمیدم! آهان

 .گشتم آب شیر دنبال چشم با و رسوندم پارکینگ به رو خودم. نخورد سر پام رفتم من که یسرعت

 هر از سردتر! آبی چه ولی؛ اومدمی آب شکر رو خدا اوه. کردم بازش و فرستادم صلواتی. کردم پیداش باالخره

 هر با رو سطل. دمکر آب از پر و برداشتم رو پارکینگ گوشه سطل! کردم حس عمرم تو حال به تا که چیزی

 شاهرخ ،بیرون گذاشتم پارکینگ از رو پام که همین. بود شده حسبی سرما از هامدست.کردم بلند بود بدبختی

 من دیدن با. کردمی حرکت پارکینگ طرف به باغ فرش سنگ رو، رنگش مشکی کالس sبر سوار که دیدم رو

 رد ارشکن از بهش توجهبی. بود دستم توی سطل و من به نگاهش. شد پیاده ماشین از و کرد متوقف رو اتومبیل

 به نگاه یه. نشستم انباری نزدیک باغ گوشه رفتم. کنم احساس کامالً تونستممی رو نگاهش سنگینی ولی؛ شدم
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 روف سطل تو رو لباس و کشیدم عمیقی نفس. بود شده گِلی فقط، خواستنمی صابون و تاید. کردم لباس

 .بشه تمیز تا دادممی فشار چنگم تو رو لباس و لرزیدممی. کرد رسوخ وجودم عمق تا سرماش! خدا آخ.بردم

 !سرت بر خاک، تو دیدن با نگزید هم ککش که دیدی! باشه شستت ناز که خانوم دلیار بِکِش! بِکش

 لباس قجر عهد مثل سرد آب با و خونه از بیرون میاد عاقلی آدم کدوم آخه. لرزیدمی سرما خاطر به وجودم کل

 !« بدبخت منِ:» دادم رو خودم جواب خودم دلم تو؟ شورهمی

 که برگردوندم رو نگاهم اخم با. شاهرخه که دیدم، کردم نگاه. کردم حس سرم باال رو کسی حضور دفعه یه

 :کردم نگاش اخم با. بیرون ریخت رو اون داخل آب و برداشت رو سطل دستی

 !شستممی رو لباسم داشتم؟ برخوردیه چه این -

 ؟سرما سوز این تو؟ جوری این -

 !کنی سوزی دل بقیه برای خوادنمی، نشه پایین باال درجه یه بدنت دمای وقت یه شما -

 هسوخت ایقهوه بلند پالتو. شد نزدیک بهم و کرداخمی. لرزیدمی صدام که زدممی حالی در رو هاحرف این تموم

 قدرچه خدایا هه..پاره کفش با نخی مانتو یه من و بود پوشیده مشکی مردونه بوت و مشکی چرم هایدستکش با

 !توازن

 هاشدست که دیدم. خوردم دیوار به که داد ادامه رو کار این قدراون. رفتم عقب قدم یه من و جلو اومد قدم یه

 بتعج با. شدم داغ دفعه یه که کنه کارچی خوادمی که کردممی فکر این به داشتم. آورد در کشدست داخل از رو

 بود گرم اون هایدست. بود گرفته خودش هایدست تو رو اون شاهرخ که دوختم هامدست به رو نگاهم

 :گفت و شد خیره بهم تعجب با گرفت رو هامدست وقتی! یخ تیکه دو مثل من هایودست

 ؟یخی قدر این چرا -
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 شیدنک عقب برای توانم و نبود خوب اصال حالم. بکشم بیرون دستش از رو دستم کردم وسعی نگفتم چیزی

 حرف خودش با داره که کسی مثل و کرد نگاهی بود شده کبود سرما از که هامدست به. نبود کافی هامدست

 :گفت زنهمی

 ...نباید تو شده کبود هاتدست ببین؟ شد اینجوری چرا -

 بیرون رو دستم و کردم جمع رو توانم یهمه. بده هلم خودش بعد و کنه کمکم اول صبح مثل خواستمنمی نه

 :وگفتم شدم خیره بهش بودم داشته شوننگه باز زور با که هاییچشم با. کشیدم

 نداره...ربطی....ربــ......هیچ... هـــ.... تو..... به -

. کنم آبش ببرم دوباره که برداشتم رو سطل و شدم رد کنارش از کرختی با. اومدمی بیرون دهنم از زور به کلمات

 چنان هم من ولی رفتمی سیاهی داشت هامچشم. میاد سرم پشت که شنیدممی هابرف روی رو پاش صدای

 :شنیدم رو صداش. کردممی پافشاری

 !وایسا دلیار -

 فقط ؟!شده چش دونمنمی؟! شده چم دونمنمی. زدمی صدا اسم به رو من که بود باری اولین! شدم تریخ بودم یخ

 رینبلندت حتی که دور قدریاون. بشم دور ازش خواستممی، شنیدم زبونش از رو اسمم وقتی هک دونممی رو این

 دفعه ثلم کردم فکر. کردم اضافه هامقدم سرعت به. برسونند گوشم به رو گفتنش دلیار طنین نتونند هم هاصدا

 ...ولی افتهنمی اتفاقی هیچ قبل

 ذره یه همون دیگه. شد جدا تنم از روح کردم حس لحظه یه! هارفب وسط افتادم و خورد لیز پام هابرف خاطر به

 وشیخام بعدش و دوید طرفم به سرعت با شاهرخ که دیدم باز نیمه هایچشم با. کشید ته داشتم که هم توانی

 !مطلق
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. ودب ساکت ساکتِ باغ! بابا مامان از خبری نه، بود هابچه اون از خبری نه ولی؛ بودم قدیمی باغ همون تو دوباره

 تنهایبی. داشت بلندی هایدیوار و بود مشکی سنگ نماش که دیدم بزرگی عمارت مقابل در رو خودم دفعه یه

 رد ترس با. رسیدمی گوش به داخلش از عجیبی صداهای. شدم نزدیکش، بود باز عمارت در. ترسیدممی ازش

 .شدم واردش و کردم باز کامل رو عمارت

 نگاه رو اطرافم ترس با. بود گرفته خاک و تیره چیز همه، اون برخالف ولی؛ بود خشاهر عمارت مثل داخلش

 یطبقه. رفتم باال هاپله از آروم. اومدمی باال طبقه از صدا. رسید گوشم به عجیب صدای همون دوباره. کردممی

 ازب رو درش و رفتم اتاق تسم به. اومدمی بیرون نوری داخلش از و بود باز نیمه درش که بود اتاق یه فقط باال

 هی و خواستمی کمک و کردمی ناله و بود خوابیده روتخت بیمار و رنجور که بود من بابای این! من خدای. کردم

 :زدم داد. رفتم سمتش به گریه با. بود سرش باالی سفید لباس با پرستار

 !بابا -

 مه شناختمشمی هم انگار! داشتم عجیبی حس. بود غریبه برام مرد این. کردم کپ رسیدم که تختش نزدیک

 :فتگ ناله با دید که رو من. کردممی نگاه بهش تعجب با. بود غریبه من با انگار ولی؛ بود بابام! شناختمنمی

 !کن پیداش بشه دیر اینکه از قبل! کنهمی نابود رو چیز همه اون! کشهمی رو من اون! کن کمکم دلیار -

 .کنم پیدا رو چی -

 ....نســ..... نسـ -

 ؟چی نس -

 !کنهنمی بهت کمکی هیچ اون -
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! ودب همون. بستم یخ پرستار یچهره بادیدن ولی؛ برگردوندم بود زده رو حرف این که پرستار سمت به رو سرم

 !بود خودش

 :گفت و داد سر بلندی خنده که کردممی نگاش ترس با

 ؟ببینی جااین رو من که نداشتی توقع؟ کنیمی نگاهم جوری این چرا؟ چیه -

 ...که...تو... امّا... امــ -

 :کردم تهی قالب که کشید دادی چنان دفعه یه

 !تو! کشتی رو من تو! مُردم من! آره -

 :گفتم بهش گریه با، نبودم من نه. شد روون هامگونه روی هاماشک

 ...من، بیوفته اتفاق اون که خواستمنمی من. نبودم مقصر من -

 :گفت هیستریک خنده با که کشیدم جیغی درد از. گرفت دستش تو رو موهام و ردک حمله بهم

؛ یدمکش جیغ تو برابر صد من دونیمی! بلندتر! بکش جیغ! شدی مردنم باعث تو. بودی من مرگ مسبب تو -

 !بکش جیغ یاال. نشنید رو صدام کسی ولی

 اتاق سمت به که شنیدم رو نفر چند پای صدای دفعه یه. شهمی کنده داره سرم پوست کردممی احساس

 :گفت لب زیر. کرد نگاه در طرف به ترس با و برداشت موهام کشیدن از دست. اومدنمی

 .ببرن خودشون با رو من خوانمی! میان دارن هااون -

 یچه ولی؛ بودن آدم مثل که سیاه شبح تا چند دیدم دفعه یه. کردممی دنبال رو نگاهش مسیر ترس با هم من

 رست از. شدند اتاق وارد هستند انسان شکل فهمید شدمی بدنشون فرم روی از فقط و نبود صورتشون تو جزء
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 از هک کردمی تقال و کشیدمی جیغ هم اون. بردنمی خودشون با کشون کشون رو او. نداشتم هم زدن حرف قدرت

 :شیدک فریاد و شد خیره بهم نفرت با دفعه یه. بده نجات رو خودش دستشون

 !کنمنمی ولت وقت هیچ! کشتی رو من تو! متنفر! دلیار متنفرم ازت -

 :کردم التماسشون و رفتم سمتشون به. ترسیدممی

 .باشید نداشته کاریش فقط! بکنم بگید کاری هر دممی قول! کنید ولش خدا رو تو -

! سوختمی داشت. کردیم تغییر داشت صورتش کردم بهش نگاهی. کردندنمی حرفم به توجهی هااون ولی

 :شد گُم فریادش صدای تو جیغم صدای

 !دلیار متنفرم ازت -

 !نه -

 فسن نفس. بودم گرفته آتیش. سوختممی داخل از ولی؛ بود نشسته صورتم رو سردی عرق. شدم بلند جام از

 امیهگر. تگرف آغوشش تو رو سرم کسی کردم احساس دفعه یه! ترکید بغضم! خدا. بود گرفته بغضم. زدممی

 اب. کردمی نوازش رو موهام آروم فقط گفتنمی چیزی بود گرفته آغوشش تو رو من که هم کسی، شد ترشدید

 :گفتم گریه

 مــ.....کردم... کار هر... من... تم... خواســ... نمی.... من -

 :گفت گرفته و خسته لحنی با که شنیدم رو صدایی دفعه یه. دادنمی بهم زدن حرف اجازه گریه

 !پیشتم من! نیست چیزی! دلیارم باش آروم -

 اساحس دستم تو رو سوزشی که زده بهم رو هاحرف این که کیه ببینم تا کردم بلند رو سرم! بود آشنا صداش

 ...رفتم فرو عمیقی خواب به و شد سنگین پلکام بود ناشناس فرد اون آغوش تو سرم که جور همون و کردم
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 کنم ازب رو هامپلک که این توان حتی. گذاشتم سرم تو تنی چند یوزنه یه کردممی احساس. بود سنگین سرم

 :شدمی واضح برام هاصدا. کنم جمع رو حواسم کردم سعی. شنیدممی اطرافم رو هاییصدا. نداشتم هم رو

 ...اومد هوش به که هم دفعه اون. هوشهبی که روزه دو االن؟ نمیاد هوش به چرا وحدانی دکتر -

! خورده که سرمایی این با نگرفته الریه ذات که آوردیم شانس خیلی. رفته تحلیل خیلی جسمانیش قوای پسرم -

 این وت بدنش عمومی وضعیت گذشته اون از! بکنه تشنج ترسیدممی من داشت که باالیی تب این با ثانی در

 ...دونیمی که خودت بده خیلی دوره

 ...که هم قبال. بیفته براش اتفاقی ترسممی! دکتر جریانم در بله -

 کارچی شاهرخ پیش من ولی! شاهرخ! بود خودش. نگفت چیزی و کرد پوفی رسید که حرفش جای این به

 :بود این گفتم که چیزی اولین و کردم باز رو هامپلک الی، بود بدبختی هر با؟ کنممی

 !خواممی... آب.... آ -

 و دز خوشکل لبخند یه شاهرخ که دیدم ولی؛ بود واقعی یا زدم توهم نمدونمی. برگشتند طرفم به دوشون هر

 :گفت و کشید صورتش روی رو دستش بعد و گرفت آسمون به رو دستش

 .شکرت خدایا -

 :گفت و زد بهم لبخندی وحدانی دکتر

 ؟بشی ترعزیز کنیمی جوری این! که کردی جونمون نصفه؟! دخترم اومدی هوش به باالخره -

 رو هاشدست و برداشت خیز طرفم به شاهرخ که بشم بلند جام از اومدم. نگفتم چیزی و کردم اکتفا ندیلبخ به

 :گفت توبیخی لحن با. بکشم دراز که کرد مجبور رو من و گذاشت امشونه روی

 !نشده خوب حالت وقتی تا موقوف هم لجبازی! کن استراحت! نشده خوب حالت هنوز؟ کجا -
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 خودش که دادم تکون رو هامشونه اخم با. کردممی راسِت و چپ وگرنه نیست خوب حالم که حیف! زورگو اه

 !بری دنیا از هم خنگ نفهم، اومدی دنیا به خنگ نفهم الهی! برداشت آروم رو هاشدست و شد متوجه

! من دست از اوف؟ باشند کرده خورم چیز نکنه؟ بودم خودم واقعاً؟ نکنه خدا گفتم من االن؟! چی! نکنه خدا وای

 :شنیدم رو صداش که بودم هامدرگیری خود دوم دور مشغول

 !بیارم آب برات رممی من -

 !بیاره آب برام خوادمی تازه جناب، خواممی آب گفتم پارسال من! اشالمعده لوز تو اششناسی وظیفه یعنی

 توک یه! برگرده کنه پر مشک، شمهچ سر بره خوادمی کنهمی فکر ندونه کی هر بیارم آب خواممی گهمی همچین

 !پررو بره مارون راه خوارمی انگاری! برگرده و یخچال سر تا بره خوادمی پا

. بوده sleepحالت رو کنم فکر قبلش، کرد فعالیت به شروع تازه مغزم. کردم اطرافم به نگاهی یه! دلیار خیالبی

 !هابرف رو افتادم! بود بد حالم. داوم یادم تازه! قبلی اتاق همون. بودم خودم اتاق تو من

 زمین پخش خواستممی. نبود جااون من جای، شدم بلند جام از زور به! سرم بر خاک! شدم سرخ... نکنه وای

 من دیدن با. هستند در پشت وزهرا مریم دیدم کردم باز که رو اتاق در. کردم کنترل رو خودم زور به که بشم

 سرم پشت رو شون دو هر صدای. شدم سرازیر هاپله از هااون به توجه بدون. شدند بلند جاشون سر سیخ

 :شنیدممی

 .اتاقتون به گردید بر خدا رو تو جوان بانوی -

 .نیست خوب حالتون شما گهمی راست زهرا -

 :گفتم و طرفشون برگشتم

 .بشید مواخذه شما من خاطر به دمنمی اجازه نباشید نگران -
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 :گفت مریم

 ....ـبانـ امّا -

 ؟خبره چه جااین -

 دارم هک من دیدن با. کردمی نگاه ما به و بود وایساده هاپله پایین. برگشتم طرفش به شاهرخ صدای شنیدن با

 نم دست مچ مگه آخه. گرفت رو من دست مچ و رسوند بهم رو خودش انداختن تخته شلنگ دوتا با پایین میام

 اششده کلید هایدندون بین از؟ دستش تو گیرهمی فِرت و فِرت رسهمی اهر از کی هر که قاجاره خانِ بابا خرِ مچ

 :گفت

 ؟کنیمی کارچی داری -

 !بکش رو دستت! داره ربط خودم به -

 با و دکر باز رو هاشچشم. کنه کش فرو خشمش خواستمی کنم فکر. کشید عمیقی نفس و بست رو هاشچشم

 :گفتآرومی نسبتاً لحن

 ...وگرنه اتاق تو بری خوش زبون با بهتره. نیست لجبازی برای خوبی وقت االن -

 :گفتم و پریدم بهش جنگی خروس مثل. چسبوندم آمپر

 ؟نبوده کافی هنوز؟ کردی تحقیرم کم؟ کنی کارچی خوایمی؟ چی وگرنه -

 صلیا سالن به. رفتم پایین سمت به و بیرون کشیدم دستش تو از رو دستم حرص با حرف این گفتن از بعد

 متس به خواستم هااون به توجهبی. هستند سالن تو... و وحدانی دکتر، پری، سروش از اعم همه دیدم که رسیدم

 .کشندمی ور اون ور این رو من هی نیستم که تنبون کش اهه. شد کشیده هامدست دوباره که برم خروجی در

 :توپیدم شاهرخ به و برگشتم
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 از بمیرم خوادمی دلم اصال. بمیرم خودم درد به بذار؟ دارینمی بر سرم از دست چرا؟ خوایمی جونم از چی -

 !کن ولم. بشم راحت کوفتی زندگی این دست از تو دست

 انیعصب هم. بغلش تو شدم پرت نداشتم ازش رو حرکتی همچین یه انتظار چون که کشید رو دستم دفعه یه

 :اشسینه قفسه به کوبیدم محکم! لیاقتبی! فرهنگبی! شعوربی! کشیدم خجالت هم شدم

 !نزن دست بهم! کن ولم -

 زدیکن آورد رو صورتش. نخورد تکون جاش از هم اپسیلون یه حتی بقیه به توجه بدون شعوربی حیایبی او ولی

 :گفت و

 اگه! مدونستنمی هم من دونستینمی تو اگه؟ نه لعنتیه شب اون خاطر به اشهمه؟ کنیمی جوری این چرا؟ چته -

! ایغریبه یه که تو. ام تو از تربد من شد ـیانـت خــ بهت کنیمی احساس اگه. شدم هم من، شدی ناراحت تو

 ؟آره؟ سخته برات اینقدر موضوع این درک. کردند ـیانـت خــ بهم خودم یخانواده من

 ور هااین همه. بیارم زبون به کلمه یه تونستمنمی. بستم رو هامچشم ترس از که گفت بلند همچین رو آره

 :گفت بلند گمنمی هیچی دید وقتی. بود هااین تموم باعث خودخواهش خودِ ولی؛ دونستممی

 ودِخ ولی خودخواهم من کنیمی فکر تو! نداری گفتن برای حرفی! بشی ساکت بایدم؟ شدی ساکت چرا؟ چیه -

 ؟ هستی کی کردی فکر. تریبد همه از تو

 : داد ادامه و کرد دراز انمخ نوشین سمت به رو دستش

 ختهنری هم من برای حتی، ریخته اشک تو برای روز دو این تو که قدریاون ولی! منه مادر بینیمی که زنی این -

 ؟...چیه دردت. بود

 :گفتم و حرفش وسط پریدم داد با
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 ؟هآر؟ بشکنی رو هاآدم بزنی میاد خوشت. کردید خردم جوری همین هم روز اون! بسه! بسه -

 :گفت و داد تکون سری عصبی

 ...اینه مشکلت پس! آها -

 :شد پاره گوشم پرده که کشید دادی چنان و کرد بلند رو سرش دفعه یه

 !سریع. بشند جمع اصلی سالن تو همگی -

 سالن تو خدمتکارها همه دقیقه یه از کمتر عرض در. بودند عمارت تو خدمتکارها یهمه و بود شنبهسه روز اون

 بلند نسبتا صدای با و وایساد روم روبه و کرد رها رو دستم، هستند همه دید وقتی شاهرخ. بودند دهش جمع

 :گفت وعصبی

 !ببخشید رو من لطفا! خواممی عذر شما از من آرسته دلیار خانم -

 :گفت و کرد خدمه به رو

 .کردم وهینت بهشون من کردن احساس که کنممی عذرخواهی خانم این از شما تموم جلوی من -

 شاهرخ واقعا یعنی. بودم کرده تعجب هم و بودم شده حال خوش هم جورایی یه. شد بلند پچ پچ صدای

 ؟!کرد خواهیمعذرت

 .نداشت من حال از کمی دست هم هااون حال. کردم بقیه و جون نوشین به نگاهی. نداشتم رو کاری هیچ قدرت

 هرخشا به و زد لبخندی، شد نگاهم متوجه وقتی و کردمی نگاه اهرخش به اخم با که بود کاوه فقط هااون میان در

 شدم مجبور شاهرخ صدای با که انداختم پایین رو سرم «کرد خواهی عذر هم شاهرخ دیدی» یعنی کرد اشاره

 :کنم نگاه بهش

 ؟شدی راحت؟ کرد پیدا التیام خانم یخورده زخم غرور؟ بود کافی؟ شد خوب -
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 :گفت عصبی صدای همون با و کرد نگاهی بودند وایساده هنوز که خدمتکارها یبقیه به

 !شد تموم نمایش؟ برید که هستید نامهدعوت منتظر -

 رزی رو دستش دفعه یه. نداشتم رو شاهرخ به کردن نگاه قدرت. کردن ترک رو جرم صحنه سریع هم خدمتکارها

 :گرفت باال و سرم و گذاشت امچونه

، نداری شده خراب اون تو موندن برای دلیلی هیچ دیگه. بیاری تونینمی ایهونهب دیگه! من از هم این -

 ؟فهمیدی

 شههمی. باشه جوری این شاهرخ کردمنمی فکر هرگز! خدایا! اوف. گفتمی ایخسته لحن و عصبانیت با رو هااین

 کاری با االن ولی؛ هدنمی اهمیت کس هیچ به خودش جز به که دیدممی خودشیفتگی و غرور الهه یه رو اون

 .کردم قضاوت زود اشدرباره کنممی حس...کرد

 داخ ولی؛ نبودم ایکینه آدم. رفتم خروجی در سمت به و گذشتم آروم کنارش از. دلخورم دلم ته هم هنوز! نه ولی

 از مه کاوه و شاهرخ و ببخشمش تا چشمش جلو میارم رو مقابل طرف جد پدر، بشم دلخور که نیاره رو روز اون

 کاوه. دکردن سد رو جلوم غول دوتا دیدم دفعه یه که داشتممی بر قدم در سمت به آروم. نبودند مستثنا قاعده این

 تعجب با دوشون هر که کردم شوننگاه تفاوتبی. بودند اندازه هم تقریباً هیکل و قد نظر از، بودند شاهرخ و

 :گفتند

 ؟!کجا -

 !شجاع آق خونه -

 ؟یاردل چی یعنی: کاوه
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 تاستراح برم خواممی، کنار برید هم حاال. بخشیدم نگفتم که من ولی؛ کردید خواهی عذر شما! همین یعنی -

 .کنم

. بودند تهگرف رو در کل که بودن گنده قدر این ماشااهلل. نگفتم دروغ بود شده سبز سرشون رو گوزن شاخ بگم اگه

 دازمبن رو بیابونی غول دوتا این که اینه هدفم تنها که نیدومی، ببخش رو من خودت خدایا. رندنمی کنار دیدم

 .کنار

 من و رفتند کنار نداشتند رو حرکت این انتظار چون؛ دادم هلشون و گذاشتم دوتاشون بین رو دستم دفعه یه

 و ردمک بازش آروم و رفتم در سمت به. شکستم رو دشمن مقدم خط کردممی حس.بشم رد شون بین از تونستم

 به. ورهطهمین همیشه بود طبیعی. بود برفی روز از ترسرد هوا ولی؛ نبود برف بارش از خبری دیگه! یرونب رفتم

 قورباغه! بیابونی غول! خنگ شعوربی! نفهم. شده زده بزرگ قفل یه درش دیدم که رفتم انباری همون سمت

 !خوشکل

 یکی سر زیر که دونستممی خوب رو این ولی ؟شاهرخ یا کاوه؛ دممی فحش کدومشون به دارم دونستمنمی دقیقاً

 دارند لبخند با دوتاشون دیدم که کردم عمارت در به نگاه یه! هااحمق. کردند رو کار این که دوتاست همین از

 .کنندمی نگاهم

 اگه اشب آروم دلیار! دیوار به چسبوندممی کردممی اعالمیه رو شون دوتا کردندمی ولم اگه. نداشت حد عصبانیتم

 !زنده یافتمش! آهان! کن فکر! کن فکر! شهمی حالشون به خوش بیشتر هااون بشی عصبانی بخوای

 یه .کردمی نگاهم موشکافانه شاهرخ و شد جمع لبخندش کاوه. زدم ایخرکننده لبخند و کردم بهشون نگاه یه

 روش انباری در جلوی و تمداش برش؛ بود باغچه یگوشه آهنی کوچیک چهارپایه یه. کردم اطرافم به نگاه

 هانداخت راه خودش برای یازده خط که مُماخم این. شدممی منجمد داشتم! هااحمق. شدم خیره بهشون و نشستم

 فکر این از. کنم کیف من بخورند سرما هم هااون کنممی عطسه صورتشون تو رممی بشه بد حالم اگه.بود

 متمس به دوتاشون دیدم دفعه یه. کنندمی نگاهم تعجب و اخم با دیدم که کردم شوننگاه. بود گرفته امخنده
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 دمیم قول! بشم مرگ جوون من نذار فقط تو، میرم کله با خونه تو برگرد بگند دیگه بار یه اگه جون خدا. اومدند

 اوهک. ندوایساد روم به رو که کردممی نگاه رو اومدنشون داشتم. نیارم در کس هیچ برای هالجبازی این از دیگه

 :گفت

 ؟تو نمیای چرا -

 !نیست جااون من جای -

 !شهنمی باز انباری این قفل؟ بمونی انباری بیرون جا همین خوایمی وقت اون: شاهرخ

 :گفتم آرامش با و کشیدم عمیقی نفس. شعورشهبی خود کار دونستممی، بود گرفته حرصم

 بجی تو بکنی دست شما کافیه فقط! شد باز در واین اومد پیش ایمعجزه و شد فرجی شاید معلوم کجا از -

 .بینیمی رو معجزه خودت هایچشم با خودت وقت اون. من به بدی رو اسرار وکلید جادوییت

. دهخن یا عصبانیت فاز تو بره باید االن دونستنمی فقط. اومدمی اشخنده هم گرفته حرصش هم بود معلوم

 مه کنی حفظ رو اتغره چشم هم عصبانیت اوج تو بخوای کن تصور آخه! بود شده هامونگول شبیه اشقیافه

 لرزش و ما به کرد رو پشتش راحت که کاوه! خوامنمی هم کافرش برای هاخواب این از! اهلل بسم! بخندی نخوای

 دفعه هی. بردممی لذت لجبازی و لج این از. بود گرفته امخنده هم خودم. خندهمی داره دادمی نشون هاششونه

. یدندکش برام اینقشه چه دوباره نبود معلوم. کرد تایید لبخند با هم کاوه که گفت چیزی کاوه گوش دم شاهرخ

 :گفت خیالیبی با و انداخت باال رو هاششونه شاهرخ دفعه یه

 !بریم بیا کاوه! ببندی قندیل تا جااین بشین، داری دوست جور هر اکی -

 که گذاشتی باال طاقچه قدر این دلیار سرت تو خاک؟ رفتند واقعاً. تندرف عمارت سمت به شون دو هر

 ازت ماحترا با که موقع همون دلیار بمیری. بشی یخی مجسمه تا بشین جا همین حاال. سربردی رو اشونحوصله
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 ؟کنیمی ناز همچین کی برای بدبخت. بندازی جفتک اینکه نه کردیمی گوش آدم بچه عین باید خواست معذرت

 .کنهمی کار( سلولیه تک جور یه اسم) آمیب اندازه مغزت اوقات بعضی که سرت تو خاک مجدداً

 عنیی کارها این. شد تاید کفم رومروبه صحنه دیدن از که کردممی مستفیض رو خودم جور همین دلم تو داشتم

 ؟چی

. اومدنمی من سمت به ندداشت و بود دستشون چمدون یه یکی همه پری و سروش، شاهرخ، کاوه، جون نوشین

 :گفت و رسوند بهم رو خودش همه از ترزود شاهرخ. کردم شوننگاه تعجب با

 .کنیممی زندگی توش هم با مونهمه شد باز اگه یا شهنمی باز در این یا! معجزه از هم این -

 داده رهن رو خونه البا اون یا داشت عقلی سالمت واقعاً این. کردممی نگاهش تنیس توپ اندازه هایچشم با

 یادم داره نوزاد خواب کیسه یه با مهتاب دیدم دفعه یه. کنندمی نگام لبخند با شونهمه دیدم کردم نگاه؟ بود

 :گفتم و دوختم چشم کاوه به عصانیت با! نه! بیرون

 ؟ میاری در چیه بازیا مسخره این -

 خوب هم شما برای هوا این جون نوشین. خورهیم سرما بیرون این عسل. هستم هم شما با: کردم شاهرخ به رو

 ؟هم شما سروش آقا؟ کنیمی رو کار این چرا دیگه تو پری. داخل برید خدا رو تو. نیست

*** 

 :هشتم فصل

 خندیلب جون نوشین. زدممی حرف باهاشون خودمونی و بودم گذاشته کنار رو رسمیت باشم متوجه اینکه بدون

 :گفت و گذاشت امشونه روی ور دستش و شد نزدیک بهم و زد
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. یمگفتمی بهت رو حقیقت اول همون از باید، نبود درست ما رفتار. باشی تو که راحتیم جایی همون ما عزیزم -

 .کنیممی کاری هر ببخشه رو ما، من دختر گل که این برای هم حاال

 راحتی نهمی به من وگرنه! بسه فعالً یعنی؛ بسه دیگه لجبازی. نگفتم چیزی و پایین انداختم رو سرم شرمنده

 بامزه و داد لبخندی با رو جوابم که کردم نگاه جون نوشین به لبخند با! که دارمنمی بر شاهرخ و کاوه سر از دست

 :گفت

 ؟دیگه آشتی یعنی لبخند این -

 آغوش ثلم آغوشش. کردم بغل رو اون متقابالً هم من. کرد بغلم محکم و خندید که کردم پایین باال رو سرم

 امشونه رو زد محکم اومد ستدقیقه دو برای بودنش خانم کالً که هم پری. دادمی آرامش بهم ستاره مامان

 :وگفت

 !دیگه تو برو گمشو -

 ارتعم سمت داد هلم دفعه یه ولی نگفت چیزی و خندید پری. کردم بغل هم رو اون و سمتش برگشتم خنده با

 :گفتم خنده با که

 ؟شدی جنی؟ خواهرم چته -

 !زدم یخ دیگه تو برو؛ بگیری درد -

 ؟منی یاجازه منتظر خب -

 !بره تونهنمی کسی داخل نری تو تا! مرض -

 ؟وا -

 !واهلل -
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 :گفت و خندید که کردم نگاهش تعجب با

 .بیرون بزنه هاتگوش تو از مغزت که کن فکر قدر این. کن فکر بشین بعد، بریم هم ما بذار داخل برو -

 :گفت شاهرخ و کاوه به رو و خندید که کردممی نگاهش هانگلمو عین

 !هنگیده امبچه الهی -

 :گفتم بهش لبخند با؟ اندازیمی دست رو من حاال شعوربی. خنده زیر زدند تا دو اون

 باال طاقچه خدا آسمون برای قدر این و باشی داشته سن هم بچه یه باید دونیمی هم خودت خوبه حاال -

 .زیاندامی

 رمس به سر خواستمی! چه من به. رفت هوا به جمع خنده شلیک ولی؛ دنبالم گذاشت و شد جمع لبخندش پری

 :گفتم بقیه به بلند و دویدم عمارت در طرف به لبخند با! نذاره

 !خورهمی سرما بیار رو عسل، مهتاب! داخل بیاید خدا رو تو -

، کردم باز رو درش. رفتم اتاقم سمت به. شد تموم خوشی و یخوب به شکر رو خدا. داخل رفتم خنده با هم بعد

 زا کس هیچ یعنی؛ بود دنبالش رضایت قبل دفعات برخالف انگار. اومدنمی بدم اتاق این از دیگه دفعه این

 یبهداشت سرویس سمت به. نیست ناراضی دیگه هم شاهرخ که کردممی احساس حتی. نبود ناراضی حضورم

 .گرفتم وضو و رفتم

 :گفتم و گذاشتم مهر روی رو سرم نمازم اتمام از بعد. کردم خوندن نماز به شروع و کردم پهن رو جانمازم

 همیشه که مرسی. بشه اینجوری کردمنمی فکر وقت هیچ. بود معجزهً  واقعا. بود معجزه! جونم خدا ممنون -

 ...مواظب خدایا. هستی و بودی مواظبم
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 رهذ ذره که کسایی؟ باشه کی مواظب گفتممی؟ خدا به گفتممی چی. کردم بغض رسیدم که دعام جایاین به

؟ ردونبرگ عقب به رو چیز همه گفتممی؟ گفتممی چی؟ بود زجر فقط دنیا این تو شونسهم که کسایی؟ مردند

 مچینه هی برای که من؟ بگم رویی چه با؟ بگم بهشون رو چیز همه بتونم تا بده قدرتی گفتممی؟ آخه شدمی مگه

 این افراد قطف؟ کنم کار چی بشند مطلع حقیقت از خانواده این اگه، کردم پا به رو بلوا اون کوچیکی نسبتاً مسئله

 زما عوضی کیومرث اون که کسایی. بگیرم رو امخانواده انتقام بتونم که کنند کمک بهم تونندمی خانواده

 !دلیسنگ با! رحمیبی با! گرفتشون

 لندب که سجاره از رو سرم! خیلی بود سخت خیلی. بذاره روم پیش راهی یه خودش خواستم اخد واز ریختم اشک

 سمتم به، شد نگاهم متوجه وقتی. کنهمی نگام غریبی حالت با و وایساده در چارچوب تو کاوه دیدم کردم

 :گفت تلخی لبخند با و شد خم سجاده کنار.اومد

 خانم باشه قبول -

 ممنون -

 ...باریدمی صورتش از آرامش خوندمی نماز وقتی هم اون، فتادما مامانم یاد -

 :داد ادامه و کرد نگاه هامچشم به

 !تو مثل درست -

 رسیدمپ بار یه وقتی فقط؛ بود نگفته بهم کاوه زندگی مورد در چیزی پری. کردم پاک رو هاماشک و نگفتم چیزی

 و من از ترتلخ اون زندگی: »گفت و کشید پری که بود رسوزپ آه یه جوابم؟کنهمی زندگی جااین هم کاوه چرا که

 .«گهمی بهت رو چیز همه خودش بخواد اگه. سروشه

 که کردم نگاه بهش. داده دست از رو اشخانواده هم اون که نبود سخت موضوع این حدس. کردم نگاه کاوه به

 :گفتم بهش. نبود دنیا این تو انگار ولی؛ بود سجاده به نگاهش
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 !بوده مهربونی زن مادرت تماًح -

 !کم خیلی! کمه خیلی براش مهربون! بود فرشته یه -

 دهفشر قلبم. افتاد سجاده روی و چکید رنگش ماشی هایچشم از اشکی قطره که دیدم حیرت و تعجب با من و

 از ارک دیگه یعنی کنهمی گریه مرد یه وقتی. رو مرد یه خصوص به نداشتم رو کس هیچ اشک دیدن طاقت. شد

 .گذشته ریختن خودت تو و زدن قدم

 :گفتم و دادم فرو سختی به رو بغضم

 ؟داشتی من با کاری -

 :گفت و پیشونیش به زد خنده با و شد بلند جاش از دفعه یه حرفم این گفتن با

 شآتی دفعه اون مثل اگه. کنید میل بیارید تشریف حاضره ناهار! جااین اومدم چی برای رفت یادم اصال -

 !نسوزونی

 ـب. کنه عوض رو جو تونستمی خوب خیلی. افتادم خنده به اشخنده از هم من و خندید حرفش این گفتن با

 :گفتم خنده با کردممی جمع رو سجاده که حالی در و زدم مهر به ایــوسه

 .کنم بازسازی رو هیروشیما بمباران خواممی دفعه این دیگه نه -

 ما رمنتظ ظاهراً و نشسته میز دور همه، رفتیم پایین طبقه به مون دو هر لبخند با. داد تکون رو سرش و خندید

 :گفتم و رفتم سمتشون به لبخند با. بودند

 .شد دیر ببخشید -

 :گفت خنده با سروش
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 .بود وقت هنوز، کنممی خواهش نه -

 :گفت و زد سروش بازوی به مشت با بود نشسته کنارش که پری

 !کنه چپ لقمه یه رو ما تا دبو وقت هنوز آره -

 رو رممنظو امیدوارم.)کنممی پیدا گوارشی گرانروی هفته یه تا بخورم رو تو من! من خواهر تلخی گوشت که تو -

 .(باشید فهمیده

 :گفت عصبی حالت با بود گرفته نشونه سروش سمت به رو چنگال که حالی در و زده جیغ پری

 ...وگرنه بگیر پس حرفتو -

 !حرفش و مَرده عمراً -

 !هستی که بشی اینی از ترکچل الهی -

 .بینینمی من سر روی رو مو خرمن این! ها شده ضعیف هاتچشم من خواهر -

 !چَرا برای سرت روی بیارم گوسفند و گاو باید. خرمن گیمی هم خودت خوبه -

 :گفت خنده با پری. گرفت نشونه پری سمت به و برداشت رو چنگال که بود سروش دفعه این

 .کنه ادبت حسابی بگم تا بزن دست بهم داری جرئت -

 :گفت مرموزی لحن با و کرد مداخله دفعه این شاهرخ

 ؟کنه ادبش تا پلیس دست بدیش خوایمی؟ کنه ادبش حسابی باید کی -

 رو دستش سروش که پایین انداخت رو سرش... کرد سکوت هم پری و خندید بلند حرف این شنیدن با سروش

 :گفت خنده با و انداخت پری گردن ورد
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 ! من خجالتی کوچولو خواهر نداره هاعرضه این از -

 و کرد اهنگ بودم ایستاده سرپا طور همون که کاوه و من به رو سروش. کرد بسنده لبخندی به و نگفت چیزی پری

 :گفت

 !گشنگی از مُردم. بشینید نمیاید چرا شما -

 :گفت بهم و کشید عقب و اون، رفت صندلی سمت به کاوه. خندیدند همه حرفش این با

 !خانوم بفرمایید -

 به نگاه هی. کردم کوتاهی تشکر و نشستم بود کشیده عقب برام که صندلی روی، رفتم طرفش به و زدم لبخندی

 به داشت عمیقی اخم با شاهرخ؟ آخه کنممی کارچی شاهرخ این دل ور من! غافل دل ای دیدم که کردم اطراف

 صدر رخشاه. نشست و کشید کنار رو جون نوشین کنار صندلی و زد دور رو میز خیالبی کاوه که کردمی نگاه اوهک

 وشسر و پری. کنارش کاوه و چپ سمت گوشه رومروبه جون نوشین و راست سمت گوشه من بود نشسته میز

 رنگارنگ غذاهای از پر میز یقهدق چند عرض در و زد صدا رو خدمتکار خانم نوشین. بودند نشسته من سمت هم

 بود پایین سرم غذا بدون دقیقه 0 حدود. نداشتم خوردن غذا به میلی اصال، داشتم که سرماخوردگی خاطر به. شد

 :اومد حرف به خودش. گذاشته جلوم رو اون شاهرخ دیدم کردم نگاه. شد گذاشته جلوم جویی سوپ بشقاب که

 !خوبه برات. بخور رو سوپ این حداقل نداری چیزی به میل اگه -

 وپس با و کردم تشکری! فوت اهلل بسم؟ نکنه نوستراداموسه؟ ندارم میل من فهمید کجا از این! الخالق جلل

 کاری ات بودم گرفته تصمیم. بندازم جفتک فوری گفت پسر یه چی هر تا هارمان مثل خواستمنمی.شدم مشغول

 از کنم فکر. باشم داشته باهاش رو برخورد همون متقابال هم من، کنهمی برخورد باهام آدم مثل و نداره کارم به

 صدای با. خودش رو برگردوند رو قاشقش که طرفش بندازم جی پی آر داشت توقع یا خورد جا من آرامش این

 و خودش رو بود برگردونده کامل رو قیمه خورش قاشق شاهرخ. شد کشیده اون سمت به هانگاه گفتنش وای
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 ات کردممی معوج و کج رو املوچه و لب. بود گرفته امخنده. زدمی ذوق تو خیلی، بود روشن رنگ شلباس چون

 نگاه یه چشمی زیر رفتن از قبل. کنه عوض رو لباسش بره که شد بلند و کرد عذرخواهی شاهرخ. خنده زیر نزنم

 کم هم من البته که رفت همب توپ غره چشم یه خوردنه به حواسشون همه شد مطمئن وقتی و کرد بقیه به

 لبخند با کاوه دیدم که برگردوندم رو سرم! ترسممی ازش کرده فکر واهلل. انداختم باال رو ابروهام و نیاوردم

 قتیو حتی ناهار آخر تا و انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت ولی؛ چرا دونمنمی. کنهمی نگاهم داره مرموزی

 جون نوشین که کنم جمع رو هاظرف خواستم و کردم تشکر. نیاوردم باال رو سرم، برگشت هم شاهرخ که

 آماده که چی یعنی؛ رفتار این از اومدنمی خوشم اصال راستش. کنندمی جمع خودشون خدمتکارها گفت و نذاشت

 :گفتم نشه ناراحت که طوری جون نوشین به و زدم لبخندی؟ بردارند آماده و جلوت بذارند

 ...شهنمی سفید دست که دختر حال هر به.دارم دوست خودم من! کنم کمک بذار جون نوشین نه -

 : گفتم و کردم پری به رو

 .بیرون کنهمی پرتت نشده روز دو شوهر خونه رفتی فردا پس. هستم هم جنابعالی با -

 :گفت و داد گردنش به تابی پری

 و شوییظرف ماشین برام اشهوظیفه من هرشو ضمن در. باش نداشته من به کاری، بذار مایه خودت از تو -

 .بگیره خدمتکار

 اون ؛بشوری ظرف امروز باید شو بلند بلند؟ بزنه جلبک هاتظرف باید؛ نداشت رو کارها این پول و اومدیم حاال -

 .شوییظرف ماشین بدون هم

 .بشورم ظرف بیام ندارم حال، تکمیله تکمیل ظرفیت االن! دلیار خدا رو تو کن ول -

 !سرت تو خاک -
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 خجالت با. شد آبروریزی عجب. شد بلند جمع خنده صدای. دهنم به زدم محکم. شد گرد هامچشم دفعه یه

 .بشورم رو هاظرف خودم خواممی که بفهمونم گوهر به تونستم بدبختی با و آشپزخونه تو بردم رو هاظرف

 :فتگ و آشپزخونه داخل اومد پری که شستممی رو دیس آخرین داشتم

 ؟دلیار -

 ؟جونم -

 ؟بپرسم چیزی یه -

 !بپرس -

 ؟بلدی آشپزی -

 ؟!هان -

 نداختما باال ایشونه تفاوتیبی با؟ بود سوال همین پرسیدن برای وهیجان شور همه این کردم نگاهش تعجب با

 :گفتم و

 !شهمی حالیم چیزهایی یه ای -

 ؟ها آماده پودر بدون؟ بپزی بلدی هم کیک یعنی -

 !وماوه -

 !کدبانو چه -

 .باشه بلد رو چیزها این باید دختر یه باالخره. نیست بودن کدبانو بحث -
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 یپر که نمونه روش آب لکه که کردممی خشک رو سینک دستمال با داشتم. کرد سکوت و گفت اوهومی پری

 :گفت دوباره

 ؟کنی درست کیک تونیمی االن -

 ؟االن -

 :گفت و خاروند بامزه رو اشکله پری

 .بگیرم یاد کنم نگاه دستت رو خواممی هم من، آره خب -

 :گفتم و خندیدم

 ؟بدی سپهر آقا به رو پزش بری بعد که -

 :گفت و برداشت خیز طرفم به پری

 .ببر رو من آبروی هی هم تو! دلیار شعوریبی خیلی -

 ؟مونده هم چیزی دیگه مگه خودت هایبازی ضایع این با اصال -

 ؟چی از -

 !آبروت از -

 :گفتم که کنه حمله بهم خواست طرفم اومد پری

 !پر کیک بخوره بهم انگشتت -

 :گفتم و دورگردنش انداختم دست پشت از. برگردوند رو روش اخم با و شد متوقف سرجاش پری
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 .بکشم رو رو نازت عمراً من! من برای نه بیا بدبخت سپهرِ اون برای هاکردن ناز این از -

 :گفت و سمتم برگشت پری

 !شعوریبی که بس -

 رو دستم پری. بپزیم کیک عصرونه برای داشتیم فرصت. بود 00335؛ کردم ساعت به نگاهی. خندیدیم دو هر

 : گفت بلند و کرد ول رو دستم که کردممی نگاهش تعجب با داشتم. سالن تو برد کشید

 !جنتلمن اند لیدیز! توجه! توجه -

 :گفت خنده با پری. برگشت طرفمون به هاسر یهمه

 .بدم بهتون خبری یه خواممی -

 :گفت شاهرخ

 !بگو زود بگی خوایمی چی -

 :کرد شاهرخ به رو و گفت ایشی پری

 !بابا برو -

 :داد ادامه کاوه. نگفت چیزی و داد تکون تاسف نشانه به سری شاهرخ

 !دیگه بگو خب پری -

 :گفت و خندید پری

 !بپزه خوادکیکمی. کنه آماده رو روزام یعصرونه قراره دلیار راستش -
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 :گفت لبخند با. کردمی نگام تحسین با جون نوشین. بود شده جمع تعجب همه هایچشم تو

 ؟دخترم بلدی -

 :گفتم زده خجالت

 !بله -

 :گفت کاوه دفعه یه

 !داره خوردن بپزه دلیار که کیکی -

 :فتگ شاهرخ. انداخت باال ابرویی شیطون وهکا که برگشت کاوه سمت به دفعه یه شاهرخ، حرف این گفتن با

 .باشه خوردن قابل و نشه جزغاله اگه البته -

 :گفتم جون نوشین به رو. شد جوری یه دلم، زد محو لبخند یه که کردم نگاهش اخم با

 ؟کنم استفاده آشپزخونه داخل وسایل از هست اجازه -

 !خودته یخونه جااین! گلم حرفیه چه این -

 محرص تا بازوش تو زدم مشت یه شد وارد که پری. برگشتم آشپزخونه به و گفتم ایاجازه با. مشد خوشحال

 :گفت خنده با، بخوابه

 !رو بدبخت منِ بازوی نه بده وَرز اینجوری رو کیک خمیر -

 ؟بپزم کیک خواممی گفتی همه جلو چی واسه؟ بدبختی تو؟ بدبختی تو -

 .کنمگرمی بازار، مبد بقیه به رو پزت اینکه برای خب -
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 !پری گمشو! کردی غلط -

 :گفتم پری به رو. بردارم رو الزم مواد تا رفتم یخچال سمت به و دادم هلش

 ؟دارید پودر بکینگ و وانیل جااین پری -

 .بیاریم بریم هم با بیا آره -

 ؟کجا -

 .بدم نشونت تا بیا تو -

 یپله راه یه. کرد باز رو در پری. رفتیم داشتقدیمی مدل ایقهوه در یه که آشپزخونه گوشه سمت به هم با

 دیدمیم جلوم که چیزی از من و زد رو برق کلید پری. رفتیم پایین آروم پری با. بود زیرزمین مثل، داشت کوچیک

 .بود مونده باز دهنم

 هایقفسه تو تجاادویه و داروها و گیاهی عرقیات، ترشیجات اقسام و انواع توش که بزرگ نسبتا زیرزمین یه

 نگیر کرم و چوبی هایدرپوش که ایشیشه گرد نسبتاً و بلند هایظرف توی هاترشی. بود شده گذاشته چوبی

 نکتا پارچه درپوش جای به که بود رنگی ایفیروزه هایکوزه هاقفسه بعضی توی. بود شده ریخته، داشتند

 وارد چیزی تا بود شده محکم بود قرمز اغلب که گیرن هایروبان با دورش و بودند گذاشته سرشون روی سفیدی

 هاماخم .بودند گذاشته زیرزمین انتهای هایقفسه توی افقی که افتاد ایشیشه هایبطری به نگاهم. نشه کوزه

 ؟ دیگه بود چی این خوشکل چیزهای این وسط! هم تو رفت

 کرف که چیزی اون کنه خدا. اومدمی نبالمد تعجب با هم پری. رفتم زیرزمین انتهای هایقفسه سمت به اخم با

 نکخ سیستم خاطر به زیرزمین از قسمت اون. مونمنمی خونه این تو هم لحظه یه حتی وگرنه نباشه کنممی

 هک قدم هر بود شده باعث هااین تموم. بود جاها بقیه از ترسرد نسبت به، بود شده نصب جااون که ایکننده

 هاشونعضیب و رنگی هاشونبعضی که هاییبطری. وایسادم هاقفسه جلو. برسم یقین به بیشتر میشم ترنزدیک
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 هاقفسه داخل از رو افقی هایبطری اون از یکی و کردم دراز رو دستم. کردنمی کجی دهن بهم بودن شفاف

 .کردم تعجب دیدممی که چیزی از. برداشتم

 نوشته ناو روی زیبایی خط با و بود شده چسبیده بودقدیمی هایکاغذ شبیه که رنگی کاهی برچسب شیشه روی

 !"نسترن عرق" بود شده

 که رو بعدی و بعدی هایبطری ولی؛ هااین وسط باشه اومده جوری همین یکی این شاید گفتم! کردم تعجب

 :گفت و گذاشت امشونه روی رو دستش پری. کنممی اشتباه دارم فهموند بهم کشیدم بیرون

 ؟!دلیار شده چی -

 :گفتم بهش سردرگم

 ...هااین که فکرکردم من -

 : گفت رو اشادامه خودش لبخند با و کنم کامل رو امجمله نذاشت

 ؟درسته! مشروبه -

 :داد ادامه آروم پری. دادم تکون رو سرم فقط

 .ودب شوخی یه فقط دلیلش ریخته هابطری مدل این توی که بینیمی اگه. نیست هابرنامه این اهل شاهرخ -

 :پرسیدم متعجب

 ؟شوخی جور چه -

 :گفت و خندید باشه اومده یادش ایخاطره انگار که پری
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 رازیِ کشفیات از خوشکل کلکسیون یه دهمی جون جااین گفتمی هی خل نویدِ، جااین کردن درست موقع -

 وادع بود نزدیک تازه و نکرد قبول اومدنمی خوشش هابرنامه این از اصالً که شاهرخ ولی؛ بندازی راه خدابیامرز

 ...گفت سر آخر و نیومد کوتاه نوید ولی؛ بشه

 :گفت و شد ترشدید اشخنده رسید که حرفش جایاین به

 ونا شبیه هاییبطری داخل بریز رو گیاهی هاینوشیدنی و عرقیات حداقل، ذارینمی اگه گفت شاهرخ به نوید -

 رفت آدم هم هاهمین با شاید معلوم کجا از! اوخیه چیز کنه فکر دید رو هااون و جااین اومد کی هر تا هابطری

 !فضا

 رو! دنوی ایهدیوونه عجب. نیست هابرنامه این اهل که خوبه. کردم تحسین رو شاهرخ دلم تو. بود گرفته ام خنده

 :گفتم پری به

 . کنهمی بد فکر آدم، هاستاون شبیه خیلی خب -

 :فتگ و کرد نگام مهربون پری

 . نیست بد دهمی نشون که هم هاقدراون. باش داشته اعتماد شاهرخ به -

 و هاترشی اون، عمانی لیمو، نسترن عرق، گالب، دارچین و هل بوی. انداختم پایین رو سرم و نگفتم چیزی

 نای تا کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم. بود پیچیده زمین زیر فضای تو... و خوشمزه هایلواشک

 :اومدم خودم به پری صدای با. کنم استشمام وجودم تمام با رو خوب یرایحه

 و شیتر البته. شده چیده هم کنا الفبا حروف ترتیب به جاستاین که چی هر. هست چیز همه جااین؟ بینیمی -

 ؟هن مگه. جاستنای ترتیب و نظم میاره ذوق به رو من بیشتر که چیزی. هستن هم از جدا کدوم هر هااین و ادویه

 .میاد خوشم خیلی نظم و دقت همه این از من. شدند چیده شده ریزی برنامه و نظم با خیلی آره -
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 !شاهرخه کار -

 ؟چی -

 :گفت و سمتم برگشت پری -

 .عمارت این ینقشه حتی؛ شاهرخه کار هااین تموم -

 ؟واقعاً -

 . خونهمی دکتری برای داره هم االن. کشید رو جااین طرح خودش و داره معماری لیسانس فوق شاهرخ. آره -

 !جالب چه -

 . نگفت چیزی و خندید پری

 و نظم همه این وقت اون؟ دینمی اهمیت هم مورچه یه اندازه اتبچه به که همونی تو! مرتب بابا! منظم بابا

 !چه من به بابا خیالبی؟ هست کارهات تو ترتیب

 یلیخ خوایمی که رو چیزی شدمی باعث ترتیبش و نظم و بود سنتی چیز همه که بود این به جااین خوشکلی

 شهمی یعنی خدایا! لواشکی بودم رفته انگار. دادم قورت رو دهنم آب ترشی هایقفسه بادیدن. کنی پیدا راحت

 ؟بشیم تنها هم با روز یه هاواین من

 .نیست اطمینانی تو به! شهنمی خیر نه -

 :گفت و کرد ایخنده دید رو نگاهم که پری. برگشتم بود زده رو حرف این که پری سمت به تعجب با

 !دختر گل کردی فکر بلند؛ نکن نگاهم جوری اون -
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. ردیمک پیدا رو پودر بِیکینگ و وانیل، کردممی رو فکرش که چیزی اون از ترزود! بودما کیویی آی هم من. خندیدم

، زدمی زیرزمین در به رو قدیمی قفل داشت که پری هایدست هب حسرت با جوری زیرزمین از شدن خارج موقع

 :گفت و خندید نگاهم طرز از پری. بشه باز نیست قرار دیگه در این انگار که کردممی نگاه

 !بدم بَه بَه بهت تا باش خوبی دختر! نمیاد بهت شدن مظلوم قدراین! رو قیافه -

 فقط؛ زدم رو حرف این چرا دونمنمی! دارم دوست لواشک و ترشی کنم کارچی خو. کردمی اممسخره اوف

 :گفتم و پری به کردم رو. باشم پرونده زری یه پری قول به یا باشم زده حرفی یه لحظه اون تو خواستممی

 ؟کردی فکر چی. میارن برام که لواشکه دیس دیس. کنم اراده کافیه من بابا برو -

 :وگفت برد پایین باال رو ابروهاش پری

 !دارن زیاد خاطرخواه خانم مشخصه کامالً بله بله -

 !نبود این منظورم من؟ چی یعنی هاحرف این پری -

 .بپز رو کیک این بریم بیا، بیخی -

 مورد در دوباره پری خواستمنمی. وخیال فکر عالم یه و موندم من. گذاشت تنها رو من حرفی گفتن بدون هم بعد

؟ هآخ بزنم( مفت زر یعنی معذرت باعرض)رایگانی حرف همچین یه باید چرا اه. بشه تفاهم سوء دچار کاوه و من

 !دلیار سرت تو خاک

 هاگ شهمی خوب افتاد یادم دفعه یه که شدم کیک یمایه کردن درست مشغول. کردم فوت حرص با رو نفسم

 :گفتم پری به، شکالتی کیک هم کنم درست وانیلی کیک هم

 ؟داریم شکالت و کاکائو پودر پری -

 .هست کابینتِ اون توی اوهوم -
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 :گفت پری. برداشتم رو هااون و رفتم. کرد اشاره هاکابینت از یکی به دست با و

 ؟خوایمی تزئین برای؟ کارچی خوایمی -

 .کنم درست هم شکالتی کیک خواممی نه -

 ؟جداً -

 !آره -

 .شهمی شاهرخ حال به خوش وای -

 ؟طورچه -

 شهمی مرگ ذوق کنیمی درست شکالتی کیک داری بفهمه اگه! داره دوست خیلی شکالتی کیک اون آخه -

 !امبچه

 اگه یدمد کردم فکر خودم با وقتی ولی؛ شدم پشیمون، کنم درست شکالتی کیک خواستممی که این از لحظه یه

 !همینه آره! داره تدوس کیکی چه شاهرخ دونستمنمی که من گذشته اون از؛ ترهضایع کنم درست نخوام االن

 :گفتم بحث کردن عوض برای و کردم قانع رو خودم

 ؟پزیدنمی کیک شما مگه -

 !نچ -

 ؟چرا -

 هم وقت هر. نیستن بلد هم دخترهاش و گوهر. خاله حتی؛ نیست بلد پختن کیک خونه این تو کس هیچ چون -

 .گرفتیممی فروشی شیرینی از خواستیممی کیک
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 ؟نباشه بلد جون نوشین شهمی مگه -

 .نزده سفید و سیاه به دست وقت هیچ و داشته خدمتکار همیشه گفتمی خاله خود، اوهوم -

 !اوهوم -

؟ ردهنک آشپزی حاال تا سن این با جون نوشین واقعاً یعنی؛ نداشتم رو مورد یه این انتظار. خورم جا حقیقتش

 :پرسیدم دمخو دوباره. هستند ترعجیب یک از یک خانواده این اعضای وویی

 ؟دارید کردن درست کیک مواد همه چرا پس -

 .االن مثل، دیگه ضروری موارد برای خب -

 یامهخ سراغ رفتم. گذاشتم فر داخل و ریختم قالب تو رو هااون. شد آماده کیک تا دو هر مواد. نگفتم چیزی دیگه

 میز شتپ و برداشتم سرم از رو شالم. شدممی خفه داشتم، بود گرم خیلی آشپزخونه هوای. کنم درستش تا کیک

 :گفت و زد لبخندی؟ چیه که کردم نگاش. موهام به زده زل پری دیدم. شدم مشغول و نشستم

 !دلیار خوشکله خیلی موهات -

 .عزیزم لطفته نظر -

 .لباست داخل کنیمی رو موهات چرا -

. ندارم دوست، کوهان شهمی سرم شتپ، باال بپچیمش بخوام هم بعد، بیرون زنهمی شال زیر از بلنده خب -

 ...لباسم داخل بکنم ببافمش مجبورم

 :گفتم و زدم لبخندی مدرسه از ایخاطره یادآوری با
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 ظورممن؟ داری مشکلی تو آرسته:»گفت بهم و دفتر کشوندم مدرسه مدیر بار یه رفتممی مدرسه وقتی تازه -

 ؟...چیه منظورتون خانوم نه تمگف تعجب با هم من« ؟باشه نخاعت به مربوط که بیماری

 :گفتم پری به و گرفت امخنده یادآوریش با

 زده اینجوری کمرت یمهره ستون چرا پس:» گفت و کمرم پشت گذاشت رو دستش مدیرمون دیدم دفعه یه -

 «؟بیرون

 :دادم ادامه خنده با. بود گرفته امخنده یادآوریش با هم خودم. خنده زیر زد بلند پری گفتم رو این تا

 فرم از رو موهام شدم مجبور! که کردنمی باور موهامه این و ندارم مشکلی من گفتم بهش وقتی پری تازه -

 .کرد خواهی معذرت حسابی بعدش خدا بنده. ببینه خودش هایچشم با تا بیارم بیرون مدرسه

 !کن فکر! بود باحال خیلی دلیار وای -

 :گفت بود صورتش تو که ایخنده ته با. کردم شنگا لبخند با من و خنده زیر زد دوباره

 . ندیدم بلندی این به موی حاال تا من؟ بلنده قدر این موهات چرا -

 .ساله 01 االن کن حساب خودت دیگه خب. ذاشتنمی بابام. نرفته توش قیچی هم بار یه حاال تا چون -

 :گفت و داد تکون و سرش پری

 .توئه با حق اوهوم -

 زیر دز بلند پری دفعه یه که کردممی خامه قاطی خوراکی رنگ کم یه داشتم و بود پایین رمس. نگفتم چیزی

 :گفت خندیدمی که جور همون. کردم نگاه بهش هاایسکته مثل و ترسیدم. بودم خودم حال تو چون. خنده

  که ایخاطره.... خاطــ... یاد... یا -
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 : گفت و کشید عمیقی نفس

 .بود سوژه خیلی خدایی. گرفت امخنده افتادم گفتی -

 ؟شهمی حاضر کی کیک این. بپزید رو کیک خنده جای به هاخانم -

 اب پری. بود داخل بیاد لحظه هر اینکه امکان چون؛ کردم سرم رو شالم سریع، گفت رو این که بود کاوه صدای

 :گفت خنده

 همه اون بذار؟ داری جا اصال. کردی جارو رو ناهار میز کل االن همین؟ پات و دست تو افتاده شکمت کاوه چیه -

 !دقیقه دو بده امون. بشه باز کیک برای جا پایین بره کم یه خوردی که غذایی

 :گفت خنده با و نذاشت نصیببی هم رو اون پری البته! بود شاهرخ. شد بلند ایدیگه یخنده صدای

 تو بکنی رو قاشق دونستینمی گشنگی زور از! یبود ترهول هم کاوه از تو! شاهرخ ببند رو نیشت دیگه تو -

 !ریختی خورشت رو دماغت تا پات نوک از که دهنت تو یا چشمت

 مدل خدا آی! خنده زیر زدم و بگیرم رو امخنده جلوی نتونستم ظهر یصحنه یادآوری با که خندیدممی ریز ریز

 هاشچشم دیدم دفعه یه که کردممی نگاه بود هشد ولو میز رو خنده زور از هم اون که پری به داشتم. گرفت درد

، دمبرگردون رو سرم. بودم نشسته آشپزخونه در به پشت من! باال آورد تسلیم حالت به رو دستش و شد گرد

 یپر و شدم بلند من. شدند خیره پری به و وایسادند چارچوب تو عصبی هایصورت با هردو شاهرخ و کاوه دیدم

 :کرد شروع کاوه. شد بلند من از تبعیت به هم

 !دادیمی ادامه؟ کردی قطعش چرا. خانم پری خندیدیمی خوب -

 :گفت ساختگی ترسی با پری

 .کنم درمون رو شما مرض خواستم هم من. دواست درمانبی هردرد بر خنده گفتند قدیم از -
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 :گفت و نزدیک اومد قدم یه شاهرخ

 ؟گفتی چی بگو دیگه بار یه -

 :گفت خنده با پری

 !کردم غلط -

 :گفت شاهرخ

 .شیممی متوسل زور به وگرنه اینور بیا خوش زبون با خودت -

 ؟گفتم چی من مگه، دیگه بیا کوتاه شاهرخ اِ -

 :هم با کاوه و شاهرخ

 ؟نگفتی چی بگو -

 :گفت و زد ایبامزه لبخند پری

 ؟نگفتم چی خب -

 :گفت کاوه به شاهرخ

 .شده دراز زبونش اینکه مثل نه -

 !باشه خوب براش جزئی تنبیه یه کنم فکر داداش هآر -

 :کرد مداخله عصبی نسبتاً لحن با پری

 ؟کنیدمی من تن و دوزیدمی و بُریدمی خودتون برای رو چی چی اِ اِ اِ -
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 .بشی تسلیم خودت نفعته به: کاوه

 .دخترخاله گهمی راست آره:شاهرخ

 :گفت پری

 !رخالهپس ببر رو نفتت بخر رو نونت برو تو -

. ردهک اشاره قرمزی کاله تو پسرخاله به پری که دونستممی؟ بخنده داشت جرئت کی ولی. بود گرفته امخنده

 جمزا به حرف این کنم فکر ولی. نخندم تونستمنمی، کنممی مقایسه شاهرخ با که رو اون قیافه خدایا وای

 :گفت که نیومد خوش شاهرخ

 .کن روتکرار حرفت دیگه بار یه -

 :گفت و گرفت سنگر من پشت بود ترسیده کامالً که پری. شدمی نزدیک پری به قدم به قدم اهرخش

 اذیتم! یدار دوست تو که همون! پخته شکالتی کیک دلیار تازه! کیکبی کیک بخوره بهم دستت شاهرخ خدا به -

 !خوردنش به برسه چه بینینمی رنگشم کنی

 :گفت و کرد نگاه بهم تعجب با و ایستاد حرکت از شاهرخ

 ؟!واقعاً -

 شی کچل الهی؟ بگم چی حاال. انداختی هچل تو رو من خودت خالصی برای که پری نکنه کارتچی بگم خدا ای

 :گفتم و کردم نگاه بود من جانب از حرفی منتظر که شاهرخ به زده خجالت. پری

 !وانیلی هم بپزم شکالتی کیک هم که بود این نظرم هم اولم از، دونستمنمی من راستش -
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 و کرد پری به رو کاوه.گرفت فاصله پری و من از که بود شده پری خیالبی اینکه مثل و نگفت چیزی شاهرخ! اوف

 :گفت

 .کنه آماده رو کیک ترزود تا نباش دلیار پای و دست تو بیرون بیا -

 ؟دلیاره پای و دست تو کجام من: پری

 :گفت خنده با شاهرخ

 !رسهمی کم هوا. کرده اشغال رو آشپزخونه از ادیزی فضای بودنت خب -

 :گفت جیغ جیغ با پری. خنده زیر زدند کاوه و خودش

 !شیدمی ساید بای ساید یخچال یاندازه هم کنار دوتاتون که گرفتم رو هرکول تا دو شما جای! تهعمه چاق -

 جیغ با پری! پری دنبال گذاشتند خشاهر و کاوه که دیدم! گفتمی راست رو این خدایی. کردمآرومی یخنده

 !بودن خوش هم با قدرچه! زدم لبخندی. رفتند دنبالش به هم کاوه و شاهرخ و بیرون رفت آشپزخونه از ایخفه

*** 

 :نهم فصل

 :رسید گوشم به پری صدای که بیارم درشون فر داخل از خواستممی. بود شده آماده هاکیک

 .جاییماون مونهمه، باغ تو بیا نبیرو بیای خواستی وقت هر دلیار -

 شتپ رو شاهرخ صدای دفعه یه. کشیدم ایخفه جیغ. خورد فر سینی به دستم که بود پری هایحرف به حواسم

 :شنیدم سرم

 ؟شد چی؟ خوبی -
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 هب کردم سعی، بودم خورده جا دیدنش از که این با؟ کردمی کارچی جااین اون. برگشتم سمتش به عجله با

 :گفتم خیالیبی با همین برای، بشم لطمس خودم

 ؟دارید کاری شما. سوخت دستم رفت پری سمت حواسم هیچی -

 .بخورم آب بودم اومده.... آره یعنی!.... نه اوم -

 یچه گفتن بدون و کشید سر ضرب یه و ریخت خودش برای آبی لیوان و رفت یخچال سمت به که کردم نگاهش

 ؟وا. رفت بیرون حرفی

 وکششر بعد بشه خنک کیک بذارم نداشتم حوصله. شدم کیک تزئین مشغول و انداختم باال ایونهش خیالبی

 کرده آب شکالت با رو شکالتی کیک. بشه خنک هم یخچال بیرون همین که بود سرد قدریاون هوا درضمن. کنم

 خوب، آوردم در لگ شکل خامه تزئین مخصوص هایقیف با رو روشون. کردم روکش خامه با رو وانیلی کیک و

 کخش جوری همین گفتم خودم با موقع اون تا. بشند ترخنک کم یه تا یخچال تو گذاشتمشون. بودند شده

 ساعت به نگاه یه کردم درست که رو نسکافه. کردم پیدا رو نسکافه تا گشتم رو هاکابینت تو. که شهنمی وخالی

 داخل از رو هادستی پیش. گذاشتم میز روی و آوردم یرونب یخچال داخل از رو هاکیک! خوبه. بود 06300، کردم

 .رفتم بیرون دست به سینی و ریختم فنجون توی رو نسکافه. برداشتم کابینت

 رماس بدبختِ منِ به حداقل؟ خورهمی عصرونه شینهمی بیرون میاد سرما این تو کی آخه، کردممی غرغر لب زیر

 ؟میدن جواب میان هااین مکن پهلو سینه اگه. کردندمی فکر خورده

 من. دبودن هم وحدانی دکتر و نوید. کردن روشن آتیش و نشستن آالچیق تو همگی دیدم که کردم بلند رو سرم

 در و بلند ددی رو دستم تو سینی که کاوه. اومدن هم نوید و وحدانی دکتر دونستمنمی اصال! گذاشتم کم فنجون که

 :گفت لبخند با گرفتمی دستم از رو سینی که حالی همون

 !بود کافی پختی که کیک همون؟ کشیدی زحمت چرا -
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 :گفتم و زدم لبخندی محبتش جواب در

 !چسبهمی! سرده هم هوا تازه.شدنمی که خشکِ خشک درضمن! که نکردم کاری -

 :گفت باخنده پری

 !قلو دو چسب مثل هم اون آره -

 :وگفتم زدم لبخندی

 متزح خوادنمی بشین جا همین هم تو( رفتم پری به توپ غره چشم یه) رمبیا دستی پیش و کیک برم من -

 .بکشی

 !آجی راحتم من -

 :گفت و پری شونه به زد محکم شاهرخ دفعه یه

 .کن کمکش شو بلند -

 !کن کمکش برو خودت! چه من به رهمی هرز دستت که شاهرخ بگیری مرض ای -

 :گفتم پری به حرص با. بدی انجام کاری یه تونینمی که پری بگیری درد ای

 ؟عزیزم کمک بیای شهمی جان پری -

 :گفت و زد پری به لبخندی نوید! بستمش رگبار به امجمله این پشت یعنی

 !شو بلند؟ که گرفتی -

 بهش رو خوردن کیک برای چنگال و هادستی پیش، آشپزخونه داخل اومد سرم پشت و شد بلند خنده با پری

 :وگفتم دادم
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 .بیارم رو هاکیک من تا ببر رو هانای تو -

 !ببینمشون کو -

 !بینیشونمی آوردم وقتی بیرون برو -

 !تحفه ایش -

 نتظرم انگار همه. رفتم بیرون و آوردم بیرون یخچال از رو کیک تا دو. رفت بیرون و کرد نازک چشمی پشت پری

 :گفت و کرد من به ایاشاره باخنده پری. بودن کیک

 !جونی دلیار گلمون سرآشپز و شما هم این -

 آالچیق داخل چوبی میز روی رو هاکیک آروم و کشیدم خجالت. زدند دست همگی که دیدم تعجب کمال در من و

 :گفت خنده با نوید. بخونم هاشونچشم تو از رو تعجب تونستممی، گذروندم نظر از رو همه. گذاشتم

 .مبد بهتون رو اشتیکه یه اگه عمراً! جونم ای -

 :وگفت زد بهش گردنی پس کاوه

 ! کردی غلط -

 :گفت خنده با نوید که ببرم رو هاکیک چاقو با خواستم، خندیدند همه

 !دلیاری شهنمی که خشک خشک -

 :گفت لب زیر که شنیدم رو شاهرخ عصبی صدای

 !تهعمه دلیاری -

 :گفت خنده با نوید. کنم فکر شاهرخ برخورد این درمورد بیشتر که نداد اجازه زد نوید که حرفی
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 !برم چاقو رقـــص خواممی قبلش من آقا -

 نوید از کمی دست کارها این تو که هم پری. بود دلقک خیلی نوید این خدایا. ترکیدند همه، گفت رو این تا

 :گفت نداشت

 !کنیمی چه ببینم وسط برو بذارم آهنگ بذار -

 :گفت خنده با نوید. داشت شادی ریتم آهنگ. گذاشت کالم بدون بندری آهنگ یه و آورد در رو گوشیش پری

 (وحدانی دکتر به اشاره) گلمون دکی آق اجازه با -

 :گفت و خندید وحدانی دکتر

 ؟شدی تو که بوده دلقک اینجوری کی فامیل تو آخه. مادرت به نه رفتی من به نه تو بچه -

 :گفت الکی اخم با نوید

 .استعداده اشهمه هااین؟ من پدر داشتیم -

 :گفت خنده با سروش

 .ببینم بده نشون رو استعدادت وسط بیا حاال -

 :گفت و گرفت دستم از رو چاقو و اومد سمتم به نوید

 !استعداد همه این از کن کیف بشین برو هم شما! من به بده رو این اجازه با -

 :گفت خنده با کاوه اینبار

 !بخوریم کیک خوایممی هدیگ بجنب، استعدادت این با رو ما کُشتی -
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 :گفت زنونه لحن با نوید

 و آرد این دنبال چشمت وقت اون؟ جلوت گذاشتم پختم کم! حروم به نمک شیکمت اون تو بخوره کارد ای -

 ؟بیاری هوو سرم رو خوایمی! گرفته جیگر جز؟ ستنرسیده راه از دختر این مرغ تخم

 ایبر خالی جای یه برم تا برگشتم هم من. کرد سکوت، شهینم نوید زبون حریف دید که وکاوه خندیدند همه

 و( حدانیو دکتر) فردین عمو بین که بود نوید جای یکی. هست خالی جای تا دو فقط دیدم که کنم پیدا نشستن

 ونج نوشین اگه و بود نشسته جون نوشین کنار پری. جون نوشین و شاهرخ بین هم دیگه یکی. بود سروش

 که یدمد تعجب کمال در ولی؛ بشینم جون نوشین و پری بین تونستممی من نشستمی شاهرخ پیش رفتمی

 :گفت و کرد بیشتر رو پسرش و خودش بین فضای جون نوشین

 !بشین بیا؟ دخترم وایسادی چرا -

 و شد بلند شاهرخ دیدم دفعه یه. نشستم ممکن فاصله حداکثر با و رفتم بقیه نگاه زیر. بودم مونده رودروایسی تو

 :گفت نوید به قبلش و بره خواست

 !برگردم تا نکن شروع رو اتهنرنمایی -

 !بده که کیه بخواه جون تو عزیزم چشم -

 تاقمش خیلی من انگار حاال ایش. نیومد در هم صداش دیگه بیچاره نوید که کرد نوید حواله ایغره چشم شاهرخ

 !ورشعبی. رفت شد پا که بشینم بیابونی غول این پیش بودم

 شال. گرفت قرار امشونه روی چیزی دیدم که کردممی غرغر شاهرخ حرکت این به داشتم دلم تو

 :گفت کوتاه خیلی و نشست سرجاش و اومد شاهرخ. بودضخیمیپشمی

 !بده خوردگیت سرما برای سرده هوا -
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 :گفت نوید به لبخند با که کردممی نگاش تعجب با

 !کن شروع حاال خب -

 :گفت و برگردوند رو سرش هعشو با نوید

 !شد تموم که این اول از بزن پری( وگفت کرد پری به رو بعد) فقط بودم جنابعالی دستور منتظر ایش -

 جلوی اومد! خنده از بودم مُرده که دادمی تکون رو خودش نوید همچین خدایا! آهنگ اول از زد دوباره پری

 که یدمد. خندیدم و گرفتم هامدست بین رو صورتم! گرفت نفسم وای! رقصید عربی براش مثالً و وایساد شاهرخ

 سر دور( خودمون تومنی تک تا 05 همون) ریالی 055 اسکناس یه و سویشرتش جیب داخل کرد دست شاهرخ

 :گفت اعتراض با نوید. داد بهش و گردوند نوید

 !دادیمی پنجاهی تراول حداقل خسیست سر تو خاک -

 :گفت خنده با شاهرخ

 !زیادیه افتضاحت رقـــص برای هم مینه -

 رفتگ دهنش جلوی رو دستش خوشی از نوید. داد نوید به تومنی پنجاه تراول تا دو که دیدم تعجب کمال در ولی

 نوید و شد تموم آهنگ باالخره. کرد صورتمون مهمون دوباره رو خنده که آورد در خودش از جیغ شبیه صدایی و

 :وگفتم رفتم سمتش به بود صورتم رو که ایخنده مونه با و شدم بلند. نشست رفت

 ؟دیمی اجازه حاال نوید داداش -

 :وگفت داد دستم به رو چاقو نوید. کردم اشاره چاقو به دستم با و

 !شده امگشنه کردم فعالیت زیاد هم من. بفرمایید البته بله -
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 :گفت سروش

 ؟کردی ایدیگه مفید ارک چه مگه پریدی پایین باال ملخ عین اینکه از غیر -

؛ اندامه تناسب برای اشهمه هااین. نشستی گرفتی فقط جا یه که تو پریدم پایینم باال همون که من بدبخت -

 جا هر شیکمت که تو«  نبات و نقل ارزش داند چه خر:»  گفتن قدیم از. اندام تناسب از فهمیمی چه تو ولی

 .گیرهمی دخول اذن خودت از ترزود ریمی

 انیلیو کیک برش یه همه به خواستممی. خندید خیالبی نوید که رفت غره چشم نوید به سروش و خندیدند همه

 :گفت که فهمید رو قصدم کجا از دونمنمی شاهرخ که شکالتی برش یه بدم

 !خورممی شکالتی فقط من خانوم دلیار -

 .خورممی وانیلی فقط هم من -

 میل ابب چه! پختنم کیک این با کنم گور و گُم رو خودم برم یعنی. کردمی نگام ندلبخ با که کردم نگاه کاوه به

 :گفت خنده با نوید! کردم آشپزی هم تا دو این

 !دلیاری پختیمی ایمیوه کیک هم من برای. داشتم دوست ایمیوه کیک هم من خب اِ -

 نای اوف. بود شده خیره نوید به اخم با که شد کشیده شاهرخ سمت به نگاهم ناخودآگاه گفتنش دلیاری با

 :گفتم نوید به و زدم لبخندی کالفه! هاشهمی چیزیش یه هم شاهرخ

 !بعد دفعه اهلل شاءان -

 !شاءاهللان -

 جون یننوش کرد تعریف به شروع که کسی اولین. نداشتم اشتها اصال. نشستم رفتم خودم و دادم کیک همه به

 :بود
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 !دخترم نکنه درد ستتد. گلم است مزهخوش خیلی

 .نکردم کاری جون نوشین کنممی خواهش -

 :پروند مزه دوباره نوید

 ...یفتیف – فیفتی کردیم سود هم چی هر! تو از کار، من از سرمایه. بزنیم فروشی کیک هم با بیا دلیاری میگم -

 :داد ادامه و کرد اشاره شاهرخ و کاوه و سروش به خنده با

. کنند جلب مشتری تا مغازه تو بیان قری یه. بپوشند دیممی خرگوش و گربه و خرس لباس هم هااین به -

 ؟طورهچه

 نوید داد صدای ولی؛ گرفت امخنده برقصن و بپوشن عروسکی لباس بخوان هاییآدم همچین یه کهاین تصور از

 به دو با. روش یزنبر یخ آب سطل خواستنمی و بودنش گرفته شاهرخ و سروش و کاوه. آورد خودم به رو من

 :رفتم سمتشون

 !کرد شوخی نوید! زنهمی یخ سرده هوا! نکنیدا رو کار این خدا تو -

 خود بچه اهلل بسم. افتاد ابروهاش بین عمیقی اخم شاهرخ ولی؛ کردن رها و نوید من دیدن با سروش و کاوه

 :گفت و کرد مرتب رو لباسش خنده با نوید! داره مزمن درگیری

 !طرفداری گنمی این به؟ قایونآ خوردید -

 :گفت و شد خم جلوم سینه به دست بعد

 !گلم آبجی چاکر -

 .برگشتم آالچیق طرف به و زدم لبخندی
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 هم پری و سروش، جون نوشین. رفتن و کردن خداحافظی نشستن دیگه ربع یه اینکه از بعد نوید و وحدانی دکتر

 :گفت کاوه. بودیم مونده شاهرخ و کاوه و من فقط. بود هشد تاریک دیگه هوا چون، داخل برن که شدند بلند

 !نشدی خوب هنوز تو سرده هوا داخل بری بهتره -

 :گفتم و پیچیدم خودم دور بیشتر رو شال

 !کنهمی گرمم شال این خوبم من -

 فعهد یه. بودم شده خیره آتیش هایشعله به بقیه به توجه بدون من ولی؛ داخل بره خواست و شد بلند شاهرخ

 :گفت کاوه که بردم نزدیک رو سرم. آشناست آتیش کوچیک هایشعله بین چیزی کردم احساس

 !باش مواظب دلیار -

 ...کهاین! شد گرد هامچشم دفعه یه! آشناست برام سوزهمی آتیش بین که پارچه این قدرچه. کردم دقت

 :گفتم رفتمی داشت که شاهرخ به و شدم بلند اخم با

 ؟وایسید لحظه چند شهمی -

 کاری یه خودش، آدمه شاهرخ این که بفهمونم خودم به خواممی من هرچی. برنگشت ولی؛ وایساد شاهرخ

 :گفتم و جلوش رفتم. بشه ثابت موضوع این خالف کنهمی

 ؟آتیش تو انداختی رو من هایلباس حقی چه به شما -

 :گفت و کرد نگاهم سینه به دست

 تیکه اون به تو ضمن در؛ انداختم رو هااون بشه روشن کهاین برای. شدنمی شنرو بود خورده خیس هاچوب -

 ؟لباس گیمی هاپارچه
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 :گفتم بهش عصبانی. بوده خودش کار که زدنمی زیرش که بود این به خوبیش ولی؛ شدم عصبانی

 .کردی رو کار این اجازه بدون شما. بود من مال بود که چی هر -

 ...هم کیفت خواستممی. کنممی ادبخو دلم کاری هر من -

 :گفتم و حرفش وسط پریدم ترس با

 ؟!کارکردیچی کیفم با -

 گردن شخون وگرنه باشه نیاورده سرش بالیی کنه خدا.بود کیفم پیش فکرم یهمه من ولی د؛کر نگاهم تعجب با

 !خودشه

 :گفت و انداخت باال ایشونه تفاوتبی

 .نکردم کاری اون با استثنائاً باشی داشتهمهمی چیز توش شاید گفتم، هیچی -

 :گفتم و کردم نگاش اخم با! چندش! بکن کاری یه و بیا نه پررو

 ترودز چه هر، کنید تجاوز بقیه حریم به نباید شما و داره حریمی خودش برای شخص هر که بگیرید یاد بهتره -

 .ستهمه نفع به کنید درک رو موضوع این

 !کوچولو خانوم بدی یاد بهم شما نیست نیازی دونممی رو حدودم و حد خودم من -

 اون. براش دارم! ذارمنمی جواببی رو کارش این من مطمئناً. شدم آتیشی جور بد کوچولو خانوم گفتن با

 با کاوه هک نشستم آتیش کنار حرص با و آالچیق تو برگشتم هم من. رفت و پایین انداخت رو سرش هم شعوربی

 :گفت خنده

 ؟دنیا اون رفته اعصابش خانوم شده چی -
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 !کنم تیکه تیکه رو خانوم نوشین پسر این خوادمی دلم -

 ؟وقت اون چرا -

 رو هاشلباس برم هم من میاد خوشش! آتیش تو انداخته هیزم جای به. کرده داغون رو نازنینم لباس زده -

 ؟کنم پاک شیشه باهاش نه یا آتیش تو بندازم

 :گفتم اخم با. برگشتم طرفش به وهکا یخنده صدای با

 !بدونی نکرده اینجوری که رو تو لباس کاوه نخند -

 !دونممی -

 ؟!چی -

 :گفت آتیش به خیره کاوه

 .کرد رو کار این همین برای. بپوشی رو هااون دوباره خواستنمی. نبود خوب هاتلباس اون -

 ؟پوشممی لباسی چه من داره ربطی چه اون به -

 .نداره خردی اعصاب همه این ارزش پارچه تیکه تا چند، دلیار لخیابی -

 ...این حال من -

 :گفتم گیجی حالت با. هست شاهرخ و کاوه بین نسبتی چه دونستمنمی هنوز من

 ؟شهمی تو یکارهچی شاهرخ این راستی اِ -

 :گفت و زد لبخندی کاوه
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 رو بقیه نامه شجره تا بود ایدیگه هرکس؟ تیهس دختری جور چه تو. پرسینمی اصالً دیگه کردم فکر -

 .نبود کن ول آورددرنمی

 کهاین نه، بدونم زندگیش به راجع بخواد خودش نفر یه وقتی دارم دوست! منم من هستند بقیه بقیه خب -

 .کنم فضولی

 :وگفت داد تکون سری کاوه

 ؟بدونی هم من به راجع داری دوست حاال، جالبه -

 :گفت آتیش رنگ قرمز هایشعله به خیره کاوه که کردم اعالم رو موافقتم سر با! نه که چرا

 !عمومه پسر شاهرخ -

 ؟جداً -

 سروش و خودش زندگی داستان پری که دونممی. کردم زندگی هااین عمو یخانواده با سالگی 05 از من! آره -

 از رو کسم همه من ولی؛ داره رو درشبرا حداقل اون که تفاوت این با همونه هم من زندگی قصه. گفته برات رو

 .دادم دست

 با کاوه. شد سرازیر هاماشک و کردم بغض هم من که میزد رو هاشحرف بغض با جوری. شدم ناراحت خیلی

 :داد ادامه بغض همون

 سفر این ولی؛ شمال رفتن بود چی نفهمیدم وقت هیچ که کاری یه برای هااین سروش و من خانواده روز یه -

 که ودب داده تشخیص پلیس! دره ته رفته شونماشین که خبردادن بهمون روز دو از بعد. نداشت برگشتی هیچ

 کامالً هااین پری مادر و پدر جنازه. کرده سقوط دره ته ماشین و شده ماشین انحراف باعث جاده لغزندگی
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 زیاد الاحتم به گفتمی قانونی پزشک. نداشتم هم رو بابام مامان سوخته جنازه همون حتی من ولی؛ بود سوخته

 . نکردند پیدا ایدیگه چیز استخون تا چند از غیر ولی؛ فرستادن تجسس گروه یه. رودخونه تو افتاده

 انمام بار آخرین برای نتونستم حتی. خوردن رو اجساد وحشی هایحیوون گفتنمی: گفت و زد تلخی پوزخند

 .بینم رو بابام

 ور سرم. چکید اشگونه از اشکی قطره که دیدم آتیش هایشعله میون! بود کشیده زجر قدرچه. کردممی هق هق

 :داد ادامه خودش. رونبینم اشکش تا پایین انداختم

 پدرش! نفس یعنی، زندگی یعنی! چیز همه یعنی مادرش ساله 05 بچه پسر یه برای. بودم شوک تو ماه 0 تا -

 جنازه هبگ تموم رحمیبی با پلیس که وقتی! بچگیش وچیکک دنیای قهرمان یعنی؛ زندگیش یاسطوره یعنی

 دمخورمی غذا نه؟ بده نشون العملی عکس چه تونهمی بچه یه کنیمی فکر، خوردن هاگرگ رو اتخانواده سوخته

 خیلی. بود پیشم تربزرگ یه مثل، مرد یه مثل روزها اون ولی؛ ترهکوچیک ازم سال 3 شاهرخ. زدممی حرف نه

. شهمی خراب سرم رو دنیا امخانواده خاک سر رممی وقت هر موقع اون از ولی؛ گذشت. سخت خیلی، دبو سخت

 به ور دلم حداقل تونمنمی. نیست توش ایجنازه حتی که ریزممی اشک و خونممی فاتحه قبری سر باالی من

 !بده رو مادرم و پدر بوی که خاکیه، سرد و سیاه سنگ اون زیر که کنم خوش این

 :دادمی ادامه من به توجه بدون اون ولی؛ نشستم پیشش رفتم اراههبی

 قتو هیچ دیگه موقع اون از. ندارم خانواده اسم به چیزی من دیگه که کنم قبول تونستم بود بدبختی هر با -

 سرشپ عنوان به رو من. کرد لطف بهم خیلی اردالن عمو! وجودم همه با متنفرم جااون از، نرفتم شمال سمت

 .کردیم زندگی اردالن عمو خانواده با سروش و پری، من موقع اون از و پذیرفت

 .فممتاس بگم تونستمنمی حتی گریه زور از من امّا؛ برگشت سمتم به و زد لبخندی آخرش یجمله گفتن با

 :گفت شادی ظاهر به یچهره با
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 ؟میاری در کجا از رو اشک همه این؟ دختر چته -

 لمث لبخند با. بود ستایش قابل من برای قدرچه اشویژگی این و بده نشون ضعیف رو خودش خواستنمی

 :گفتم خودش

 !هامجیب تو از -

 :گفت و شد بلند کاوه که خندیدیم دو هر

 !شده سرد واقعاً دیگه داخل بریم بیا -

 !بریم موافقم اوهوم -

 به کاوه به قدرچه دلم تو من و رفتیم ارتعم سمت به هم با دو هر. کرد خاموشش و ریخت آب آتیش روی کاوه

 کرده قضاوت زود شاید. بود شده عوض شاهرخ به نسبت دیدگاهم قدرچه. کردممی افتخار بزرگش روح خاطر

 از رو اشخانواده وقتی گفت هم کاوه؛ شهمی حالیش شناسی وظیفه از چیزی انگار مغرورش ظاهر برخالف، بودم

 .بوده نارشک جوره همه شاهرخ داده دست

 ودمب گرفته مرضی چه دونمنمی. نگیرم ازش رو هامسوخته لباس انتقام من که شهنمی باعث هااین یهمه اما

 سالن داخل همه شدیم که عمارت وارد. شدمنمی آروم شدنمی تخلیه شاهرخ این دست از حرصم وقتی تا که

 .کردنمی تماشا تلویزیون داشتن

 :گفت بلند شاهرخ

 ؟شد چی هاپفک اون؟ بکاری چایی یا بیاری چایی رفتی! آشپزخونه تو رفتی وساعتهد پری -

 :کشید داد آشپزخونه تو از هم پری

 !کن درست بیا خودت شهمی ادعات خیلی -
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 !بابا برو -

 :پرسید کاوه که رفتم هاپله سمت به. خودشه! شد روشن و زد جرقه ذهنم تو کوچولو المپ یه لحظه یه

 ؟کجا -

 !میام زود و اتاقم رمیم -

 رهندا من به توجهی کسی که دیدم وقتی و رفتم خودم اتاق سمت به. نگفت چیزی و داد تکون رو سرش کاوه

 خواهی معذرت ازش کارم این برای بعداً. کردم باز رو اتاقش در آروم. کردم کج پری اتاق سمت به رو راهم

 که چیزی منزجرانه و آروم؟ دختر گنمی تو به آخه! چندش یدختره. رفتم وسایلش کمد سمت به. کنممی

 :گفت دید رو من تا پری. رفتم خونه آشپز سمت به راست یه و برداشتم رو خواستممی

 ؟موندم تنها دست تو کجایی -

! وندهم تنها دست که بشکنه غول شاخ خوادمی انگار! کنه دم خواستهمی چایی یه. کردم نگاهش سفیه اندر عاقل

 :فتمگ بهش

 .داشتم کار اتاقم تو -

 .کرد کچلم شاهرخ این اوف -

 :گفتم و راه اون به زدم رو خودم

 .ببریم بعداً رو بقیه برای، ببرم رو پفکش ظرف و چایی من بده داره عجله اینقدر اگه خب -

 :گفت پری داشتم که خوبی شانس از. کنه قبول پری که کردممی دعا دلم تو

 .بشه بسته دهنش ببر بیا؟ بود نرسیده خودم فکر به چرا، گیامی راست اِ -
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 چیککو قوری یه! پری این به بده عقل یه خدایا. بریزم چایی شاهرخ برای تا رفتم و گفتم ایباشه لبخند با

 پری هب! بشه عملی من ینقشه االن که اینه مهم البته! کنه دم چای آدم ایل یه برای خواستمی و بود برداشته

 :گفتم

 .بخورن نبات چای بخوان هابعضی شاید، بذار هم نبات چایی کنارسینی، پری اِ -

 .کنم پیداش بذار باشه -

 کارم از راضی! شد آنچه شد و کردم استفاده موقعیت از هم من. کابینت داخل شد خم کمر تا حرف این گفتن وبا

 :گفتم پری به

 .بیار بقیه برای تو برممی رو این من -

 !باشه -

 مه موفق البته و نخندم که کردم سعی خیلی. سالن داخل بردم رو شاهرخ پفک ظرف و چای فنجون نیسی من

 :گفتم و وایسادم جلوش رفتم. بودم

 .شماست برای بفرمایید -

 :گفت و باال انداخت رو ابروش تای یه شاهرخ

 ؟چی بقیه پس -

 :گفتم جانب هب حق جاش به ولی! کن جان نوش شما حاال! هیچی بقیه گفتم دلم تو

 .بیارم هم رو هااون شد آماده بقیه برای که بعد بیارم اول شما برای. دارید عجله شما گفت پری -
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 و نگفت چیزی شاهرخ! پری گردن انداختم؛ دادما رو پیشنهاد این خودم خوبه حاال! دروغگو آدم سر تو بزنه خدا

 چه حالت بینممی حاال، نداره عیب! کردییم خالی و خشک تشکر یه حداقل! حناق ای. داد تکون رو سرش

 باال ایشونه و خندیدم. کنهمی نگاهم تعجب با کاوه دیدم که بشینم رفتم و بهش کردم رو پشتم. میشه جوری

 روش رفتم، بود کاوه کنار نفره یه مبل یه. کرد نگاهم پرسشی و باال انداخت رو ابروش تای یه که انداختم

 :گفت بالفاصله کاوه. نشستم

 ؟دلیار چیه -

 .....باشــ چی خواستیمی هیچی -

 خدا خدا. شدم خیره بهش و شد چشم وجودم همه، برد پفکش ظرف سمت به رو دستش شاهرخ اینکه دیدن با

 شاهرخ اگه و زدمی ذوق تو بدجور رنگش آخه. کنممی نذر صلوات تا 355، خواممی من که بشه همون خدا

 خمی که حالی در پفک ظرف به کردن نگاه بدون شاهرخ داشتم که خوبی شانس از. رفتممی فنا به دیدشمی

 اه. شد جویدن مشغول و دهنش تو چپوند رو اون و برد دهنش سمت به رو پفکش از پر مشت، بود تلویزیون

 :دز داد سرم خبیثم وجدان! خوردن پفک وضع این به نه پرستیژ همه اون به نه. خورهمی پفک چندش هم قدرچه

 !شتافتیمی حق دیار به و فهمیدمی که دهنش بذاره دونه دونه خواستمی اگه بدبخت -

 !مرسی جون خدا وای. دادم وجدانم به رو حق

 بین از رنگ سبز – ایقهوه باریک چیز یه. شد بد حالم عق. هم تو رفت هاشاخم دفعه یه ولی؛ جویدمی داشت

 ادهز تمساح مارمولک یه دفعه یه که بیرون کشید رو اون اخم با شاهرخ. شد بد حالم اه. بیرون بود زده هاشلب

 رنیم دخترها. خریدنت میز چیز این با پری سرت تو خاک. اومد بیرون دهنش از صفت کورکودیل نژاد دایناسور

 هم شرنگ! پا سنگ مثل بود زبر کمرش رو، نگو که بود زشت قدراین اه. گیرهمی مارمولک این، گیرنمی عروسک

 .بگم شهمی بد حالم اه... عینهو بود شده رنگش بود شده قاطی پفک با مارمولک این حاال! اه نگو دیگه که



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 281 

 که بودن کرده سکوتی چنان هم بقیه! مونده هنوز؟ خان شاهرخ خوردی خوب حاال، زدممی قهقهه دلم تو داشتم

. کردممی نگاهش ملیح لبخند یه با که بودم من نهات وسط این. نشسته آدم نفر 0 -1 نزدیک جااون انگار نه انگار

 هه! بشوره نمک جوهر با بار 3-0 رو دهنش کنم فکر. رفت بهداشتی سرویش سمت به دو با و کرداخمی شاهرخ

 لمی رو چاییت چرا شاهرخ آقا. نشست سرجاش دوباره و بیرون اومد خیس صورت با دقیقه چند از بعد! حقشه

 ؟کنینمی

 مک کم حاال بود ایعجله چه اوف. کشید سر ضرب یه و کرد بلند رو چاییش فنجون که شنید رو لمد حرف انگار

 !خوردیمی

 بودم من وسط این؟ شده چی گفتنمی وَال و حول با هم همه. کرد سرفه به شروع و شد قرمز صورتش دفعه یه

 رو تندیش و شوری وقت اون، بخوره رو چاییش کم کم خواستمی. کردممی نگاهش تریعمیق لبخند با که

 !واهلل. کردمی حس کمتر

 ازش. دادم تحویلش عریضی لبخند که دوخت بهم رو طوفانیش نگاه. کردم خبیثم وجدان با قدش بزن یه

 .گرفتممی گردن بودم کرده که هم رو کاری مسئولیت، ترسیدمنمی

 :گفت خنده اب کاوه. نیستم کن ول نکنم انیبیمارست امشب رو این تا من! بهداشتی سرویس رفت بچه این دوباره

 ؟شیطون کردی بود کاری چه این -

 :گفتم خنده با

 وت ریخت هندی فلفل شیشه به خورد هم دستم، ریختم نمک نبود حواسم شکر جای به کنم فکر، هیچی -

 ؟!رو جااین کنیدنمی پاشی سم چرا، خودتونه تقصیر هم پفکش. فنجونش

 :گفت و خندید آروم کاوه. کنممی اعتراف هم رو چیز مهه که خودم برای بگردم
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 .بکنی رو لباست تالفی زود اینقدر کردمنمی فکر -

 :گفتم خودش مثل آروم

 .چسبوند رو تالفی نون باید داغه انتقام تنور تا -

 گرانین با جون نوشین. برگشت کردمی سرفه هنوز حالی در قرمز صورت با شاهرخ. خنده زیر زد دوباره کاوه

 :گفت

 ؟پسرم شد چت -

 :گفت که دیدم تعجب کمال در ولی؛ خوندم رو اشهدم که کرد بهم ایالموتانه مَلِکُ نگاه شاهرخ

 ! سوخت گلوم بود داغ چایی مامان نیست چیزی -

 ته .تمنداش ازش رو ایجنتلمنانه رفتار همچین یه انتظار وجه هیچ به.نگفتم دروغ شد بلند امکله از دود بگم اگه

 ولی؛ بود بچگانه واقعاً رفتارم. شدم ناراحت خودم دست از، مورچه یکوچیکه ناخن یاندازه به، کوچولو یه دلم

 ارچهپ تیکه مشت یه فقط شاهرخ برای لباس اون که درسته. سوزوندمی رو هاملباس نباید، بود مقصر هم اون

 .شونباشم داشته خواستممی ولی؛ نبود خوب دچن هر که خاطراتی، داشت خاطره عالم یه من برای ولی؛ بود

 شما به من که شاهرخ آقا ببخشید بگم جلو برم دادنمی اجازه غرورم طرفی از ولی؛ کردممی خواهی عذر باید

 تو دمکر خالی رو خونه فلفل کل و نمک دریای شکر جای به که رو من کنید عفو بگم یا کنید میل دادم مارمولک

 :گفت شاهرخ که شدم بلند مبل روی از ناراحت! تونفنجون

 ؟خانوم دلیار کجا -

 .کنم استراحت اتاقم برم اجازه با -
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؛ کرد ردش سیبیلی زیر شدمی رو مارمولک اون حاال. براش سوخت دلم، بودم پشیمون کارم از چی مثل حقیقتش

 .کردمی سرفه زدن حرف موقع و بود سرخ صورتش هم هنوز چون. بود افتضاح واقعاً چای اون ولی

 مشینمی بعد کردم خودم. نبرده آدم به هم گرفتنم انتقام یعنی! من سر بر خاک. شد جمع هامچشم تو اشک

 !تو به لعنت دلیار اه. رفتم اتاقم سمت به و گفتم ببخشیدی زیر به سر. کردم رو کار این چرا که کنممی گریه

 به. هست امقدیمی کیف آرایشم میز صندلی روی که مدید لحظه یه. رفتم تختم سمت به و بستم رو اتاق در

 تو که دیامی ذره یه همون و شدمی خاکستر زندگیم کل وگرنه، نشد نابود کیف این که شکر رو خدا. رفتم سمتش

 .کردم باز درزش قسمت از رو کیفم داخل آستری آروم. شدمی ناامیدی به تبدیل هم بود دلم

 و یآوارگ بهاش. بوده نفر یه زندگی بهاش ولی؛ باشه کوچیک خیلی شاید که چیزی. گرفتم مقابلم رو فلش

 !داشت حسن یه فلش این هاشبدی تموم از غیر! زدم لبخندی! بوده بدبختی

 ونطرفش به رو دستم لبخند با نظرم مورد صفحه شدن باز با. کردم وصل رو فلش و کردم روشن رو کامپیوتر

 و ستشک بود زندگیم لحظه هر مهمون که لعنتی بغض این دفعه یه ولی؛ دمکشی مانیتور صفحه رو آروم و بردم

 :گفتم لب زیر آروم. کرد هامچشم مهمون رو اشک

 !خدا؟ گذشت بهتون چی؟ بابا مامان کشیدید چی؟ کرد کارچی شما با کیومرث -

 :گفتم. اومد تاقما در صدای که جاش سر بذارمش واومدم کردم جدا رو فلش. کردم خاموش حرص با رو سیستم

 .بفرمایید -

 هول با. گرفتم دلشوره خبربی جا همه از هم من که داشت استرس قدراون. شد وارد پریشون صورت با شاهرخ

 :گفتم و سمتش رفتم

 ؟افتاده اتفاقی -
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 :گفت و کشید موهاش بین دستی کالفه شاهرخ

 !نیست خوب حالش عسل بیا -

 درتق تمام با و بود جون نوشین بغل عسل. پایین طبقه رفتم و زدم کنارش جوری چه نفهمیدم عسل گفت تا

 و شد عمان شاهرخ که ببندم رو اتاق در خواستم. رفتم خودم اتاق سمت به و گرفتمش بغلم تو آروم. کردمی گریه

 :گفت

 .داخل بیام بده اجازه -

 !بیا بعد کن آماده شیرش برای جوش آب اول برو -

 شتکون چی هر. کنم فکر بیشتر که نداد بهم رو این فرصت عسل بد حال امّا؛ دیدممی هاشچشم تو رو تعجب

 که شدم خوشحال طرفی از. کردمی درد دلش دوباره اوف. دادم فشار رو شکمش آروم. شدنمی آروم دادممی

 اومد اهرخش و شد زده اتاق در. کردمی نگرانم و گرفتنمی آروم عسل هم طرفی از، نیست خطرناکی چیز حداقل

 :گفتم بهش لبخند با. بود گرفته امخنده اوضاع اون تو. بود جوش آب کتری یه دستش تو! داخل

 ؟کنیدمی کارچی -

 :گفت کالفه و چرخید خودش دور دور یه

 !دونمنمی -

 جوری چه حاال سوزوندمش اینکه از بعد دونمنمی. کنم آرومش کردم سعی، کردممی درک رو اشپدرانه نگرانی

 حس یا دلخوری هم ذره یه هاشچشم تو که بود این داشت وجود که عجیبی چیز ولی؛ کنم آرومش خواممی

 :گفتم بهش. کردممی خواهی عذر ازش فرصت سر باید. نبود انتقام
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 ریدب کنید لطف شما، کنهمی درد دلش یکم. نیست چیزیش عسل( بگم رو اسمش شدنمی روم) کیاراد آقای -

 عسل اشم. بیارم رو وسایل برم خودم بدید اجازه اصال، نه یا بیارید خشک شیر با رو شیرش شهشی، عسل اتاق

 .بگیرید لحظه چند رو

 :گفتم کتری به اشاره با و کشیدم عقب رو خودم که سمتم اومد دستش تو کتری همون با

 ؟کنید بغل رو عسل خوایدمی اون با -

 خواست که همین و نزدیک اومد. گذاشت زمین روی رو کتری و زد اینصفه لبخند بود شده متوجه تازه انگار

 :گفت عسل به و کرد غرغر شاهرخ. کشید بنفش فرا فوق جیغ دوباره بچه این، کنه بغل رو عسل

 ؟!کنیمی گریه بینیمی رو من تا چی یعنی! هستما بابات ناسالمتی بچه -

 :گفتم لعس به خنده با، داشت ـناه گـ آخی. بود گرفته امخنده

 ؟مامانی باشه، بیام من تا بابایی بغل برو، بشم قربونت -

. گرفتم گاز رو لبم و دادم فشار محکم رو هامچشم. رفت باد به آبروم! من وای هی. شد گرد هامچشم دفعه یه

 که مردک نگاه شاهرخ به چشمی زیر. سرم تو بریزم کردممی کشف جدید چیز یه رفتممی باید، بود کم برام خاک

 هصحن میگ میگ مثل و دادم بهش رو عسل خجالت با! اومده هم خوشش چه پرو. کردمی نگاهم لبخند با داشت

 .کردم ترک رو جرم

 بگم جون یننوش به باید. روبرداشتم نیاز مورد وسایل و عسل اتاق داخل رفتم سریع. نیست چیزی گفتم بقیه به

 !ور اون بری خونه ور این از یریبگ تاکسی باید. شرقی ضلع بیاره رو عسل اتاق

 پدر خلوت خواستمی دلم که بود مرضی چه دونمنمی. کردم نگاه رو داخل در الی از آروم رسیدم که اتاقم به

 هایچشم با هم عسل. زدمی حرف باهاش و بود گرفته رو عسل دست شاهرخ! عزیزم. ببینم رو دختری
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 از ولی؛ بود عجیب. شد سرازیر دلم به عالم خوشی انگار حنهص این بادیدن. بود زده زل باباش به خوشکلش

 . بودم شاد هم من شاهرخ شادی

 .کن ضایع رو بابایی کم، بگردم دورت من الهی، بابایی خوشکل: شاهرخ

 دیدممی که رو این یقیافه، بودم عسل جای هم من حقشه ولی؛ شده روحی شکنجه قدرچه، الهی. گرفت امخنده

 .کردممی سکته

 :پروند پارازیت درونم از ندایی

 ؟زشت بگی بهش میاد دلت -

 .رفت شدم متوهم اوف. کنه طرفداری شاهرخ از بخواد درونم ندایی که نداشت امکان. خودم سر تو زدم یکی

 :کردمی آرومش مثال داشت شاهرخ؛ شنیدم رو عسل گریه و شاهرخ صدای دفعه یه

 !گیرمامی عروسک برات باشی خوبی تردخ اگه. دیگه باش آروم بابا دختر گل -

 انگار حاال؛ کنه آروم عروسک با خوادمی رو ماهه 3 یبچه! مونمهندس دکتر جناب این به بده عقل یه خدایا

 !بیرون بزنه هامشاخ بود نزدیک گفت ادامه در که ایجمله با! چیه عروسک فهمهمی عسل

 ...دلـ مامان االن باش آروم داری دوست کی هر جون بابایی: شاهرخ

 نج اینکه مثل و بود شده کشیده.... دلـ حالت همون رو دهنش. شدم وارد و بگه رو پرتش و چرت بقیه نذاشتم

 حالتش این از ولی؛ بودم حرصی دستش از اینکه با هم من. کردمی نگاهم متعجب باشه شده ظاهر روشروبه

 :گفت دادمی تکونش که جور همین و کرد عسل به رو. بود گرفته امخنده

 !دلیار خاله از هم این بفرما -
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 ؟خاله شدم حاال مامان گفتی که دیدم هامچشم با و شنیدم خودم هایگوش با من! دروغگو آدم سر تو بزنه خدا

 .نده معصوم طفل بچه خورد به دروغ اینقدر

 :گفتم و گرفتم رو عسل و رفتم سمتش به

 نمک ایج به ایندفعه تا کن جمع رو وپالست جُل زود، کم شرت یعنی) نیدک استراحت برید تونیدمی دیگه شما -

 .کنممی خبرتون اومد پیش مشکلی هر هستم عسل مراقب من( چاییت تو نریختم موش مرگ فلفل و

 شصورت حالت بالفاصله ولی؛ کردمنمی درک رو شونمعنی که هایینگاه اون از، کرد بهم عمیق نگاه یه شاهرخ

 :گفت و انداخت باال ایشونه خیالیبی با و شد خشک و سرد شاهرخ همون

 !کن خبرم اومد پیش مشکلی هر، بغلیه اتاق همین من اتاق حال هر به -

 تمسئولیبی زن اون وظیفه کار این وگرنه دارممی نگه رو اتبچه که کنممی لطف بهت دارم من بدبخت، ایش

 هک میده بهم هم دستور شعوربی. داده طالق تقاضای زرت و شده متواری نگذشته عروسی از ماه دو که فراریته

 ...بغـ همین اتاقش

 ؟کجاست اتاق؟ چی؟ وره اون از یا؟ وره این از؟ وریه کدوم اتاقش؟ هان

 :گفتم تفاوتیبی با همین برای. بشم مسلط خودم به کردم سعی ولی؛ بودم جاخورده اینکه با

 !مهندس جناب خوش شب، خب بسیار -

 که یآمیزشیطنت لحن با و درخشید شیطنت برق از هاشچشم دفعه یه؟ نکنه شده جنی وا! باال پرید بروهاشا

 :گفت بهم، بود نگفته حرف عالم یه توش

 .خوش شب. خونممی دکترا برای دارم بنده خانم دلیار -
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 هتب که کنینمی معالجه مریض، خونیمی دکترا برای داری کردی هنر واهلل! دکتر بگم بهت عمراً! ایعقده مردک

 !ایش گیمی تو که دکتر بگید بهمون گننمی شونکبکبه و دبدبه اون با واقعی دکترای اون! دکتر بگم

 :گفتم ایحوصلهبی لحن با -

 .بخیر شبتون. مهندس دکتر بفرمایید لطفا حاال، بله -

 !رونبی اندازمتمی کنممی جدات کفگیر اب نری دیگه یثانیه دو تا اگه یعنی که بود توبیخی قدراین لحنم

 :گفت و زد محوی لبخند

 !خانوم بخیر شب -

 اتاق در که دیدم تعجب باکمال. کردم همراهیش در دم تا و دادم رو جوابش آروم، لرزید لحنش این از دلم

 وت عالم هفت و هفتاد خاک هی؟! بود این اتاقش واقعاً یعنی. شد وارد و کرد باز رو بود راستم سمت که کناری

 .کردن اممحاصره شون دو هر، همین یعنی گرفتن قرار منگنه بین واقعا یعنی! چپمه سمت که هم کاوه اتاق. سرم

 .باشه خوادمی جایی هر اتاقشون باشن نداشته کاری من به. بکنن خوانمی کاری هر، چه من به خیالبی -

 مجهن به کمک اصالً؟ خوایمی کمک بگه اومدنمی هم کس هیچ. گرفتنمی آروم و بود کرده امکالفه واقعاً عسل

 بچه این ولی؛ دادممی تکون رو وعسل بودم وایساده جور همین حاال تا پیش ساعت 3 از؟! خوایمی آب لیوان یه

 لحن با بود صبح دقیقه 0300 اوف.کردم ساعت به نگاهی! مگه شدمی آروم! بندازه راه کنسرت داشت قصد انگار

 :گفتم بهش ایخسته

 ؟آخه چیه دیگه. کردم عوض هم پوشکت، خوردی که رو شیرت؟ تو آخه چته من جیگرِ -

 :گفتم آروم شدم هل. گریه زیر زد دفعه یه و برچید رو لباش عسل
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 آرامش آدم به نوازه گوش خیلی اتگریه صدای اصالً، کن گریه خوایمی چی هر کردم غلط! گلم عسل! عسلم -

 .دهمی

 ...بودم شده ترور اون مورد چند یه کالفه از دیگه. کردمی گریه چنان هم لعس ولی

*** 

 :دهم فصل

 :کل دانای

 ناگهان. گشتمی عسل کردن آرام برای راهی دنبال به بود شده کالفه عسل وقفهبی و مداوم گریه از که دلیار

. کرد دادنش تکان به وعشر و گذاشت پاهایش روی را عسل و نشست زمین روی. آمد خاطرش به چیزی

 به شروع آرام. گرفت جان چشمانش پیش در کوچکش برادر و خواهر نشین دل صورت، بست را چشمانش

 :کرد خواندن

 ...شبنم گل الالیی... الی

 نم نم بارهمی اشکت

 کم کم برهمی خوابت

 ...نداری آروم دم یه... الی

 ؟قراریبی تو چرا

 ؟ذارینمی هم رو چشم

 ...نازه تو خواب... معزیز بخواب
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 ...نازه تو خواب... بازه نیمه که هاتچشم فدای

 خواب ی تشنه الالیی... الی

 ...مهتاب رنگ هم شدی

 آه میکشه خجالت

 یاس ی غنچه الالیی...الی

 احساس گل الالیی

... 

 (بهادری بنیامین - الالیی آهنگ)

 کردیم نگاه را او باز نیمه چشمانی با که عسل هب و کرد باز را چشمانش. شد سرازیر دلیار چشم گوشه از اشک

 .زد هاآن به ایــوسه بـ و آورد باال آرام را عسل کوچک دستان. زد لبخندی

 کالم زیبای طنین. رفت خواب به دلیار مهر پر آغوش در کودکانه و معصوم عسل تا وخواند خواند قدر آن دلیار

 رد را عسل که حالی در زمین روی بر جا همان دلیار. بود پیچیده ارتعم تمام در بلکه اتاق آن در تنها نه دلیار

 دهش خیره دلیار اتاق در به هوشیار کامالً چشمانی، اتاقش هایدر پشت در امّا؛ رفت خواب به بود گرفته آغوش

 رامشیآ اردلی کالم فریبدل طنین. بود نشسته انتظار به در پشت، بست را اتاق در دلیار که لحظه همان از. بود

 داشته زاللی و زیبایی این به صدایی دلیار که کردنمی فکر هرگز. بود کرده سرازیر دلش در را توصیف قابل غیر

 کلش لبانش بر عمیق لبخندی روروبه یصحنه دیدن از. شد دلیار اتاق وارد آرام خود و کرد خبر را مهتاب. باشد

 و بلند هایمژه. شد دلیار صورت خیسی متوجه. زد زانو فتهر خواب به دلیار مقابل در و رفت ترجلو. بست

 رد هایشاخم او اشک از خیس صورت دیدن با شاهرخ. رسیدمی نظر به زیبا دیگر وقت هر از بیش او یفرخورده
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 مّاا؛ بود شده متوجه را بود دختر این چشمان همیشگی مهمان که غمی، بود دیده را دلیار که روز همان از. رفت هم

. رفت رونبی و کشید بیرون دلیار آغوش از را عسل آهسته. دانستنمی کامالً را علتش یعنی دانستنمی را علتش

 :گفت و داد مهتاب به را عسل

 !باش مراقبش و اتاقش ببر رو عسل -

 !ارباب بله -

، بگذارد تخت روی را او خواستمی. رفت سمتش به آرام. شد دلیار اتاق وارد مجددا، رفت مهتاب اینکه از بعد

 دستش .بکند را کار این نباید او! نه. شد متوفق راه نیمه در دستش که کرد دراز دلیار کردن بلند برای را دستش

. گذاشت زمین روی را آن و برداشت تخت روی از بالشتی. برد فرو موهایش میان در و کشید عقب آرام را

 دگر عقب و کشید دلیار روی را پتو. بود بهتر اینطوری. خواباند زمین روی را او و گرفت آرام را دلیار هایشانه

 ته از هک لبخندی با و کرد تماشا را دلیار دیگر بار و انداخت سر پشت به نگاهی شود خاج در از آنکه از قبل. کرد

 :گفت بود دل

 !کوچولو مامان بخوابی خوب -

 !نباش نگرانش تو خوابهمی -

 در را هایشاخم ناگهان. شد خیره کردمی نگاه را او سینه به دست و بود ایستاده در ویرروبه که کاوه به تعجب با

 شاهرخ. ردکمی برانداز را او گیرانه مچ نگاهی با کاوه امّا؛ ایستاد کاوه سینه به سینه و بست را اتاق در و کشید هم

 :گفت طلبکارانه

 ؟خودت واسه گردیمی عمارت تو شدی روح؟ شبی نصف چته؟ چیه -

 ؟کردیمی غلطی چه مجرد دختر یه اتاق تو شبی نصف بگو خودت! چه تو به -
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 .اتاقش ببرمش اومدم بود خوابیده عسل، بفهم رو دهنت حرف کاوه -

 .لحاظ اون از آهان -

 !دقیقاً -

 :گفت لبخند با و گرفت را دستش مچ کاوه که برود اتاقش به تا زد کنار را کاوه شاهرخ

 ؟کردی عوض رو اتاقت چرا -

 !نکردی تو که نه -

 داره اتاقم هم بعد! بود ساختمون دیگه ور یه که جنابعالی مالِ! راهرو اول اومده االن بود راهرو ته من اتاق خب -

 رمنظ ولی؛ خودم اتاق برم( داد ادامه و کرد شاهرخ به خبیثی نگاه) تعمیرات از بعد خواستممی، شهمی تعمیر

 !هخوب اتاق همین شد عوض

 :گفت و برداشت خیز کاوه سمت به شاهرخ

 ؟!بکنی خوایمی غلطی چه -

 .باشم دلیار مواظب خواممی فقط، داداش جون هیچی -

 .نیست تو به احتیاجی جاست همین اتاقم که من -

 :گفت خنده با کاوه

 !دیگه باشم مواظبش خواممی همین برای خو -

 !من برادر شعوریبی که بس -

 !شما چاکر -
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 :گفت مضطرب شاهرخ. رسید گوش به دلیار اتاق از ضعیفی هایناله صدای که کردندآرومی خنده دو هر

 ؟شده چی یعنی -

 .بریم بیا دونمنمی -

 شاهرخ. آوردمی زبان به نامفهومی اصوات. ریختمی اشک و کردمی ناله خواب در دلیار. کردند باز را اتاق در آرام

 :گفت

 .کاوه کن کاری یه -

 ؟آخه کنم کار چی -

 !خوندی شناسیروان سرت خیر -

 .نیستم بلد خواب تعبیر واهلل -

 !مرض -

 :کردمی تکرار مدام و بود شده عرق خیس دلیار صورت. نشست دلیار پیش آرام

 .کنممی بگید کاری هر باشه... باشید نداشته باهاش کاری...نبریدش خدا رو تو -

 رامآ. بود طور همین همیشه. آورد خود با بخشیآرام آمپول و رفت اتاقش به وریف، دید که را دلیار وضع این کاوه

 کالفه ردوه. رفت فرو عمیقی خواب به اینکه تا شد کمتر و کم رفته رفته دلیار صدای که کرد تزریق دلیار دست در

 :کرد باز را صحبت سر کاوه. شدند خارج اتاق از عصبی و

 .نداره خوبی عوارض داروها این. کنم کارچی دونمنمی دیگه، شهمی جوری همین شب هر اوف -

 :گفت و گرفت دستانش بین را سرش و نشست مبل روی کالفه شاهرخ
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 ؟نگفته بهت اشگذشته...دونمنمی...اشخانواده...زندگیش از چیزی -

 .کنهنمی وتسک جز کاری ولی؛ بگه هم اون شاید که گفتیم رو خودمون زندگی داستان ما حتی! هیچی نه -

 .بیفته براش اتفاقی ترسممی خدایا! اوف -

. کرد کاری هیچ شهنمی نزنه حرفی وقتی تا. بکنم بهش کمکی هیچ تونمنمی نخواد دلیار خود تا، خدا به توکلت -

 ؟کنی پیدا چیزی تونستی؟ چی تو

 .کنم اعتماد تونمنمی ایدیگه کس به، سفر رفته که هم خاصیتبی سپهر اون، هیچی به هیچی -

 :گفت و کرد ساعت به نگاهی کاوه

 .بخوابم برم هم من بذار بخواب برو شو بلند، صبحه 3 ساعت پسر -

 :وگفت کرد کاوه حواله گردنی پس شاهرخ

 ؟گرفتم رو جلوت من مگه -

 ...کنهنمی تهدید رو دلیار خطری هیچ بشم مطمئن من تا بخواب برو تو، نه -

 صدای. برد پناه خود اتاق به فوراً کاوه ولی؛ شد ور حمله سمتش به شاهرخ که دبگوی را حرفش ادامه خواست

 :گفت در پشت از که شنید را شاهرخ

 ؟بیرون میای که باالخره -

 !بیام تا باش -

 هآشفت حال این مسبب چیز چه که بودند این فکر در هاآن دوی هر. برگشت خودش اتاق به و زد لبخندی شاهرخ

 . دانستندنمی را سوال این جواب کدام هیچ اامّ؛ است دلیار
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 بعد ماه یک

 :دلیار

 ...دلیار ببین -

 :گفتم بهش عصبانیت با

 زا حاال.، برم راه درست باهاش تونمنمی حتی من؟ آخه چیه این، خرمنمی رو این من، پری نیستم که کور اِهه -

 .کنممی نظر صرف دزدها نردبون مثل کرده رو قدم اینکه

 .شهمی محشر پات تو باریکه و بلند که هم تو پای. قشنگه سرت تو خاک -

 .درک به -

 ...پات هایناخن رو بزنی خوشکل الک یه بعدم، بخری رو این باید تو، گمشو -

 :گفت و شد نگاهم متوجه. کردممی نگاه بهش گرد هایچشم با

 ؟چیه -

 .دممی گوش شما بار گوهر سخنان به دارم هیچی -

 :وگفت کرد نازکچشمی پشت پری

 !باید بخری رو کفش این باید تو، کنیمی کاری خوب -

. دهن گیر بهم کَنه پریِ این ولی؛ بگیرم روزه عمر آخر تا حاضرم من، خدایا اوه. انداختم کفش به ایکالفه نگاه

، کنن خرید من برای خوانمی رو امروز که بود این اسمشم، خرید بودیم اومده سرمون خیر! سیریشه انگار وای
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 از کاوه صدای! بدبخت منِ جز دادنمی نظر همه ولی؛ بگیرم مشکی چادر پارچه قواره یه خواستممی فقط واقع در

 :شد بلند سرمون پشت

 .بیایم زود گفته گرفت تماس جون نوشین. کنید عجله دخترها -

 :گفتم و کاوه سمت برگشتم حرص با

 بیا .نپوشیدم هم بار یه حتی که دارم عالمه یه. خوامنمی کفش من بریم بیا ریپ! چشم بده اجازه مادمازل اگه -

 .بریم

 :گفت خونسرد خیلی بعد. کرد من به نگاه یه و کرد پاهام به نگاهی پری

 .میام زود من بیارید رو ماشین، پارکینگ برید شما اوکی -

 :گفت اوهک که کردم نگاه رفتنش به تعجب با. رفت حرفی گفتن بدون هم بعد

 . رفتیم کاوه با و دادم تکون سری. مونیممی منتظرش پاساژ پشت بریم بیا زدی یخ دختر -

 بگم چیزی خواستم شده گرد هایچشم با. بود خرید نایلکس تا 0-6 دستش تو و شد پیداش پری ربع یه از بعد

 :گفت ترزود کاوه که

 ؟!کردی خالی دقیقه چند همین تو رو پاساژ کل پری -

 :گفت و زد کاوه بازوی به مشتی، وایساده جلوش کی کردنمی فرقی براش کالً که ریپ

 !چه تو به؟ خسیس کردم خرج تو پول از مگه -

 دو هر پری با. نگفتم چیزی و خندیدم هم من. گذاشت عقب صندوق رو هانایلکس و جعبه رفت خنده با هم بعد

 :گفتم پری به راه تو. کرد روشن رو ماشین کاوه و نشستیم عقب
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 ؟خریدی چی -

 ؟فضولی -

 !شعوربی -

 :گفت خنده با پری که پنجره سمت کردم رو روم

 .دممی نشونت رفتیم -

 !ندی نشون خواممی -

 اومده گیرش مجانی سینمای انگار که هم کاوه و زدیم هم کله و سر تو، کوچولو بحث همین سر عمارت خود تا

 ریدمپ حرکت یه با، داخل ببره رو ماشین کاوه که نکردم صبر، شد باز ریموت با که باغ در. خندیدمی فقط باشه

 تو ور هاشدست و ایستاده اصلی بالکن توی شاهرخ که دیدم دور از. رفتم اصلی ساختمون سمت به و پایین

 و دوایسا رومروبه و پایین اومد هاپله از خنده با که رفتممی و کردممی غر غر لب زیر. کرده سوئیشرتش جیب

 :گفت

 ؟!خانوم بود خوب خرید -

 با دونستممی من اگه، بود شده خوب آسایی معجزه طرز به شاهرخ و من یرابطه مارمولک اون ماجرای از بعد از

؛ بود شده کاوه با خودم رابطه مثل چیزی یه مونرابطه! واهلل کردممی اقدام ترزود شهمی اینجوری مارمولک یه

 با. دونستمنمی هم خودم رو چراش. کشیدممی خجالت یکم شاهرخ از! شاهرخ تا بودم ترراحت کاوه با ولی

 :گفتم بهش حرص

 !خونه بودیم اومده االن تا گذاشتمی شما دخترخاله این اگه -
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 با! ودب جوری یه، اومدمی خوشم لبخندهاش این از که کنممی اعتراف. زد محوی لبخند که زمین رو کوبیدم رو پام

 :گفتم غرغر ونهم

 و کرد خرید خودش مادمازل سر آخر، بخریم چادر من برای تا کردیم فیکون کن رو هاخیابون و هاپاساژ کل -

 ...هیچی هم چادری پارچه

 :گفت و شد خم سمتم به و خندید آروم شاهرخ

 . خریممی ریممی هم با بعداً، نداره عیب -

 ؟هم با -

 ؟انداخته هرا ایستگاه من سر پشت کی هویی -

 :گفتم و برگشتم طرفش به پری صدای شنیدن با

 !ایستگاهی خودت تو من خواهر -

 فتیمر باغ تو بازی گربه و موش یه از بعد. گذاشتم فرار به پا من که دوید سمتم به حرف این شنیدن با پری

، داخل رفتم! بود سرد رقدچه بیرون اوف. خورد صورتم به گرم هوای از موجی کردیم باز رو در که همین! داخل

 :گفتم و گردنش دور انداختم دست و رفتم، نشسته مبل رو که دیدم رو جون نوشین

 ؟خوبی خودم جون نوشین سالم -

 ؟کردید خرید دخترم ماهت روی به سالم -

 ....پــ این نه -

 .کرد جارو رو پاساژ کل خودش، خاله گهمی دروغ، ببر جا همه رو من آبروی دیگه بسه -
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 :گفتم و زدم کمرم به رو ستمد

 کجا من، بخرم نشد عالی حضرت لطف به هم اون که خواستممی چادری پارچه قواره یه فقط که من؟! من -

 ؟خریدکردم

 :گفت و باال آورد رو هاجعبه همون پری

 ؟!چیه پس هااین -

 :گفت خودش که بودم دوخته چشم دستش به تعجب با

 که خریدم خودم بخری رو هااین بری عمرا تو دونستممی که من. توئه رایب اشهمه نکن نگاه جوریاون -

 .کنی رد نتونی

 رد خجالتش از حسابی دلم تو. خریده هم رو کفش اون مطمئنم. بود کرده رو خودش کار. شدم خیره بهش اخم با

 :گفت شاهرخ به پری که اومدم

 .خسیس کن مهمون رو ما امشب یه دکی آق -

 :گفت پری حرف شنیدن با بود زدن حرف مشغول کاوه با که رجو همون شاهرخ

 .شیکمت تو کردم که چیزی همه اون بشه کوفتت ای -

 نصیبیب رو کسی پری عمراً وگرنه، داره نیتی و قصد یه که بخورم قسم حاضرم. نگفت چیزی و زد لبخندی پری

 :گفت لبخند با دوباره. نگه وچیزی بذاره

 !کرده پیتزا س*ـو هــ دلم من؟! هان باش طایی حاتم هم امشب و بیا مهندس دکتر یپسرخاله حاال -
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 مدید که بودم دوخته چشم شاهرخ به منتظر! دیگه داشتم دوست خب. درخشید من هایچشم پیتزا گفت تا

 :گفت و زد لبخندی نگاهم دیدن با. کنهمی نگاه بهم شاهرخ

 !باشه -

 :گفت زده ذوق پری

 !شاهرخ گلی خیلی -

 .بودم کرده س*ـو هــ هم خودم. بخرم خوامنمی که تو خاطر به -

. هبش آماده تا باال طبقه رفت هم شاهرخ. رفت اتاقش طرف به و گفت ایشی پری. زد حال ضد ای.گرفت امخنده

 متعجب جون نوشین. شد بلند آیفون صدای که اتاقم تو برم خواستممی. بودم سالن تو جون نوشین و کاوه و من

 :تگف

 ؟موقع این کیه یعنی -

 ؟کردی دعوت مهمون عمو زن: کاوه

 .زنهمی زنگ قبلش جااین بیاد بخواد کسی اگه دونیمی که خودت، واهلل نه: جون نوشین

 ؟باشه تونهمی کی یعنی -

 !خداست حبیب مهمون کن باز رو در. پسرم دونمنمی -

 :گفتم و کردم مداخله

 !کنممی باز من -

 :وگفتم برداشتم رو گوشی.بود خانوم یه، کردم نگاه رو تصویرش و رفتم آیفون طرف به
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 ؟بفرمایید -

 :گفت تعجب با زن

 ؟کیاراد منزل -

 ؟امرتون بله -

 .دارم کار خانم نوشین با کنید باز رو در شهمی -

 :پرسید کاوه. زدم رو دکمه متعجب

 ؟!بود کی -

 .داره کار جون نوشین با گفت دونمنمی -

 :وگفت شد بلند مبل روی از نجو نوشین

 !باشه خیر -

 پالتو. ودب در پشت جون نوشین هایسن هم تقریباً خانم یه کردم بازش که همین. کنم بازش تا رفتم در سمت به

 :گفت تعجب با من دیدن با. بود پوشیده سوخته ایقهوه هایبوت و کرم شال با خوشگل پوست

 ؟!شما -

 :گفتم لبخند با

 .هستند شما منتظر جون نوشین اخلد بفرمایید -

 دیدم که شدم اصلی سالن وارد سرش پشت. بود شده خیره بهم متعجب. کردم دعوتش داخل به دست با و

 رد خانوم واون من بین نگاهشون و شدند خشک تقریبا خانوم این دیدن با وسروش پری و کاوه و جون نوشین
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 ،شد گرد هامچشم. کشید گلوش روی چاقو مثل رو اشرهاشا انگشت نفهمه کسی که جوری پری. آمده و رفت

 .شدم خیره خانوم اون به و دادم قورت زحمت به رو دهنم آب. دونستممی رو کلمه این معنی خوب

 :گفت و رفت سمتش به بود مشخص بودنش اجباری که لبخندی با جون نوشین

 !اومدی خبربی چه؟! خوبی، سیندخت سالم -

 :گفت و کرد روبوسی جون نوشین با بود شده رفیمع سیندخت که خانمه

 . اومدم داشتم کار -

 :داد ادامه و کرد من به اشاره

 ؟نوشین کنینمی معرفی -

 :گفت جون نوشین! نه جااین حاضرین از ولی؛ اومدمی در دیوار از صدا. فراگرفت رو جا همه سنگینی سکوت

 ...دلیــ ایشون -

 زاویه و نبود جمع متوجه شاهرخ ولی؛ برگشت شرقی هایپله سمت به هانگاه یهمه شاهرخ هایقدم صدای با

 لندب کردمی مرتب رو اسپرتش کت هایآستین داشت که طور همون. دیدنمی رو سیندخت که بود جوری دیدش

 :گفت

 ...یـنمی چرا. کنهمی گریه داره بچه؟ خانوم؟ دلیار -

 اامّ. بود شده خیره سیندخت به تعجب با هم اون و بود رسیده هاپله پایین به چون، نگفت رو حرفش بقیه

. نشست امشونه روی دستی که بودم بسته رو چشمم! خدایا. گذروندمی نظر از رو همه خبیثی لبخند با سیندخت

 اینجوری بودی مجبور شاهرخ آخه. گرفتم رو چی استرس و کنممی فکر چی به دارم فهمیده مطمئناً! بود پری

 :گفت ننوشی به لبخند با که بودم شده خیره سیندخت به مضطرب! خدا آی؟ نمیام چرا؟ بچه؟ خانوم؟ بزنی صدام
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 ؟نمیاری در رو صداش و گیریمی زن پسرت برای -

 :گفت دستپاچه جون نوشین. اومد سرم ترسیدممی که چیزی از. دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم

 ....اشتباه داری سیندخت نه -

 ؟کنممی اشتباه چیو یچ -

 ...دلیار سیندخت ببین -

 :وگفت اومد سمتم به. دادنمی رو جون نوشین به زدن حرف امون خانم سیندخت اما

 !داری هم خوشکلی عروس چه، اکبر و اهلل هزار ماشاال -

 :کردم مداخله

 .....اشتــ دارید امّاشما -

 .زدمی صدات هم عشق با چه( گفت و کرد هم شاهرخ به رو) دیگه دیدم عزیزم نه -

 :وگفت کرد نوشین به رو

 ؟...گینمی هیچی کس هیچ به و خونه میاری عروس نیست قبول اینجوری! بگیریا جشن باید -

 :گفت باشه اومده یادش چیزی انگار بعد

 ...و شاهرخ عروسی خبر از شدم زده هیجان قدراین -

 :گفت و کرد من به رو

 ؟عزیزم بود چی اسمت -
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 :بگم تونستم آروم فقط

 ....دلیار -

 !جااین اومدم چی برای رفت یادم که کردم تعجب پسرت عروسی خبر از، آهان -

 :گفت جون نوشین

 .نکردن ازدواج هااون عزیزم -

 :گفت خوشحالی با و فهمید چپکی رو جون نوشین حرف دوباره خانم سیندخت اینکه مثل اما

 ملیکا با رو نامزدیشون مراسم طورهچه گممی! پس کردن نامزد تازه. منفهمید دیر هم خیلی پس خوب چه اِ -

 ؟بندازید

 :گفت جون نوشین

 ؟ملیکا -

 :گفت گشتمی چیزی دنبال کیفش داخل که حالی در سیندخت

 امّا؛ بدم بهت رو نامزدیش مراسم( داد جون نوشین دست به و درآورد رو کارت) دعوت کارت بودم اومده آره -

 مبارک (گفت و رفت بود شده سرخ عصبانیت از صورتش که شاهرخ سمت به) شنیدم تریکننده لخوشحا خبر

 .مونهمی ماه قرص مثل نامزدت. پسرم باشه

 :گفت زور به و کرد بهم نگاهی شاهرخ

 .جان خاله ممنون -

 :گفت و رفت در طرف به سیندخت
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 نوشین خدانگهدار. بشن خوشحال خبر این شنیدن از بقیه قدرچه دونینمی وای. برم باید دیگه من خب -

 !هابچه خداحافظ

 .رفت بشه بقیه جانب از حرفی منتظر اینکه بدون و

 :گفت لب زیر و افتاد مبل روی شده خراب دیوار انگار که جون نوشین. کردم نگاه بقیه سمت به رفتنش با

 !شدیم بیچاره -

 خدای که پری وسط این. زدمی کبودی به رتشصو و کرده مشت رو دستش شاهرخ و بود فکر تو هم کاوه

 :گفت بود مشهود توش ترس که ایخنده با گریهلوده

 نیمک پیدا کود و گِل بریم شید بلند! گممی تبریک زایید قلو 00 مصنوعی لقاح روش به گاومون اینکه مثل خب -

 !سرمون تو بریزیم

 :توپید پری به عصبانی شاهرخ

 !باش آدم، پری ستنی بازی مسخره وقت االن -

 :گفت بهش عصبانی اندازه همون به، بود اومده بیرون طبعش شوخ جلد از که هم پری

؟ خانوم ؟دلیار» گفتی بود کرده فوران مهربونیت و ادب شما! شدیم بدهکار هم چیز یه اینکه مثل، جناب خیر نه -

 ...شد همچین عالی جناب قنط خاطر به؟ بزنی رو حرفت درست تونستینمی«  کنهمی گریه داره بچه

 :گفت وخشم درموندگی با و کشید موهاش بین دستی کالفه شاهرخ

 .زنممی صدا رو بقیه بخواد دلم جور هر من ثانی در؟ جاستاین سیندخت خاله که دونستممی باید کجا از من -

 ؟نیمک کارچی باید ناال بفرمایید شهمی کل عقل جناب. کنیمی فکر خودت به فقط خدا یهمیشه دیگه بله -
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 .دیگه کنممی فکری یه باالخره -

 .کنند فکر تا باشیم موسیو منتظر باید حاال هه -

 ...پری -

 :گفتم و دادم قرار بینشون رو خودم بگیره باال بینشون یمشاجره ممکنه دیدم

 ؟ کنیدمی دعوا دارید باشید چاره فکر اینکه جای به. کنید بس خدا رو تو -

 :گفتم پری هب رو بعد

 ؟دیدمی پاس بهم رو تقصیرات الکی چرا، نزد رو حرف این قصد از مهندس آقای دونیمی که شما جونم پری -

 ...نیست درست برخورد جور این شاهرخ آقا شما و( دادم ادامه و کردم شاهرخ به رو)

 :گفتم و رفتم کنار بینشون از

 متوجه زیچی تونفامیل نباید که اینه مسئله االن! چی هر یا تفاهم سوء! افتاده که اتفاقیه و شده زده که حرفیه -

 .شهمی بد ما یهمه برای چون؛ بشن

 این خاطر به کردممی کباب آتیش روی رو شاهرخ کردنمی ولم اگه و اومدنمی در خونم زدیمی کارد خودم حاال

 نگاه شون دو هر به. کنم آروم رو ومدها وجود به که متشنّجی جو و باشم آروم فعال بودم مجبور ولی؛ حرفش

؛ دیدممی هاشچشم تو رو ندامت. بود من به نگاهش هم شاهرخ و پایین بود انداخته رو سرش که پری، کردم

 هیچ اهرخش وگرنه اومد پیش ناخواسته که بود اتفاق یه فقط اون کنم نگاه قضیه به خواستممی که منطقی ولی

 کردم احساس لحظه اون تو چرا دونمنمی ولی؛ بود زده صدام جوری همین هم قبالً، نداشت کار این از قصدی

 !باشه داشته عواقبی چه ممکنه لحن این

 :گفتم و نشستم مبل روی، بگذریم
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 ؟کنن باور رو خانم این حرف و بفهمن فامیلتون معلوم کجا از اصالً! که نداره ناراحتی خب -

 :گفت و جلو اومد ناراحتی با پری

 ...که شناسیشنمی تو -

 :وگفتم زدم لبخندی

 !بشناسمش بگو خب -

 :گفت خودش اصلی جلد تو بود رفته دوباره که پری

 .نیست امان در ازش کس هیچ که سینهفت این از امان -

 :گفتیم هم با همزمان شاهرخ و من ناخواسته

 ؟!سینهفت -

 دفعه یه. زدیم لبخند بهم دو هر که خوند نگاهم از چی نفهمیدم. بود نگاهش تو چی دونمنمی. کردیم بهم نگاهی

 :گفت و شد پارازیت پری

 ...اهم اهم -

 :گفتم پری به زود من

 ؟دیگه کیه سینهفت خب؟ زنیمی حرف سریالی چرا -

 :گفت گوشم در پری

 ؟!چنده کیلو من حرف برس کارت به شما -
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 :داد ادامه جمع به رو و خندید که کردم نگاش خجالت با! ورتر اون مورد چند یه سرخ از اصال. شدم سرخ

 امونس سرو مانتالِ سانتی شده پاشی سمِ  سوسول آورِ سرسامِ  چین سخنِ  سیریش: از اند عبارت سینهفت -

 !نگرفته

 لیسممونگ همون) داون سندروم به مبتالیان عین همه ولی؛ کرد نگاه بقیه به و شد ساکت حرفش این گفتن با

 :گفت و صورتش به زد نمایشی پری. کردنمی نگاهش( خودمون

 ملتفت کنممی کشی سیم درست رو نولتون و فاز االن نیست مشکلی! دلبندانم کردید هنگ تونهمه اینکه مثل -

 .بشید

 ندهخ با پری که کرد نگاش چپکی شاهرخ. نشست بود شاهرخ مخصوص که صندلی روی و رفت راست یه بعد

 :گفت

 !دیمانمی بهت زن شهمی پچ هاتچشم نکن اونجوری -

 نمک محو رو خودم برم کجا دونستمنمی. برگشت طرفم به هاسر یهمه. کرد نگاه بهم حرفش این گفتن با و

 :گفت من به ورو کرد جمع رو پاش و دست پری که رفت اساسی غره چشم یه شاهرخ. بشم راحت

 ما اهرخش پدر دختردایی که شدنه فسیل به رو یشده لیته یدوشیزه یه ما خانم سیندخت این. بگم بذارید خب -

 دختسین بدونید شما فقط. کنمنمی بازش رو نشده باز ما دختر پیر این بخت چرا کهاین بحث حاال. شهمی

 اقلحد بذار گفت خودش پیش موند کالهبی سرش و نیومد گیرش( شوهر همون) شوشو خودش دید وقتی جونی

 .باشم هداشت بقیه برای خیری دست یه

 نباید تهالب. کرد باز خودش برای ازدواج بنگاه و رسوندن قورباغه به رو کفتر فامیل تو کرد شروع که شد اینجوری

 اندی و سال صد چند از بعد و کرد بهش نگاهی نیم یه خدا زیادش هایتالش خاطر به که گرفت نادیده رو این

 این ستد زیر که بود سوخته فامیل هایجوون بقیه برای لشد خدا کنم فکر ولی؛ شد پیدا سفید قاطر بر سوار یه
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 به رهدامی ور رو سیندخت این باالخره ما سوار این کردن فکر همه خالصه! بودن شده بخت سیاه ما لیته ترشی

 ...نداره بطر ما به که بعدشم و کیلیلیلی هم بعد و کننمی زندگی هم با خوشی خوبی با بعد و برهمی آرزوها طویله

 هی انگار نه انگار. خندیدندمی همه بود کرده شروع که اولی از یعنی؛ شد منفجر عمارت حرفش این گفتن با

. گرفت وجا هاخنده...« نداره ربط ما به که بعدشم و کیلیلیلی »گفت وقتی ولی؛ اومده پیش بزرگی مشکل همچین

 ادامه و گرفت دستش رو کالم رشته ریعس ولی؛ خندید هم خودش! پری این نداره حیا ذره یه سرش تو خاک

 :داد

 وشیخ و خیر با وصلت این که بودن کرده نذر و بودن گرفته اعتکاف جوونا کل خالصه. گفتممی داشتم بله -

 و موند گل تو چی مثل و اومد در آب از لَنگ ما کچلِ یگنده شیکم سوارِ اون قاطرِ، اقبالی بد از امّا؛ بشه انجام

 بدبخت زا بهتر نرسیدن هرگز گفته خودش با کنم فکر بیچاره. کرد پنچر راه وسط و نرسید ختسیند به نتیجه

 !است شدن

. کرد تجربه رو عشقیش شکست اولین، بهاش گران عمر گذروندن دهه 0 از بعد ما سیندخت، بگه براتون جونم

 به و ببندم همت کمر باید! کردم باز رو بقیه بخت چی هر بسه گفت و کرد فکر خودش با سیندخت اون از بعد

 !...بزنم باال آستین خودم برای شونرسوندم بهم که هاییجوون همون دعاهای پشتوانه و خدا یاری

 :گفت و خندید

 چه هم اون! شد متحول ما دخی این که شد این خالصه! تااالن نشده نصیبش هیچی نفرین از غیر کنید باور -

 ؟چه شما به دارم دوست که اینه جوابتون! سینهفت گفتم چرا نم که موضوع این سر رویممی! تحولی

 :گفت دستپاچه پری که انداخت بهش باری مرگ نگاه شاهرخ

 این گفتممی، خب؟ هان بشه مربوط کی به نشه مربوط شما به اصالً، شهمی مربوط شما به هم خیلی اتفاقاً -

! ونگ که چینم سخن. خداست خود با شدنش داج کنه پیله که مورد یه به چون؛ هست که سیریش سیندخت
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 امسرس! کرده فامیل مجلس نقل رو خبر این فردا تا جوری چه کن نگاه نه گیمی بسته پشت از رو BBC دست

 که رو سوسول! بگم رو این شدم مجبور نخوره بهم امادبی نطق خواستم چون که بود اعصاب رو منظورم آورم

 احضار رو خدابیامرزش مادر روح میره فوری، بگی چیزی بهش نداری ئتجر چون؛ هست دوننمی همه دیگه

 ...کنه جیزت که تواسه کنهمی

 رو اشینیب پری. بگیری رو اتخنده جلو تونستینمی که گفتمی بامزه قدراین. نبودیم بند جا یه خنده از مونهمه

 :گفت و گرفت

 ویب که خودش رو کردمی خالی تندی عطر همچین! شدنی متحول چه ولی؛ شد متحول گفتم! پیف پیف پیف -

 شبه این برای؛ داره رو خودش جای که آدمیزاد دیگه، بود کافی بسته زبون فیل یه انداختن پا از برای عطرش

 تیپخوش چه دیدید داشتید چشم تا دو ماشاءاهلل خودتون که ششم سین خصوص در! شده سمپاشی گفتممی

 خرآ سین. نشده کشف براش درمانی االن تا که دارن پنداری جوان خود اسم به مریضی هاآدم جور این. بود کرده

 آن اب مقابله هایراهکار و سیندخت شناخت موضوع با علمی کنفرانس دیگه خب! دادم توضیح همه از اول که هم

 !بدرود! سپارممی خدا به رو شما. شد تموم

 خنده از تنداش حسابی و درست حال که جونم نوشین حتی. کرد تعظیم بقیه جلو و شد بلند حرفش این گفتن با

 :گفتم و پری سمت رفتم. اومدمی چشمش گوشه از اشک و بود شده قرمز صورتش

 شیرین هک بس. شده عاشقت سپهر نیست خودبی( گفتم گوشش در) بردم فیض حسابی که من! دختر پرفکت -

 !زنیمی

 به .بود جاش سر بحث ولی؛ خندیدیم حسابی درسته. کرد نگاهم تخجال با و شد سرخ که بود پری دفعه این

 :گفتم پری

 ؟کنهمی خبر رو جا همه رهمی خانم دختسین این که مطمئنی تو -
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 گانیهم پیام فرستادن برای باید! قویه رسانیش اطالع سیستم کالً. کرده خبر رو همه االن تا ندارم شک اوف -

 .رسهمی بقیه به خبر SMS از ترسریع! کنه استخدام رو این دولت

 اشهمیشگی اخم دوباره که شاهرخ. شهمی عقرب در قمر داره اوضاع که این مثل. نشستم مبل روی کالفه

 :گفت بود صورتش مهمون

 .کنیممی بهش راجع فکری یه شینیممی بعد. بیام زود بگیرم شام برم من -

 :گفت دوباره پری

 یگهم شیطونه! شد دیر پیتزا ریخت بهم رو موناعصاب ببین! دختجیم! دختنشی! دختسین این دست از اهه -

 !بیاد جا حالش بکنمش خودش از ترفسیل یه یصیغه یواشکی برم

 :گفتم خنده با

 ؟!تونیمی مگه -

 !هرسنمی اجرا مرحله به وقت هیچ و مونهمی باقی تئوری حد در فقط آرزو این! دهمی حرصم هم همین! واهلل نه -

 :گفت کاوه

 ؟چی یعنی دختجیم؟ زنیمی صداش اینجوری چرا حاال -

 :گفتم خنده با که کشید جیغی تک پری

 .دهمی اتوبوس بوق صدای من خواهر نکن -

 :گفت جیغو جیغ پری

 !کنممی خراب تو برای رو طالییم حنجره دارم که من حیف دلیار گمشو -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 312 

 دامن هب دست باید وگرنه دیگه بگو کشیمی که هاییجیغ این با دهنیافتا کار از طالییت حنجره تا حاال خب -

 !بشیم بانباغچه

 عمو داییِ که اسمه هم این( کردمی غر غر و دادمی تکون هاپیرزن عین رو دستش) گفتممی داشتم آهان -

 تهگذاش "دخت" اولِ رو الفبا حروف دور یه گذاریش نام قبل کنم فکر! دختسین؟ گذاشته دخترش برای اردالن

 !دختجیم ذاشتممی بودم جاش اگه من ولی! کنهمی پیدا معنی یه کدومش ببینه

 :گفتم بودم کرده کنترل رو امخنده زور به که حالی در

 ؟!دختجیم چرا -

 :گفت خنده با پری

 بار به عهفاج، کنهمی نابود رو چیز یه زنهمی! همینه خصوصیتش کالً. کنهمی فرار و بندهمی رو فلنگ فوری چون -

 !بدیم رو خداحافظیش جواب نداد امون دیدی که خودت! شهمی جیم ثانیه سیم عرض در بعد، میاره

 فتگنمی اگه، خانوم گفتنمی شاهرخ اگه؟! میاد پیش چی یعنی خدایا اوه. بود پری با حق. دادم تکون رو سرم

 وارد و رسوندم عسل اتاق به رو خودم دو با. دمبو کرده فراموش کل به رو عسل! عسل من خدای وای.... بچــ

 :گفت متعجب. ایستاد راست من دیدن با که دادمی تکون رو عسل گهواره داشت مهتاب. شدم

 ؟!اومده پیش مشکلی بانو -

 :گفتم هول

 !فتر یادم اومد پیش مشکلی شرمنده؟! کرد اذیتت خیلی عسل. بیام که رفت یادم کل به مهتاب ببخشید -

 :پرسید گیج مهتاب

 !خوابید دوباره خورد شیر شد بلند پیش ربع یه! خوابه وقته خیلی عسل؟! بانو خوبه حالتون شما -
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 :گفتم و کردم نگاه بهش مشکوک

 ؟بیام من که نگفتید دکتر آقای به مگه شما؟ شهمی مگه؟! چی یعنی -

 ...اربا به من نه -

 که شتمبرگ مهتاب طرف به. نیست چیزی دیدم برگشتم. نهکمی نگاه رو سرم پشت گیج داره که دیدم دفعه یه

 :گفت بلند مهتاب

 !فهمیدم حاال! آهان -

 :گفتم و انداختم سفیهی اندر عاقل نگاه بهش

 ؟خوبه حالت مهتاب -

 :گفت دستپاچه مهتاب

 رو عسل مدخو همین برای داشتیدمهمی کار حتما گفتم خودم با.نیومدید شما دیدم راستش! خوبه حالم بله بله -

 .خوابیده آروم عسل راحت خیالتون.کردم آروم بود جور هر

 :گفتم مهتاب به رو. بود خوابیده هافرشته عین که کردم عسل به نگاهی

 .کن خبرم اومد پیش مشکلی اگه. خواممی عذر انگاریم سهل خاطر به هم باز -

 !بانو بله -

 !مرفت پایین طبقه وبه انداختم باال ایشونه! هاشهمی چیزیش یه هم مهتاب این. اومدم بیرون عسل اتاق از

 استراحت تا رفت زود و نزد شام به لب نبود خوب حالش چون جون نوشین. خوردیم سکوت تو همگی رو شام

 و بودن فکر تو همگی. خوردمی شام داشت زیر به سر و آروم قبلش ساعت چند شیطنت برخالف پری. کنه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 314 

 ورک اشتهام واقع در؛ نداشتم چندانی اشتهای. نبود مشکل اصالً کننمی فکر چی هب دارن که موضوع این حدس

. بودم گرفته بدی تهوع حالت، خوردم پیتزا تا 0-0 کردممی احساس خوردم که پیتزایی برش یه با. بود شده

؟ شدیم گهم ولی بزنم لبخند که کردم رو سعیم تمام. برگشت طرفم به هانگاه همه کشیدم عقب که رو صندلی

 !شاهرخ دیگه وسمت بودم من ماجرا این سمت یه

 :گفتم شاهرخ به رو و زدم اینیمه و نصف لبخند بود زوری هر با

 !ممنون امشب شام بابت -

 ایینپ رو سرم که کرد بهم عمیقی نگاه یه بعد، بود نخورده دست تقریباً که پیتزام به انداخت نگاه یه شاهرخ

 ریبلندت صدای با خودش که گفت چی نشدم متوجه ولی شنیدم ازش آرومی صدای قهدقی چند از بعد انداختم

 :گفت

 !جان نوش. کنممی خواهش -

 :گفتم و کردم جمع به رو

 !خوش شبتون. کنم استراحت رممی امخسته یکم من راستش -

 :زدمی مسر به جدیدی فکر پله هر روی و رفتممی باال رو هاپله یکی یکی. دادن رو جوابم همگی

 ؟شهمی چی یعنی -

 ...بگه شونفامیل به بره اگه -

 ؟بشه جدی شوخی شوخی وقت یه نکنه -

-... 
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 روی رو خودم. شدم وارد و کردم باز رو در. رسیدم اتاقم به جوری چه نفهمیدم که بود شده درگیر اونقدر ذهنم

 هر! بده نشون بهم رو خودش آروم روی کی قراره زندگی دونمنمی اوف. شدم خیره سقف به و انداختم تخت

 .کنهمی نابود طوفان مثل رو چیز همه که میاد پیش اتفاقی یه شد خوب امزندگی کنممی فکر خودم با که زمان

 غلطی تخت توی. بردنمی خوابم هم سوختمی خوابیبی زور از هامچشم هم ولی؛ بود گذشته قدرچه دونمنمی

 خوابم بلکه تا دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم! صبح 3355 اوف. کردم نروش رو تخت کنار آباژور و زدم

 و یرمگمی سردرد بشم خواببی اگه چون؛ شهمی برام گندی روز فردا که دونستممی. نداشت ایفایده ولی؛ ببره

 !ریزهمی بهم اوضاعم بگیرم سردرد هم وقتی

؟ اشهب تونهمی کی یعنی! داشت برم ترس. اتاقمه در تپش ایسایه کردم احساس که شدم بلند جام از کالفه

. بود فایدهبی صبرم ولی؛ بزنه در داره کارم و هست کسی اگه حداقل که بودم منتظر و بود سایه همون به نگاهم

 در به هک قدم یه هر. انداختم سرم روی رو وشالم پوشیدم رو بلندم آستین لباس آروم، ترسیدممی داشتم دیگه

 .کنم بازش تا بردم در دستگیره سمت به رو دستم. گرفتمی شدت ترسم شدممی دیکنز اتاق

 .دیدم صورتم جلو شده مشت دست یه دفعه یه. کردم باز رو در اهللبسم با و دادم قورت زحمت به رو دهنم آب

 :گفت و آورد پایین آروم رو دستش من دیدن با که بود پری

 .بزنم در خواستممی ببخشید -

 :گفتم و دادم بیرون رو نفسم. کنما سکته بودم نزدیک اوف

 .کردی جونم نصفه پری -

 :گفت تعجب با پری

 ؟!چرا -
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 ....نشـ بزنه در کسی موندم منتظر چی هر. بود مشخص در زیر از اتسایه -

 :گفتم بهش؟ داشت کارمچی اصالً؟ کردمی کارچی من اتاق در پشت موقع این پری. خوردم رو حرفم

 ؟اومده پیش کلیمش -

 :گفت ایگرفته صدای با. گرفت آتیش دلم که انداخت بهم غمگینی نگاه پری

 !خوابی کردم فکر، بزنم در بودم مردد دلیار شرمنده -

 :شدم نگران

 ؟پری شده چی. نبودم خواب نه -

 ......پیـــ بریم بیا شهمی اگه گهمی رو تو اسم مدام لب زیر. شده بد حالش نوشین خاله -

 دلم. رسوندم جون نوشین اتاق به رو خودم و شدم خارج اتاق از سرعت با، کنه تموم رو اشجمله نذاشتم

 رو دمخو هول با. داشتم دوستش مادرم مثل و بود مادرم جای! بیفته اتفاقی هیچ جون نوشین برای خواستنمی

 بسته هاشچشم و کشیده دراز ختت روی جون نوشین. شدم وارد زدن در بدون و رسوندم جون نوشین اتاق به

 تهگذاش هاشچشم روی و بود گرفته دستش تو رو جون نوشین دست و بود نشسته تخت کنار هم شاهرخ. بود

 :شد بلند جون نوشین صدای که برداشتم جلو به قدم یه. بود پریده کامالً جون نوشین رنگ. بود

 ؟اردالن ؟شدی موندگار؟ میای نگفتی مگه؟ خان اردالن؟ اردالن -

 :گفت ایگرفته صدای با مادرش صدای شنیدن با شاهرخ

 !میاد بهت دممی قول! مامان میاد بابا -

 ؟کجاست دلیار دخترم -
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 :گفتم و جلو رفتم

 !نوشین مامان اینجام من -

 رو کردم امتناع کاربردنش به از خودم که صفتی؟! کنم صداش مامان لحظه اون تو خواستمی دلم چرا دونمنمی

 .کنممی استفاده دارم خودم دوباره

 متوجه اومدم که زمانی از کردممی فکر. شد خیره بهم متعجب و برگشت عقب به صدام شنیدن با شاهرخ

 سرشون باالی است دقیقه 6-1 من فهمید تازه که بود افکارش در غرق قدراون انگار ولی؛ شده حضورم

 :گفت و رفت پری سمت به و شد بلند جاش از شاهرخ. وایسادم

 ؟!نیومد کاوه -

 :وگفت فرستاد بیرون مانند آه رو نفسش پری

 به تا بیمارستان رفت هم کاوه. بیمارستان رفته اومده پیش براش اورژانسی عمل وحدانی دکتر اینکه مثل، نه -

 !بیاره رو دکتر عمل شدن تموم محض

 ینکها بدون و جون نوشین به دوختم ور نگاهم. نشست کاناپه روی و کشید موهاش بین دستی عصبی شاهرخ

 :گفتم و گرفتم هامدست تو رو بود گرفته رو اون شاهرخ که دستی همون باشم متوجه

 !اینجام من؟ نوشین مامان جونم -

 :گفت بود نگاهش تو که دردی همون با و کرد باز نیمه رو هاشچشم جون نوشین

 ؟!برگرده اردالن که دیمی قول بهم هم تو -

 ؟!بدم امید بهش الکی؟ گردهمی بر مرده آدم یه بگم؟ آخه گفتممی چی من! دمکر کپ
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 کامالً بود آتیش کوره مثل که هاشدست از داشت که تبی و بدنش داغی چون؛ گهمی هذیون داره دونستممی

 کاوه کهاین خصوص به. باشه داشته بدی عواقب الکی قول این و دروغ این حتی که ترسیدممی ولی. بود مشخص

 !برگشته نرمال شرایط به سخت خیلی گفت

*** 

  است شده تهیه و نوشته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

. مگزید رو لبم. بدم قول که کرد اشاره سر با و خوند نگاهم توی از رو حرفم. دوختم شاهرخ به رو امدرمونده نگاه

 لحن با حال این با! نیست دنیا این تو دیگه که بدم رو کسی برگشتن قول جون نوشین به کشیدممی خجالت

 :گفتم غمگینی

 !گردهبرمی حتماً اردالن بابا. نوشین مامان دممی قول هم من -

، شد خارج دهنم از کلمات این کهاین محض به. بود شوهرش برگشتن برای من تایید منتظر انگار جون نوشین

 :گفت و بست نقش صورتش روی بخشیآرامش لبخند

 !گردهبرمی نم اردالن تو خاطر به. کنیمی درست رو چیز همه تو که دونستممی -

 با ونج نوشین. چکید صورتم روی ناخواسته اشکی قطره. بود بسته رو گلوم راه بدی بغض! اومدمی بدم خودم از

 :گفت بهم بیمارش نگاه همون

 ؟!گلم دختر کنیمی گریه چرا -

 :گفتم هق هق با ترکید بغضم حرفش این گفتن با
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 .ببینم جوریاین رو شما ندارم دوست -

 .دخترم حقه مرگ -

 ادریم مهر. دادید زندگی برای دیگه فرصت یه من به شما. شهنمی چیتون هیچ شما. نگید جوریاین خدا رو تو -

 .میرممی من بیاد سرتون بالیی اگه. بشه چیزیتون نباید شما. بخشیدید بهم

 مامان از کمتر دمبو کرده پیدا هاشمهربونی و زن این به نسبت مدت این تو که دلبستگی. بود همین واقعیت

 شروع و گذاشتم صورتم روی رو جون نوشین دست. نداشتم رو دیگه عزیز یه دادن دست از طاقت. نبود خودم

 شاهرخ به. کرد شدن بلند به مجبور رو من و گرفت رو هامشونه قدرتمندی هایدست دفعه یه. کردم گریه به

 :گفت بهم آهسته رفته هم در ایچهره با که کردم نگاه

 .کنه استراحت جون نوشین تا بیرون بریم بهتره -

 :کردم پافشاری

 !باشم نوشین مامان پیش خواممی من امّا -

 ؟بشه ناراحت مامان خواینمی که تو. رو نوشین مامان هم کنیمی اذیت رو خودت هم هاتگریه با ولی -

 هب وحدانی دکتر که دیدم ما روجخ محض به. رفتیم اتاق بیرون سمت به شاهرخ با و شدم الل حرفش این با

 :گفت شاهرخ به ورو رسید ما به وحدانی دکتر. اومدندمی باال هاپله از عجله با کاوه همراه

 ؟!کجاست خانم نوشین -

 هنوز. شدن اتاق وارد سرعت به وحدانی دکتر و کاوه. داد نشون رو بود جااون جون نوشین که اتاقی در شاهرخ

 رو هامشونه که جور همون شاهرخ. کردمی امدیوونه بیفته اتفاقی جون نوشین برای کهنای فکر. کردممی گریه
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 هم خودش مبل بودن نفره دو خاطر به. نشوند هااون روی رو من و کرد هدایت هامبل سمت به رو من بود گرفته

 :گفت و نشست کنارم

 .شهمی خوب نوشین مامان. دلیار کافیه -

 :گفتم هق هق با

 .منه تقصیر اشهمه -

 :گفت تعجب با شاهرخ

 ؟!تو -

 :گفتم ریختممی اشک که جور همون

 نای از کدوم هیچ... دیدنمی رو من تونفامیل اگه...اتاقم تو رفتممی ترزود اگه... جااین بودم نیومده من اگه -

 .افتادنمی هااتفاق

 تمش رو دستش. کشیدم عقب رو خودم که دآور صورتم سمت به و کرد بلند رو دستش، اومد ترنزدیک شاهرخ

 :گفت و گذاشت پاهاش روی آروم و کرد

 .کردممی رو کار این خودخواهی با نباید! منم مقصر! دلیار نیست تو تقصیر -

 :گفت که کردم نگاه بهش؟ بود کرده کارچی اون مگه. شدم گیج هاشحرف از

 .شد غلط باور اون باعث من هایحرف خب -

 .نیستید مقصر شما پس نبود درست شرایط. زدید رو حرف این منظوریب شما نه -
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 بودیم نشسته مبل روی ساکت دو هر؟ اومد بدش که گفتم چی مگه. نشست ابروهاش بین اخمی حرفم شنیدن با

 وایساده سرمون باالی که دیدم رو وحدانی دکتر و کاوه و آوردم باال رو سرم کسی پای صدای شنیدن با که

 .بودند

. ودمب خبر یه منتظر لحظه هر حقیقتش! وحدانی دکتر دهن به زدیم زل و وایسادیم سیخ دومون هر دیدنشون با

 :گفت شاهرخ به و اومد جلو فردین عمو

 .نیست خاصی مشکل شکر رو خدا -

 :شد اکو ذهن تو عمو حرف که بکشم ایآسوده نفس خواستم

 !نیست خاصی مشکل -

 :گفتم و دوختم چشم عمو به اننگر! بود مشکلی یه یعنی پس

 ؟!چیه مشکل -

 :گفت دکتر خود. دوختند چشم بهم متعجب بقیه و وحدانی دکتر

 !نیست چیزی گفتم که من -

 :کردم پافشاری حرفم روی

 ؟!چیه خاص غیر مشکل اون بدونم خواممی. نیست مشکلی هیچ نگفتید، نیست خاصی مشکل گفتید شما -

 :گفت و دوخت زمین به رو نگاهش عمو. برگشت فردین عمو سمت به هاسر حرفم این گفتن با

 !شد تکرار پیش سال 3 مشکل دوباره -

 :گفتند هم با زمان هم شاهرخ و کاوه ولی؛ قراره چه از قضیه دونستمنمی که من
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 ؟!چی -

 رهنف ود مبل همون روی شاهرخ و من دوباره. بشینن که کرد اشاره بقیه به دستش با و نشست مبل روی عمو

 :کرد شروع عمو. دوختیم چشم عمو به منتظر همه. بودیم نشسته

 تحت ور اون یا و بشه آوری یاد بهش که ایمسئله هر که گفتم. بشه وارد عصبی فشار خانم نوشین به نباید -

 ؟!افتاده خاصی اتفاق مگه. میاره وجود به درش رو قبل هایحالت دوباره بذاره فشار

 کاوه و شاهرخ هایحرف به دقت به وحدانی دکتر. کردیم تعریف وحدانی دکتر برای ربستهس رو قضیه ناچار به

 :گفت درپایان و داد گوش

 !شده اینطوری که اردالنه به راجع قضیه کردم فکر من! اینطور که -

 صدام وت بغض همون با، بود گرفته رو گلوم بغض بودم گفته جون نوشین به که دروغی یادآوری با دوباره که من

 :گفتم

 .کردید فکر درست شما -

 :گفت تعجب با وحدانی دکتر

 ...اتفاقی بگی خوایمی یعنی -

 :گفت من به رو و کنه تموم رو حرفش فردین عمو نذاشت شاهرخ

 ؟دلیار میگی چی هست معلوم -

 :گفتم عمو به و کردم پاک رو هاماشک دست پشت با

 ...عمو دارم بدی خیلی احساس من -
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 ؟خترمد چرا -

 :گفتم و کردم شون سه هر به نگاهی

 .بگیم دروغ جون نوشین به مجبورشدیم( کردم شاهرخ به گذرایی نگاه) ما -

 :گفت شاهرخ به تشر با بود شده برابر صد تعجبش که فردین عمو

 ...هو به گفتی نکنه -

 پیشونیش روی لجاجت با دوباره موهاش امّا؛ فرستاد عقب رو هااون و کشید موهاش بین دستی کالفه شاهرخ

 :گفت و کرد قطع رو عمو حرف مجدد. ریختن

 .دهمی توضیح بهتون خودش دلیار -

 :گفت و برگشت طرفم به فردین عمو. دوخت زمین به رو نگاهش شاهرخ که کرد شاهرخ به نگاهی دکتر

 ؟گفتید خانم نوشین به چی دخترم خب -

 که رفتگ قول ازمون نوشین مامان خب ولی بگیم خواستیمنمی یعنی؛ است زنده اردالن عمو که گفتیم بهشون -

 !ناراحتم خیلی. بگیم اینجوری بهش شدیم مجبور هم ما. گردهبرمی اردالن عمو بدیم اطمینان بهش

. ترسیدم هم من که انداخت کاوه و شاهرخ به خشمگینی نگاه چنان فردین عمو حرفم شدن تموم محض به

 :گفت کاوه به و ایستاد جفتشون رویروبه

 ؟دوباره -

 :گفت زیر به سر کاوه

 !مجبوریم -
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 :باال برد رو صداش دفعه یه فردین عمو

 ؟!بگید دروغ باید خاطرش به شما که اجباریه چه این فهممنمی من -

 :کرد مداخله شاهرخ

 .نیست مناسبی فرصت جان عمو -

 :گفت بلندتری صدای با دفعه این شاهرخ به رو عمو

 ؟!بشه پیدا مناسب فرصت رهقرا کی پس -

 :گفت لب زیر شاهرخ

 !زودی به -

 :گفت و کرد مرتب رو کتش عصبانی عمو

 ...نیست خوب براش استرس! رفته باال فشارش فقط نیست چیزی، زدم بخش آرام بهش فعال -

 :داد ادامه و رفت شاهرخ و کاوه به ایغره چشم

 .ریدبردا کارهاتون این از دست هم تا دو شما بهتره -

 :گفت و گذاشت هااون شونه روی رو دستش دو هر

 وایدبخ شما از کدوم هیچ نکنم فکر. بیاد پیش چی قراره نیست معلوم ایندفعه، کرد خیر به خدا قبل دفعه -

 .کنید تکرار دوباره رو گذشته تلخ تجربه

 این دلیل! پایین انداختن رو سرشون کاوه و شاهرخ ولی؛ نشد دستگیرم چیزی عمو هایحرف از که من

 ؟بود چی شونشرمندگی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 325 

 :گفت و زد بهم لبخندی و اومد طرفم به عمو

 !خدانگهدارت! قوی و محکم! دخترم باش قوی -

 و دادم رو فردین عمو جواب و زدم لبخندی گیجی با؟ دهمی Errorهی مغزم امروز چرا! میگه چی نفهمیدم هم باز

 :گفت تا دو اون به و برگشت آخر لحظه عمو. کردیم اشهبدرق کاوه و شاهرخ همراه به در نزدیکی تا

 .بشه داده فیصله یقضیه ترزود چه هر بهتره. بگیرید جدی رو هامحرف -

 :گفت شاهرخ

 .گممی ترزود چه هر رو جریان بهش خودم، اممتوجه -

 !امیدوارم -

 رچنده. دادیم الکی قول که بگیم جون ننوشی به ترزود چه هر که بود این منظورش البد. رفت و گفت رو این عمو

 ! کنهمی درک رو موضوع خودش، بشه بهتر جون نوشین حال وقتی کنممی فکر که

 رو ونج نوشین تونستمنمی ولی؛ اومدمی خوابم شدت به، بود شده راحت جون نوشین بابت خیالمکمی که حاال 

. کرد سد رو جلوم دستی که کردم حرکت جون یننوش اتاق سمت به. بخوابم برم خودم و کنم رها جوریهمین

 :گفت و شد ظاهر جلوم شاهرخ بعد

 ؟میری کجا -

 ولی( نداره ور کارها این لیاقت خب ولی؛ بود گل دسته البته! )سرت تو بزنم بچینم سنگ قلوه میرم گفتم دلم تو

 :گفتم جاش به

 .اتاقشون رممی، باشم جون نوشین مواظب خواممی هیچی -
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 ور درازیش لنگ بابا پای خیلی داره دیگه این. شد مانع و گرفت رو دستم مچ که بشم رد کنارش از خواستم

 :گفتم جدیت با. کنهمی گلیمش از تردراز

 .کنید ول رو دستم -

 رو تمدس مچ که کردم تقال اخم با! دیگه شعورهبی. گرفتش ترمحکم تمام پرویی با هیچ نکرد ول که رو دستم

 دایاخ اوه. کنهنمی ول و گرفته که باباشه ارث انگار؟ رسیدمی تشن غول هرکول اون به زورم مگه لیو؛ کنم آزاد

 !بگم چیزی کوتاهه دنیا این از دستش که کسی سر پشت نباید! معذرت

 انگار اشخیره نگاه. شد خیره هامچشم به مستقیم و وایساد رومروبه من هایتقال به توجه بدون شاهرخ

 :گفت که شنیدم رو صداش. دوختم زمین به رو هامچشم سریع. بخونه رو ذهنم عمق تا تونستمی

 !دممی قول! کنممی خبرت اومد پیش مشکلی...بخواب برو، سرخه سرخِ هاتچشم، نکن لج -

 :توپیدم بهش

 ؟!دادید جون نوشین به که هاییقول همون از -

 درد از که شد برابر چند دستش فشار! دیگه گممی راست خب...! یپسره درک به! هم تو رفت هاشاخم

 پرحرصی و عمیق هاینفس. بودم نکرده داد و جیغ حاال تا وقت هیچ درد برای. دادم فشار هم روی رو هامچشم

 :گفت اششده کلید هایدندون ازبین. خوردمی صورتم به کشیدمی که

 !نکنم عمل بهش که دمنمی قولی من -

 دستم مچ قدرتم تمام با. آوردم کجا از رو زور همه اون لحظه اون تو دونمنمی. نزنم پوزخند نشد کردم کاری هر

 :گفتم بهش ریشخند همون حفظ با و کشیدم بیرون رو

 !کنی معجزه تونینمی جنابعالی متاسفانه -
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 دشبلن هایانگشت جای، دادم تکیه در به. کوبیدم بهم محکم رو در و رفتم اتاقم سمت به حرف این گفتن با

 دروغی قول مادرش به شاهرخ جوری چه که بود سخت برام درکش هم هنوز. کردمی خودنمایی دستم مچ روی

 هم خودش که داد قولی چرا دیدمی رو مادرش حال که اون. بدم قول خودش مثل که کرد مجبور رو من و داد

 پهلو اون پهلو این قدراین. کشیدم دراز و رفتم تختم سمت به؟! باشه داشته بدی عواقب چه ممکنه دونستمی

 .رفتم خواب به و شد گرم هامچشم کی نفهمیدم که شدم

*** 

 :یازدهم فصل

. یدمد هتل یه جلوی رو خودم. نرسن بهم تا دویدممی فقط! دونستمنمی؟ کیا دست از ولی؛ کردممی فرار داشتم

 رفتممی که شونکدوم هر پیش.دیدننمی رو من ارانگ ولی! آدم از پر و بود شلوغ جااون. شدم داخلش فوراً

! مبرگردوند رو سرم. شنیدننمی، خواستممی کمک ازشون که رو من هایالتماس صدای و بودن صحبت مشغول

 تونستمینم و بود شده فشرده جمعیت انگار ولی؛ کنم فرار خواستم. اومدمی طرفم به جمعیت بین سیاه شبح یه

 .بخورم تکون سوزن سر یه حتی

 دیدم دمکر بلند رو سرم. پله یه روی افتادم! بیرون کرد پرتم جمعیت بین از و داد هل رو من دستی انگار دفعه یه

 ولی؛ مبر باال هاپله از و شم بلند خواستممی. کردممی خطر احساس هم هنوز. باالست طبقه به رو طویلی پله راه

 آروم آروم و رسوندم هاپله کنار هاینرده به رو خودم بدبختی با. مبود داده دست از رو پاهام قدرت تمام انگار

 ! نه اتاق این! بست یخ وجودم تمام. کردم نگاه درش سر به. بود اتاق یه فقط باال طبقه. کشیدم باال رو خودم

! نه وبارهد! نه دوباره خدایا. گرفتم هامدست با رو سرم، شدم داخلش آروم. کردمی صدام اتاق داخل از صدایی

 :گفت بهم. بود پنجره به رو صورتش شخص اون

 !جون دختر کردی دیر -
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 :مگفت شخص اون به بیاد سیاه شبح اون دفعه یه مبادا که کردممی نگاه رو سرم پشت ترس با که حالی در

 ...کــ کارچی باید ندارم وقت زیاد من، خدا رو تو -

 :گفتم لکنت با. دمکر کپ اشچهره دیدن و شخص اون سر برگشتن با

 ؟شما.... شـُ جون... نوشین... نوش... نو -

 :گفت رمقبی جون نوشین

 !کنی کمکمون باید -

 ؟جون نوشین کنم کارچی -

 :گفتمی که اومدمی بیرون از کسی صدای

 !کنید پیداش ترزود یاال -

 :گفتم و برگشتم جون نوشین سمت به وحشت با

 !برم باید من کنید عجله خدا رو تو -

 :گفت نفسش مونده ته به. اومدمی باال سختی به جون نوشین نفس

 .....دار.... نســخـــ... نســ... -

 !بگید ترواضح! گیدمی چی شما فهممنمی من جون نوشین -

 :گفت و کرد رو سعیش تمام نوشین

 ...تخت... گوشه... کاغذ -
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 :دادم تکونش. شد هوشبی و بگه رو حرفش بقیه نتونست

 ؟چی تخت گوشه کاغذ... خدا رو تو.... شید بلند جون نوشین -

 !بفهمی چیزی نیست قرار تو -

 :گفت و داد سر بلندی یخنده که کردم نگاهش ترس با! بود خودش هم باز! سمتش برگشتم

 رو من تو وقتی هم من. شممی خوشحال قدرچه بینممی هاتچشم تو رو ترس وقتی دونینمی؟ ترسیمی -

 .بودم ترسیده خیلی کشتیمی

 :گفتم بغض با و زدم داد سرش

 !نیستم مقصر من، نکشتم رو تو من -

 ؟بدی خوایمی چی رو هااین جواب، کنار به من؟! بدی نشون ـناه گـبی و پاک رو خودت خوایمی کی تا هه -

 :گفت داد با. بودن شونهمه خدایا وای. کرد اشاره سرش پشت به دستش با

 ؟بخشنتمی هااین کردی فکر. کردی خاکستر رو هااین تک تک گیزند تو -

 :گفتم و افتادم زمین روی دوزانو و کردم نگاهی شونتک تک شده پاره هایلباس و خونی هایچهره به

 !کنممی جبران! بیفته اتفاق این خواستمنمی قسم خدا همون به. خواستمنمی من -

 :گفت و برد هااون از یکی جلو رو من. کرد شدن بلند به وادار رو من و گرفت رو بازوم و جلو اومد

 ؟!هان ؟کنی جبران خوایمی جوری چه رو این یشده کنده دست -

 نخو که بود دختر یشده بریده دست به نگاهم. شد جدا تنم از روح کردم احساس که گفت بلند قدراون رو هان

 :گفتم لب زیر. بود تلخ بغض یه هاشچشم تو.کردم نگاه هاشچشم به. ریختمی زمین روی چکه چکه ازش
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 .متاسفم -

 :گفت. خوردم دیوار به محکم که داد هل رو من

 !شده آلوده ما خون به دستت. گردونهبرنمی بهمون رو ما زندگی تو تاسف -

 ....می مزخرف داری -

 :گفتم بلند. بودم آورده کم نفس! بود خون از پر هامدست. دوختم هامدست به رو نگاهم وحشت با

 !دروغه... دروغه یه این -

 ؟دلیار؟ دلیار -

 !نه -

 :گفت هک شنیدم رو پری صدای. تپیدمی واردیوانه امسینه تو قلبم. زدممی نفس نفس. پریدم خواب از ترس با

 ؟خوبی دلیار -

 هامدست به که جور همین! نبود یخون. کردم نگاه بهشون و آوردم باال لرزیدمی که رو هامدست، پری به توجهبی

 :گفت نگران پری. دوختم پری به گنگی با رو نگاهم. نشست دستم روی گرمی هایدست بودم خیره

 ؟دیدیمی کابوس؟ یخی قدراین چرا؟ شده چی دلیار -

 :کردم گریه به شروع و بغلش تو انداختم رو خودم گفت رو این تا

 ...من! نکردم کاری هیچ من. خواستمنمی من پری -

 و کردمی نوازش رو موهام مادر یه مثل و بود داشته نگه بغلش تو رو من آروم پری. بود بریده رو امونم گریه

 :گفتمی
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 !شده تموم! بوده کابوس. نیست چیزی هیش -

 ور حرفش یعنی که دادم تکون رو سرم ظاهر به. دوختم پری آروم صورت به رو اشکیم نگاه و کردم بلند رو سرم

 :گفت و فشرد رو دستم پری. کردم قبول

 ؟بهتری االن -

 :گفت لبخند با که دادم تکون رو سرم

 ؟خورده رو زبونت موش -

 در خودش از ایمسخره هایشکلک دفعه یه و کرد کوتاهی خنده پری که دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 طرف برد کرد مشت رو راستش دست بعد، راستش دست کف کشیدمی رو چپش دست یاشاره انگشت. آورد

 :گفت و خندید که کردممی نگاش واج و هاج .دهنش

 ؟کنیمی نگام زامبی مثل چرا؟ چیه -

 ؟خوبه حالت پری -

 :گفت و گردنم دور انداخت دست پری

 !عشقم امعالی -

 ؟چی یعنی هاادا این -

 !برم بانیباغچه تاکتیک یه گفتم هم من، دادیمی تکون رو سرت فقط تو خب -

 !گفتی چی نفهمیدم که من؟ بود چی منظورت حاال خب -

 :گفت خنده با پری
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 !گلم کیوای نوشته سرت باالی چون -

 !دیگه بگو نکن اممسخره پری -

 تصنعی اخم با شدم بلند چپ دنده از که روزهاست اون از امروز خودش قول به و ندارم شوخی اصالً دید که پری

 :گفت

 شو بلند گفتممی داشتم! رو گیرت پاچه هایچشم اون کن درویش. ببرن رو سگیت اخالق اون رشو مرده ایش -

 .بخوریم صبحونه بریم

 :گفتم بهش لب زیر

 .بیام بگیرم دوش یه من برو تو باشه -

 .بخوریم شام باید بیرون بیای تا، بشوری رو موهات تو تا کشهمی طول ساعت چهل فقط دلیار اهه -

 :گفتم حرص با و کشیدم صورتم روی رو دستم

 ؟!دارم که رو یکی این اجازه. بیام بشورم رو صورتم. کنم عوض رو لباسم تا برو حداقل باشه -

 :گفت و کرد نازکچشمی پشت پری

 !باشی پایین باید دیگه ربع یه! زودا فقط میدم اجازه باشه -

 .بریزم سرم تو گلی یه هم من بذار برو تو، پری باشه -

 :گفت لب زیر بعد و کرد نگام تعجب با پری

 .رممی من باشه -
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 فرصت که بود خواب اون درگیر قدراون ذهنم ولی. برخوردم این از شدم ناراحت هم خودم. شده دلخور فهمیدم

 .نداشتم رو بقیه رفتار تحلیل تجزیه و کردن فکر

 مخیال عین ولی؛ شد منجمد آب سردی خاطر به صورتم هایرگ. گرفتم زیرش رو صورتم و کردم باز رو آب شیر

 رو آب رشی و کشیدم عمیقی نفس. آوردممی کم نفس داشتم دیگه. بود الزم درونم التهاب کردن کم برای. نبود

 من! مداومی بهم چه بودن قاتل صفت هه؟ گشتممی چی دنبال. شدم خیره آینه تو دخترِ خیس یچهره به. بستم

 ! نبود من تقصیر! خواستمنمی

 از و برداشتم آینه از چشم! خدایا. کشیدم عقب رو هااون و بردم موهام سمت به و کشیدم صورتم به دستی

 میز شتپ همه رسیدم سالن به وقتی. رفتم پایین رو هاپله حوصلهبی و کردم عوض رو لباسم. اومدم بیرون توالت

؛ دش گذاشته رومروبه چایی لیوان یه .شاهرخ راست سمت، نشستم جام سر و کردمآرومی سالم. بودن نشسته

 .بودم دوخته چشم شدمی بلند چایی فنجون از که هاییبخار به اطراف به توجهبی من ولی

 ؟خانوم دلیار؟ دلیار؟ دلیار -

 امالًک صداش تو که نگرانی با چون؛ شد حالم متوجه. کردم نگاهش مات و برگشتم طرفش به شاهرخ صدای با

 :گفت بود مشهود

 ؟!خوبی -

 اهرخش قدرچه که کردم فکر این به، ذهنی درگیری همه اون وسط. کنم توصیف رو حالم تونستمنمی واقعاً؟ خوب

 !االنش توجهات به نه، برخوردمون اولین تو کردنش تحقیر و فریاد و داد اون به نه. کرده فرق باهام رفتارش

 ؟!بود چی اشتوجه همه این دلیل. بود مبهم برام شاهرخ مهربونی و نگرانی

 بال و پر نمذه توی دخترونه پردازی خیال اون به تونستممی نه، کنم تعبیر کاوه مثل رو توجهاتش تونستممی نه

 :گفت دلم تو ندایی! اهه. بدم
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 ترحم .بیرون بیا رویا و خواب از! کنیمی فکری همچین که احمقی خیلی؟! داره بهت احساسی کنیمی فکر واقعاً -

 زا باالتر خیلی کردی فکر خودت پیش هیچ؟ کجا اون و کجا تو! کنهمی ترحم بهت داره اون، نذار محبت پای رو

 ؟داره بهت احساسی کنی فکر شده باعث چی؟ توئه

 ندای؟ بزنمتوهمی همچین یه من که بود شده باعث چی واقعاً. شدم درمونده، خودم به جواب این دادن از خودم

 :زد داد سرم ایدیگه

 القط رو زنش و داره بچه که مَرده یه محبت دنبال چشمت که شدی بدبخت قدراین یعنی! دلیار سرت بر خاک -

 !میشی ساله 00 تازه دیگه ماه 0-0؟ سالته چند مگه؟ شدی خفیف و خوار قدراین؟ داده

! باال پریدم ریمت 3-0 هاگرفته برق عین هامدست رو دستی گرفتن قرار با. بود دوشون هر با حق جورایی یه

 اذیتم بدجوری شاهرخ هایرفتار. بود گرفته قرار هامدست روی که شاهرخ مردونه هایدست به افتاد نگاهم

 هب شاید. کردمی عصبانیم بده انجام رو کاری هر دادمی اجازه خودش به که بندش و قیدبی آزادی این. کردمی

 هایتالش که بود جااین بدبختی. کرده فراموش رو جااین آداب خورده تنش به خارج هوای و آب کهاین خاطر

 منی. خورهمی بهم خودم از حالم اوقات بعضی. بود فایدهبی بفهمونم رو حدودش و حد بهش کهاین برای هم من

 خالف و ناخواسته که درسته. اومدمی پیش برام برخوردها این االن بیفته بهم نگاهش پسری دادمنمی اجازه که

 .نیست هضم قابل برام شاهرخ رفتار اصال هرحال به ولی؛ بوده ممیل

 :گفت بهم سرزنشگر وجدانم، اوف

 از؟ بگیره رو دستت نامحرم یه دیمی اجازه؟ کردن نجابت ادعای همه اون بود این؟ اومده ایمانت سر به چی -

 ؟ شدی وقیح اینقدر حاال تا کی

 ...بگیر رو دستم بیا گمنمی بهش که نم. بکنه رو کارهااین اون که خوامنمی من -

 ؟کنهمی کارچی اون هایدست تو دستت االن پس، نداری دوست هم خودت اگه. کنینمی اجتنابم ولی -
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 :گفت و کرد وارد دستم به خفیفی فشار. بود هاشدست تو هامدست هم هنوز. اومدم خودم به

 !دلیار ببینمت -

 زیر از رو دستم خواستم. بود شده معطوف ما سمت هم بقیه هاینگاه. دمبو گرفته پایین ممکن حد تا رو سرم

 :گفت و گرفت قبل از ترمحکم که بکشم بیرون هاشدست

 !کن نگاهم گممی بهت -

 رهافک این حداقل که جایی! دور خیلی باشم دور ازش خواستمی دلم شدم بلند جام از. ندونستم جایز رو موندن

 بهشون هم رو شاهرخ کارهای و هارفتار تفسیر بخوام االن که ندارم بدبختی و مشکل کم من. نیاد سراغم به

 :فتمگ بهشون رو. بزنم لبخند کردم رو امسعی یعنی؛ زدم جونی کم لبخند بقیه نگران نگاه به. کنم اضافه

 .برم باید من ببخشید. ممنون صبحونه بابت -

 :گفت که شنیدم رو شاهرخ صدای. رفتم باغ سمت به و مآورد بیرون شاهرخ قدرتمند هایدست از رو دستم

 !سرده هوا کن صبر دلیار -

 :پرسید پری از که شنیدم رو صداش. کردم حرکت و ندادم حرفش به اهمیتی

 ؟!چشه دلیار -

 معرض رد ذهنم، نشستم. رفتم آالچیق سمت به. بیرون زدم، بشنوم رو پری توجیهات و حرفش بقیه تا نموندم

 .ودب انفجار

 ور زندگیم داشتم آدم مثل که من؟ کی؟! کارن؟! مژگان؟! کیومرث؟! شاهرخ؟! من؟ بود کی من زندگی این مقصر

 فقیرانه یزندگ! شهر پایین محله کوچیک یخونه یه تو. رفتممی مدرسه دبیرستانی دخترهای بقیه مثل. کردممی
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 ور امخانواده یساده خوشبختی کی؟ داد منشون رو رحمشبی روی زندگی که شد چی! داشتیم آبرومندی ولی

 ؟زد چشم

 اهدهش خودش خدا ولی! ضعیفه هایآدم برای گریه گنمی. کردم گریه به شروع و گذاشتم صورتم روی رو دستم

. ودب هاگریه همین کنه آرومم تونستمی که چیزی تنها. بود شده خم کمرش االن تا بود من جای هم کسی هر که

 قدراون چون؛ نداشتم بودن محکم ادعای. کردنمی خاموشش و ریختنمی دلم آتیش رو اهاشک این شاید

 . بود خسته یخسته روحم. باشم داشته رو دیگه شکست یه تحمل حتی نکنم فکر که شدم بلند دوباره و شکسته

 01 سن تو آدم که خیلیه. زدم پوزخند خودم به دلم تو. کردم نگاه بهشون و برداشتم صورتم روی از رو دستم

 ونا از. اومدمی چشمم جلو سینمایی فیلم مثل هامخواب هایصحنه. بخوره بودن قاتل برچسب بهش سالگی

 هب خواممی چی هر! شده گیرمگریبان موقع همون از هاکابوس این و گذرهمی سال یه شده نفرین و کذایی شب

 !نم فقط! دیگه کس هیچ نه، بودم من مرگش مقصر. تونستمنمی ولی؛ نبودم من مقصر که بفهمونم خودم

 ترسی. بود پر دلم. داشتمنمی بر کردن گریه از دست ولی؛ اومدمی باال سختی به نفسم، سوختمی امسینه قفسه

 شدنش روشن با که حقیقتی! حقیقت شدن فاش از ترس. بود توصیف قابل غیر زدمی چنگ دلم به که

 . هبیفت اتفاقی چه قراره دونستمنمی

 برای نذار خدایا! شاهرخ من خدای اوه؛ کردم نگاه رو سرم پشت امشونه روی ضخیمی جسم گرفتن قرار با

 چیزی این. کن کمکم خودت خدایا، خیاالت این یهمه از بشم دور خواممی من. کنم الکی خیال و فکر خودم

 لیارد! ترحم ترحمه روی از فقط رهاشکا اون. بشم شرمنده خودم پیش نذار. برسه سرانجام به بخواد که نیست

 !نباز رو دلت

 مگه ولی؛ کنم راحت رو خودم هاخیال و فکر این از شده که هم لحظه یه برای کردم سعی و بستم رو هامچشم

 ؟ نکنم بافی رویا بود هامدرگیری خود این اصلی دلیل که کسی حضور با شدمی
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 کرده امکالفه نگاهش سنگینی. بود شده خیره صورتم به قطف و گفتنمی هیچی؛ نشست کنارم و اومد شاهرخ

 االن ولی؛ نداشت مشکلی کردممی نگاه قبالً اگه شاید. کردمنمی نگاهش و بود پایین سرم چنان هم ولی؛ بود

 به خوامنمی دیگه، شده سنگین سنگینِ اعمالم پرونده هم لحظه همین تا. بود ـناه گـ هم بهش کردن نگاه حتی

 . کنم اضافه گناهم

 .وایساد جلوم هم در یچهره با شاهرخ، اومدنمی باال نفسم. گرفت رو دستم که داخل برم شم بلند خواستم

 :فتگ که شنیدم رو صداش. کنم باز رو بود شده پیچیده مچم دور که رو هاشانگشت کردم سعی و نکردم نگاش

 !کن نگاهم -

 حرص با دوم دفعه چون؛ بود شده عصبی کنم فکر، کشید قیعمی نفس. داشتم نگه پایین رو سرم لجاجت با

 :گفت بلندکمی صدای و آشکارا

 !کن نگاه من به گممی بهت -

 :گفتم بود پایین سرم که طور همون

 .کنید ول رو دستم، ندارم شما با حرفی هیچ من -

 وکهش که کرد رو کار این ناگهانی قدراین. بغلش تو شدم پرت که کشید محکم رو دستم ناگهانی حرکت یه تو

 :غرید که کردممی نگاهش مبهوت، شدم

 .گفتم که بشه انجام کاری همون دارم دوست گممی چیزی یه وقتی -

 :گفتم عصبانیت با. بخورم تکون ذره یه دادنمی اجازه و بود گرفته رو من محکم

 .شممی اذیت دارم کنید ولم؟ خوایدمی من جون از چی -

 :توپیدم بهش عصبانیت با. نکرد ولم امّا؛ شد شل هاشدست حصار
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 جازها خودتون به و نیست مهم براتون هم شاید یا؟ سخته براتون قدراین، نامحرمید شما که موضوع این درک -

 ؟کنید تجاوز مرزی و حد هر از دیدمی

 :گفت و کرد ترتنگ رو دورم حلقه دوباره

 ؟بگیره رو جلوم ادبخو که کیه، کنممی بخواد دلم کاری هر من -

 :گفتم و زدم اشسینه به مشتی. رفتمی اسکی مخم رو داشت دیگه

 .....وگرنه هرکول کن ولم -

 :گفت و خندید مهربون

 خوایمی یا بدی خوردم به هندی فلفل خوایمی هم باز؟ کنی کارچی خوایمی؟ کوچولو خانوم چی وگرنه -

 ؟غذام تو بندازی تمساح دفعهاین

! همن کار فهمیدمی، نبود که خنگ! بود فهمیده پس! آورد روم به رو شباون یقضیه باالخره. کردم نگاش مات

 خجالت قدراون. نکرد رها رو دستم ولی؛ آورد در بغلش تو از رو من آروم و زد محوی لبخند دید که رو نگاهم

 امدیوونه داشت وجدان عذاب .بیرون زنهمی صورتم از ره دا فشانیآتش گدازه کردممی احساس که کشیدم

 لب یرز که شنیدم رو صداش! غلطه برخوردهاش این که بفهمونم بهش زبونی چه با باید دیگه دونمنمی، کردمی

 :گفت

 !خجالتی کوچولو -

 !نیستم کوچولو هیچم من -

 :گفت و باال برد رو ابروش لنگه یه
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، نکنمی گریه جوریاین شده گم شونعروسک که یهایکوچولو دختر خب. نبودم متوجه مادمازل ببخشید اوه -

 !کردی گم رو عروسکت هااون مثل هم تو شاید کردم فکر خودم با هم من

 :گفت نگاهم دیدن با. باریدمی شیطنت هاشچشم از. کردم نگاهش عصبانیت با

 هب ایاشاره. نمک منحرف آورده در رو اشکت که چیزی به نسبت رو ذهنت خواستممی فقط! نداشتم منظوری -

 : داد ادامه و کرد صورتم

 .بودم هم موفق گویا -

 با .بود صورتش روی محوی لبخند. کردم نگاه بهش تعجب با و کشیدم صورتم روی بود آزاد که رو دستم اون

 :گفت بهم جدیت با و کرد رها رو دستم. نشوند آالچیق هایصندلی روی دوباره و کشید رو دستم نگاهم دیدن

 ...کنی بازی لج بخوای اگه ولی؛ گیرمنمی رو دستت بدی توضیح برام و باشی خوبی دختر اگه -

 و زور با مرد یه اینکه از اومدمی بدم! هم تو رفت هاماخم. کرد اشاره هامدست به و نگفت رو حرفش یادامه

 ای خودشه حرف یا که دبو هاییآدم دسته اون از هم شاهرخ خب ولی؛ بنشونه کرسی به رو حرفش بخواد قدرتش

 باال ایشونه که کردم نگاهش چپ چپ! زورگو. گرفتمی حرصم تکبرش و غرور همه این از! خودشه حرف

 :گفت و انداخت

 !کنی ردش تونیمی، کنی قبول تونیمی دادم پیشنهاد یه بهت، خودته میل -

 .نیست پیشنهاد اسمش این ولی -

 :گفت و زد مغروری لبخند

 ؟!هچی اسمش پس -

 !گیری باج -
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 جور هیچ کهاین از. کردمی برابر چند رو اشجذبه و بود غرور از پر و محکم هاشخنده. داد سر بلندی یخنده

 :گفت بهم و انداخت چپش پای روی رو راستش پای. شدممی حرصی خودم از گرفت ایراد ازش شدنمی

 ؟!بود گیریباج حرفم کجای -

 :گفتم و کردم نگاهش غیظ با

 رو کیی، دو این بین از کنید مجبور رو اون و بندازید فاصله اعتقاداتش و نفر یه شخصی مسائل بین اینکه -

 ؟شهنمی محسوب گیریباج کنه انتخاب

 :گفت و زد لبخندی

 !نه من نظر از -

 که یرهایکا این و نامحرمید من به نسبت شما که کنید درک رو مسئله این کنممی خواهش! آره من نظر از ولی -

 لیو؛ باشه مدلی این شما زندگی سبک شاید. شممی ناراحت من و ذارهمی پا زیر رو من اعتقادات دیدمی انجام

 خودتون برای که طور همون کنممی خواهش ازتون پس. هستن معنیبی من لغت فرهنگ تو روابط جور این

 .اشیدب داشته توناطرافیان خصوصیات و ساتاحسا از هم متقابلی درک کنید سعی؛ هستید قائل احترام و ارزش

 بدم تذکر بهش واضح قدراین نداشت توقع شاید؛ کردمی نگاه بهم جدی زدممی حرف من که مدتی تموم تو

 : گفت اخم نیمچه یه با حرفم شدن تموم با بود که چی هر ولی؛ دونمنمی... یا

 هم ونخودم کشور تو گذشته اون از. باشید نداشته مشکلی روابط نوع با شما کردممی فکر ولی؛ خب بسیار -

 .موردهبی گیریتسخت، شده عادی چیزها این دیگه

 سخت هااین خودم نظر از و دارم هاییچارچوب سری یه زندگیم برای هم من، نیست گیریسخت اسمش نه -

 . هستند من ایمان و باور و اعتقاد هااین. شهنمی محسوب گیری
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 :فتگ جدیت با شاهرخ

 . بپرسم ازت سوال یه باید قبلش ولی؛ ذارممی احترام اتخواسته به من -

 :گفتم و کردم نگاش شک با

 ؟!سوالی چه -

 ؟!دیدیمی کابوسی چه دیشب -

 نداختما رو سرم. بپرسه سوالی همچین بخواد نداشتم انتظار. خوردم جا پرسید حاشیهبی و رک قدراین که این از

 :گفتم و پایین

 ...شخـ مسائل نای -

 :گفت و بشه تموم حرفم نذاشت

 ...گریــ خواب تو مدام و بینیمی کابوس اومدی وقتی از! بفهم، دلیار نیست شخصی مسائل این -

 جاک از اون؟ چی یعنی. شد خیره کردممی نگاهش بسکتبال توپ اندازه هایچشم با که من به و خورد رو حرفش

 ذهنم توی هایسوال عالمت نذاشت. کنممی گریه دونستمی کجا از؟! بینممی خواب هاشب که دونستمی

 :گفت و کشید موهاش بین دستی کالفه. بشه بیشتر

. کردیمی گریه و دیدیمی کابوس تو شد بد مامان حال که دیشب از گفتمی پری. بود پری حرف منظورم -

 ! دیدیمی خوابی چه بدونم خواممی

 یهقضی یعنی، پری حرف گفت خب ولی؛ پیچوند رو حرفش کردممی احساس اییجور یه. کردم نگاهش مشکوک

 نای با ببرن رو من شور مرده اه.... یعنی؟ دیدم خوابی چی دیشب من بدونه خواستمی شاهرخ یعنی...دیشب

 !یعنی
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 یدشا! رو اشهمه نه ولی؛ کنم تعریف براش رو خوابم که گفتمی وجودم تو حسی یه ولی؛ چرا دونمنمی

 اکج از شاهرخ گذشته اون از! باشه داشته بدی عواقب چه ممکنه گفتن دروغ که بفهمونم بهش خواستممی

 خودش این آره. گممی بهش رو بدونه باید که جایی؟! بوده چی کمال و تمام من خواب که بفهمه خواستمی

 !راهه بهترین

 :گفتم بهش و کشیدم عمیقی نفس

 ؟مهمه براتون قدرچه جون نوشین -

 !نبود من سوال جواب این؟ چیه منظورت -

 .گممی من بعد بدید جواب بهم شما -

 :گفت و کرد نگام جدیت با شاهرخ

 .خدا از بعد عزیزترین یعنی من برای مادرم! مادرمه اون مشخصه -

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم

 ؟گفتید دروغ بهش چرا پس -

 :گفت و شد بلند جاش از عصبی و کالفه شاهرخ

 ؟دیمی کِشِش رو بحث این قدراین چرا -

 !اشتباهیه کار مادرتون به گفتن دروغ بفهمید باید چون -

 :گفت و باال برد رو صداش دفعهاین شاهرخ

 !هزارم بار برای این گمنمی دروغ مادرم به وقت هیچ من -
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 :گفتم اخم با خودش مثل

 نای روی اسمی چه شما. دادید جون نوشین به رو ستهکوتا دنیا این از دستش که کسی برگشتن یوعده -

 ...بـ هم من. نیست دروغ جز چیزی شما کار این؟! آخه چی؟ محبت؟ دلسوزی؟ ذاریدمی رفتارتون

 !دلیار کن بس -

، بود مزقر عصبانیت از صورتش. بودم ترسیده راستش. بود کشیده داد سرم که کردم نگاه شاهرخ به تعجب با

 :گفت بلند و زد آالچیق چوبی ستون به و کرد مشت رو دستش

 !لعنتی -

 رو عصبیش هاینفس صدای. بشم آروم شاید تا دادممی فشار هم روی محکم دادش صدای با رو هامچشم

 :فتگ عصبی امّا آروم. شد قفل اشنشسته خون به نگاه تو نگاهم که کردم باز رو هامچشم آروم. شنیدم نزدیکم

 ...گیمی هک باشه آخرت بار -

 .بزنم حرف باهاش مالیمت با حداقل کردم سعی. کشید دست موهاش تو عصبی جاش به نداد ادامه رو حرفش

 :گفتم آروم

 .......من شاهرخ ببین -

 :گفت خسته لحن همون با. بود کالفه نگاهش. ماسید دهنم تو حرف شاهرخ نگاه دیدن با اما

 ! داغونم من؟ دلیار دیمی عذابم داری چرا -

 :گفت که کردم نگاش بهت با

 !بدی بهم قول یه باید -
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 :پرسیدم مشکوک

 ؟قولی چه -

 .نکنی رفتار بچگانه و کنی درک فهمیده خانم یه مثل خواممی -

 .شمنمی منظورتون متوجه ببخشید -

 ؟درسته داره رو خودش به مربوط شخصی مسائل کس هر گفتی تو ببین -

 :گفتم گیج

 .همونه فمحر هم هنوز آره خب -

 ؟درسته، بشی ناراحت نباید تو باشم کرده پنهون تو از رو زندگیم شخصی مسئله یه اگه من پس -

 و بودمی مهم برام نباید اون زندگی کردممی فکر که منطقی. شدم ناراحت حرفش از ولی؛ چرا دونمنمی دقیق

 خیالیبی به رو خودم کردم سعی ولی. هم تو رفت هاماخم حرفش شنیدن با ولی؛ بشم ناراحت نباید من طبیعتاً

 :گفتم و انداختم باال ایشونه تفاوتبی همین برای، بزنم

 و...یدبگ بهم رو تونزندگی خصوصی جزئیات بخواید شما نداره دلیلی، داره ربط خودش به کس هر زندگی بله -

 !بالعکس

 :گفت و اومد طرفم به شاهرخ یدفعه یه

 !بیا دنبالم پس -

 :گفتم بتعج با

 ؟!کجا -
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 .شیمی متوجه خودت، بیا همراهم تو -

 شونمن چی قراره دونستمنمی، بود افتاده شور به دلم. افتادم راه به سرش پشت هم من. کرد حرکت بالفاصله و

 .بشه کم استرسم از کم یه حداقل تا بودم کرده مشت رو هامدست! بیفته اتفاقی چه و بده

 هست اتفاق چی هر چرا! غربی ضلع هم باز اوف. رفت غربی ضلع سمت به شاهرخ که دیدم، شدیم عمارت وارد

 یحرکت و بودم وایساده هاپله پایین من امّا؛ رفتمی باال رو هاپله شاهرخ. بیفته عمارت از بخش این تو باید

 رفتن، کردیم هک دعوایی، شاهرخ با دیدارم اولین. آورد هجوم ذهنم به گذشته خاطرات تموم دوباره. کردمنمی

 شتبرگ سمتم به شاهرخ. نداشتم خوبی حس عمارت از بخش این به وقت هیچ چرا دونمنمی. انباری اون به من

 :گفت و وایساد رومروبه و اومد پایین رو رفته هایپله کنمنمی حرکتی دید وقتی و

 ؟نمیای چرا؟ دلیار چیه -

 :گفتم و گرفتم رو آستینش یگوشه باشم متوجه اینکه بدون

 .بدونم چیزی خوامنمی من، ندارم خوبی حس اصالً شاهرخ -

 اینکه بدون همین برای، بود گرفته ازم رو کردن فکر قدرت، ترس، لحظه اون. نبود خودم اختیار تحت کارم

 ودموج تمام با فقط من. بود نیتی و قصد هیچ بدون کارم که دونهمی خودش خدا. کردم رو کار این باشم متوجه

 :گفت و گذاشت دستم روی رو دستش شاهرخ دفعه یه. ترسیدممی

 . بترسی نباید چیز هیچ از کشممی نفس من وقتی تا! پیشتم من -

 دلم به آرامش هاشچشم از. بود دریا روی آفتاب نور تاللو مثل هاشچشم درخشش. شدم خیره هاشچشم به

 رو دستم خجالت با! من خدای. شد دوخته بود هامدست روی که هاشدست به و خورد سر نگاهم. شدمی تزریق

 .کرد هدایت باال طبقه به خودش با رو من و خندید آروم که گرفتم ازش رو نگاهم و کشیدم دستش زیر از
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! ترسناک و تاریک فضای همون دوباره. شدیم هااتاق راهرو همون وارد هم با. بودم بد اتفاق یه منتظر اشهمه

 .لرزیدمی هامدست. بودم شده روروبه باهاش واقعیت تو انگار. رفتنمی کنار چشمم لوج از خوابم هایصحنه

 :گفت متعجب شاهرخ

 ؟لرزیمی چرا؟ دلیار -

 !ترسممی جااین از من. ترسممی کن باور! ترسممی -

 :گفت محکم امّا آروم شاهرخ. گفتممی بغض با رو هاجمله این

 ؟!کنارتم من وقتی حتی -

 یه راهرو آخر. رفتیممی راهرو انتهای سمت به. شدم آروم، باشن ریخته آب روی که آتیشی مثل اشجمله این با

 :گفت و برگشت سمتم به شاهرخ. وایسادیم در پشت. نبود بیشتر در

 ؟ باشه، نکن قضاوت عجوالنه. کنی فکر هامحرف به خوب و ببینی خواممی دلیار -

 داخل تمنداش جرئت. کرد باز رو در و کشید عمیقی نفس شاهرخ. بدم تکون باشه معنی به رو سرم تونستم فقط

 من دید وقتی و شد وارد خودش شاهرخ. بود آورده هجوم ذهنم به مختلف خیال و فکر جور هزار. ببینم رو اتاق

 :گفت غمگینی لحن با، داخل رمنمی

 .نداره وجود ترس برای چیزی جااین، داخل بیا -

 رد شدن بسته صدای. بیارم باال رو سرم خواستنمی دلم. بود پایین سرم چنان هم ولی؛ شدم اتاق وارد آروم

 این از دلم. بود زده زل بهم غمگین هایچشم با شاهرخ، کردم نگاه رو سرم پشت. آورد خودم به رو من اتاق

 همون. باشه خشک و مغرور شاهرخ نگاه همون نگاهش همیشه داشتم دوست. گرفتمی آتیش غمگینش نگاه

. ودنب ممکن برام غمگینش نگاه این درک. کنهمی مجبور اطاعت به رو کسی هر نگاهش تو جدیت که شاهرخی
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 یحنهص دیدن با که برگشتم عقب به آروم. کنم نگاه رو سرم پشت که کرد اشاره بهم سر با که کردم نگاه بهش

 .شد حبس امسینه تو نفس روروبه

! نداشت امکان! نداشت امکان این. بود افتاده شماره به هامنفس. بود شده گشاد نممک حد اخرین تا هامچشم

 با. شد افتادنم از مانع و گرفت رو کمرم شاهرخ هایدست که رفتم عقب قدم دو و دادم دست از رو تعادلم

 :پرسید وحشت

 ؟شده اینجوری چرا دلیار -

 :بود این بگم ستمتون که چیزی تنها. دیدمی رو اتاق گوشه فقط هامچشم

 ؟!کیه این -

 :گفت وارزمزمه نخورم زمین دوباره بود مواظب که طور همون شاهرخ

 ! پدرم -

 ودنب نگفته مگه؟! پدرش. شدم خیره بهش بود نهفته معنی هزار توش که نگاهی با، شد وارد بهم اصلی ضربه

 ؟!مرده پدرش

 گهم! باشه داشته واقعیت تونهنمی نه. گرفتم مهادست بین رو سرم. بود معلوم وضوح به نگاهم تو رنجش

 هی و بود خوابیده اون روی رنجور مردی که دوختم تختی به رو سرگردونم نگاه؟! تشابه وجه قدرچه آخه؟! شهمی

 یآشفته ذهنم. نداشتم افکارم روی تمرکزی هیچ! من خدای اوه. بود کرده احاطه رو اطرافش دستگاه و سیم عالم

 ! متعجب یا باشم عصبانی. بدم نشون خودم از رفتاری چه باید دونستمنمی. بود آشفته

 کیی این! نه ولی بوده امشبانه هایکابوس از یکی دوباره که دیدممی و کردممی باز رو هامچشم خواستمی دلم

 از آروم. فهمید رو همنگا منظور. دادمی توضیح باید. شاهرخ به دوختم رو منتظرم نگاه. بود ترواقعی حقیقتی هر از
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. شدم نزدیک تخت به لرزان هایقدم با. برم هم من که کرد اشاره بهم. رفت تخت طرف به و شد بلند مبل روی

 ! واقعیه واقعیِ نیست رویا یه این که زدمی گوشم به سیلی مثل رو حقیقت روزگار، قدم هر با

 شاهرخ. ودب گلوم تو بدی بغض. ببینی اشچهره تو تونستیمی راحتی به رو زمان گذر. بود شده شکسته قدرچه

 گرفت هاشدست تو رو پدرش هایدست. نشست یکیش روی خودش و گذاشت تخت کنار و آورد صندلی تا دو

 :گفت و

 .کنم معرفیش بهت آوردم رو مونخانواده جدید اعضای از یکی؟ خواینمی مهمون! بابا سالم -

 از پر لحن این که دونستنمی شاید. نریزه اشک که کردمی رو سعیش متما امّا؛ بود همراه بغض با صداش

 عمو چهره به و نشستم صندلی روی آروم. چکید هامچشم از اشکی قطره. بدتره اشک قطره هاصد از دردش

 دالنار عمو چهره محو. باریدمی صورتش از مهربونی ولی؛ بود بسته هاشچشم کهاین با حتی. کردم نگاه اردالن

 :کرد زدن حرف به شروع شاهرخ که بودم

 .ببینم رو پدرم لبخند نتونستم که ساله 3 -

 :داد ادامه و زد تلخی لبخند که کردم نگاهش

 ...و بابام همه از بیشتر. کرد داغون رو ما یهمه شمیم دادن دست از -

 :گفت و کشید عمیقی نفس که کردم نگاهش منتظر

 .بود عاشقش و داشت تدوس واردیوانه رو شمیم که کسی -

 :گفتم و کردم نگاش گنگ. کرد نگاهم خاصی حالت با بعد و

 ؟ شناسمشمی من -

 :گفت و شد خیره بهم مستقیم. انداختمی بابام یاد رو من که لبخندهایی اون از؛ زد محو لبخند یه
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 ! آره -

 که کردممی بررسی رو هاآدم تک تک ذهنم تو داشتم. شناختممی رو کمی افراد تعداد من. هم تو رفت هاماخم

 ...یعنی! نه اوه! شد گرد هامچشم دفعه یه

 :گفتم بغض و بهت با، نزنم جیغ تا گرفتم دهنم جلو رو دستم

 ؟!کاوه -

 ! عشقش هم بعد اشخانواده اول! کاوه بیچاره! شد خراب حالم. کرد قناعت سرش دادن تکون به فقط شاهرخ

 ؟ داره تحمل قدرچه آدم یه مگه! من خدای

 :داد ادامه ایگرفته صدای با شاهرخ. گرفت امگریه، بود کشیده کاوه که هاییرنج آوری یاد با

 بقیه برای خودش از، دارم دوست رو اخالقش این. کنه جمع رو خودش تونست زود! محکمیه پسر کاوه -

 هم و مشمی خاطر به هم مادرم. ردک سکته و نداشت رو دیگه مصیبت یه طاقت پدرم شمیم رفتن از بعد؛ گذرهمی

 . کشید روانی بیمارستان به کارش و نیاورد دووم بابا خاطر به

 این به حاال! بودن کشیده سختی خانواده این قدرچه. نشه بلند امگریه صدای تا بودم گرفته دهنم جلو رو دستم

 هب که صدایی با. کردمی صدق اشخانواده و شاهرخ مورد در واقعاً! نمیاره خوشبختی پول که رسیدم حقیقت

 :گفتم بود شده دارخش گریه خاطر

 ؟نبود سکته یه فقط مگه. شد جوریاین حالش عمو چرا پس -

 :گفت و بهم داد و آورد در خوشگل دستمال یه سوئیشرتش جیب توی از و کرد نگاهی بهم شاهرخ

 ! کن پاک رو هاتاشک -
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 که ودب عمو به نگاهم. رفت پنجره کنار و شد بلند صندلی روی از رخشاه. کردم تشکر و گرفتم ازش رو دستمال

 :شنیدم رو صداش

 دیدیم تعجب کمال در ولی؛ شهمی خوب حالش که کردیممی فکر. بود ICU تو مدت یه و کرد قلبی سکته بابا -

 0. دهش اتفاق این ثباع بوده زیاد قلبی حمله شدت چون گفتنمی دکترها! خوردیم جا همگی! کما تو رفت بابا که

، بیهوده انتظارِ ماه 0 از بعد ولی؛ باشه اومده هوش به که بیمارستان رفتیممی امید این به روز هر ما و گذشت ماه

 ماهه چهار و سال 3 دقیقا االن! شده نباتی زندگی وارد بابا که گفتن و ریختن دستمون روی رو پاکی آب دکترها

 که رادیاف گفتمی، بود اشمعالجه تحت پدرم که پزشکی. کنهنمی حرکتی هیچ و خوابیده تخت این روی بابا که

 زشونا ارادی غیر حرکات ممکنه هم گاهی و نرماله فرد یه مثل شونحیاتی عالئمتمامی شنمی نباتی زندگی وارد

 .دننمی بروز خودشون از بیرونی هایمحرک برابر در العملی عکس هیچ ولی سربزنه

 که ودب گلوم تو سفت چیز یه انگار ولی؛ بشم خالی داخل از که بزنم جیغ قدراون و گوشه یه برم تخواسمی دلم

 و مرفت شاهرخ پیش آروم. بشه بهتر حالم تا بکشم عمیقی نفس کردم سعی. داشتمی نگه بسته رو دهنم

 :گفتم و وایسادم کنارش

 ؟تنیس امیدی هیچ..هــ.... االن... الـــ.... یعنی.... یـ -

 :گفت لب زیر آروم نبود من متوجه و بود خودش حال تو شاهرخ. کردممی ادا زور به رو کلمات

 .نیست امیدی هیچ. نیست دیگه االن ولی؛ بود امیدی...چرا پیش ماه چهار تا -

 :گفتم بهت با

 ؟چرا.... چــ؟ چی -
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 هک کرد دراز طرف به رو دستش. شد خیره بهم نگرانی با و خورد رو حرفش دیدنم با ولی؛ برگشت سمتم به

 اخلد رو اون و شد متوقف راه نیمه دستش. بیاد پیش برخوردی هیچ دادمنمی اجازه دیگه. کشیدم عقب رو خودم

 :گفت نگرانی با و کرد موهاش

 ...برات االن کن صبر؟ خوبی دلیار -

 :گفت بهم و آورد رو صندلی همون و رفت سرعت به و کرد ول نیمه نصفه رو حرفش

 .بیام من تا بکش عمیق نفس بشین جااین تو -

 عمیقی هاینفس. کردم عمل شاهرخ یگفته به و نشستم صندلی روی. شد خارج اتاق از فوری خودش بعد

 .شممی افقی خورهمی توقی به تقی تا که من برسر خاک. بیاد جا حالم تا کشیدممی

 کوچیک رنگی یهاقلب روش که سفید و بلند سرامیکی یوانل یه با شاهرخ دیدم که بود نگذشته بیشتر دقیقه پنج

 :گفت و گرفت طرفم به رو لیوان که کردم نگاش تعجب با. شد اتاق وارد شدمی بلند بخار ازش و داشت بزرگی و

 ! شیمی آروم. خوبه برات بخورش -

 وضعیت اون تو! باال پرید ابروهام. کردم نگاه رو لیوان داخل محتویات و گرفتم ازش رو لیوان تعجب با

 پسر لمث که کردم نگاه بهش بود خنده از پر توش که هاییچشم با سر آخر. کنم تشکر یا بخندم دونستمنمی

 :گفت تخس هایبچه

 ؟کنیمی نگاه جوریاین چرا؟ چیه -

 :گفتم بهش ایشده مهار یخنده با. نیارم روش به که نشد کردم کاری هر

 ؟...آوردی کاکائو یرش من شدن آروم برای شما -
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 خوب !خدا وای. کردم خندیدن به شروع ریز ریز و پایین انداختم رو سرم؛ بگیرم رو خودم جلوی نتونستم دیگه

 ! پیچیدمی بدبختش بیمارهای برای اینسخه چه نبود معلوم وگرنه نشده پزشک ما مهندس دکتر این شد

! نــه. زدمی امسینه به تند تند قلبم نگاهش دیدن با. کنهمی نگاهم لبخند با داره دیدم کردم بلند که رو سرم

 هنگا بهش، دلیار دممی قسم مقدسات یهمه به رو تو! نکن نگاه بهش، کنی ـناه گـ نذار! دادی قول تو دلیار

 ؟ نذاری ایدیگه حساب به رو کارش این وقت یه! بگیر نادیده رو هاشچشم توی محبت. نکن

 یرکاکائوش این حتی اه. بود آورده برام شاهرخ که کاکائویی شیر بخار به دوختم و گرفتم شاز رو نگاهم سختی به

 پاهای .نکردم بلند رو سرم ولی؛ شنیدم رو صندلی شدن کشیده صدای که بود پایین سرم. شده دردسر برام هم

 :شنیدم رو صداش. بود خودم پاهای سانتی 35 فاصله تو که دیدم رو شاهرخ

 ؟!دلیار -

 فقط! نکن رو کار این من با! نیست من برای صدات تو حس این! نزن صدا جوری این رو من خدا رو تو اهرخش

 صدای با و دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم! جانم نگم بهش تا جنگیدم خودم با قدرچه که دونهمی خدا

 :گفتمآرومی

 ؟!بله -

 روی از؟! خیال آسودگی روی از یا بود آه نفسش این بدم تشخیص تونستمنمی. شنیدم رو عمیقش نفس صدای

 لندب چرا. کنممی تفسیر دارم رو شاهرخ هایرفتار یهمه که کنه لعنت رو من خدا، اه؟! ناراحتی یا بود خوشحالی

 ؟!کنم گور و گم جا یه رو خودم برم شمنمی

 انلیو خودآگاه نا. شده خشک خشک گلوم کردممی حس. بود گرفته حالم. فرستادم بیرون مانند آه رو نفسم

 مبه خوبی حس. بود گلوم برای مرحمی انگار گرمیش. نوشیدم رو ازش جرعه یه و کردم بلند رو شیرکاکائو

 ! اومد لبم روی لبخندی شاهرخ کار یادآوری با. داشتم دوست رو کاکائو شیرینی. داد دست
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 :کرد پاره رو افکارم رشته شاهرخ صدای

 ! دیدم رو لبخندت رهباالخ و نمردم -

 حس پوستم زیر رو دویدمی صورتم به که خونی هجوم. کردن وصل بهم ولت 335 برق انگار حرفش این با

 تا اچر خدایا. شده خیره بهم مهربونی نگاه با دیدم که کردم نگاهش چشمی زیر! بودم شده قرمز مطمئناً. کردم

 ؟!خودخواهیه و غرور کوه کردممی فکر اشهمه چرا؟! بودم ندیده رو مهربونش نگاه این االن

 که متمس به. کشید موهاش تو دستی و وایساد من به پشت، شد بلند بالفاصله چون؛ کشیدم خجالت که فهمید

 :گفت، برگشت

 ؟شیمی جوری این چرا -

 توجهم؟ شممی جوری چه؟ شممی جوری این چرا و چی یعنی. داد موضع تغییر زود چه. کردم نگاهش تعجب با

 :گفت لبخند با نفهمیدم رو حرفش از کلمه یه من که شد

 ؟شهمی بد حالت چرا که اینه منظورم -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 جوری یه فقط، نیست قلبی مشکل. میاد سراغم به هاحالت این شممی ناراحت یا عصبی زیاد وقتی فقط، هیچی -

 .هست عصبی حمله

 بدش یعنی. کردمنمی درک رو اخمش این منظور. بود دوخته نقطه یه به رو نگاهش اخم با که کردم نگاه بهش

 ...رحمت روی از یعنی؟! کنهمی نگاه بیمار دختر یه چشم به من به یعنی؟! داشتم مشکلی همچین یه من که اومد
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 بود شده جمع هامچشم تو که اشکی تا گرفتم پایین رو سرم. نشست گلوم تو بدی بغض کردم که فکری این با

 زمین هب چشم و نیاوردم تاب رو نگاهش. شد خیره بهم مستقیم و زد زانو صندلیم جلوی دیدم دفعه یه. نبینه رو

 :گفت که شنیدم رو گرمش صدای. دوختم

 ! دلیار ببخش رو من -

 :گفت ناراحتی لحن با که دوختم بهش رو متعجبم نگاه. شدم شوکه گفت که چیزی از

 ...ریختن باعث که ببخش. کنم احتتنار خواستمنمی -

 بارونی رو هاتچشم هوای چیزی هیچ ذارمنمی دیگه. شدم هامروارید این: گفت و کرد اشاره اشکیم هامچشم به

 ! دممی قول بهت. کنه

 مّاا پرغرور هایچشم به. شد پخش بدنم هایسلول تک تک تو کالمش شیرینی. بود شیرین هاشحرف قدرچه

 لبخند با رو جوابم که زدم بهش لبخندی! قوله قولش و یکیه حرفش که دونستممی. شدم رهخی مهربونش

 در سمت به رو نگاهم در صدای با که بودم ناب هایلحظه این غرق! پایین انداختم رو سرم. داد ایمردونه

 .دوختم

 دستش توی بود دارو سری یه و آمپول و سرم توش و بود هابیمارستان مخصوص که استیل سینی یه که خانم یه

 اصال، کردمی وارسی رو هادارو داشت چون ولی؛ شد اتاق وارد زدن در بدون، بود داروها به نگاهش و داشت

 .نشد ما حضور متوجه

 با؟ شد چش این خدا بر پناه؟! وا. عقب رفت قدم دو و خورد جا. کرد پیدا تالقی نگاهم با نگاهش لحظه یه در

 :گفت لکنت

 ؟! شما.... شــ... کیاراد جناب....جـــ -
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 :گفت و رفت سمتش به شاهرخ

 .بترسونیم رو شما خواستیمنمی! وحدانی خانوم سالم -

 جباریا لبخند با. بود ترسیده خیلی کنم فکر طفلک. بود پریده رنگش بود شده معرفی وحدانی که خانوم اون

 :گفت

 .باشه جااین کسی نداشتم توقع، مدید جااین رو شما خوردم جا فقط، کیاراد جناب نه -

 رو .وایسادم شاهرخ کنار و رفتمآرامی به. کنارشون برم که کرد اشاره من به دست با و داد تکون سری شاهرخ

 :گفت و کرد بهم

 رستارپ بود بستری پدر که بیمارستانی توی و هستن وحدانی دکتر یبرادرزاده، وحدانی کیمیا خانم ایشون -

 غولمش جااین بابا شخصی پرستار عنوان به و کردن لطف ایشون، شد بد پدر حال که پیش سال 3 از ولی؛ بودن

 .شدن کار به

 :گفت و کیمیا سمت کرد رو بعد

 !کیاراد خاندان جدید عضو، هستن آرسته دلیار هم ایشون وحدانی خانوم -

. بود یچ برای من کردن معرفی و فشتوصی مدل این دونمنمی دقیقاً. کرد نگاه بهم مهربون حرفش این گفتن با

 :گفت بهم مصنوعی لبخند با و جلو آورد رو دستش کیمیا

 .بشید خوشبخت امیدوارم گممی تبریک. خوشحالم شما با آشنایی از -

 زنمب حرفی خواستم تا. شد اضافه شونجمع به هم خانوم کیمیا حاال، بود کم سیندخت. شد شروع دوباره، اوف

! اومده هم خوشش چه پرو بچه ایش. نگم چیزی که گفتمی بهم داشت نگاهش با. افتاد شاهرخ به نگاهم

 :زد داد سرم وجدانم
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 متتخ و اخم این؟ دردته چه دیگه. رهمی ویلی قیلی دلت ته دونممی که من؟ میاد بدت خودت ماشاءاهلل که نه -

 ؟چیه برای

 پرمب چسبوند بهم رو شاهرخ زن برچسب و گذاشت شاهرخ کنار رو من یکی تا که شدنمی اوصاف این تموم با

! جوری همین که شهنمی! واهلل. داشتم غروری خودم برای هم من باالخره! لطفته نظر مرسـی بگم، کنم ماچش

 !دیگه داره ناز دختر باالخره

 !کنممی ناز دارم که خواستگاریم اومده نبات و نقل طبق طبق با انگار حاال! رفت شدم معیوب خدایا وای

 خودش مثل و جلو بردم رو دستمرسمی و جدی خیلی. کنم بیرون ذهنم از رو افکار این تا دادم تکون رو سرم

 :گفتم

 .ممنونم ازتون، کشیدید سال 3 این که هاییزحمت تمام بابت. همچنین -

 هک جستهبر لبای و عملی بینی. داشت عسلی رنگ به خوشکلی و خمار هایچشم. کردم اشقیافه به نگاهی

. بود هآورد بیرون اشمقنعه از و بود کرده وسط فرق که رنگی شرابی موهای؛ پروتزه کهبفهمی اول نگاه تو شدمی

 .دبو برو تودل و خوشکل خیلی هم آرایش بدون حتی نظرم به ولی؛ داشت چهره به سنگینی نسبتاً آرایش

 بودمش گذاشته سکوت تو من چون، آورده در رو من قیافه بم و زیر هم اون که شدم متوجه. نداشتم خوبی حس

 رو اکیمی. برداشتیم همدیگه از چشم شاهرخ سرفه صدای با. دیگه کرده رو کار همین هم اون حتما، بین ذره زیر

 :گفت، بود مشخص کامالً داخلش عشوه که لحنی با شاهرخ به

 !خان شاهرخ گممی تبریک -

؟! دکر پیدا ترفیع خان شاهرخ به ثانیه سیم عرض در جوری چه! ودب کیاراد جناب پیش دقیقه چند تا؟! جونم

 محکم و جدی خیلی و کرد ایسرفه تک، بود کرده تعجب کیمیا عشوه پر لحن این از که من مثل هم شاهرخ

 :گفت
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 .بریم باید ما، وحدانی خانم گزارمسپاس شما لطف از -

 .باشید داشته خوبی روز بفرمایید البته بله -

، مبود مطمئن. کردمی نگاهم جور همین و روم بود کرده زوم شدم رد که کیمیا کنار از. بیرون رفت ترزود شاهرخ

 رو رد بالفاصله رفتم که اتاق از. کردممی حس خودم روی شدم خارج در از که زمانی تا رو نگاهش سنگینی چون

 همچین چرا .شنمی پیدا آدمایی عجب، برخدا پناه. کردم نگاه شده بسته در به تعجب با. کوبید بهم محکم نسبتاً

 ؟!کرد

 !بریم بیا؟! زدی زل در به چرا دلیار -

 و معج رو خودم. کردمی نگاهم موشکافانه و بوده وایساده سینه به دست. برگشتم طرفش به شاهرخ صدای با

 :گفتم و کردم جور

 ! بریم هیچی -

 اهرخش از که درستیه کار دونستمنمی! بدونم کیمیا به راجع خواستمی دلم خیلی. زدممی قدم آروم آروم کنارش

 :گفتم بهش رو و زدم دریا به رو دلم! نه یا بپرسم

 ؟!کیاراد جناب -

 رستد اینکه مثل. گرفت گردنش رگ گفتم خودم پیش من که برگشت طرفم به سرعت با شاهرخ لحنم این با

 :پرسیدم ازش نگران. گرفت رو اون و برد گردنش سمت به رو دستش بالفاصله چون، بودم زده حدس

 ؟!خوبه حالتون -

 :گفت بشه طرف بر گرفتگیش تا دادمی مالش رو گردنش که جور همون شاهرخ

 ؟!گفتی چی تو ببینم... خوبم آره... آخ -
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 :گفتم دستپاچه. شدم پشیمون حرفم پرسیدن از راستش

 .نیست مهم... هیچی... هیچ -

 :گفت مرموزی لحن با بعد و انداخت بهم گیرانهمچ نگاه یه شاهرخ

 ! گذاشت تاثیر تو روی زود کیمیا چه -

 دختر همگ! گذاشت تاثیر هم جنابعالی رو که جور همون. گفتم بهش که بود کیارادی جناب به منظورش! شعوربی

. انخ شاهرخ گفت خوب که کیمیا اون! ماهریه شناگر وگرنه دیدنمی آب انگار هم این؟ کیمیا گیمی که اتهخاله

 هایچشم تو راست خانوم کیمیا بگه ضرر و جهنم حداقل یا وحدانی خانم بگه کهاین جای به که شعورمبی این

 ! زهر. خندید بلند صدای با که برگردوندم رو روم بااخم! کیمیا گهمی زنهمی زل من

 :گفت و رسوند بهم رو خودش قدم دوتا با که کردم اضافه هامقدم سرعت به

 ! دلیار کن صبر -

 .ندیدم هم رو عسل صبح از. جون نوشین پیش برم خواممی. برم باید دارم عجله من -

 .جون نوشین پیش ریممی هم با بعد. گیرمنمی رو وقتت زیاد، بگم بهت چیزی یه باید -

 با ینهم برای. گهب بهم خوادمی چی شاهرخ ببینم که بود کرده گل کنجکاویم هم طرفی از ولی؛ برم خواستممی

 :گفتم میلیبی ظاهر به لحن

 .بگید ترزود لطفاً -

 .گممی بهت ریممی که جور همین باشه -

 :فتگ و کشید عمیقی نفس. کنه باز رو صحبت سر خودش شاهرخ تا نگفتم چیزی. شدیم قدم هم هم با مجدد
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 رو اباب بیمارستان هایکار تمام که یوحدان دکتر طریق از. بود ویژه هایمراقبت بخش پرستار وحدانی خانم -

 ردکت برادرزاده. بسپریم بهش رو پدر که بودیم اعتمادی مورد آدم دنبال به ما. شد معرفی ما به، دادمی انجام

 بر بهش دشای گفتیم اولش. بود دختر این به ما اعتماد سند بهترین فردین عمو خود. بود گزینه بهترین وحدانی

 زندگی با بیمار یه پرستار بخواد، شهر خصوصی بیمارستان بهترین توی کار و پرستاری درکم وجود با که بخوره

 لطف اون ولی؛ کنی خشک و تر رو نداره حرکتی هیچ و کشهمی نفس فقط کهآدمی یه که سختیه کار. باشه نباتی

 فرد هی دادممی ترجیح. نبودم راضی زیاد اولش شخصه به من. کرد قبول رو مسئولیت این عموش خاطر به و کرد

 و وبیهخ آدم دیدم گرفتم نظر زیر رو عملکردش که مدت یه از بعد خب ولی؛ کنه قبول رو پدرم مسئولیت ترپخته

 تو رد اعتماد این امیدوارم. دارم کامل اعتماد بهش پدرم پرستاری برای گفت شهمی تقریباً! واقفه اشوظیفه به

 .بیاد وجود به هم

 دلم بود شده طرف بر امفضولی اینکه خوشحالی از. بود داد جواب، بپرسم اینکه بدون رو هامسوال همه

 :گفتم و گرفتم خودم به تفاوتیبی چهره ولی؛ بزنم جیغ خواستمی

 !نخواستم عمارت این تو حضورشون مورد در توضیحی یا نکردم سوالی خانم کیمیا مورد در شما از که من -

 با و ادوایس جلوم شاهرخ. پایین طبقه اومدیم کی که نشدم متوجه اصال. بودیم دهرسی اصلی سالن به تقریباً

 :گفت محوی لبخند

 ! انوب گفتمی ایدیگه چیز یه، بود سوال عالم یه توش که پرسشگرت هایچشم ولی؛ نپرسیدی سوال شما -

 هاتچشم تو از رو دلت حرف مقابلت طرف بگی چیزی اینکه بدون بود خوب قدرچه، نشست دلم به حرفش

 هارچ کلمه این شنیدن ولی؛ بانو گفتن بهم عمارت این تو زیادی هایآدم حاال تا وویی! بانو گفت بهم. بخونه

 هسکت کنم فکر پری جیغ صدای با که انداختم پایین رو سرم! داشت ایدیگه حس یه شاهرخ زبون از حرفی

 :گفت دور از پری. زدم رو ناقص

 ! کن فرض دهمر رو خودت شاهرخ -
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 به شده گرد هایچشم با هم شاهرخ! عصبانیه قدرچه! دنیا اون رفته اعصابش انگار کاوه قول به، اوه اوه اوه

 :گفتم لب زیر. رسوند ما به رو خودش عصبانیت از سرخ صورت با پری. کردمی نگاه پری اومدن

 .شودمی وارد اژدها خشم -

. زد لز پری به و خورد رو اشخنده بهمون پری رسیدن با ولی، داد ویلمتح قشنگی لبخند و کرد نگاه بهم شاهرخ

 الدنب رو نگاهش مسیر تعجب با. بود من هایدست به خشمگینش نگاه و پیشمون اومد درهم هایاخم با پری

 چشم هی که کردم نگاهش تعجب با! امبچه شده جنی! اهلل بسم. شده خیره شیرکاکائو لیوان به دیدم که کردم

 :گفت و رفت شاهرخ به اساسی غره

 ؟بود تو کار -

 :گفت و باال انداخت رو ابروش تای یه شاهرخ

 ؟کاری چه -

 االن؟ خورهنمی تکون آب از آب کنیمی فکر، روش هم آب لیوان یه کنیمی هاپولی رو من سهم پرو بچه -

 ؟داره کره قدرچه ماست من یه میدم نشونت

 :گفت خنده با شاهرخ

 ! ایکره کالً تو نترس ولی؛ ماستی فهمیدی خودت خوبه -

 یگهد زدمی جیغ که وقتی و بود تیز صداش تن پری. دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم که کشید جیغی پری

 :گفت پری. شدمی کشیده مخت رو سوهان انگار

 من بشه رو اون رو این حالت شکالتی پنیر بشه اتمعده تو الهی؟ خوردی رو اشهمه! شعوربی خودتی چاق -

 .بشه خنک دلم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 361 

. هباش ساکت گفتمی پری به اشاره و ایما با داشت که کردم نگاه شاهرخ به. نیاوردم در سر هاشحرف از که من

 :گفتم و اششونه رو گذاشتم رو دستم و کنارش رفتم

 ! شدم گیج من؟ خب شده چی پری -

 :گفت و چسبوند آمپر دوباره پری

 بعد هبش خنک تا آشپزخونه تو گذاشتم، خودم برای کردم درست شیرکاکائو من. بپرس مشادش شاخ این از -

 ...نیست بچه و تره جا که دیدم برگشتم وقتی و رفتم. بخورمش برم

 به زد رو خودش و طرفاون کرد رو روش شاهرخ که رفت شاهرخ به توپ غره چشم یه حرفش این گفتن با

 میگ میگ عین دیدم! بود آورده من واسه رو پری شیرکاکائوی شاهرخ پس. دش جالب موضوع اِ! چپ علی کوچه

 ! خودشه کار دست کردممی فکر خودم با که بگو رو من. برگشت و رفت دقیقه 0 عرض در

 :گفتم پری به رو و کردم کنترل رو خودم ولی؛ بود گرفته امخنده من وسط این

 ؟!بعدش خب -

 بهش تا آوردم در ادا هامونگل عین پیشش رفتم. نیست آشپزخونه تو رگوه جز کس هیچ دیدم! هیچی بعد -

 !بفهمونم گوهر به تا سوزیروغن به افتادم خدا به. زده غیبش کجا من شیرکاکائوی لیوان این که بفهمونم

 :گفت بهم هم جوری همون. آوردن در اصول و ادا به کرد شروع و شد دور من از قدم یه بعدم

 ...کردم جوریاین پیشش رفتم اول -

 :داد ادامه حرصی هم اون. کردممی نگاهش جدی نگاه با ولی؛ بود گرفته امخنده. درآورد نوشیدن ادای

 شدم ورمجب نگرفته رو قضیه که شد خبردار شستم. آورد برام آب لیوان یه رفت شد پا گوهر دیدم، هیچی دیگه -

 ...بکنم رو کار این
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 و سادوای صاف دیدم که کردم نگاهش تعجب با. شد خم دیدم که اومده گوهر رایب حرکتی چه ببینم بودم منتظر

 :گفت و داد تکون شاهرخ و من جلوی تهدید نشونه به رو اشاشاره انگشت

 هاتونمصنوعی دندون مواظب بخندید خواستید که بعد دفعه کنممی کاری! بخندید اگه جفتتون حال به وای -

 ؟!که گرفتید!باشید

 همه امروز انگار ولی؛ بذاره جواببی رو پری حرف این که بود غیرممکن چون؛ کردم نگاه شاهرخ به ترس با

 .بود شده خیره پری به ایشده مهار لبخند با شاهرخ چون. کنن شوکه رو من تا بودن داده هم دست به دست

 :گفت گوشم نزدیک و پیشم اومد. شد متعجبم نگاه متوجه

 !ریزهمی دلم، خترد نکن نگاهم جوریاین -

 :گفت پری به و کردآرومی خنده که پری سمت کردم رو روم ضایعی طرز به

 .گیمنمی هیچی ما. پری بفرما -

 تا هامچشم روروبه یصحنه دیدن با. کردم نگاه پری به هم من باالخره. شد خیره پری به سینه به دست بعد

 تهگذاش شاخ شکل به سرش کنار رو اشاشاره انگشت دوتا و بود شده خم کمر رو پری. شد بزرگ اندازه آخرین

 :گفت حالت همون در دادمی تکون رو سرش و بود

 !شیره انلیو منظورم بفهمه تا! بشم گاو بفهمونم گوهر به رو منظورم اینکه برای شدم مجبور، بگیرید تحویل -

 ؟چیه کارها این پری؟ خبره چه جااین -

 فتگر شدت امخنده هم سرش پشت شخص دیدن با. کردمی نگاه پری به تعجب با که سروش به افتاد نگاهم

 نگاه همب تعجب با. اومده کی که ببینه تونستنمی و بود اصلی در به پشت شاهرخ دید زاویه! شدم متعجب هم

 :بگم بریده بریده تونستم فقط که کرد
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 !مده... او..... ـهر.....سپـ...ش...دا...دا -

 هب استیلش خوش صورت. کردم نگاه شاهرخ به! خدا وای! خنده زیر زدم و بگیرم رو خودم لوج نتونستم دیگه

 ات کرد جمع رو اون و برد لبش سمت به رو دستش. بود شده قرمز نخنده تا آوردمی خودش به که فشاری خاطر

 و سروش سمت به! کرده گیر نخندیدن و خندیدن بین بیچاره دیدم. کنه مهار رو اشخنده طریق این به شاید

. فتادا پری به نگاهم. بودن شده خیره پری به بهت با دوشون هر ولی؛ کردم نگاه بهشون هم من. برگشت سپهر

 .بود شده کبود سرخی از! الهی

 لهفاص متر میلی یه اندازه به زمین با دماغش نوک که رفتم پری پیش و خوردم رو امخنده، بود بدبختی هر با

 جااین از و پسرها پیش بره کردم اشاره و کردم نگاه شاهرخ به. بود گرفته پایین رو سرش بس از. داشت

 :گفت و رفت سپهر و سروش سمت به هاشلب رو لبخند همون با گممی چی فهمید شاهرخ. ببردشون

 !کردیم زیارت رو سهیل ستاره ما عجب چه -

 :گفت سرخی صورت با شاهرخ حرف به توجه بدون سپهر

 !گردمبرمی االن من ببخشید -

 :گفت و کشید موهاش تو دستی خنده با شاهرخ. دوید حیاط سمت به حرفی گفتن بدون و

 .کنه تخلیه رو خودش رفت آورد کم اکسیژن کنم فکر -

 :گفتم بهش رو. بودم نگران پری بابت من! خنده از شدیم منفجر خودش و سروش و من گفت رو این تا

 ؟خوبی پری -

 :فتگ بهم آروم پری

 ؟رفت -
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 :گفتم بود گرفته امخنده دوباره که من

 !بیرون رفت آره -

 :گفت شاهرخ و من به رو و امشونه تو کوبید محکم و کرد بلند رو سرش پری دفعه یه

 !دیگه شماست تقصیر اشهمه -

 :گفتم بهش. کردممی نگاه پری موضع تغییر این به من

 ؟نکشیدی خجالت تو االن مگه -

 :گفت گوشم در گفت خنده با پری

 !پرروییه دختر چه گفتمی خودش با که آوردمنمی در رو هازدهخجالت ادای اگه -

 :گفت و رفت شاهرخ سمت به و کرد ایخنده که کردم نگاهش تعجب با

 ! شهمی هم تو نوبت! میاد خواستگار دندونت هایکرم واسه نخند -

 : گفت خجالت کم یه با سروش به رو

 ...بری شهمی داداش -

 :گفت اومدمی هاشچشم از اشک خنده خاطر به که سروش

 ! رفتم من خواهری گرفتم -

 :گفت رفته هم سروش که شد مطمئن وقتی و کرد نگاه یه پری. رفت بیرون حرف این دنبال به و

 ! رمنمی جااین از نگیرم رو حقم تا. کنم معین رو خودم تکلیف باید من -
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 :گفتم بهش

 ؟آخه حقی چه بگو حداقل خدا رو تو پری وای -

 :گفت و کمرش به زد رو دستش پری

 ! کنهمی نگاهم داره پرو پرو بعد، خورده رو نازنینم کاکائوی شیر! خانه هرکول این شکم تو االن که حقی همین -

 همب مانهمعصو خطاکار هایبچه پسر عین که کردم نگاه بهش خنده با! شاهرخ این دست از! باال پرید ابروهام

 .زد زل

 :گفتم پری به و برداشتم ازش چشم. بود شده نمک با خیلی اشقیافه وویی

 ! نخورده شاهرخ آقا، کنیمی اشتباه داری پری -

 به رو. توئه دست که هم لیوان این، بفرما! برده رو لیوان اومده شاهرخ که گفت گوهر خود؟ نخورده رو چی چی -

 : گفت و کرد شاهرخ

 ...تو ولی! فرست لیدیز گفتن قدیم از؛ کردیمی دلیار به تعارف یه حداقل، رتس تو خاک -

 :داد ادامه و کرد نوچی نوچ

 ؟دلیار به دادی رو خالی لیوان نکشیدی خجالت -

؟! دادمی زدن حرف اجازه کسی به مگه ولی؛ کنهمی اشتباه داره که کنم حالی نفهم زبون پری این به کردم سعی

 :گفتم بهش کالفگی با

 ...کـ گوش؟ شده چی بگم من دیمی اجازه پری -

 .کردم رو رو چنار این دست جوریچه بگم من اول بذار، نوچ -
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 که کردم نگاه بهش خنده با! بود بلند زیادی قدش شاهرخ، پری گفتمی راست خب. خنده زیر زدم چنار گفت تا

 با پری. کردم جمع رو امخنده که رفت من به کمتر دوز با رو غره چشم همون. انداخت پری به بار مرگ نگاه یه

 :گفت خنده

 چسبوندی آمپر شد خودت نوبت شد چی، خندیدیمی من به خوب! شاهرخ آقا رمضون بارم یه شعبون بار یه -

 ؟من برادر

 ابجو در برسه نظر به خونسرد حال عین در و باشه تمسخرآمیز ممکن حد تا کردمی سعی که لحنی با شاهرخ

 :گفت پری

 از االح تا آبروریزی این با کردممی فکر منً  دوما! افتضاحت فارسی زبان این با نکن خراب رو المثلضرب اول -

 ؟چسبوندم آمپر کجا من سوماً. زمین تو باشی رفته باشی شده آب خجالت

 ...سوماً! بهتره تو فارسی زبان از خیلی، چه تو به! انداخته راه سوماً و دوماً و اول من برای، ببینم برو -

 :گفت و زد بدجنسی لبخند رسید که حرفش جایاین به

 ! رهمی در کوره از کی که کنهمی مشخص زمان -

 :گفت پری چشم در چشم و شد خم جلو به شده زیر هایچشم با شاهرخ

 ! دید خواهیم -

 :گفت و کرد رو کار همون متقابالً هم پری

 !  دید خواهیم -

 :گفت و گرفت صلهفا شاهرخ از بعد
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 !خواممی چی و چیه منظورم که کردم حالی گوهر به بود بدبختی هر با گفتممی داشتم -

 بر رو روش هم پری. کرد رو کاراین دربیاره رو پری حرص اینکه برای بودم مطمئن. خنده زیر زد بلند شاهرخ

 :گفت و گردوند

 !گرونه دندون خمیر نخند ایش -

 هب، بود اشطعمه به حمله آماده که شیری مثل شده ریز هایچشم با شاهرخ؟ بخنده تداش جرئت کی! خدا وای

 :گفت و انداخت باال ابرویی، پیروزمندانه نگاه با هم پری. کردمی نگاه پری

 . بشه حالیم من تا بیاره در اصول و ادا که بود بیچاره گوهر نوبت حاال، گفتممی داشتم خالصه -

 : داد ادامه و خندید

 به اشاره چشم با! )بعضیا چشم کوری به! دلیاری بخند خواست دلت قدرهرچه! مجازه خنده مورد یه این تو خب -

 (کرد شاهرخ

 سمت به نگاهم. کرد اشاره شاهرخ به و باال انداخت ابرو خنده با و نرفت رو از که رفتم پری به غره چشم یه

 :گفت و خندید پری. پری به دوختم و گرفتم ازش رو منگاه سریع! من به بود زده زل که شد کشیده شاهرخ

 ...کرد جوریاین آشپزخونه وسط دفعه یه، زنممی آزاد بوق همچنان من دید که گوهر وای -

 و فتگر باال کارتونی فیلم هایغول مثل رو هاشدست و کرد باد پر رو هاشلپ و نشوند ابرو به عمیقی اخم پری

 ببم یه مثل شاهرخ. نخندم تا گرفتم دهنم جلو رو دستم. کرد رفتن راه به شروع دونیمی چاله هایالت مثل

 :گفت خنده با پری. بود انفجار معرض در لحظه هر ساعتی

 کاوه به حرکاتش دیدن با! کرده هاهیوال عین رو خودش گوهر چرا گفتم خودم با دیدم که هم من، دیگه هیچی -

 رهق کیلو یه که شده کسایی مثل اشقیافه دیدم وقتی ولی؛ هرکوله اهرخش یاندازه به هم اون آخه، کردم شک
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 نقیبدع به عمارت این تو کسی آخه! شاهرخه که شد خبردار شستم فوری، دهنشون تو باشی کرده محلی قروت

 .نیست شاهرخ زهرماری برج و

 از تدس هم حالت مونه در. شد قایم من پشت و کشید خفیفی جیغ پری که برداشت خیز پری سمت به شاهرخ

 :داشتبرنمی زبونی بلبل

 ...نتونه عمر آخر تا الهی! بشه حناق الهی! خورده رو من شیر کی هر بشه کوفتش الهی -

 !پری کن بس -

 انگشت. بود شده سرخ سرخِ صورتش. کردیم نگاه، بود زده دادی همچین که شاهرخ به تعجب با پری و من

 :گفت و گرفت پری لویج تهدید ینشونه به رو اشاشاره

 ؟شد حالیت. زنیمی حرفی همچین که باشه آخرت بار -

 :گفت دلخوری و اخم با، نداشت شاهرخ از رو تند برخورد این توقع هم و بود شده شوکه هم که پری

 که خودت ولی! شدیمی پودر االن تا باید بود ساز کار من هاینفرین اگه نترس! داری دوست هم جونت چه -

 . وایسادی روم جلو گنده و مور و سُر ینیبمی

 نداشت حق. بهش دوختم رو دلخورم نگاه. بود تند زیادی العمل عکس این شوخی یه برای. بود پری با حق

 :گفت جدیت همون با شاهرخ. بزنه داد پری سر اینجوری

 !کن نظر اظهار بعد، زنیمی حرف داری کی به راجع بفهم اول -

 :گفت بهش و ایستاد شاهرخ لمقاب و آورد جوش پری

 !بگیره نفرینم کنممی دعا شد طور این که حاال اصالً؟ باشی کی عالی جناب! اوهو -
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 !نخوردم رو شیر اون من احمق -

 ؟بوده جن یا روح نکنه؟ بوده کی پس، نبودی تو اگه؟ آوردی گیر بچه هه -

 !بودم من -

 ارزش رشی لیوان یه. بودن برده سر رو امحوصله دیگه. شدن خیره بهم تعجب با و برگشتن سمتم به دوشون هر

 :گفت تعجب با پری. نداشت رو مجادله و بحث همه این

 ؟بودی تو دلیار -

 :گفتم و کردم نگاه بهشون عصبانیت با

 ....بـــ من آره! بزنه حرف آدم که دینمی امون -

 عمراً نهوگر خانومه سرکار برای که نداشتم غیب لمع. بخوره اون تا آوردم دلیار برای برداشتم رو شیر لیوان من -

 !خدا امون به نکن ولش صاحببی جور همین توئه برای چیزی اگه هم بعد به این از. زدممی دست بهش

 تموم از بعد. بود آمد و رفت در شاهرخ و من بین نگاهش و باز علیصدر غار عین دهنش مدت این تموم پری

 :گفت موذی لحن با شاهرخ حرف شدن

 ؟ببری شیرکاکائو دلیار برای خواستی که بود کرده عود شما بازی جنتلمن چرا وقت اون -

 بودم فهمیده سرشارم هوشِ با من. بود شده عاجز دادن جواب از انگار، کشید موهاش تو دستی کالفه شاهرخ

 :گفت و کرد پری به رو. بده انجام رو حرکت این، ناراحته یا عصبانی وقتی که عادتشه شاهرخ که

 راستش... خب... خب -

 :گفت خنده با پری
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 ؟!خب -

 هول وادبخ ایساده مسئله همچین یه برای کردمنمی فکر وقت هیچ. کردم نگاه اشپاچگیدست این به لبخند با

 :گفتم و کردم پری به رو. بشه

 لطف کیاراد جناب. شدم وریج همین هم موقع اون. دونیمی، شممی ناراحت و عصبانی وقتی رو من حال که تو -

 ! همین. بشه بهتر حالم تا آوردن رو شیرکاکائو لیوان اون من برای کردن

 خنده با پری. کنم شکافی کالبد پری برای بخوام جزء به جزء نداشتلزومی خب ولی؛ نبود همین اشهمه البته

 :گفت لب زیر ایشده مهار

 ؟!کیاراد جناب -

 :گفت شاهرخ به رو و نرفت رو از که پهلوش به زدم آروم

 ؟شده نیازمند جوان ارباب کمک به جوان بانوی که افتاده اتفاقی چه خب -

 :داد ادامه و انداخت باال ابرویی پری ولی؛ کرد عمیقی اخم شاهرخ

 ؟شده پایین باال فشارش دلیار که کردی کارچی بگو یاال -

 نهک باز دهن زمین خواستمی دلم که هم من. انداخت پری به وحشتناکی نگاه و شد سفید و سرخ، پرو شاهرخِ

 :گفت و خندید تا دو ما قیافه به پری. بود نگفته حرف عالم یه توش پری لحن! ببلعه رو من

 !منحرفه ذهنتون شما! نگفتم چیزی که من! کن شوننگاه! بابا خب خیلی -

 :رفت هوا به جیغش که گرفتم نیشگون یه پهلوش از و رفتم

 ؟دلبندم گرفتی ضمر اوی -
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 :گفتم گوشش در

 ؟زنیمی حرف قدرچه دیگه بسه. نیست هم کن ول، گرفته رو عالیجناب که فعالً -

 :داد رو جوابم آروم من گوش در متقابالً هم پری

 ! خانوم دلیار مونده هنوز -

 :گفت و رفت شاهرخ نزدیک، من زده بهت هایچشم دربرابر

 به کن عیس. بشه بهتر حالش تا دننمی شیرکاکائو بده حالش که کسی برای هک بدونی باید! عالیحضرت شما -

 .بپذیر من از رو خواهرانه نصیحت این. پسرم بگیری یاد زندگی درس کم یه محاسبات و فرمول همه اون جای

 وینبا برای کن دم بابونه یا گاوزبون گل برو، اومد پیش برات هندی فیلم هایسکانس همچین یه هم باز اگه

 خودت بعد و کنه درست بگو گوهر به، طوره همین مطمئنم %055 که نداری رو کاری همچین عرضه اگه؛ جوان

 تنشکس و قاف قله تا خودت رفتن و تالش نتیجه اشهمه بگو پرنسس دست بده رو لیوان برو سوپرمن مثل

 !بدی سفارش دوغ با چلوکباب براش بری بعد دفعه اینکه نه؛ بوده سر دو دیو شاخ

 هایحرف تا شاهرخ. آوردمی روش به رو شاهرخ کار داشت دقیقاً. بودم شده عصبانی هم، بود گرفته امخنده هم

 پشت خنده با پری. کرد فرار خروجی در سمت به و کشید جیغی هم پری. گذاشت پری دنبال، شد تموم پری

 :گفت شاهرخ به و کرد نگاه و سرش

 ...بـ بهم دستت عمراً هه -

 زمان هم. دیدممی که من ولی؛ رهمی کجا داره که دیدنمی پری. کردممی نگاه پری به شده گرد هایچشم با من

 :گفتیم هم با شاهرخ و من

 ! وایسا پری -
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 و نکرد توجهی پری ولی؛ کردمی فرار در سمت به هم پری و شدنمی وارد اصلی در از داشتن سروش و سپهر

 شجالبی. شدن زمین پخش ما چشم جلوی دوشون هر و بیچاره سپهر به خورد حکمم پری. شدمی باید آنچه شد

 کنه حفظ رو پری و خودش تعادل خواستمی که سپهر؛ خورد سپهر به محکم پری وقتی که بود این به

 !«ابوالفضل یا:»گفت بلندی نسبتاً صدای با و نخوره زمین پری تا کرد قفل پری کمر دور رو هاشدست

 لیاص سالن کف هایسنگ روی موقعیتم به توجه بدون و رفت هوا به امخنده شلیک شنیدم رو این تا من وای

 قصد رانگا و زمین رو بودند افتاده که دوتا اون به افتادمی نگاهم که لحظه هر. کردم خندیدن به شروع و نشستم

 مثل که شاهرخ. کردنمی زده فلک دوتا اون به کمکی هیچ کس هیچ. شدمی بیشتر امخنده، نداشتن هم شدن بلند

 و بود داده تکیه ستون به رو پیشونیش و بود نشده پهن زمین کف من مثل اون که تفاوت این با؛ بود من

 . خندیدمی

، الهی. کردمی شوننگاه شده گرد هایچشم با، زدن جرقه و خوردن هم به هااون وقتی از که هم بیچاره سروش

 .بود شده وارد شوک بهش

 شنپوزی اون توی موندن بیشتر اون بر عالوه و رسهنمی دادشون به کس هیچ دیدن اینکه از بعد هابدبخت اون

. شدن لندب بود بدبختی هر با، گمنمی رو اشبقیه دیگه... و بیاد رجیم شیطون که بود ممکن و نبود صالح به زیاد

 پرس پهرس بدبخت شاید که رسیدنمی فکرش به. بشه بلند نداشت قصد که بود حالش به خوش زیاد پری البته

 دوم دور برای رفتم و کشیدم عمیق نفس یه. اومدنمی باال نفسم وای. خندیدممی صدابی چنانهم من. باشه شده

 و رفت دوتا اون طرف به که دیدم رو شاهرخ. خندیدممی صدابی و بودم گذاشته زانوهام روی رو سرم. هامخنده

 :گفت ایشده مهار خنده با و کرد دراز سپهر طرف به رو دستش

 ؟ جان سپهر خوبی -

 :گفت شاهرخ به و کرد مرتب رو اسپرتش کت و شد بلند اخم با و کرد رد رو شاهرخ دست سپهر

 !باش نداشته من حال به کاری. برس اتخنده به شما -
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 :گفت شیطون و نذاشت کم هم شاهرخ

 ! بهاریه شما هوای و حال که معلومه -

 خواسته خدا از هم پری که کرد دراز پری سمت به رو دستش عوضش در، نگفت هیچی و شد سرخ سپهر

. کردممی نگا رومروبه صحنه به خنده با و بودم نشسته زمین روی چنانهم من. شد بلند آروم و گرفت رو دستش

 :گفت سپهر به زده خجالت پری. کنم عوضش هیچی با نبودم حاضر و بود اومده گیرم مجانی فیلم

 .شد شاهرخ تقصیر اشهمه. نبود حواسم سپهر آقا ببخشید -

 :گفت پری به متشخص و مؤدب خیلی سپهر

 .میاد پیش باالخره، کنممی خواهش -

 :گفت خنده با بود شده شیطون همه این چی تاثیر تحت دونمنمی که شاهرخ

 .شد خیر سبب من کار خوبه حاال. آمدها"پیش" این از باشه تا -

 باال ابرویی شیطون شاهرخ امّا؛ کردمی نگاه شاهرخ به چپ چپ که سپهر! ویبره رو رفتم دوباره من وای

 زیچی قرصی کردممی فکر، بودم ندیده رو بود شده درنده شیر مثل که پیش دقیقه چند اگه. خندید و انداخت

 فک شدی پهن ماست عین که تو ودخ آخه بگه خودم به نیست یکی. زنهمی شنگول اینجوری که کرده مصرف

 ؟زنیمی رو برچسب این شاهرخ به داری که زدی چیزی مگه جویمی رو زمین داری خنده از و زمین

 دلبخن با که دیدم رو شاهرخ و کردم بلند رو سرم. کردم حس سرم باالی رو کسی حضور که بود زانوم رو سرم

 خوشم شاهرخ این از. بود شده ناپدید سردیش و غرور حصار. نبود همیشه شاهرخ، شاهرخ امروز. کنهمی نگاهم

 .دادمی آرامش بهم مهربونش نگاه؛ اومدمی

 :گفت بهم محوش لبخند همون با، نشست زمین روی و زد زانو جلوم که بودم خیره بهش جور همون
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 ؟خانوم کنیمی فکر چی به -

 همون زا گفتممی؟ شهمی کشیده سمتت به همنگا مدام که گرفتم درمونبی درد گفتممی؟ بهش گفتممی چی

 خودم به که جنگممی خودم با دارم اشهمه گفتممی؟ لرزیده دلم خواستی معذرت ازم همه جلوی که ایلحظه

 ترواضح تیحقیق هر از که گهمی بهم شهمی ترتند دیدنت با که قلبم یلحظه هر تپش ولی؛ نیست هیچی بفهمونم

 ؟ترهنشیری رویایی هر از و

 :گفتم و زدم لبخندی زور به

 !هیچی -

 :گفت بود شده ترعمیق که لبخندی با و هامچشم به زد زل گیرانهمچ نگاهی با

 ؟مطمئنی -

 :گفتم و دادم تکون رو سرم هابچه عین

 !اوهوم -

 :گفت منم به و شد بلند و کرد ایخنده تک

 .کنیمی لرز سرده زمین؛ شو بلند -

 هم طرفی از ولی؛ بگیرم رو دستش خواستمنمی. کرد دراز سمتم به رو دستش رفشح این دنبال به و

 :گفتم شوخی با و نشوندم چهره به لبخند همین برای، کنم ضایعش خواستمنمی

 .بایستم خودم پای روی تونممی خودم دیگه ولی؛ شدم زمین پخش جوری این خنده خاطر به درسته -
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 مفهمید تازه! آخ؛ گرفتم کمرم به رو دستم شدن بلند محض به. شدم لندب زمین روی از حرف این گفتن با

 :گفت نگرانی با شاهرخ. کردمی درد کمرم و پا هایاستخون، بوده سرد قدرچه سالن کف هایسنگ

 ؟!خوبی -

 .کنهمی درد یکم کمرم فقط آره -

 ؟سرد و سفت زمین رو شینهمی کی آخه، تو دست از اوف -

 :گفتم و زدم جونی کم لبخند

 !من -

 کجنگول یاد دوباره دیدمش تا. اومدمی ما سمت بهآرومی به سروش و سپهر سر پشت که افتاد پری به نگاهم

 هک بودم شوناومدن گرنظاره لبخند همون با. شد شل نیشم خودش قول به و افتادم پیشش لحظه چند بازی

 :کردم حس گوشم نزدیک رو شاهرخ صدای

 ؟خندیمی اشهمه که فکرته تو چی ریزه خاله -

! ابهن حس یه! خوشگله هست که چیزی هر عشق. بود پری و سپهر پیش اشهمه ذهنم و نبودم عالم این تو اصالً

 عقب به گاهی از هر سپهر. کنهمی غرق خودش تو رو وجودت کل کم کم و جوشهمی قلبت توی چشمه مثل

 چشم که حالی در لبخند با. انداختمی زیر به سر محجوبانه پری و دادمی پری تحویل زیبایی لبخند و گشتبرمی

 ولی؛ بخوره دوتا اون هوای و حال به کردممی فکر که کردم زمزمه رو شعری لب زیر داشتمنمی بر تا دو اون از

 !بشه ماجراهایی چه باعث بیت دو همین ممکنه که کردمنمی رو فکرش هرگز

 ام تو چشم یشده غارت فاصله کزین من»  -

 ؟کنم چه کارم و سر افتد تو دیدار به چون
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 است مشغول من دل هایتمژه با یک به یک

 «؟کنم چه نشمارم را قفسم هایمیله

؛ کردم گاهن بقیه به. شد چشم تو چشم باهام و کرد بلند رو سرش پری دفعه یه که کردممی نگاه بهشون لبخند با

 ریپ برای هوایی ـوسـ بـ یه و گرفتم لبم جلو رو دستم. دمز شیطونی لبخند. نبود من به حواسش کسی

 .انداخت پایین رو سرش دوباره و شد گرد هاشچشم، دید که رو حرکتم این پری. فرستادم

 یسانت چند در شاهرخ برزخی قیافه با و برگردوندم رو صورتم لبخند با. کشهمی خجالت هم من از حتی الهی

 هایرگ و زدمی سرخی به هاشچشم سفیدی. شد جمع عصبانیتش خاطر هب لبخندم. شدم روروبه صورتم

 که بود اجاین جالب و خوردمی صورتم به عصبانیتش از داغ هاینفس. بود زده بیرون عصبانیت خاطر به صورتش

 .دونستمنمی رو ناگهانی رفتار تغییر این دلیل حتی من

 :گفتم آروم و دادم قورت زحمت به رو دهنم آب

 ؟شده یزیچ -

 :گفت اششده کلید هایدندون بین از

 ! متاسفم برات -

 ولی ؛لرزید دلم و بستم یخ نگاهش سردی از. انداخت بهم سردی نگاه و گرفت فاصله ازم حرفش این گفتن با

 هب اخم با و زد پوزخندی که کردم نگاهش زده بهت! نگاه این از ترسیدممی. دادنمی بهم خوبی حس لرزش این

 رسپه صدای که کردممی فکر شاهرخ رفتار این به و پایین انداختم رو سرم ناراحت. رفت هااین سپهر سمت

 رو شدست، نبود پیشش دقیقه چند خجالت از اثری دیگه که سپهر. بشه جلب سمتشون به توجهم شد باعث

 :گفت و انداخت شاهرخ یشونه روی
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 ؟ارباب چطوره هوات و حال -

 ! طوفانی -

 فوق صدای با شاهرخ. انداختم پایین رو سرم که کردن من به نگاه یه بعد و کردن نگاه بهش عجبت با همه

 :گفت سپهر به جدی و سرد العاده

 .دارم کارت اتاقم بیا -

 و جبمتع سپهر. رفت عمارت غربی ضلع سمت به راست یک، بشنوه جوابی تا نایستاد حرفش این گفتن با

 :گفت و کرد نگاه سروش به مشکوک

 ؟شد چش این یهویی -

 :گفت و داد تکون ندونستن ینشونه به سری و انداخت باال ایشونه سروش

 .دونمنمی -

 .داداش فعالً پیشش برم من -

 .فعالً. داره کارش شاهرخ اینکه مثل، محمد پیش برم باید هم من، برو باشه -

 :گفت و رسوند بهم رو خودش پری. شدن جدا همدیگه از و کردن من به نگاهی دوشون هر

 ؟دفعه یه شد چی دلیار -

 :گفتم بهش، بود پایین سرم که جور همون و دادم فرو رو بغضم

 !هیچی -
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 اینجوری تو برای داشت که پیشه ساعت نیم شاهرخ همون این؟ کنه جوری این هیچی برای شهمی مگه -

 ؟هان؟ نکنم نفرین من که کشیدمی عربده

. کنهبش بغضم بود ممکن لحظه هر و بود شده جمع هامچشم تو اشک. رسیدمی نظر به عصبی کمی پری صدای

 :گفتم پری سوال جواب در

 از برو یکنجکاو قدراین اگه. نیست مهم اصالً برام، افتاده کیاراد جناب برای اتفاقی چه دونمنمی من. نیست نه -

 .چشه بپرس خودش

 رو نم تونستمی خودم کوچولوی عسل فقط االن. گرفتم پیش در غربی ضلع سمت به رو راهم و گفتم رو این

 ادامه ور بحث که بودم ممنونش قدرچه من و نگفت چیزی امّا؛ کردمی نگاه رفتنم به تعجب با پری. کنه آروم یکم

 .نداده

 کردممی فکر چی هر...اه؟ کردم کارچی مگه؟ متاسفم گفت چی برای؟ کرد رو کار این شاهرخ که شد چی یعنی

 خواستم که همین و رسوندم عسل اتاق در پشت به رو خودم مشوش افکاری با. رسیدممی نتیجه به مترک

. بود فاصله در تا 3 اندازه به فقط عسل اتاق و اتاق اون بین. رسید گوش به هااتاق از یکی از صدایی بشم واردش

 بودن تهنبس کامالً رو اتاق در که بود نای به خوبیش. رسیدمی گوش به نفر دو مکالمه صدای. شدم نزدیکش آروم

 درقاین واقع در؛ نبودم کنجکاو اصالً. هستن سپهر و شاهرخ بودم مطمئن. گنمی چی دارن که فهمید شدمی و

 در تپش از خواستم خیالبی. زنهمی حرفی چه و کنهمی کارچی شاهرخ نبود مهم برام دیگه که بودم شده ناراحت

 . کردم مکث سپهر زبون از خودم اسم نشنید با که کنار برم

 ؟دونهمی دلیار: سپهر

 ؟بدونه باید چی برای، نه: شاهرخ

 ؟نگفتی بهش تو یعنی -
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 ؟کنیمی تکرار هی چرا دیگه. گرفتی هم جوابت پرسیدی بار یه اه -

 ؟نداری اعصاب انگار چته -

 ؟بگی بهم رو هاهمین اومدی. ندارم حوصله! سپهر بردار سرم از دست -

 .باش خودت مواظب بیشتر بگم بهت اومدم، نه -

 ؟نخورم سرما بپوشم بیشتر لباس؟ کنم کارچی هه -

 چرا؛ نبش مستقر بغلی ساختمون تو هابچه از تا چند بذار گفتم بهت بار چند! کنار بذار رو دندگی یه شاهرخ -

 ؟دینمی گوش

 ؟ادمی بدم باشم نظر زیر که این ازبفهمی خواینمی چرا تو -

 ؟خطره در جونت بفهمی خواینمی چرا تو -

 ! ترسمنمی مردن از من -

 ؟کنیمی زندگی جااین تو فقط مگه. نیستی خودت فقط بحث، احمق -

 .کنممی محافظت ازشون وجودم یهمه با خودم -

 !خری خیلی -

 .داری لطف -

 مهض رو قبلی اتفاق هنوز ذهنم و بودم شده متعجب من ولی؛ بود شده برقرار شون دو هر بین نسبی سکوت

 ؟خطره در جونمون یعنی؟ خطره در جونش چی برای؟ چی یعنی. شد واردش دیگه افکار سری یه نکرده

 :کرد پاره رو افکارم یرشته شاهرخ صدای
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 ؟بدم بهت رو مدارک؟ هستی کی تا -

 مونزیادی تعداد هم دفعه این. مدناو در آب از زرنگ خیلی، برگردم دوباره فردا باید. نکن هم فکرش اصالً نه -

 .داریم نفوذی مطمئنم واقع در...کنممی فکر من! عصبانیه خیلی سرهنگ. شدن شهید

 ؟طورچه -

 روی که بود تیر بارون ثانیه چند عرض در ولی؛ رسیدیم هم هدف نزدیکی تا رفتمی پیش خوبی به چیز همه -

 .دبیا پیش چی قراره نیست معلوم وگرنه کنیم پیدا رو ائنخ آشغال اون زودتر هرچه باید. باریدمی سرمون

 .گذشته ماه 0؟ کنم صبر باید کی تا من -

 .دهمی بهت رو اطالعات یهمه روز چند درعرض، پیمان به بده خب -

 .برگردی تا کنممی صبر، ندارم اعتماد خودت جز کس هیچ به -

 به نا سیاه اهریمن داخلی وضع که دادن خبر هاوسجاس، رفتمی یادم داشت راستی آها! تو دست از اوف -

 .سامانه

 :گفت و شد شادکمی شاهرخ صدای تن

 .دادی خوب خبر یه باالخره -

 .جناب نیست خوب هم خیلی -

 ؟خب -

 شدنبال و بوده کی فرد اون دونننمی هنوز. رفته در و کرده ـیانـت خــ بهشون افرادشون از یکی رسیده خبر -

 .سیمرغه فعالً هااون لیاص هدف. هستن
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 ؟کاره ـیانـت خــ فرد همون سیمرغ؟ کرده خیانتی چه -

 کل شده باعث بوده که کسی هر، بوده که چی هر دونممی رو این فقط. نیست مشخص هیچی هنوز! آره -

 .بریزه بهم تشکیالتشون و سیستم

 :گفت سپهر به هدفع یه که بودم کرده تعجب سکوتش از. نشد بلند شاهرخ جانب از صدایی

 ؟شدن ضعیف یعنی -

 ...رقابته بحث االن! نه ضعیف ولی چرا متشنج -

 :گفت و گرفت رو سپهر حرف دنبال شاهرخ

 ! سیمرغ کردن پیدا برای هااون و ما بین رقابت -

. رسیمب شوناصلی یسردسته به تونیممی، کنیم دستگیر و متالشی رو کوچیک یمجموعه این بشه اگه آره -

 .بدیم قرار درجریان دوباره رو مختومه یپرونده بشه وقت اون یدشا

 ! امیدوارم -

 ...برم باید کم کم دیگه من؟ نداری کاری. میشه درست چیز همه بخواد خدا اگه -

 امپ دفعه یه که شدم دور در از عقب عقب. نبود جایز من موندن دیگه! اوه. بودم کرده حبس امسینه تو رو نفسم

 :گفت سپهر به که اومد شاهرخ صدای! دیوار به خورد و دیوار کنار گلدون هب کرد گیر

 ؟شنیدی هم تو -

 ؟ رو چی -

 . کنم نگاه برم کن صبر -
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 ردمک فکر خودم با. گذاشتم فرار به پا و کردم قرض هم دیگه دوتا داشتم پا تا دو گفت رو این اینکه محض به

 شتپ و رفتم بیاد بیرون اتاق از اینکه از قبل. شهمی حضورم توجهم پام صدای از برم هاپله سمت به االن اگه

 یوقت. انداخت راهرو سمت دو هر به نگاهی و بیرون اومد شاهرخ دیدم که کردم نگاه یواشکی. شدم پنهون دیوار

 یاپ با و آوردم در رو هامکفش! پوف دادم بیرون رو نفسم. برگشت اتاق به دوباره نیست جااون کسی دید که

 .بود کرده داغ ناگهانی اتفاقات همه این هجوم از مغزم. کردممی فرار داشتم آره. کردم دویدن به شروع برهنه

 سادهوای فالگوش که فهمیدمی مطمئنم، دیدمی رو من شاهرخ و رفتممی جااون اگه. نرفتم هم عسل اتاق به حتی

 در به رو امتکیه. زدممی نفس نفس دویدن خاطر به. کردم قفل رو در و رسوندم اتاقم به رو خودم دو با. بودم

 ولی؛ کنم متمرکز رو ذهنم کردم سعی و بستم رو هامچشم. نشستم زمین روی و خوردم سر جا همون و دادم

 بهم رو چیزی چه باید شاهرخ؟ دونستممی رو چی باید من. رفتمی رژه مغزم تو بدجور دوتا اون هایحرف

 ...اون نکنه؟ است کارهچی اون مگه؟ خطره در شاهرخ جون چرا؟ خطره در مونجون اچر؟ نگفته که گفتهمی

 دکترای برای داره گفت؛ مهندسه که گفت خودش پری! نداشت امکان! نه! بیرون زد هامچشم کردم که فکری از

 ؟چیه اشهدرج اصالً؟ نداره فرم لباس چرا خب. جاست همین هاوقت بیشتر که اون اصالً. خونهمی معماری

 ینکها فکر از. نداشتم ایکننده قانع جواب هیچ بود ذهنم تو که هاییسوال برای. گرفتم هامدست بین رو سرم

 .بودم گرفته استرس هم، بود شده راحت خیالم هم جورایی یه. بود شده دگرگون حالم باشه پلیس شاهرخ

 ...که بود این هم بدترینش ولی؛ کرد اعتماد بهش شدمی که بود این حداقلش

 که چیزی به شدمی مگه ولی؛ نکنم فکر بهش حداقل یعنی...نکنم فکر بهش کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 ؟نکنم فکر گرفت ازم رو امخانواده و کرد تباه رو زندگیم

؟ همیاس چه دیگه سیاه اهریمن وویی! یافتم آها. کنم فکر دیگه چیز یه به تا کردم رو تالشم تمام همیشه مثل

 ییعن! بکن رو فکرش وای؟ گذاشتناسمی همچین بدبخت اون روی چرا پس؟ نیست پرنده اسم مگه سیمرغ

 لیسپ سپهر که کردمنمی هم فکرش! پلیسه که بود نگفته حاال تا، بود مرموزی آدم عجب شاهرخ؟ کرده کارچی
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! بوده سپهر منظورش پس هپلیس آقا دست بدیش خوایمی گفت که روز اون پس( گرفت امخنده) وای. باشه

 ..........مــ مثل! هستا هیجانی خیلی هم باشه پلیس عشقت! پری حال به خوش الهی

 : اسم یه به رسممی فقط آخرش کنم فکر که هم هرچی به ولی؛ کنم منحرف رو ذهنم خواستممی مرگم خبر، اه

 ! «شاهرخ »

 .بود همین آرامشم راه تنها. بخونم ازنم و بگیرم وضو تا رفتم و شدم بلند زمین روی از کالفه

 مازمن گریه با. بودن کرده باز رو خودشون راه هاماشک. ترکید بغضم کردم نیت که همین و کردم پهن رو سجاده

 .خوندم رو

 مه شاید؛ دونستمنمی رو اشک همه این دلیل. گرفت بیشتری شدت هاماشک گذاشتم سجده به سر وقتی

، دارم اهرخش به حسی که کنم قبول خواستمنمی، بود همین درستش آره. کنم قبولش خواستمنمی و دونستممی

 .زده جوونه دلم تو عشقش گل که کنم قبول خواستمنمی

 :گفتم دلم تو و زدم زار

 تو؟ عاشقی به چه رو من اصالً؟ شد عاشق دفعه یه شهمی مگه؟ جونم به انداختی که بود آتیشی چه این خدایا -

 این اصالً؟ کردی گیرمگریبان رو حس این چرا. ندارم شدن عاشق حق من، تونمنمی من دونیمی خودت که

 ؟نه یا عاشقیه حس

 !کن کمکم خودت خدایا! نداره امکان! شهنمی

 بود افتاده اطرافم جور وا جور هایاتفاق قدراین. کردمی درد بدجور سرم. کردم جمع رو سجاده و بوسیدم رو مهر

؛ شدمی کشیده شاهرخ و سپهر هایحرف سمت به ذهنم لحظه یه. کنم فکر شونکدوم به تمدونسنمی که
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 و ومر پیش بدبختی و خودم به بعدش. کرد جوریاین دفعه یه چرا که شاهرخ رفتار فکر تو رفتممی بعد یلحظه

 .دادمی عذاب رو من داشت که عجیبی حس این

 یه. دمآور بیرون رو بودم گذاشته عسلی کشوی توی که رو شیبخ آرام قرص و رفتم تخت کنار عسلی سمت به

 به نیاز فقط من االن ولی؛ کنم استفاده ازش بینممی کابوس وقتی فقط بودم داده قول کاوه به؛ کردم بهش نگاه

 روی. دادم قورت آب بدون و برداشتم رو هاقرص از تا دو فکر بدون. داشتم دغدغه بدون خواب و آرامش یکم

 نگینس هامپلک کی نفهمیدم که کردم فکر مختلف چیزهای به قدراون. شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تختم

 .رفتم فرو عمیقی خواب به و شد

*** 

 :دوازدهم فصل

 نفر چند صدای. نداشتم کنم باز رو هامچشم کهاین حال ولی؛ زنهمی صورتم به محکم داره کسی کردم حس

 هی انگار ولی؛ کنم باز رو هامچشم کردم سعی. کردنمی صدا نگرانی با رو اسمم داشتن، اومدمی سرم باالی

 :شدمی ترواضح برام اطرافم صداهای. بودن کرده آویزون هامپلک به کیلویی صد یوزنه

 !کن باز رو هاتچشم جونم دلیار؟ دلیار: پری

 به. ودمب نخوابیده که بود سال یه انگار؛ دبو شده چم دونمنمی واقعاً. بدم تکون رو هامپلک تونستم سختی به

 :گفت عجیبی شوق با پری، خوردم تکون اینکه محض

 .اومد هوش به دلیار بیا کاوه؟ کاوه -

 صدای. بود کرده پر رو فضا همه عطرش بوی. رسید گوش به اتاق در بلندی هایگام صدای پری حرف دنبال به

 :گفت که شنیدم رو نگرانش
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 .کن باز رو هاتچشم؟ شنویمی رو دامص دلیار؟ دلیار -

 این از. دیدم صورتم از نزدیکی فاصله در رو کاوه صورت، کردم باز رو هامچشمآرومی به و کردم رو تالشم همه

 .شد گشاد ممکن سایز آخرین تا هامچشم دفعه یه و کردم هول اشنزدیکی

 :گفت و برگشت سمتم به دلخوری با. زد موهاش به چنگی و عقب برد رو سرش، شدم هول که فهمید

 .مردیممی داشتیم نگرانی از ما یهمه؟ دلیار کردی رو کار این چرا -

 کار چی من مگه دونمنمی. زنهمی غریب و عجیب هایحرف شاهرخ مثل که هم این. کردم نگاه بهش تعجب با

 ؟یکرد رو کار این چرا گهمی یکی اون، متاسفم برات گهمی میاد یکی که کردم

 در چارچوب تو شاهرخ قامت و باز بدی صدای با اتاق در دفعه یه که بدم رو کاوه جواب تا کردم باز رو دهنم

 دمق تا دو با. بودم ترسیده ازش خیلی. زدمی نفس نفس و بود شده کبود عصبانیت از صورتش. شد نمایان

 دونمنمی. کرد سد رو راهش جورایی هی و انداخت شاهرخ جلوی رو خودش کاوه. رسوند تختم کنار به رو خودش

 :گفت شاهرخ به آرامش با. بود شده نگران هم کاوه هایچشم ولی؛ چرا

 ...االن، شاهرخ ببین -

 :زد فریاد خشم با و ترکید بمب مثل شاهرخ دفعه یه

 !کنار برو. بشنوم ازت کلمه یه خوامنمی حتی کاوه -

 :گفت و گرفت رو شاهرخ بازوی، بود شده عصبانی که هم کاوه. زد کنار محکم رو کاوه حرفش این گفتن با و

 .نیست وقتش االن گممی بهت -

 .شهنمی بد که تو برای، وقتشه کی که کنی تکلیف تعیین من برای خوادنمی تو هه -
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 االن بودم مطمئن که بود عصبانی قدراون. برگشت سمتم به شاهرخ. کردمی نگاه بهش خشم و تعجب با کاوه

 گاهن وقتی، بودم ترسیده خیلی دعوا شروع همون از که من. کنه خفه هاشدست با رو آدم لشکر یه تونستمی

 چهار فریادش صدای با که شدم خیره بهش و دادم قورت زحمت به رو دهنم آب. زدم رو سکته افتاد بهم شاهرخ

 :گفت و گرفت محکم رو هامشونه و کرد حمله سمتم به خشم با. لرزید بدنم ستون

 ؟هان؟ کردی تو که بود غلطی چه این -

 ضعف خودم از بخوام که نبود وقتش االن، نه ولی؛ بستم رو هامچشم ترس از که گفت بلند قدراون رو هان

 :گفتم عادی لحن با و بشم مسلط خودم به کردم سعی همین برای. بدم نشون

 .بدم توضیح بخوام که نکردم اهیاشتب کار هیچ من! زنیدمی حرف چی مورد در فهممنمی من -

 سنف نفس خشم از که حالی در. شدمی خرد هاشدست تو داشت هامشونه. بیام پایین تخت از که کرد مجبورم

 :گفت اششده کلید هایدندون بین از، زدمی

 .زدینفهمی به رو خودت یا باشی دونممی بعید کهنفهمی یا -

 مخش با. االنش رفتار از هم این، صبحش رفتار از اون، بگه بهم خوادمی دلش هرچی نداشت حق. شدم عصبانی

 :گفتم بهش

 .کنار شیدبک رو دستتون. بدم توضیح شما برای بخوام که نداره دلیلی نکردم کاری وقتی. کنید صحبت درست -

 تاجِ به ممحک چپم سمت بازوی و دادم دست از رو تعادلم که جوری. کرد ول محکم رو من، حرفم این گفتن با

. شدم خیره بهش خشم با و گذاشتم بازوم روی رو راستم دست. پیچید بدنم تو بدی درد و خورد تخت باالی

 شمخ با چون نداشت دووم هم ثانیه یه حتی حس این ولی؛ دیدم هاشچشم تو رو پشیمونی لحظه یه برای فقط

 :گفت بهم
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 ...کجا من و کجا دخترگدا تو اصالً. بزنم دست بهت بخوام که نمیاد خوشم خیلی من -

 :شد بلند کاوه داد صدای دفعه یه

 !شاهرخ کن بس -

 تو همب قدراین بخواد نکرده کار برای دادمنمی اجازه. نبود گریه وقت االن ولی؛ بود نشسته گلوم تو بدی بغض

 :گفتم و وایسادم روشروبه، داشتم سراغ خودم از کمتر که عصبانیتی با. کنه هین

 دنیا مال و برق و زرق که تویی، پادشاه توی به دارم شرف بار صد گدا منِ ولی. گدام من گیمی استر آره -

 هک این با؟ چی تو امّا شهمی سرم حروم و حالل عوضش در ولی؛ ندارم پولی هیچ دنیا این تو من اگه. کرده کورت

 دیمی اجازه خودت به که ارزشهبی برات هاچیز این قدراون ولی، نامحرمی تو که کردم یادآوری بهت بار صدهزار

 دمبو اسیرشون که هاییگرگ اون با تو من نظر از دونیمی. کنی تجاوز کرده تعیین برات خدا که مرزی و حد از

 ...هو آدم یه تو. نداری فرقی هیچ

 !شو خفه! شو خفه -

 به دستش برخورد منتظر لحظه هر. بستم رو هامچشم و زدم پوزخندی. بزنه سیلی بهم که برد باال رو دستش

 :کردم باز رو هامچشم ضعیفی صدای با که بودم صورتم

 ؟خبره چه جا این -

. کردم تعجب، کردمی نگاه ما به وحشت با و بود ایستاده اتاق در نزدیک پریده رنگی با که جون نوشین دیدن با

 گاهن جون نوشین به تعجب با هم اون و بود مونده معلق هوا تو دستش که شد کشیده شاهرخ سمت به نگاهم

 . کردمی

 :گفت آروم جون نوشین. بودن مواظبش و بودن گرفته رو جون نوشین هایدست، خدمتکارها از تا دو



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 388 

 ؟کردیمی کارچی داشتی شاهرخ -

 :گفت و کرد فرو موهاش تو بزنه سیلی بهم باهاش خواستمی که رو دستی همون شاهرخ

 .مامان هیچی -

 رفتنش راه روی تعادلی و نبود خوب حالش اصالً. رفت شاهرخ سمت به و برداشت قدم آروم آروم ونج نوشین

 جونی کم صدای با و وایساد شاهرخ رویروبه و رفت. نخوره زمین که بودن مواظبش مدام خدمتکارها. نداشت

 :گفت

 دهز حرفی وقتی تا؟ کردم بزرگت جوری این من. تو و دونممی من بگی دخترم به بخوای ترنازک گل از شاهرخ -

 ؟هان ؟کرد حل رو مشکالت شهمی جوری چه، نشه

 :گفت و برگشت سمتم به جون نوشین. انداخت پایین رو سرش و نگفت چیزی شاهرخ

 ؟خوبی تو دخترم -

 :گفتم و گرفتم رو هاشدست

 .برممی اتاقتون تا رو شما من بیاین؟ جااین اومدید شما چرا. جون نوشین خوبم -

 ...دخـ خوبم من -

 گاهن بهش وحشت با. افتاد بغلم تو و شد بسته هاشچشم دیدم دفعه یه که بود نکرده تموم رو اشجمله هنوز

 :زدممی صداش نگرانی با. نخوریم زمین تا گرفتمش محکم و کردم

 .بدید جواب خدا رو تو جون نوشین؟ جون نوشین -
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 به. خوابوندم تختم روی رو جون نوشین هم با و اومد من سمت به هعجل با هم پری. گرفتمی امگریه داشت

 :گفتم بغض با و کردم نگاه شاهرخ

 .کن کاری یه خدا رو تو شاهرخ -

 و دکر بلند تخت روی از رو جون نوشین حرکت یه با و شد نزدیک تخت به، بود اومده خودش به تازه که شاهرخ

 :گفت کاوه به رفتمی اتاق رونبی سمت به که جور همون. گرفت هاشدست رو

 .بیاد وحدانی دکتر بزن زنگ -

 به شروع هاماشک و نشستم تخت روی. نداشت رو وزنم تحمل زانوهام. رفت بیرون اتاق از و گفت رو این

 تخت روی کنارم پری. منم، افتاد جون نوشین برای که اتفاقی این مقصر که کردممی احساس. کرد باریدن

 :گفت و امشونه روی گذاشت رو دستش و نشست

 .شهمی خوب حالش، نیست چیزی. افتاده فشارشون دوباره حتماً، دلیار نباش نگران -

 .شدنمی بد جون نوشین حال کردیمنمی دعوا اگه. منم مقصر کنممی فکر اشهمه پری -

 .کنیمی اعتراف خودت اشتباه کار به حداقل که خوبه! درسته کامالً -

. فتادا اتفاق این که بود اون تقصیر اشهمه اصالً. شدم خیره بهش و آوردم باال رو سرم شاهرخ یصدا شنیدن با

 ...و گرفتم جلوش تهدید ینشونه به رو اماشاره انگشت و وایسادم روشروبه شدم بلند

 !تو و دونممی من بیاد مامان سر بالیی اگه -

 به! باشیم آورده زبون به رو جمله یه دومون هر لحظه یه در شدنمی باورم.بودم شده خیره شاهرخ به متعجب

 :شد جمع سریع شاهرخ حرف با که بشینه هاملب روی اومد لبخندی، هماهنگی این خاطر
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 نم مادر واسه بخواد نیست الزم؛ باشه خودش مواظب تونهنمی که کسی. نکن دلسوزی ادعای خیلی ببین -

 .نشده تو مثل کسی یدلسوز محتاج هنوز من مادر، کنه دلسوزی

 مثل. کنهمی خالی من سر داره رو دلیش و دق که سوزهمی داره کجا از نبود معلوم. بودم کرده مشت رو هامدست

 :گفتم بهش خودش

 بقیه هب کسی. ایاسطوره پا یه خودت شما، وسط بیاد مسئولیتیبی بحث بخواد اگه که نزنید مراقبت از حرف -

 ... مثل کسی نه باشه زدنی مثال موارد این تو خودش که دهمی محافظت و مراقبت و مسئولیت درس

 !دیگه کنید بس شاهرخ، دلیار -

 :گفت و رسوند ما به رو خودش عصبانیت با کاوه. برگشتیم، بود زده رو حرف این که کاوه سمت به دومون هر

 رو تاقا اون تو جون نوشین؟ کشیدنمی لتخجا. کنیدمی دعوا دارید هابچه عین که زشته هردوتاتون برای واقعاً -

 چهب خاطر به اشهمه جون نوشین االن رو و حال که کنیدمی درک، بیارید فشار مغزتون به ذره یه. خوابیده تخت

 .شماست هایبازی

 :گفت و کرد شاهرخ به رو

 .زنممی حرف دلیار با من. پیشش برو، اومده وحدانی دکتر -

 و برگشت قبلش امّا؛ رفت در سمت به. کرد قناعت همدیگه روی هاشدندون ییدنسا به و نگفت چیزی شاهرخ

 :گفت بهم پوزخند با

 جوش و حرص حوصله دیگه چون؛ بخوری جا یه رو همه، بکشی رو خودت خواستی اگه بعد این از بهتره -

 .ندارم رو خانوم از پرستاری و خوردن
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 شاید تا کردم نگاه شاهرخ به عاجزانه. نفهمیدم هاشحرف زا هیچی. کوبید هم به محکم رو در و گفت رو این

 :گفت و داد تکون رو سرش پری که انداخت پری به نگاهی کاوه. شده چی که بده توضیح برام اون

 .باشه داشته الزم چیزی وحدانی دکتر شاید، بیرون رممی من -

 کاناپه به دستش با و نشست کاناپه روی وهکا. رفت بیرون اتاق از و نشد کسی جواب منتظر، حرفش این گفتن با

 خورشدل نگاه کاوه. کردم نگاه بهش و نشستم نفره یه یکاناپه روی. بشینم هم من که کرد اشاره روییشروبه

 :گفت و دوخت بهم رو

 ؟کردی بود کاری چه این دلیار -

 :گفتم عصبانیت با. چسبوندم آمپر دیگه

 .کشهمی صالبه به رو من رسهمی کی هر هک شدم مرتکب جرمی چه فهممنمی من -

 :گفت و شد خیره بهم و کرد ریز رو هاشچشم

 ؟کردی کارچی دونینمی واقعاً یعنی -

 ...چون و باال طبقه اومدم شدم جدا پری از اینکه از بعد ظهر من؟ باشم کرده تونممی کارچی نه -

 ؟چی -

 ؟هان -

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با کاوه

 ؟ظهر؟ تیگف چی -

 :گفتم و کردم نگاه بهش مشکوک
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 ؟کی پس دیگه آره -

 :گفت بهم و شد خم جلو به. کرد قالب هم به رو هاشدست کاوه

 .هوشیبی که روزه یه از بیشتر االن تو دلیار -

 ؟چی -

 :گفت و داد تکیه کاناپه پشتی به کاوه

 !شدی متوجه االن تا کردممی فکر -

 هب شروع زدمی قدم اتاقم تو که جور همون. شد بلند کاناپه روی از و کرد وفیپ که کردم نگاهش منگ و گیج

 .کرد زدن حرف

 ادهد دست بهت عصبی حمله که کنیمی مصرف قرص این از صورتی در فقط گفتم بهت دفعه صد دلیار: کاوه

 ؟هان؟ خوردی هم با رو قرص تا دو شدی بلند خود سر چی برای. باشی دیده کابوس دوباره یا باشه

 ...راستش...من... من خب -

 فکر شتمگذا و کردم سکوت ناچار به. بگم کاوه به تونستمنمی ولی؛ داشتم یعنی؛ نداشتم زدن برای حرفی هیچ

 :داد ادامه و نشست میزتحریرم پشت صندلی رو کاوه. بوده خودم انگاریسهل مقصر که کنه

 .کنه صدات اومد پری ناهار موقع دیروز؟ بودیم ترسیده قدرهچ ما یهمه دونیمی؟ دلیار گینمی چی هیچ چرا -

 رو اردلی چی هر گهمی و میاد پایین هاپله از نگران داره که دیدم دفعه یه. نمیاد پری دیدیم شدیم منتظر چی هر

 ...هم شاهرخ، بودیم ترسیده قدرچه دونینمی. شهنمی بلند زنممی صدا

 نگاه بهش. گفته بهم، بوده الزم که چیزی اون از بیشتر انگار کردم احساس ییجورا یه؛ نگفت رو حرفش یادامه

 :گفت و کشید عمیقی نفس. دوخت دیوار روی تابلوی به و گرفت ازم رو نگاهش که کردم
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 .بود نگران همه از بیشتر شاهرخ -

 :گفت بهم جدی خیلی. نموند دور چشمش از که زدم پوزخندی کاوه حرف این به

 ؟گممی دروغ بهت دارم کنیمی فکر -

 :گفتم و دادم تکون طرفین به رو سرم

 االنش دادبی و داد این پس بود نگران اگه هه. بوده نگران شاهرخ گیمی که گیرهمی امخنده این از. کاوه نه -

 الاص. کنه خفه رو من نداشت چاره؟ دنمی نشون جوری این رو شوننگرانی مردم جااین نکنه؟ بود چی برای

 ...چه دیروز خودت قول به همون از دونمنمی

؟ بگم چی حاال جون خدا. بزنم رو حرفم بقیه بود منتظر که کردم نگاه کاوه به چشمی زیر. زدم حرف زیادی، اوه

 :زد صدام و اومد نزدیکم کاوه. چرخوندممی اطراف هدفبی رو نگاهم

 ؟دلیار -

 ؟بله -

 ؟کنی نگاهم لحظه چند شهمی -

 و نشست پام پایین دیدم دفعه یه. کردممی فرار نگاهش تیررس از سرسختانه و نکردم گوش فشحر به

 :گفت آروم و دوخت هامچشم به رو نگاهش

 .کنینمی نگاهم چرا امتو با؟ خواهری؟ دلیار -

 و بیارم تاب نگاهش زیر نتونستم. خواهری گفتمی بهم که بود باری اولین. نشست دلم به لحنش قدرچه

 :گفت و خندید مهربون کنممی نگاهش دید تا. کنم نگاهش شدم مجبور باالخره
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 !کرد کار باالخره؟ دیدی -

 :گفت شیطونی لحن با که پایین انداختم رو سرم و زدم لبخندی بهش

 ؟شده چی دیروز ببینم بگو یاال. کنی خالی شونه من هایسوال زیر از تونیمی نکن فکر -

 :گفتم همظلومان و کردم نگاهش

 !داداشی خدا به هیچی -

 خندلب با و کرد باز رو هاشچشم. بود صورتش روی قشنگی لبخند و بود بسته رو هاشچشم که کردم نگاهش

 :گفت

 .اشهب خواهرم که دمنمی کسی به افتخارها این از من، خواهری گممی بهش که هستی کسی اولین تو دونیمی -

 :گفتم و کردم مصلحتی اخم. نداد کشش زیاد رو موضوع و بشه خبر با قضیه زا نخواست که بودم ممنونش قدرچه

 .باشی داشته من مثل آبجی که باشه خدات از ایش -

 .هست -

 :پرسیدم و کردم نگاش تعجب با

 ؟هست چی -

 :گفت و انداخت باال ایشونه

 .دارم تو مثل کوچولویی آبجی که هست خدام از -

 :گفتم و کردم نگاهش اخمو. رفت هم تو امقیافه کوچولو لفظ طرخا به ولی؛ کردم ذوق ازحرفش
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 .تریبزرگ ازم سالی 35-05 یه انگار کوچولو گیمی غلظت با همچین -

 :گفت و زد لبخندی

 .هستم تربزرگ که سال 05-00 هرحال به -

 .بابابزرگ باشه ایش -

 نموردمو در ربطیبی شایعه دیگه داقلشح، دونهمی خواهرش مثل رو من که خوبه خیلی. نگفت چیزی و خندید

 ...هم دانین اگه. ممنونشم قدرچه. شهنمی درست

 ناراحتیم متوجه کاوه. بدم انجام رو کارم زودتر چه هر شدمی کاشکی. زد حلقه هامچشم تو اشک یادآوریش با

 .شد

 ؟یهو شد چی دلیار: کاوه

 :مگفت بهش رو و کردم پاکش و گرفتم انگشتم با رو بچکه امگونه روی خواستمی که اشکی و زدم لبخندی

 .شدممی عاشقش بیشتر جوری این. باشه اول یبچه دانین داشتم دوست خیلی من -

 :گفت لب زیر، بود ابروهاش بین عمیقی اخم که حالی در و کرد نگاهم مشکوک کاوه

 ؟کیه دانین؟ دانین -

 :گفتم و زدم لبخندی، عمیقش اخم اون به توجهبی

 .من زندگی یشاهزاده! من عشق! دانین آره -

 از اون. کنه اخم کاوه داره حق خب، نگفتم هم کلمه یه حاال تا امخانواده به راجع بهشون که من! سرم تو خاک

 ؟منه کوچولوی داداش، دانین که بدونه باید کجا
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 اب و دادم قورت رو امخنده .باشه ساخته خودش پیش غولی چه دانین از حاال نیست معلوم. بود گرفته امخنده

 به ور خودش، وجودم تو، شیطنت قوی حس یه. رفتم دنبالش و شدم بلند کاناپه روی از خونسرد ظاهر به قیافه

 فکی؛ باشه داشته رو داره دانین به راجع االن که فکری همون کاوه ثانوی اطالع تا خواستممی. زدمی دیوار و در

 .کنی اذیت جوری این دهمی

 اخم هک بود بهش نگاهمچشمی زیر. رفتیم جون نوشین اتاق سمت به و شدیم خارج اتاق از اششونه به هشون

 جون ننوشی اتاق در پشت. شده غیرتی داداشم الهی. بود شده خیره جلو به و بود نشسته ابروهاش بین عمیقی

 هب نگاهش تا. بود در پشت هم هرخشا همزمان که کرد باز رو در و زد در به ضربه چند آهسته کاوه، رسیدیم که

 :گفت کاوه به رو و رفت من به وحشتناکی غره چشم افتاد کاوه و من

 .بیاید دیگه وقت یه بهتره ببنید رو اون خوایدمی اگه؛ کنهمی استراحت داره مامان -

 قاتا وارد و مشد رد کنارش از کرد که نطقی به توجهبی من ولی؛ نگفت چیزی و انداخت شاهرخ به نگاهی کاوه

 شاهرخ تشن غول هیکل اون دنبال به و کرد سد رو جلوم دستی که بودم نداشته بر رو قدم اولین هنوز. شدم

 :گفت اششده کلید هایدندون بین از. شد ظاهر جلوم

 ؟کنهمی استراحت داره مادر گفتم که شهنمی حالیت آدمیزاد زبون -

 :گفتم و کردم نگاش سینه به دست

 ؟زدید حرف آدمیزاد زبون به ماش مگه -

! نبود خواب جون نوشین! پررو بچه. رفتم جون نوشین تخت سمت به و نکردم اششده کبود قیافه به اعتنایی

 ور سرش من پای صدای با که بود شده خیره پنجره به جون نوشین. کنهمی استراحت داره گفتمی که این

 و گرفتم رو هاشدست و نشستم تخت پایین. دادم رو لبخندش جواب که زد لبخندی، من دیدن با. برگردوند

 :گفتم
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 .ترسیدم خیلی؟ خوبید شما جون نوشین -

 :گفت ضعیفی صدای با جون نوشین

 ؟بهتره حالت تو. مادر خوبم من -

 :گفت و کردآرومی یخنده که کردم نگاهش سوالی

؛ شمب خبر با چیزی از من خواننمی، بیماریم رخاط به، بقیه و شاهرخ که درسته. دخترم نکن نگاهم جوری این -

 ؛خوردیمی رو بخشآرام هایقرص اون نباید. بمونم غافل عمارت این وضعیت از من که شهنمی دلیل این ولی

 .انداختیمی خطر به رو خودت سالمتی نباید، بودی ناراحت و بود خرد اعصابت که هم قدرچه هر حاال

 دب جون نوشین حال وقتی از شاهرخ چون؟! بود گفته بهش کی ولی؛ داشت خبر یزچ همه از که جون نوشین اوه

 نوشین به یک یعنی. بشه خبر با جون نوشین نباید افتهمی که اتفاقی و بحث هر که بود داده اولتیماتوم، بود شده

 :گفت و داد دستم به خفیفی فشار که انداختم پایین رو سرم زدهخجالت؟ بود گفته جون

 .شد تموم خوشی و خیر به بود که چی هر الحا -

 مومت خوشی و خیر به چیز همه آره، بگیریم فاکتور عصبانی شیر اون هایغرش و بیداد و داد از اگه گفتم دلم تو

 :اومدم خودم به جون نوشین صدای با. شد

 ...یبرا فقط اون؛ فشاره زیر االن هم اون حال هر به. نباش ناراحت شاهرخ دست از عزیزم -

 ؟کنینمی گوش حرفم به چی واسه؟ کنی استراحت باید نگفتم شما به من مگه، من مادر -

 یدد تا. شده خیره مادرش به اخم نیمچه یه با و وایساده سرم پشت دقیقاً شاهرخ دیدم که برگردوندم رو سرم

 اخم همون با. شد رها و خورد سر دستم از جون نوشین دست یواش یواش که کرد عمیقی اخم کنممی نگاهش

 :گفت بهم
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 .کنه استراحت تا بذاری تنها رو مادر بهتره هم شما -

 :گفت شاهرخ به. برم نداد اجازه و کشید رو دستم جون نوشین که بشم بلند خواستم

 .مونهمی مپیش دلیار. شده بهتر حالم کنممی حس پیشم اومده دلیار وقتی از اصال؛ خوبه حالم من؟ بره کجا دلیار -

 ...خودش دلیار من مادر آخه ولی -

 ؟بده حالت تو مگه دلیار؟ چی خودش دلیار، پسرم نداره ولی -

 برگردوندم شاهرخ سمت به رو سرم. خندیدمی داشت هاشچشم. شدم خیره جون نوشین هایچشم به متعجب

 هشب هوشیمبی از یچیز یعنی؛ دادمی تکون طرفین به رو سرش و بود شده خیره بهم شده گرد هایچشم با که

 دیوار و در به رو خودش داشت الکی شاهرخ. داشت خبر چی همه از که جون نوشین، بود گرفته امخنده. نگم

 ؟دربیاره رو ندونستن ادای باید چرا جون نوشین ولی؛ زدمی

 :گفتم و برگشتم جون نوشین سمت به لبخند با

 .خوبم هم خیلی؟ باشم بد چرا، جون نوشین نه -

 و دز شاهرخ به لبخندی جون نوشین. شنیدم وضوح به، شد کشیده آسودگی روی از که رو شاهرخ نفس صدای

 :گفت

 .بزنیم خصوصی هایحرف بخوایم شاید. باشیم راحت دخترم و من بذار برو. خوبه که هم دلیار، بیا -

 :گفت و کرد ریز رو هاشچشم شاهرخ

 ؟خصوصی -

 .کنممی خبرت داشتم رتکا اگه. دیگه برو حاال خصوصی آره -
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 یننوش که گفت جون نوشین گوش در چیزی و بوسید رو جون نوشین پیشونی و شد نزدیک تخت به شاهرخ

 :گفت و زد شاهرخ شونه به ایضربه جون

 .کردم بزرگ رو تو من! بچه برو -

 تاقا از حرفی گفتن بدون و کرد غلیظی اخم افتاد من به نگاهش که همین امّا؛ بره که برگشت و خندید شاهرخ

 این دلیل حتی من که دادمی عذابم موضوع این همه از بیشتر. شدم ناراحت خیلی حقیقتش. رفت بیرون

 :کرد صدام جون نوشین که انداختم پایین رو سرم ناراحت. دونستمنمی رو رفتارهاش

 ؟دلیار -

 ؟جون نوشین جونم -

 :گفت لبخند با و کشید عمیقی نفس جون نوشین

 شبرا که کسایی به نسبت شاهرخ دونیمی. شهمی بد خیلی اخالقش شاهرخ، شممی مریض وقت هر هم من -

 .نگیر دل به رو رفتارش. حساسه خیلی، هستن مهم

 از که اندازه همون به یعنی؟! هستم مهم شاهرخ برای من یعنی. رفتم فرو فکر به جون نوشین حرف این با

 ؟!گفت رو این جون نوشین چرا اصالً؟! شهمی ناراحت هم من مریضی از، شهمی ناراحت جون نوشین مریضی

 قبلش چرا پس، بوده من انگاریسهل اون خاطر به شاهرخ االن ناراحتی اگه؟! داره ربطی چه من به شاهرخ رفتار

 ؟ متاسفم گفت بهم چرا؟ بود شده بد باهام هم

 :گفتم و جون نوشین به کردم رو، کنم منحرف رو ذهنم اینکه برای. کنممی قاطی دارم دوباره اوف

 ؟جون نوشین -

 ؟دخترم جونم -
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 .دارم ازتون درخواستی یه من، سالمت جونتون -

 :گفت مشکوکانه جون نوشین

 ؟بفرما -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ؟برم هم اردالن عمو پیش، زنممی سر شما به که جور همون تونممی من -

 :گفتم بهش فوری. شد سرد هاشدست و پرید رنگش مآورد رو عمو اسم تا جون نوشین

 ...فقط من. کنم ناراحتتون خواستمنمی. جون نوشین ببخشید خدا رو تو -

 ؟دیدی رو اردالن مگه تو -

 :گفتم و کشیدم آهی اردالن عمو چهره یادآوری با

 .بردن عمو پیش رو من، بود مهندس آقای منظورم... شاهرخ پیش روز دو آره -

 ؟درسته؟ گفته بهت رو چیز همه اهرخش پس -

 .بله -

 :گفت و شد غمگین جون نوشین هایچشم

 .گفتیممی بهت ترزود باید ببخش -

 . کنممی درک، جون نوشین نه -

 :گفت و گرفت رو دستم هاشدست دوتا هر با جون نوشین
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 .کنی خوب رو اردالنم حال تونیمی تو که دارم ایمان بهت من عزیزم -

 .برنمیاد دستم از کاری هیچ که من جون وشینن ولی -

 :گفت و گذاشت قلبم روی رو راستش دست جون نوشین

 .تونیمی که دونممی. دارم ایمان دلت پاکی به من -

 رو المک رشته خودش دوباره جون نوشین. بگم که نداشتم چیزی واقع در. نگفتم چیزی و پایین انداختم رو سرم

 :گرفت دستش

 .نداره مشکلی من نظر از. سربزنی بهش خواست دلت وقت هر تونیمی -

 :گفتم ذوق با

 ؟برم تونممی هم االن یعنی -

 :گفت، بود کرده تعجب من اشتیاق از که جون نوشین

 .خب آره -

 :گفتم و کردم بوسش و گردنش دور انداختم دست

 .جون نوشین مرسی -

 .نکردم کاری که من، عزیزم کنممی خواهش -

 ازش. ارزهمی دنیا یه اندازه من برای، داده بهم که ایاجازه همین که گفتممی جون نوشین به ایدب جوری چه

 :گفتم و گرفتم فاصله

 ؟بزنم عمو به سر یه برم من که هست اجازه -
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 .دخترم برو -

 :گفتم و آوردم باال رو بود شده کشیده روش که پتویی و بوسیدمش دوباره

 .دیگه برم من، کنید استراحت هم شما -

 .دخترم سالمت به برو -

. بود نشسته دلم به بدجور عمو مهر. شدم خارج اتاق از و رفتم اتاق در سمت به و شدم دور تخت از لبخند با

 کج غربی ضلع سمت به رو راهم. رسیدم اصلی سالن به و رفتم پایین هاپله از. برم پیشش، داشتم دوست خیلی

 :کرد متوقفم کاوه صدای که کردم

 !وایسا دلیار -

 :گفتم و برگشتم سمتش به. وایسادم

 ؟کاوه بله -

 ؟رفتیمی داشتی کجا -

 .اردالن عمو پیش رفتممی داشتم -

 :گفتم، بگه چیزی بخواد که این از قبل. شد گرد جون نوشین مثل هم کاوه هایچشم که دیدم

 .کنی نگام جوری این خوادنمی. گفته بهم رو چیز همه مهندس جناب -

 :گفت و کرد فوت رو نفسش کاوه

 .بری بذاری و کنی قیام خوایمی دوباره کردم فکر، شکر رو خدا -

 :گفت و خندید کوتاه که کردم نگاهش چپ چپ
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 ؟آوردی سرمون بالیی چه رفته یادت خودت انگار. دیگه گممی راست خب؟ چیه -

 .دارید ـناه گـ گفتم. سوخت ونحالت به دلم کنم کارچی خب ولی؛ نرفته یادم اصال، خیرم نه -

 .دیگه پررویی بچه -

 :رسید گوشم به شاهرخ عصبی نسبتاً صدای که خندیدیم دو هر

 .بخندم بگید هم من به، هست داریخنده چیز اگه -

 :گفتم بشنوه کاوه فقط که جوری آروم

 .رهمی یادم امخنده، ترکهمی امزهره، افتممی دراکوال یاد ببینم رو تو من -

 حمله هب آماده شیر مثل که افتاد شاهرخ به نگاهم. لرزیدمی خنده از هاششونه و پایین بود انداخته رو سرش کاوه

 :گفت من به رو، شد تموم اشخنده کاوه وقتی. کشتمی جا در رو من تونستمی اگه و بود گرفته گارد

 .میام االن من کن صبر لحظه چند دلیار -

 با که کردممی نگاه رو رفتنش داشتم. رفت شرقی ضلع هایپله سمت به سریع، بگم یچیز من نداد اجازه حتی

 و من حاال اهه. بودم کرده فراموش رو اون حضور اصال اوه. برگشتم سمتش به شاهرخ نگاه سنگینی احساس

 اهاشب بودن تنها از همین برای، بود شده حسنه اخالقش هم خیلی روزها این که نه. بودیم شده تنها شاهرخ این

 .ترسیدممی چی مثل

 به لحظه هر و پیچیدمی سالن ساکت فضای تو هاشقدم صدای. دوختم زمین به و گرفتم ازش رو نگاهم سریع

 با من ؟رفتی کجا، نکشتت خدا کاوه. کردم احساس کنارم رو حضورش. زدمی تند تند قلبم. شدمی ترنزدیک من

 ؟مکن کار چی فوران حال در آتشفشان این
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 داشته کاری اگه کاوه. نبود جایز موندن. بیارم دست به رو خودم آرامش کم یه حداقل تا کردم مشت رو دستم

 صدای با که برم اردالن عمو اتاق سمت به خواستم و شدم رد کنارش از آروم. بگه بهم تونهمی هم بعداً باشه

 :شدم میخکوب سرجام، شاهرخ عصبانی العاده فوق

 !وایسا -

 خوامب که نداره دلنشینی چهره اصال االن بودم مطمئن چون؛ برگردم نداشتم جرئت. برنگشتم ولی دمایستا

 تا ردمنک بلند رو سرم. وایساد جلوم و رسوند بهم رو خودش. شدمی ترسناک واقعاً عصبانیت موقع. کنم نگاهش

 :گفت که شنیدم رو صداش. کنم نگاهش

 .اومدی در آب از ایحرفه خیلی انگار ولی؛ باشی هابرنامه جور این اهل کردمنمی فکر، خوبه...خوبه -

 :گفتم بهش آروم؟ چی یعنی؟ ایحرفه؟ کنهمی بلغور که چیه هاپرت و چرت این؟ شده زده جن؟ گهمی چی چی

 .شمنمی منظورتون متوجه -

 :گفت و کرد عصبی خنده

 !بزنی ورد رو آدما بلدی خوب که این مثل؟! شینمی متوجه که، عجب -

 :گفتم و کردم نگاه بهش. بیارم طاقت نتونستم؟ گهمی چی داره این خدایا وای

 ارک این قصد از. خواممی عذر واقعاً من پیشه روز دو مسئله خاطر به اگه. گیدمی چی شما فهممنمی واقعاً من -

 .نکردم رو

 :گفت ومآر. کشیدم عقب رو خودمکمی هک شد خم صورتم تو. شد کم عصبانیتش از کم یه انگار گفتم که رو این

 ؟مسئله کدوم -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 405 

 اون خوردن خاطر به هنوز که این فکر با. بشه مریض یکی نداره اعصاب این. بودا جون نوشین با حق اوف

 :گفتم بهش رو عصبانیه بخشآرام هایقرص

 هاقرص اون که کردمنمی هم فکرش اصالً. کنم درست دردسر شما برای خواستمنمی. ببخشید رو من واقعاً -

 راحت بتونم تا خوردم رو هااون، بودم ناراحت و بود خرد اعصابم کم یه چون فقط من. باشه قوی قدر این بخواد

 .کنم درست خاطر یدغدغه شما برای که نداشتم قصد. بخوابم

 با شهمی چیزیم یه هم من، خدایا اوه! خاطر دغدغه، کنممی خواهی معذرت هم ادبی چه، بگردم خودم دور الهی

 گاهن بهش آروم، نداره رو من کردن تیکهتیکه قصد و شده آروم ژیان شیر این که این فکر با. زدن حرف مدل این

 با که بود شده بلند اشکله از دود همچین. زدم رو ناقص سکته دیدنش با. کردمنمی نگاه کاش ای ولی؛ کردم

 کرف این با. شهمی بلند قطار سوت صدای و بیرون زنهمی بخار شگوش از هاکارتون این مثل االن گفتم خودم

 نگاه مبه. شدنم اعالمیه با بود مصادف خندیدنم چون نخندم که گرفتم رو خودم جلوی خیلی ولی؛ گرفت امخنده

 :گفت خشم با و کرد

 .دیمی من تحویل رو اراجیف این داری کردی فرض خنگ رو من یا زدی خنگی به رو خودت یا خنگی یا -

 :گفتم و شدم خیره بهش متعجب و نگفتم چیزی جلوش ولی. ترمموافق 3 گزینه با من گفتم دلم تو

 گـبی هک بوده چی بگید بهم حداقل، زده سر من از خطایی اگه. شمنمی برخوردتون این متوجه واقعاً من ببینید -

 .نشم مجازات ـناه

 قمر اوضاع، کنم حاضرجوابی و بگیرم گارد جلوش االن خواستممی اگه. بود همین برخورد بهترین االن نظرم به

 لب زیر و بود انداخته پایین رو سرش که کردم نگاهش. شدممی خبردار قضیه از باید فعالً. شدمی عقرب در

 :بود جمله این شنیدم که چیزی تنها. کردمی زمزمه رو چیزی

 ؟دیدم تباهاش و کردم اشتباه کنم فکر که کنیمی کاری چرا -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 406 

 ؟ کرده اشتباهی چه اصالً؟ کرده اشتباه کنهمی فکر شاهرخ چرا؟ کردم کارچی مگه؟ چی یعنی؟ جان

 :کشید بیرون خیال و فکر از رو من شاهرخ صدای

 ؟شد شیرفهم. گذرمنمی موضوع یه کنار از راحت قدر این همیشه من. باشی رفتارت مراقب بهتره -

 .باشم رفتارم مراقب بخوام حاال که نکردم اینهسراسبک رفتار من. ببینید -

 به و دکشی پرحرصی و عمیق نفس جاش به. شد پشیمون انگار ولی بگه بهم چیزی تا کرد باز رو دهنش شاهرخ

 کردم وهکا به نگاه یه. اومدمی پایین هاپله از که رسیدم کاوه به و کردم دنبال رو نگاهش رد. کرد نگاه سرم پشت

 .شاهرخ به نگاه یه

 مضمن درگیری خود ایش. بود شده سرد باهاش رفتارش. رفتنمی جوب یه تو آبش هم کاوه با شاهرخ جدیداً

 .کرده پیدا

 :گفتم بهش و رفتم کاوه سمت به لبخند با

 .موندم منتظرت بس از شدم خسته. کردی دیر قدرچه -

 :گفت و کرد تعظیم برابرم در و زد قشنگ لبخند یه کاوه

 .کنند عفو رو ندهب بانو -

 وبخ خیلی چشه فهمیدممی اگه. رفت یادم خنده افتاد شاهرخ به نگاهم وقتی ولی؛ گرفت امخنده کارش این با

 پشت .کنهمی نگاه خونیش دشمن به داره انگار، بود زده زل بیچاره یکاوه به همچین، داره سادیسم انگار. شدمی

 :گفتم و شتمبرگ کاوه سمت به و کردم نازک براش چشمی

 ؟داشتی کارم چی دیگه بگو. هم تو دیگه بسه خب اِ -
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 .بزنم حرف باهات خواستممی موضوعی یه به راجع خب -

 .بگو خب -

 ؟کنی صبر لحظه چند شهمی شاهرخ -

 ردهبرگ اینکه بدون شاهرخ. رفتمی عمارت غربی ضلع سمت به داشت که شد کشیده شاهرخ سمت به نگاهم

 :گفت

 .دارم کار، برم خواممی. ندارم شما حرفای شنیدن برای یتمایل من -

 هشد خیره بهشون کنجکاو. گفت بهش چیزی و گذاشت شاهرخ شونه روی رو دستش و رفت سمتش به کاوه

 ینا خدا یا. بود رفته هم تو قبل از بیشتر شاهرخ هایاخم. نشستن مبل روی و اومدن دوشون هر دیدم که بودم

 خدایا. زهرمار برج عین شد که این. کرد کور هم رو چشمش زد، کنه درست رو ابروش بزنه که این جای به کاوه

 :گفت و کرد اشاره بهم کاوه. سپرممی خودت به رو خودم

 .بزنم حرف باهات موضوعی یه به راجع خواممی بشین بیا دلیار -

 یقیعم نفس کاوه. بگذرون خیر به تخود خدایا. نشستم شونروییروبه مبل روی رفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 :گفت و کشید

 ؟متوجهی. داریم نگه عمارت این تو رو تو اجبار به یا فشار تحت رو تو خوایمنمی اصالً ما، دلیار ببین -

 :داد ادامه که دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 .دونیمنمی تو از هیچی ما واقع در! نگفتی بهمون اتخانواده مورد در چیزی حاال تا تو خب -
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 هچ حاال. میاد بند داره نفسم کردممی احساس. اومد سرم ترسیدممی که چیزی از! من خدای اوه. بست یخ تنم

؟ کنهن دستگیر رو من نه یا پلیسه دونمنمی هنوزم که شاهرخ همین وقت یه خدایا؟ بگم چی؟ بدم بهشون جوابی

 :گفتم لرزونی و آروم صدای با! نبود وقتش هنوز. شد جمع هامچشم تو اشک و کرد لرزیدن به شروع هامدست

 ؟بدونید خوایدمی چی -

 ...یا نزدیکانت یا اتخانواده به که چیزی هر -

 :گفت و کرد شاهرخ به کوتاهی نگاه

 .شهمی مربوط عزیزانت یا -

 هم چی هر، ندارم هامهگفت اثبات برای سندی وقتی تا. کنننمی باور بگم که هم چیزی هر االن؟ بگم چی خدایا

 :گفتم لحن همون با. بشم آروم شاید تا شکستممی رو دستم هایمفصل. کنننمی باور بگم که

 .ندارم باشه کردن تعریف قابل که چیزی من -

 :گفت و کرد نگاهم مهربون کاوه

 .نگو نداره اشکال بگی بهمون تونینمی دیدی که جاش هر. بگو تو -

 طفق که اینه زندگی این از من سهم یعنی خدایا. کنهمی نگاهم اخم با هم اون دیدم که افتاد شاهرخ به نگاهم

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس. بکشم مصیبت

 .نیستم جااین اهل من راستش خب... خب -

 :گفت بلندیکمی صدای با. شدم جمع خودم تو ترس از که شد خیزنیم مبل روی گفتم رو این تا شاهرخ

 ؟یچ یعنی؟ چی -
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 :گفتم و دادم قورت زور به رو دهنم آب. بشینه که کرد مجبورش و گذاشت شاهرخ شونه روی رو دستش کاوه

 .قلوم دو برادر و خواهر و بابام، مامانم، من. داشتم نفره 0 خانواده یه. کردیممی زندگی مشهد امخانواده و من -

 ذره یه همون ات بستم رو چشمم! نباید! دلیار بشکنی نباید تو! نه! دلیار نه. بود نشسته گلوم تو سنگینی بغض

 یردهپ مثل تا بودند، شدن بسته منتظر هامپلک انگار ولی؛ بشه خشک بود شده هامچشم مهمون که هم اشکی

 تنریخ اشک وقت حاال، نه. کردم مشت رو هامدست. بیارن چشمم جلوی رو امگذشته تلخ خاطرات تموم، سینما

 بغض این همراهش تا دادم قورت رو دهنم آب. شدم خیره شاهرخ و کاوه به و کردم باز رو هامچشم. نیست

 :دادم وادامه فرستادم بیرون مانند آه رو نفسم. بره پایین هم لعنتی

 بولق سفارش خونه تو ولی بود دارخونه مادرم، بود کسی تا راننده بابام. شدم بزرگ معمولی خانواده یه تو من -

 ...کردمی طیخیا و کردمی

 !نذار! بشکنم اتبنده جلوی نذار خدایا. برسم نظر به قوی بذار. بده نیرو بهم خودت خدایا

 و کردم پاکش دستم با فوری. چکید هامچشم از لجوجانه اشک قطره یه سر آخر، کردم که تالشی تموم با

 آرامش، متونستمی بیشتر جوری این. دوختم پایین به رو نگاهم سریع. بذاره جا به غم پای رد صورتم رو نذاشتم

 :کردم بلند رو سرم شاهرخ صدای با! کاش. گشتبرمی عقب به چیز همه کاش خدایا. بیارم دست به رو خودم

 .بخور رو این بیا دلیار -

 یگهد هاشچشم تو، کردم نگاه بهش. بود گرفته سمتم به رو آب لیوان که دوختم دستش به رو غمگینم نگاه

 آروم. بود من هایچشم کننده منعکس هاشچشم انگار. کردمی بیداد هاشچشم توی غم، نبود نفرت از خبری

 لبم. بار یه شیون بار یه مرگ. بگم رو چیز همه االن همین خواستمی دلم. گرفتم ازش رو لیوان و کردم تشکری

 سارتج بتونم من تا بود کافی تاهکو زمانی توقف همین. بشه بهتر حالم تا نوشیدم رو آب از ایجرعه. گزیدم رو

 :گفتم آروم. بیارم دست به حرفم گفتن برای رو الزم
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، دتم یه از بعد. بودن همکار هم با واقع در، گفت شهنمی که دوست البته، داشت صمد اسم به دوست یه پدرم -

 ...شد باز ما خونه به صمد پای

 غیر خشم با و رفت هم تو ناخودآگاه هاماخم. کشید زبانه وجودم تو خشم آتش لحظات اون تکتک یادآوری با

 :گفتم توصیفی قابل

 و حیله با رذل آدم اون... شکست رو نمکدون و خورد رو ما یخونه نمک... پست خائنِ اون... عوضی اون ولی -

 . کرد نابود رو امخانواده و شد ما زندگی وارد کلک

 ترورشعله رو اون و اضافه دلم آتیش به هیزم یه مثل لمههرک انگار ولی؛ بشم آروم تا کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم خشم از لرزان صدایی با، بودم شده خیره نامعلوم اینقطه به که طور همون. کردمی

 همه دید وقتی و کرد دخیل هم رو اشخانواده، ما اعتماد جلب برای بعدش؛ شد زندگیمون وارد خودش اولش -

 . گرفت ازم رو امخانواده زدن هم به چشم یه تو، رفته پیش اشنقشه طبق چیز

 هایشیون و بابام دلخراش هایفریاد هم هنوز. رفتنمی رژه چشمم جلوی، کشیدم که زجرهایی ثانیه به ثانیه

. رفتیم فرو قلبم تو خنجری مثل دلناز و دانین معصومانه یگریه صدای. زدنمی زنگ گوشم تو مامانم جگرسوز

 باهام جا این تا خودت خدایا. نکنم ولشون نگیرم شونازهمه رو هااین تکتک تقاص تا، قسم تخود به خدایا

 ناییآش، خونه این به من اومدن. کن کمکم خودت هم بعد به این از. کردی کمکم، نذاشتی تنهام وقت هیچ، بودی

 نهمی اعضای از یکی کمک با نمبتو تا بده شهامتی بهم. بوده تو خواست اشهمه که دونممی، جااین افراد با

. کنهمی رکد رو من حتما؛ پلیسه یه اون. بکنه کمک بهم تونهمی که کسیه تنها شاهرخ. بگیرم رو انتقامم خانواده

 :گفت و نداد اجازه شاهرخ که بگم رو چیز همه تا کردم باز دهن. بگم بهش رو حقیقت تمام باید

 .بشی اذیت وامخنمی. کافیه امروز برای؛ دلیار کافیه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 411 

 خودشون حاال؛ بزنم حرف گفتن بهم خودشون هااون؟ بزنم رو حرفم نذاشت چرا. کردم نگاه شاهرخ به متعجب

 :گفت و گرفت طرفم به رو ایپارچه سفید دستمال و شد خم سمتم به شاهرخ؟ کننمی سکوت به وادار رو من

 . کن پاک رو هاتاشک بیا -

 همتوج خودم که کردم گریه کی من. بود شاهرخ با حق انگار، آره. کشیدم دست صورتم به متعجب؟ اشک؟ چی

 اب تونستمنمی ولی؛ بودم ناراحت خودم ضعف این دست از! که واقعاً؟ داشتنم شهامت ادعای بود این هه؟ نشدم

 فتمگر رو دستمال. کرد خاکستر رو من زندگی اتفاقات اون. بشم رد کنارشون از تفاوتبی، خاطرات اون یادآوری

 :گفت و کرد نگاه شاهرخ سمت به کاوه.برگشتم سمتش به کاوه صدای با. کردم پاک رو اشکام و

 ؟گیریمی رو جلوش چرا تو بگه داره دوست دلیار اگه -

 :گفت خونسرد خیلی شاهرخ. کنهمی ادا حرص با رو کلمات این کاوه که کردم احساس

 .تونهمی هم بعداً بگه چیزی بخواد اگه -

 ...امّا -

 .کاوه شو خیالبی -

 مبل روی از و چرخوند ایدیگه سمت به رو نگاهش ریلکس خیلی هم اون که رفت شاهرخ به ایغره چشم کاوه

 :گفت کاوه به رو و شد بلند

 .رممی من -

 ارگان خدایی. بخندم خواستمی دلم هااین بازی بچه دیدن با. برگردوند رو روش و نداد حرفش به اهمیتی کاوه

 .کردنمی قهر هابچه عین، بودن گنده مرد تا دو که انگار نه

 :گفت من به، بشنوه شاهرخ که جوری، بلند و کرد نگاه شاهرخ به چشمی زیر که کردم نگاه کاوه به
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 همین زج به گفتی اتخانواده همه از تو، عشقمه گفتی. آوردی رو دانین اسم به کسی اسم، اتاق تو دلیار راستی -

 ؟کیه دانین. یندان

 به نگاهم. بود لباش روی پلیدی لبخند و کردمی نگاه شاهرخ بهچشمی زیر که گفتمی حالی در رو هااین تموم

 رو هااون که افتاد هاشدست به نگاهم. بره که نداشت قصد انگار و بود وایساده ما به پشت. شد کشیده شاهرخ

؟ شقمهع گفتیمی باید حتما حاال. پرسیدنت سوال طرز این با وهکا نکنه کارتچی بگم خدا اوه. بود کرده مشت

 ؟بپرسی االن همین داشتلزومی چه اصال

 رسیدن محض به، کردمی تماشا رو شاهرخ اومدن که کاوه. اومد ما سمت به و چرخید پاش پاشنه رو شاهرخ

 داشتم واج و هاج. زد صورت پهنای به لبخندی و نبینه شاهرخ که سمتی به برگردوند رو صورتش شاهرخ

 ؟کنهمی جوری این چرا؟ خوبه حالش این. کردممی نگاهش

 گهب من به نیست یکی. گممی خواهر هم درخت به دیگه، بیام بیرون زنده شاهرخ دست زیر از امروز اگه من اوف

 رو من زد شاهرخ این و اومدیدم؟ بگیرن اشتباه ملت که کنیمی توصیف رو داداشت جوری این داری مرض

 ؟بگیره عهده به رو من شدن پرپر مسئولیت قراره کی، کشت

 :گفت و وایساد سینه به دست. گرفت قرار مقابلم خونسردی ظاهر به یچهره با شاهرخ

 .بدونم عشقتون مورد در دارم دوست هم من. خوبه خیلی! جالب چه -

 یتفاوت هیچ اژدها با اشقیافه. کنه یکی دیوار با رو من نزنه تا گرفته رو خودش جلو خیلی کنم فکر! خدا یا

 االن خنگ بگه بهم و بزنه سرم تو االن بشه پیدا باید یکی خدا. عصبانی و خوشکل اژدهای یه متنها. نداشت

 ؟هاستحرف این گفتن وقت

 کردم سعی؛ بودم ترسیده شاهرخ برزخی قیافه از اینکه وجود با. بشه تموم بدم فیصله رو قضیه ترزود بهتره

 :گفتم لبخند با و بزنم لبخند
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 ...دانین... راستش... خب -

 مبل روی از ببخشید یه با و برداشت رو گوشیش کاوه. افتاد بهش نفرمون سه هر نگاه کاوه گوشی زنگ صدای با

 هاتن الدج این با رو من یعنی؟ رفت واقعاً این. کردممی نگاه رو رفتنش داشتم زار حالت با. رفت بیرون و شد بلند

 ؟...سرم تو بریزم خاکی چه حاال؟ گذاشت

 .گردهبرمی نترس -

 زده لز بهم اخم با و بود نشسته کاوه جای سر. برگشتم سمتش به و برداشتم کاوه از چشم، شاهرخ صدای با

 ادهد دست بهم خطاکار یه احساس چرا پس، بودم نکرده خالفی کار که من؟ ترسیدممی ازش چرا دونمنمی. بود

 :گفت و زد ایمسخره پوزخندی که کردم نگاه هشب؟ بود

 ؟گفتیمی خب -

 ور دهنم و بودن زده هاملب به سکوت مهر دفعه یه انگار! چرا دونمنمی، نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم

 :رسید گوشم به قبل از بلندتر صداش. بودن دوخته

 ؟نیستم تو با مگه؟ زنینمی حرف چرا -

 :داد ادامه و شد بلند جاش از عصبانیت با بعد

 ؟هستی جونت کاوه منتظر؟ چیه -

 نای اصال. زد پوزخند دوباره که کردم نگاه بهش اخم با؟ چی یعنی، شعوربی. هم تو رفت هاماخم حرفش این با

 :گفت ناپسندی لحن با. بشی هاایسکته شبیه تا بزن پوزخنده قدر

 .کردم خطاب جوری این رو جونتون کاوه که برخورد بهتون که این مثل. ببخشید اوه -
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 کردم سکوت هاشپرت و چرت مقابل در چی هر دیگه. وایسادم روشروبه شدم بلند و کردم مشت رو هامدست

 :گفتم بهش رو. بسه

 .آوردید در رو شورش دیگه. گمنمی بهتون هیچی هی بسه -

 :گفت اششده کلید هایدندون بین از و وایساد متریم سانتی چند فاصله تو و برداشت خیز سمتم به عصبی

 .آورده در رو شورش کی دممی نشون بهت حاال؟ درآوردم رو شورش من -

 :گفتم عصبانیت با. کشوند خودش با رو من و گرفت محکم رو دستم. بدم رو جوابش نداد فرصت حتی

 .کنید ول رو دستم اهه -

 :گفت و داد تکون دتهدی نشونه به رو اشاشاره انگشت و برگشت سمتم به

 .نریختم رو خونت خودم تا بمونی ساکت بهتره -

 نم. نداشت ایفایده، کنه ول رو دستم تا کردممی تقال چی هر؟ چشه این. کردم نگاهش شده گرد هایچشم با

 مخود خیلی. داد هل داخل به رو من و کرد باز رو درش، رفت هااتاق از یکی سمت به. برد غربی ضلع سمت به رو

 :گفتم و برگشتم سمتش به خشم با، کرد رها رو دستم که این محض به. نخورم زمین تا کردم کنترل رو

 ؟بکنید رو رفتار این من با دیدمی اجازه خودتون به که چی یعنی؟ کاریه چه این -

 :گفت، زدمی نفس نفس که حالی در

 ...که این از قبل کیه دانین بگی خوش زبون با بهتره -

 :گفتم و پریدم رفشح میون
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 هن؛ مربوطه خودم به من زندگی. خبریه که برداشتید دور شما اومدم کوتاه من چی هر؟ هان؟چی که این از قبل -

 ؟مفهومه. منه کاره چی دانین که نداره ربط ایدیگه احد هیچ به نه و شما به

 رو احمق من. بگم بهش چی هر شهحق اصال. خنگ پلیسِ! روانی شعورِبی پسرِ. شدممی منفجر حرص از داشتم

 با .بشی منفجر فضولی از تا گمنمی بهت طور این که حاال. داداشمه دانین بگم بهش خواستممی که باش

 هب محکم رو من و کشید رو دستم دفعه یه برم در سمت به خواستم که همین و شدم رد کنارش از عصبانیت

 خشم با. داشت فاصله باهام سانت05-35 اندازه به شاید. بوندچس دیوار به حصار مثل رو هاشدست و زد دیوار

 :گفتم

 .برم بذار کن ولم -

 :گفت، بودم زده که حرفی به توجه بدون و شد خم صورتم روی

 ؟هان؟ نه یا شد حالیت. مربوطه من به کشیمی که نفسی همین حتی، مربوطه تو به که چیزی هر -

 کهکمی یفاصله خاطر به. پرروئه چه. شد خارج بدنم از روح کردم حس لحظه یه که گفت بلند قدراون رو هان

 حظهل یه. بود کرده پر رو مشامم تمام عطرش بوی. کردمنمی نگاهش و بودم گرفته پایین رو سرم داشت باهام

 :گفتم خودم پیش

 !داره بویی خوش عطر چه -

 عیس ولی؛ بودم کرده تعجب اشجمله از. نیست اهبازی خنگ این وقت االن. اومدم خودم به بالفاصله بعدش اما

 :تمگف بهش رو میارن زبون به دخترها تموم مواقع این تو که رو ایجمله همین برای بشم مسلط خودم به کردم

 مربوط شما به من زندگی بگید بخواید که دونیدمی حدی در رو خودتون که هستید من کارهچی شما دقیقاً -

 ...دخالت به احتیاجی، بشه مربوط بهشون زندگیم که دارم رو کسایی من؟ شهمی
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 !شو خفه، شو خفه -

 و ازب خشم از بینیش هایپره و بود شده متمایل سرخی به هاشچشم سفیدی. رفت یادم حرفم زد که دادی با

 تونس چهار فریادش صدای که بستم رو هامچشم. خوردمی صورتم به عصبانیتش از داغ هاینفس. شدمی بسته

 :لرزوند رو بدنم

 تحرف این عاقبت بینیمی وقت اون. کن تکرار رو حرفت دیگه بار یه داری جرئت اگه؟ دلیار کردی غلطی چه -

 .شهمی تموم گرون برات قدرچه

 هک شاهرخ مثل یکی هم اون. داره هم رو عواقب این کردن بازی شیر دم با. بودم شده الل کلمه واقعی معنی به

 :داد ادامه دید رو سکوتم وقتی. سره دو اژدهای هم، خرسه هم، شیره هم اصال .شیره زیادی

 ؟بزنی که نداری حرفی؟ شدی الل چرا؟ چیه -

 :گفتم آروم

 ؟بگم چی من. شم خفه گفتی خودت -

. مشد خیره بهش و کردم باز رو هامچشم از یکی الی آروم حرف این گفتن با. نشد بلند شاهرخ از صدایی هیچ

 هک کردم نگاهش. شنیده رو زدم که حرفی بودم مطمئن. بود شده خیره بهم تعجب با و بود شده گرد شهاچشم

 که کردم احساس من و اومد کش هاشلب و شد باز ابروهاش بین گره دید رو نگاهم تا. زده زل من به دیدم

. کنهیم نگاه بچه یه یا مغزشیرین یه به داره انگار کردمی نگاهم جوری یه. نشست لبش رو محو لبخند یه طرح

 هر. شممی جوری همین ترسممی وقتی من خب! وهلل.بخندم نداشتم جرئت ولی؛ بود گرفته امخنده هم هم خودم

. شیدک عمیقی نفس و انداخت پایین رو سرش آروم شاهرخ. کنم جلوگیری بحث گرفتن باال از تا کنممی کاری

 اژدهایی خشم اون از اثری دیگه آورد باال رو سرش وقتی. فتهگر اشخنده هم اون گفتمی بهم ششمم حس

. مبکش نفس ترعقب رهنمی کم یه حداقل اهه. بود جدی و سخت چنان هم اشچهره ولی؛ نبود صورتش تو اولش
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 نکنم فکر اصال! واهلل. خوندم جیگر گوش تو یاسین انگار کردم... و نامحرم مورد در که رانیسخن همه اون

 .کردمی شگو بهشون

 ؟ کیه دانین پرسممی ازت دیگه بار یه -

 لیو؛ گفتمنمی رو جمله این و شدمی الل زبونم کاش ای. کردم نگاهش و اومدم بیرون هپروت عالم از حرفش با

 پسر با که بود گرفته رو من جو، بودم خونده رمان بس از. کنم بازی لج خواستمی دلم فقط لحظه اون خب

 هشب رو. داره فرق واقعی دنیای با رمان که دونستمنمی ولی؛ بشه عاشقم هم اون و کنم بازی لج داستان مغرور

 :گفتم و کردم

 تو هرکس. دربیارید سر من زندگی از بخواید شما که اصراریه چه فهممنمی من دوماً. بگیرید فاصله من از اول -

 .بگم شما به رو چیز همه که نداره دلیل. داره خصوصی مسائل سری یه زندگیش

 یه. بردممی پی کردم که غلطی عمق به بیشتر من و رفتمی هم تو بیشتر اشقیافه گفتممی که ایکلمه هر با

 :گفت خشم با دفعه

 به راجع که ندارم چندانی تمایل من هم بعد. بندازی راه دوماً و اوالً من برای نمیاد خوشم گفتم بهت قبالً -

 .هستیآدمی جور چه شهمی مشخص رفتارت این اب که چند هر؛ بدونم زندگیت

 :گفتم عصبانیت با و کردم باریک رو هامچشم. گفت ناپسند لحن یه با رو هااین

 ؟منظور -

 :گفت و زد پوزخندی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 418 

 یچهره این پشت. هستی ماهری بازیگر، خوبه. نشی منظورم متوجه که باشی احمق قدراون کنمنمی فکر -

 االن هک این حداقل بذار نیست دسترس در فعالً که دانین گفتی خودت با. کردی مخفی رو زرنگ آدم یه معصومت

 .بچسبم سفت رو هست دست دَم

 :گفتم عصبانیت با

 ؟گیدمی چی هست معلوم -

 یرز کردی رو سرت کبک مثل و برداشتت بودن زرنگ توهم زیادی تو انگار ولی؛ گممی چی دارم معلومه که من -

 .کنیمی نستنندو ادعای و برف

 اصال. درمیاره بدبخت منِ سر داره رو تالفیش که گیرهمی آتیش داره کجا از نیست معلوم! شعوربی. برخورد بهم

 کار چی من مگه؟ کنممی بودن زرنگ ادعای گهمی که چیه منظورش؟ آخه چی یعنی. آوردمنمی در سر حرفاش از

 :گفتم بهش تشر با؟ کردم

 دمکر کاری هم اگه؟ کنیدمی رفتار جوری این دارید شما که کردم کارچی من مگه. شیدبا زدنتون حرف مراقب -

 .خوادنمی بافتن ریسمون به آسمون قدراین. بگید بهم حسینی و راست بهتره ندارم خبر خودم که

 .بشنوی رو کردی که شاهکاری دیگه یکی زبون از میاد خوشت انگار. خب خیلی -

 :فتموگ شدم خیره بهش متعجب

 .شمنمی متوجه چیزی من؟ زنیمی حرف داری کار کدوم از -

 :گفت و زد پوزخندی

 .عادیه تو مثل دخترهایی برای کارها این. باشی متوجه هم نباید -

 :شد بسته دهنم زد که حرفی با که بگم بهش چیزی تا کردم باز رو دهنم
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 .باشه عادی برات هم باید. فرستیمی براش عشق یــوسه بـ و خونیمی عاشقونه شعر که وقتی -

 ؟کی برای؟ عاشقونه شعر؟ چی یعنی. بودم زده زل دهنش به تعجب با

 :گفتم بهش عصبانیت با. زنهمی حرف چی به راجع داره که فهمیدمنمی اصال

 .باشید زدنتون حرف مراقب؟ چی یعنی هاحرف این -

 :داد رو جوابم، خودم مثل هم اون

 ادبخو یکی که نمیاد خوشم خانوم دختر ببین؟ باشم زدنم حرف مراقب کنی یادآوری من به خوایمی تو! هه -

 . کنه فرض احمق رو من و بیاره در بازی زرنگ

 .بزنید حرف درست موردم در -

 به ربذا، نیست دسترس در فعال که دانین گفتی خودت با. زنممی حرف و کنممی رفتار بخواد دلم جور هر من -

 .آزار دل شهمی کهنه بازار به اومد که نو دیگه بله. ترهدست دم که سبمبچ کاوه همین

 روی رو امهدست ناگهانی تصمیم یه تو و چسبید بدجور آمپرم و کنم تحمل نتونستم دیگه زد که حرفی این با

 جدا دیوار از هاشدست، نداشت من از رو حرکت این انتظار چون. دادم هلش عقب به محکم و گذاشتم اشسینه

 .کنم پیدا نجات، بود کرده درست برام که حصاری از تونستم من و رفت عقب قدم یه و شد

 :گفتم فریاد با و زدم زل بهش اشکی هایچشم با. شد تیکه هزار و شکست گلوم تو بغض

 توهین بهم میدی اجازه خودت به که هستی کی تو؟ زنیمی حرف جوری این من به راجع که داری حقی چه تو -

 ؟کنی

 :گفت فریاد با و وایساد رومروبه و کرد جبران رو رفته عقب قدم یه همون شاهرخ
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 دلم که چی هر که دیمی بهم رو اجازه این؛ فرستیمی ـوسـ بـ براش و خونیمی شعر کاوه برای که وقتی -

 .بگم بهت بخواد

 :گفتم فریاد با، بودم کردم تعجب که حالی در

 .نکردم کاری همچین وقت هیچ من! نگو مزخرف -

 لهفاص کزین من: خوندی رو شعر این روز اون که نبودی تو بگی خوایمی یعنی. بشه باورم که بگو دروغی، هه -

 ؟فرستادی ـوسـ بـ و گرفتی صورتت جلوی رو دستت که نبودی تو یعنی؟ هان...ام تو چشم یشده غارت

 به ربطی چه. فرستادم پری برای رو ــوسه بـ اون حتی .گفتم پری برای رو هاشعر این من. بودم رفته فکر تو

 :گفتم بهش رو! نبود جااون که کاوه اصال؟ داره کاوه

 ....اون کنیدمی اشتباه دارید -

 :گفت بلندی العاده فوق صدای با شاهرخ دفعه یه

 ولی شناختمت دیر. کنی اعتراف کردی که کاری به داری جرئت قدر این خوبه. نکردم اشتباه دونستممی -

 خواست دلت غلطی هر که دمنمی بهت رو اجازه این من! کن فرو هاتگوش تو رو این ولی؛ شناختمت باالخره

 ...و بکنی

 همچین شاهرخ که شده باعث چی که چرخیدمی ذهنم تو موضوع این اشهمه. شد تموم گرون برام هاشحرف

 :مگفت بهش فریاد با و دادم دست از رو خودم کنترل لحظه یه تو، کشیدمی تیر قلبم. بکنه موردم در فکری

 ؟هستی کی کردی فکر. بگی موردم در خواست دلت چی هر که دمنمی اجازه بهت! شو خفه -

 خیره بهم اخم با و گفتنمی هیچی هم اون. زدممی اشسینه به مشت با و بودم داده دست از رو خودم کنترل

 :گفتم هق هق میون. بود شده
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 و یپاک تا کشیدم من که زجرهایی از تو؟ کنی توهین بهم میدی اجازه خودت به که دونیمی چی من مورد در تو -

؟ مبد نجات هاکفتار اون دست از رو خودم تا جنگیدم جون پای تافهمیمی چی؟ دونیمی چی کنم حفظ رو عفتم

 ؟زنیمی بودن زه*ـر هـ برچسب من به حقی چه به

 :گفتم و دمکر پاک رو اشکم خشم با

 . بشی پشیمون حقیقت فهمیدن از بعد که نکنی قضاوت بهتره دونینمی ماجرا از هیچی وقتی -

 :گفتم و زدم زل هاشچشم به عصبانیت با

 . هستن شعور و فهم خط زیر ولی؛ فقر خط باالی هابعضی -

 :دادم ادامه و کردم مکثی

 شیمی و کنهمی خنثی رو داری که ثروتی همه اون، تانداشته فهم و درک. هستی هاآدم همون جزء هم تو -

 .قائله ارزش دیگران برای نه و داره ارزش خودش نه که کسی یعنی؛ صفر

 :گفت خشم با و گرفت رو هامشونه و اومد سمتم به

 ؟هان؟ نفهمیدم هنوز که فهمیدممی رو چی باید دیگه -

 هر هاشدست فشار. دادممی فشار هم روی محکم، ودب شده پخش بدنم کل تو که دردی خاطر به رو هامچشم

 و خسته لحن یه با. کرد پرت عقب به رو من و کرد رها محکم رو هامشونه لحظه یه تو. شدمی بیشتر لحظه

 :گفت عصبانی

 ونبیر خروجی در از داشت و بود پری سر پشت کاوه اومدنمی ما سمت به داشتن بقیه و سپهر وقتی روز اون -

 ....جوابش در و نذاشتی کم هم تو که داد تکون دست برات و خورد تو به چشمش. رفتمی
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 یدند با. بود مشهود کامالً نگاهش کالفگی و رنجش. شد خیره بهم و کرد سکوت، رسید که حرفش جای این به

 :کشید فریاد بلند و زد دیوار به محکمی مشت و کشید پوفی نگاهم

 !لعنتی -

 موردم در و هین تو بهم بخواد راحت قدر این شدنمی باورم. شد روون چشمم گوشه از اشک. بستم رو هامچشم

 بانیتعص دلیل که کردمنمی هم رو فکرش، کشیدمی تیر قلبم. بودم ندیده رو کاوه روز اون اصال من. کنه قضاوت

 راه بغض. انداختم شبه تلخی نگاه. نداره خبر ازش هم روحم حتی من که باشه مسئله این برای روزش چند این

 به گاهمن، اومدمی بند داشت نفسم. نشد ولی؛ بدم فرو رو بغضم تا کشیدم عمیقی نفس. بود گرفته رو گلوم

 معج رو توانم مونده ته. برگشتم سمتش به که بیرون بره اتاق از خواست و شد رد کنارم از که افتاد شاهرخ

 :گفتم فریاد با بهش رو و کردم

 چی هر. رین بیرون در این از نصیببی که بشنو هم رو هاشنیدنی کن صبر پس. کیاراد جناب فتیگ رو هاگفتنی -

 من اب حق بگی خودت پیش بعد که بگی بذاری خوایمی حرف کلمه یه شنیدن بدون حاال. گفتی خواست دلت

 !نه! خان شاهرخ نه، بوده

 با که اشتگذ جلو به قدم یه شاهرخ. بود رفتهگ بدجور نفسم. زدم چنگ امسینه قفسه به و کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم فریاد

 .باشه گیرت دامن عمر آخر تا پشیمونیش که کنممی کاری واحد و احد خدای به بیای ترجلو دیگه قدم یه -

 :گفتم بهش حال همون تو. رفت عقب و زد موهاش به چنگی عصبی و نگفت چیزی

؟ یکنمی محکوم و دیمی حکم، کنیمی قضاوت خودت عدالت با؟ مهندس جناب انصافیبی قدر همین همیشه -

 حقیقت که یفهح ولی. مسمومه قدر این ذهنت که تویی. بدم توضیح تو به رو رفتارم دلیل بخوام که بینمنمی دلیلی
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 یراب زندگی تموم که پاکی خوامنمی که اینه برای گممی رو هااین اگه. نبری پی خودت نادونی به و ندونی رو

 .بره سوال زیر روزه یه عالیجناب خراب فکر خاطر به کشیدم زجر ازش حفاظت

 اون من. ایدیگه احد هیچ نه بود پری مخاطبم کردم کاری اگه. بودم پری با اشهمه زدم حرفی اگه روز اون من

 هک قائلم غرور و ماحترا و شخصیت خودم برای قدریاون. بکنم رو کارها این بخوام که ندیدم رو ایکاوه هیچ روز

 هب شما مثل فکری کوته آدم که کنم خفیف و خوار رو خودم نخوام ایافتاده پا و پیش چیزهای همچین یه برای

 السو کاوه خود یا پری از برید دارید شک هم هنوز اگه. ببره سوال زیر رو من نجابت و پاکی که بده اجازه خودش

 .نکردم خطا پا از دست من که شاهده دشخو باالست اون که خدایی همون ولی. کنید

 شاید تو؟ کنی خرد رو من میدی اجازه خودت به که دونیمی چی من دردای از تو؟ من زندگی از دونیمی چی تو

 هاشچشم هرچند، سرته باالی پدرت سایه تو. هستن تو از تربزرگ خیلی من دردهای ولی؛ باشی تربزرگ من از

 که داری کنارت در رو پدرت تو. زندگیته بخشگرمی، گرمش هاینفس همین ولی ،زنهنمی حرفی و است بسته

 دل و درد باهاش و بگیری دستت تو رو هاشدست و اتاق اون توی بری، بزنی حرف یکی با خواستی وقت هر

؟ چی من ولی؛ داری پدری یسایه و پدر اسم به ایپشتوانه تو! محرومم ازش من که داری چیزی تو. کنی

 مایتح هایدست گرفتن واسه بزنه پر دلت دونیمی؟ چی یعنی سوختن پدرت آغوش حسرت آتیش تو دونیمی

 ؟چی یعنی نتونی ولی پدرت گر

 تونیمی، گرفت دلت که موقع هر، زمان هر، وقت هر. بازه روت به همیشه مهربونش آغوش که داری رو مادری تو

 صدای. کنی بچگی مادرت دامن تو و بشی بچه. کنی گله و بذاری زانوهاش روی رو سرت راحت خیال با

 یعنی بردن گور به رو مادرت گرفتن آغوش در آرزویفهمیمی؟ چی من ولی؛ بشی آروم و بشنوی رو مهربونش

 ؟ چی یعنی دیدن رو وجودت تیکه یه شدن پرپر ذره ذره؟ چی

 ؟فهمیمی، هان؟ چی یعنی موندن دلت به ابد تا کوچیکت برادر و خواهر هایخنده دیدن داغِفهمیمی
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 شاهرخ هایحرف. نداشت اهمیتی برام ولی؛ شد پاره امحنجره کردم احساس که گفتم بلند قدراون روفهمیمی

 :گفتم و کردم تلخی خنده. بود شده تموم گرون برام

. زدینمی بودن زه*ـر هـ برچسب بهم راحت قدراین فهمیدیمی اگه. فهمینمی وقت هیچ! فهمینمی تو هه -

 حفظ رایب که سخته! سخته خیلی، کیاراد جناب سخته؟ کنیمی قضاوتم ناعادالنه طورچه دونینمی هیچی وقتی

 یه بین. ببره سوال زیر رو پاکیت راحت قدر این بشه پیدا یکی بعد، بخری جون به رو قمه و شالق ضربه، پاکیت

 ادعای و دونینمی هیچی تو؟ چی یعنی فهمیمی کردن مرگ زویآر و شدن زندانی خبربی خدا از کفتار مشت

 !هیچی. کنیمی بودن عالِم

 .زدممی بهش رو آخر ضربه باید. بود شده خیره بهم پشیمون و کالفه نگاه یه با هم شاهرخ. کردممی هق هق

 :گفتم بهش زیدلرمی که صدایی با و کردم پاک رو اشکم لرزون هایدست با. بود کرده توهین بهم خیلی

 شههمی آشنا یه مثل بودنش غریبه وجود با که کسی. تربزرگ داداش یه. مونهمی داداشم مثل من برای کاوه -

 تو کاوه ای من به بخواید دارید که مزخرفی افکار این با که دمنمی اجازه بهتون. مهربون حامیِ یه. بوده پشتیبانم

 هچ؛ داره دوست رو شمیم هنوزه که هنوزم کاوه دونستیدمی که شما! جهنم به من! درک به من اصال. کنید هین

 .متاسفم براتون فکر طرز این داشتن خاطر به واقعاً؟ کنید شک هم کاوه به دادید اجازه خودتون به طور

 هرظا هب که قدریاون اگه، کنیدمی محکوم رو مقابلتون طرف ساده کلمه یه با که شده آلوده ذهنتون قدر این شما

 من که شدیدمی متوجه کردیدمی گوش هامحرف به و داشت اهمیت قدرهمون هم واقعیت تو، بود مهم براتون

 ...دارم قلو دو برادر خواهر یه که گفتم

 :گفتم و زدم پوزخندی و کشیدم عمیقی نفس

. نهک درک رو پاکیش هنتون شما روح که هست ـناه گـبی و پاک هم قدریاون. کوچولوم برادر، منه برادر دانین -

 05 فقط که کسی؟ باشه خودش برادر عاشق کسی داره عیب مگه. هستم خودم کوچولوی داداش عاشق من آره



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 425 

 عاشق هم همیشه و هستم بودم عاشقش من. کنه رفتار تربزرگ برادر یه مثل کردمی سعی امّا بود سالش

 ...االن دشای افتادنمی برام اتفاقات این اگه. مونممی امخانواده

 یپرده پشت از، نبود خوب اصالً حالم. نداد بهم زدن حرف برای فرصتی، گریه رسیدم که حرفم جای این به

 : گفتم و کردم نگاه بهش اشک

 .متاسفم براتون واقعا -

. انداختم بیرون نحس اتاق اون از رو خودم و کردم باز رو اتاق در، شدم رد کنارش از سرعت به و گفتم رو این

 مدهن جلوی رو دستم. بود شده تموم اطرافم هوای کل انگار. کردم دویدن به شروع. نداشت رو وزنم تحمل اهامپ

 .دیدممی اشک از ایالیه پشت رو بود اطرافم که چیزهایی یهمه. نشه بلند هقم هق صدای تا گرفتم

. ردمک جمع رو خودم بود بدبختی هر به ولی؛ بخورم زمین صورت با محکم بود نزدیک و خوردم سکندری بار چند

 :رسید گوشم به کریم آقا صدای که رفتممی شرقی ضلع هایپله سمت به داشتم

 ؟جوان بانوی؟ جوان بانوی -

 :گفتم داریخش صدای با و برگشتم سمتش به آروم و ایستادم

 ؟آقا کریم بله -

 :گفت و شد خیره بهم شده گرد هایچشم با کریم آقا

 ؟انوب خوبه حالتون -

 :گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم

 ؟داشتید من با کاری. ممنون خوبم بله -
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 :گفت که کردم نگاهش تعجب با. دستشه تو نامه یه دیدم که آورد باال رو دستش

 ؟هستن کجا ایشون دونیدنمی. اربابه برای نامه این -

 الاص. نگفتم چیزی و گرفتم بیغر ضلع طرف به رو دستم. زد چنگ دلم به بزرگی غم دوباره اسمش آوردن با

 و کرد وتاهیک تشکر هم آقا کریم. بشکنه بغض این و بیارم زبون به ایکلمه ترسیدممی. بزنم حرف تونستمنمی

 به. کنم گریه تونممی که جاییاون تا و برم اتاقم به ترزود هرچه خواستمی دلم. دوید غربی سمت به عجله با

 باز گلوم راه لحظه یه برای. کردم قفل رو در و انداختم اتاقم داخل رو خودم و کردم باز رو در. دویدم اتاقم سمت

 روی زانو با و شد سست پاهام. کرد خیس رو صورتم و جوشید اشکم یچشمه. بکشم نفس تونستم من و شد

 .بود گرفته اوج امگریه هق هق. افتادم زمین

 مثل هاشحرف. شدممی روانی داشتم، کردمی من به اجعر فکری همچین شاهرخ اینکه این از. سوختمی قلبم

 .کردنمی ورششعله بدتر، کنن خاموش رو دلم آتیش داغِ اینکه جای به، هااشک این. رفتمی فرو قلبم تو خنجر

 چرا؟ اومد سرم هابال این که بود من سرنوشت تو چی. بودم متنفر لعنتی زندگی این از، شاهرخ از، خودم از

 ؟...من چرا؟ خدا؟ من چرا؟ بدم پس تاوان باید که منم ینا همیشه

*** 

  سیزدهم فصل

 :کل دانای

 یرهخ دلیار خالی جای به مبهوت و ساکت شاهرخ امّا؛ رفت بیرون اتاق از و گذشت شاهرخ کنار از سرعت به دلیار

. ودب افتاده جانش به هک حسادتی آتش این از امان ولی؛ فهمید چشمانش از را دلیار پاکی و صداقت. بود شده

 را ویشبان دل و بود کرده رفتار بچگانه قدر چه. دارد جایی دلیار قلب در خودش جز کسی که بپذیرد توانستنمی

 .بود رنجانده
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 ناعادالنه و ظالمانه قدر این بود توانسته طور چه. رفتنمی کنار دیدگانش مقابل از لحظه یک دلیار بارانی چشمان

 یادفر درونش از ندایی. آمدمی بدش خودش از؟ بود سارانچشمه پاکی به روحش که شیندبن کسی قضاوت به

 :کشید

 !دادی نشون خوب رو مردونگیت -

. بود ردلیا با حق. بود افتاده افتادمی نباید که اتفاقی. کردمی طی را اتاق عرض و طول، کالفه و پشیمان شاهرخ

 :شد تکرار ذهنش در دلیار بخش روح صدای

؟ یکنمی محکوم و دیمی حکم، کنیمی قضاوت، خودت عدالت با؟ مهندس جناب انصافیبی قدر همین همیشه -

 حقیقت که یفهح ولی. مسمومه قدر این ذهنت که تویی. بدم توضیح تو به رو رفتارم دلیل بخوام که بینمنمی دلیلی

 رایب زندگی تموم که پاکی خوامنمی که اینه برای گممی رو هااین اگه. نبری پی خودت نادونی به و ندونی رو

 .بره سوال زیر روزه یه عالیجناب خراب فکر خاطر به کشیدم زجر ازش حفاظت

 آن متما باید. بود کرده پیدا خودش به نسبت بدی احساس. بود برده سوال زیر را دلیار پاکی ناعادالنه چه او و

 .ساختمی نو زا دوباره را بود مسببش خودش که را هاییویرانه

 محکوم و کردن توهین جسارت وقتی. کند خواهی معذرت او از و برود دلیار پیش تا رفت در سمت به عجله با

 تشدس فکر این با. آوردمی وجود به خود در نیز را خواهی معذرت و اشتباه پذیرفتن جسارت باید، داشت را کردن

 دلیار اتاق به ترسریع چه هر تا افزود هایشقدم سرعت به. کرد باز آرام را در و گذاشت در دستگیره روی را

 .برود

 :آورد خود به را او کریم بلند صدای ناگهان که رفتمی راه خود افکار در غرق شاهرخ

 ؟ارباب؟ ارباب -
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 شاهرخ قدمی چند در کریم. دویدمی او سمت به شتابان که نگریست کریم به و کرد بلند را سرش شاهرخ

. کند تازه نفسی تا شد خم و گذاشت هایشزانو روی را دستش. زدمی نفس نفس دویدن خاطر به. ایستاد

 :گفت و رفت فرو خود محکم و سخت جلد در شاهرخ

 ؟میدوی چرا؟ شده چی؟ کریم چیه -

 :گفت شاهرخ به و ایستاد صاف؛ کشید عمیقی نفس؛ داد قورت را دهانش آب کریم

 !اومده نامه یه براتون ارباب -

 به ور. شد خیره پاکت به تعجب با شاهرخ. گرفت شاهرخ سمت به را نامه رنگ سفید پاکت حرف این دنبال هب

 :گفت کریم

 ؟آورده رو نامه پستچی -

 ولی؛ داشتم برش، ستدیگه یکی برای شاید کردم فکر اول. افتاده در پشت دیدم در دم رفتم وقتی. ارباب نه -

 .آوردم براتون رو اون همین رایب بود نوشته رو شما اسم پشتش خب

 :گفت و انداخت پاکت به نگاهی شاهرخ

 .بری تونیمی تو! خب بسیار -

 ندهفرست محل در اسمی هیچ. بود شده خیره نامه پاکت به مشکوک شاهرخ. رفت جا آن از و داد تکان سری کریم

 :بود شده نوشته جمله این قرمز خودکار با تنها. بود نشده درج نامه

 .کیاراد شاهرخ جناب، جوان ارباب رایب -

 هب نسبت خوبی حس. شد کشیده هم در شاهرخ هایاخم. بود شده کشیده عبارت این پایین لبخند آرم یک و

 میزش سمت به راست یک و شد اتاقش وارد. رفت کارش اتاق سمت به و کرد کج را خود راه. نداشت نامه این
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 تداش هانامه کردن باز برای که مخصوصی کاتر و کرد باز را شمیز کشوی. نشست چرمش صندلی روی و رفت

 .کشید بیرون را نامه و کرد باز آرامی به را پاکت. کشید بیرون میزش کشوی از را

 انشج به را عجیبی دلهره، نامه کاغذِ روی شده خشک خون قطرات. شد بیشتر ابروهایش بین گره نامه دیدن با

 ...االن اما؛ بیفتد هراس دلش به که نداشت سابقه، افتاد شمیم برای هک اتفاقی از بعد. انداختمی

 :کرد نامه خواندن به شروع

 ! یشهم چروک پیشونیت. نکن اخم قدر این!کردی اخم همیشه مثل دوباره االن حتما؟ شما حال، دکتر جناب سالم"

 .گممی تبریک رو اتخانواده به جدید عضو یه ورود راستی. بگذریم

. شیبک بیرون ماجرا این از رو پات خوش زبون با بهتره همین برای، بشه یکنواخت زندگیت نیومد دلم من خب

 .کنی تکرار دوباره رو گذشته تلخ تجربه خوادنمی دلت مطمئناً

 !شد جوری این چرا نگی، افتاد اتفاقی اگه وقت یه که بدم هشدار بهت دوست یه عنوان به خواستم فقط

 دنکشی درد عاشق ولی؛ نمیاد خوشم بقیه خوشحالی از من؟ چیه دونیمی ولی؛ باشی خوش امیدوارم دیگه خب

 "...نباشی خوش زیاد باش مراقب. امبقیه

 دستش در را نامه کاغذ. لرزیدمی خود به عصبانیت شدت از شاهرخ. بود کشیده لبخندی آرم نامه پایان در و

. زدمی سفیدی به انگشتانش بند بند، بود کرده مشت ممحک را دستش. انداخت اتاق گوشه به و کرد مچاله

 به اخم با. نداد او به را اجازه این موبایلش زنگ صدای امّا؛ کند متمرکز را ذهنش تا بست را خود چشمان

 هب را انگشتش. شدمی روشن و خاموش گوشی صفحه روی ناشناسی شماره، بود شده خیره موبایل یصفحه

 به خط پشت از شخصی یخنده صدای. کرد وصل را تماس و کشید آن روی آرام، برد رنگ سبز دایره سمت

 .رسیدمی گوشش
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 ؟دینمی جواب چرا. کنم قطع دیگه خواستممی! گلمون دکیِ آق! به -

 جدیت با. داشت را بازی دلقک جز به چیزی هر حوصله لحظه این در. بود شده خیره اینقطه به اخم با شاهرخ

 :گفت

 ...کار اگه. بشنوم رو تو اراجیف و بشینم تو هایپرت و چرت پای بخوام که ندارم وقت من ببین -

 :گفت پلیدی یخنده با و نداد را شاهرخ حرف شدن تمام اجازه ناشناس شخص

 ...بشه بهتر اخالقت نامه اون خوندن از بعد کردممی فکر؟ خبره چه بابا تراروم، اوه اوه اوه -

 :غرید خشم با و سایید هم به را هایشدندان رفح این شنیدن با شاهرخ

 ؟کنی تهدید رو من کنیمی جرئت طورچه؟ هستی کی تو عوضی -

 :گفت لحن همان با. شد بلند او هایزدن دست و مرد خنده صدای

 . نشدی عوض اصال. هاستنظامی مثل اخالقت هم هنوز، اومد خوشم ایول -

 :داد ادامه و کرد جدی را لحنش

 .کنممی عملیش حتماً بگم که رو چیزی هر؛ کنمنمی تهدید من کیاراد جناب ببین -

 .بکنی تونینمی غلطی هیچ -

 :گفتمبهمی یخنده با ناشناس شخص

 .تونممی، ارباب تونممی -

 با ار سپهر ترسریع هرچه تا برد هجوم تابش لپ سمت به، کند تلف را بیشتری وقت تا کردمی سعی شاهرخ

 :شد میخکوب خود جای بر مرد آن حرف شنیدن با امّا؛ کند خبر
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 آخر خواستممی که رو کاری شممی مجبور موقع اون چون؛ کنی خبردار رو اتدردونه عزیز همکار نخوای بهتره -

 .بکنم رو قضیه قال و بکنم کار اول همین، بدم انجام

 ار اعصابش مرد آن خنده صدای. ذراندگ نظر از را بیرون محیط و رفت اتاقش یپنجره سمت به عصبی شاهرخ

 :بود ریخته هم به

 ور تو که من ولی؛ بینینمی رو من تو. کن بای بای برام حداقل. نمیاد گیرت چیزی، مهندس ارباب نزن زور -

 .داده تکون دست برام شاهرخ ارباب باشه خوش دلم بذار. بینممی

 :گفت خشم با و داد دست از را خودش کنترل شاهرخ

 .بده نشون رو خودت داری جرئت؟ هستی کی تو گممی بهت رتیکهم -

 .داشتم دوست رو بازی موشک قایم بچگی از من، دیگه نه -

 .شونمتمی سیاه خاک به و کنممی پیدات باشی جا هر -

 .نیستم شوخ قدراین همیشه من، باشی هاتحرف مراقب بهتره -

 :داد ادامه مرد آن. بود شده منقطع عصبانیت از شاهرخ هاینفس

 هم ایگریه چه الهی آخی. بدم مقدم خیر عنوان به ایهدیه اتخانواده جدید عضو به خواستممی. بگذریم -

 حسن خواممی من خب؟ ارباب رفته کجا نوازیت مهمون رسم! نچ نچ نچ؟ آوردی در رو اشکش تو نکنه! کنهمی

 ؟نداره عیبی که تو نظر از. کنم یمتقد بهش هدیه یه و بدم نشون دلیار بانو به رو نیتم

 :زد فریاد عصبانیت با؛ شنید ناشناس شخص زبان از را دلیار اسم تا شاهرخ

 .شونممی عزات به رو مادرت کنی نگاه بهش چپ بخوای آشغال عوضی -
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 سه تا نترس؟ میاری جوش زود چرا. بدم آمدگویی خوش هدیه بهش خواممی فقط من. ارباب بیا کوتاه -

 .رسیده دستش به هدیه یبشمر

 دفر این از. دوید دلیار اتاق طرف به و کرد باز را آن ضرب یک. دوید اتاقش در سمت به شنید که را این شاهرخ

 :رسید گوشش به مرد هیستریک یخنده صدای. آمدمی بر کاری هر دیوانه

 ینا! بشماریم هم با بیا اصال. بریدب لذت امهدیه از دوتاتون هر امیدوارم، برسی بهش ترزود ارباب بدو بدو -

 بینوا دکن چه، درویش یتحفه ستسبزی برگ، من هدیه از هم این بفرمایید. سه! دو! یک! بیشتره کیفش جوری

 .بیش ندارد

 لیارد بلند جیغ صدای با شاهرخ. پیچید عمارت کل در دلیار بلند جیغ صدای که بود نشده تمام مرد حرف هنوز

 راغس خودش از کمتر که عصبانیتی با شاهرخ. دادمی بد گواهی دلش. شد میخکوب خود جای بر ایثانیه برای

 :گفت او به داشت

 .کشمتمی خودم هایدست با خودم و کنممی پیدات باشی جا هر -

 :شد بلند مرد عصبی صدای دفعه این

 اتخانواده و خودت مرگ معکوس شمارش االن از. گذاشتی شیر دم رو پا تو. بریم هم با شو پیاده ارباب هی -

 .ارباب بدرود. کنی مرگ آرزوی بار هزار روزی که کنممی کاری، شده شروع

 دعا دلش در. کرد دویدن به شروع و فشرد دستانش در را موبایل شاهرخ. کرد قطع را تماس و گفت را این

 را سپهر ارهشم دویدن حال در. باشد تادهاف اتفاقی دلیار برای توانستنمی نه. باشد نیفتاده بدی اتفاق که کردمی

 :شد وصل تماس بوق 3 خوردن از بعد. گرفت

 ؟شاهرخ؟ الو: سپهر
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 .عمارت برسون رو خودت فقط: شاهرخ

. زدیم چنگ جانش به بیشتری اضطراب. شدمی ترنزدیک دلیار اتاق به چه هر. کرد قطع را تماس و گفت را این

 دهنش بلند دلیار از صدایی دیگر آن از بعد. آوردمی درد به را دلش و شدمی اکو ذهنش در دلیار بلند جیغ صدای

 شتپ خدمه چند و پریچهر. رساند دلیار اتاق به را خود سرعت به. ترساندمی بیشتر را شاهرخ موضوع این و بود

 :گفت و رفت پریچهر سمت به شاهرخ. کوبیدندمی در به و بوددن در

 ؟کنینمی باز رو در چرا -

 :گفت لرزانی صدای با پریچهر

 .دهنمی جواب زنممی صدا رو دلیار چی هر، قفله در -

 :زد فریاد خشم با نداشت ایفاصله جنون مرز تا شاهرخ

 !بیاره من اتاق از رو یدک کلیدهای بره زود یکی -

 :گفت خشم با شاهرخ. نخوردند تکان خود جای از خدمتکارها اما

 ؟هان؟نیستم شما با مگه -

 :گفت شاهرخ به پریچهر

 .اتاقته تو! خودته دست -

 هدست و شد اتاقش وارد عجله با. اوست برای کناری اتاق که بود کرده فراموش کامال استرس خاطر به شاهرخ

 . باشد نیفتاده دلیار برای اتفاقی که کردمی دعا دلش در. برداشت را یدکی هایکلید
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 را دلیار و کوبید در به مشت با، بود شده خرد اعصابش. گشتمی دلیار اتاق دکلی دنبال به یدک کلید هاده میان در

 :زدمی صدا

 ؟دلیار؟ بده جواب؟ دلیار -

 وجود دکی هایکلید تمام بین رنگی طالیی کلید. بود بریده را امانش بالتکلیفی این. بود شده دارخش صدایش

 با مّاا شد اتاق وارد عجله با. شد باز تیکی صدای با در. انداخت در روی را کلید و گفت اهلل بسم لب زیر. داشت

 .شد حبس اشسینه در نفس بود چشمانش مقابل در که ایصحنه دیدن

. کردمی نمایی خود آن یبدنه روی، رنگ سرخ لباسی همانند، خون از ایهاله و بود باز تراس رنگ سفید در

 و دش اتاق وارد شاهرخ سر پشت پریچهر. بود شده ریخته تراس درِ نزدیکی در، شیشه یشده شکسته هایتکه

 :گفت لکنت با و کشید ایخفه جیغ اتاق وضعیت دیدن با

 ؟کجاست...کُــ.... دلیار.... دلـ -

 فسن. بود شده پا بر هیاهویی دلش در. نبود دلیار از خبری ولی؛ ببیند را دلیار تا گرداند را چشمانش شاهرخ

 :گفت بلندی نسبتاً صدای با. بیاورد دست به را خود آرامش تا کرد سعی و کشید عمیقی

 ؟کجایی؟ دلیار؟ دلیار -

. رفت تراس طرف به محکم ظاهر به هایقدم با و کرد مشت را دستانش. نکرد دریافت سکوت جز به جوابی اما

 که یسخت هر با. کردمی ترسخت را رفتنش راه و شدمی بیشتر زمین یجاذبه انگار، داشتبرمی کهقدمی هر با

 دندی ترسِ. ایستاد تراسقدمی یک در، کردندنمی همراهی را او پاهایش. رساند تراس در نزدیکی به را خود بود

 رقغ و جانبی پیکر با که ترسیدمی، ترسیدمی آری. بردارد قدم از قدم که دادنمی اجازه او به، هولناک ایصحنه

 او، زدمی سو سو دلش در که امید سویی کور تنها و نداشت را مورد این یدند شهامت. شود مواجه دلیار خون در

 .بود داشته نگه پا سر هنوز را
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 یالخ همین انگار. گرفت جان چشمانش پیش در دلیار مهربان یچهره. کشید عمیقی نفس و بست را چشمانش

 با. است آورده دست به را خود تشجاع و شهامت تمام که کرد احساس دفعه یک. کند آرام را او تا بود کافی

 .شد رد تراس در از بلند گامی

 نمایی خود تراس کف سفید هایسنگ روی رنگی سیاه پرهای و بود شده پوشیده خون هایلکه با تراس کف

 .شد متعجب، مقابلش صحنه دیدن با که چرخاند را سرش. کردمی

 او و اشتبرد قدم سمتش به شاهرخ. بود افتاده ایشپ کنار رنگی سیاه جسم و بود نشسته تراس یگوشه دلیار

 :کرد صدا را

 ؟دلیار -

 یرهخ او به و زد زانو دلیار مقابل شاهرخ. زدنمی حرفی هیچ و بود شده خیره باغ درختان به مبهوت و مات دلیار اما

 او .گرفت را دلیار ایهبازوی و دوخت چشم دلیار به دلهره با شاهرخ. بود شده خونی دلیار پیراهن هایگوشه. شد

 :زد صدا را نامش مجدداً و داد تکان را

 ؟دلیار -

 یاشک یقطره، کرد نگاه شاهرخ نگران چشمان به روحبی چشمانی با و آمد خودش به شاهرخ هایتکان با دلیار

 .ریخت فرو چشمش از

 این مقصر را خودش. بود گرفته را وجودش سراسر وجدان عذاب احساس. کردمی تابیبی شاهرخ یسینه در دل

 ربیشت را وجدان عذاب این، کردمی غوغا چشمانش در که ترسی و دلیار یچهره پریدگی رنگ. دانستمی اتفاق

 دستان، لباس بر عالوه. افتاد دلیار لباس به نگاهش. کرد بلند خود همراه به نیز را دلیار و شد بلند شاهرخ. کردمی

 :زد صدا را پریچهر محکم و عصبی صدای با. بود دلیار نگران شاهرخ. بود شده خونی هم دلیار

 .جاست این دلیار! جااین بیا پری؟ پری -
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 عصبانیت از شاهرخ. کشید خفیفی جیغ جاآن وضعیت دیدن با و رساند تراس به را خود هراسان، پریچهر

 :گفت پریچهر به جدی و محکم و فشرد هم روی محکم را هایشپلک

 خوب حالش، ببر جااین از رو دلیار بیا. بندازی راه هوار و جیغ بینیمی چیزی هر تا که جا این ایبی نگفتم پری -

 .باش زود. نیست

 دیدن با. رساند دلیار به را خود سرعت به و کرد جمع را خودش پری که بود حدی به شاهرخ لحن و نگاه جدیت

 اامّ؛ کشید آغوش در را او و رفت دلیار سمت به. یدکش هم در را هایشاخم، بود شده ریخته زمین روی که خونی

 یسرد از، گذاشت دلیار صورت روی را دستش پریچهر. بود شده میخکوب خود جای بر مجسمه یک مانند دلیار

 :گفت شاهرخ به وحشت با. کرد تعجب دلیار بدن

 .نیست خوب اصال حالش. شده یخ تیکه یه عین شاهرخ -

 گاهتکیه ایلحظه برای توانستمی وجودش کاش ای که کردمی آرزو دل در. کرد هینگا دلیار یچهره به شاهرخ

 لماسا درخشش توانستمی کاش ای. بود گرفته غبار ایآیینه مثل دلیار چشمان. باشد مهربان یفرشته این

 دل هایکاش ای، تقدیر دست، روز یک کاش ای.... کاش ای... کاش ای... کاش ای. برگرداند او به را چشمانش

 هب فقط دلیار امّا؛ گرفت دلیار چهره از را نگاهش شاهرخ. ننشاند دلش بر را حسرت داغ و ببخشد او به را آدمی

 .بود شده مهم برایش خواسته نا و خواسته که مردی به. بود شده خیره شاهرخ

 آری؟ آورد تاب ـراب ــش جام دو آن سنگینی زیر که شدمی مگر. کرد احساس را دلیار نگاه سنگینی شاهرخ

 دلیار به را نگاهش آرام. لرزاندمی شاهرخ سینه در را دل نگاه هر با که ـراب شــ جام دو چون هم چشمانی

 شاهرخ و لرزیدمی ترس از دلیار چشمان مردمک. کرد خود متوجه را شاهرخ، دلیار چشمان در نهفته راز. دوخت

 . گشتمی ترس این یافتن دنبال به

 فاصله دو آن میان هافرسنگ اندازه به قدم یک همین امّا؛ داشت فاصله آرامشش یسرچشمه با قدم کی تنها

 نفس. ودب خدا کالم پیمودنش راه تنها که ایفاصله. کند پر را آن توانستنمی چیز هیچ که ایفاصله. بود انداخته
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 و کرد نگاه پریچهر به. نبود مسائل این به کردن فکر وقت اکنون، کند دور خود از را افکار این تا کشید عمیقی

 : گفت

 .من اتاق تو ببر رو دلیار -

 به را او، بود گرفته را دلیار هایشانه که گونه همان و داد تکان شاهرخ حرف تایید ینشانه به سری پریچهر

 و کرد آزاد پریچهر دستان حصار از را هایششانه. کرد توقف ایلحظه برای دلیار. کردمی هدایت تراس در طرف

 و رفت شاهرخ سمت به آرام هایقدم با دلیار. بود شده خیره دلیار به متعجب شاهرخ. برگشت شاهرخ سمت به

 خود و کرد پر را میانشان یفاصله خودش، کردنمی درک را دلیار رفتار این شاهرخ. ایستاد اوقدمی چند فاصله در

 .رساند دلیار به را

. اشتگذمی نمایش به را نگاهش معصومیت سخاوتمندانه چه و درخشیدمی دلیار چشمان در وضوح به اشک برق

 ،داشت خود در را دنیا جاذبهتمامی که چشمانی از برداشتن چشم. برداشت دلیار چشمان از را نگاهش شاهرخ

 لیارد ازامیآر به؟ نشد کشیده او سمت به و گرفت قرار نگاهش مغناطیس میدان در شدمی مگر. بود سختی کار

 :پرسید

 ؟شده چی -

 دهش خیره دلیار به منتظر شاهرخ. باشند زده خاموشی مهر دهانش بر انگار امّا؛ بزند حرف خواستمی دلش دلیار

 رازی دنش مال بر از ترس که کسی مثل درست، بود عجیب دلیار رفتار. نشنید دلیار جانب از حرفی هیچ ولی؛ بود

. ودب شده معطوف شاهرخ سر پشت به دلیار نگاه امّا؛ نگریست دلیار چشمان به لشعق فرمان خالف بر. دارد را

 یاراده تحت حرکاتش. گرفت جان چشمانش پیش کذایی یلحظه آن سیاه جسم آن یدوباره دیدن با دلیار

 گارنا لحظه یک در. بود افتاده تکاپو به سینه میان در قلبش، برداشت عقب به قدم یک ترس از. نبود خودش

 هک نداشت خوردن زمین تا ایفاصله، گرفت را پاهایش نیروی و کشید زمین طرف به محکم را او پاهای کسی
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 و فتر سمتش به عصبی و کالفه شاهرخ. شد دلیار افتادن از مانع و گرفت محکم را هایششانه پریچهر دستان

 :گفت

 . زنیممی حرف هم با بعداً -

 :گفت او به عصبانی لحنی با و داد قرار مخاطب را پریچهر سپس

 ؟نمونده صورتش تو رنگ بینینمی؟ هستی چی منتظر، دیگه ببرش پریچهر -

 شاهرخ سمت به دلیار آخر یلحظه در. کرد دور جا آن از را دلیار و کرد عملی را شاهرخ یگفته فوراً پریچهر

 .کرد شاهرخ نگران نگاه پیشکش را غمگینش نگاه و برگشت

 دهش کشیده آن به دلیار نگاه که سمتی همان به، کرده ترک را اتاق دلیار شد مطمئن شاهرخ هک این محض به

 قتد با. ببیند بهتر را آن تا شد خم هایشنو زا روی، افتاد سیاه جسم همان به چشمش ناگهان. برگشت، بود

 بدون دکر سعی. کشید هم در ار هایشاخم! بودند بریده را آن سر که بود کالغی یالشه، کرد نگاه آن به بیشتری

 این خون همه این چگونه ولی! بود خون از پر تراس جای همه. کند نگاه دقت به را اطراف، چیزی به زدن دست

 هیچ، بود تهی چیزی هر از ذهنش. پیمودمی را تراس عرض و طول مشوش افکاری با؟ بود شده ریخته جا

 در را کاوه و سپهر و برگشت عقب به پا صدای شنیدن با. رسیدمین ذهنش به قبولی قابل و استناد قابل ینظریه

 را سکوت سپهر آخر در. بودند شده خیره روروبه یصحنه و شاهرخ به مبهوت و مات دو هر. دید خود برابر

 :گفت و شکست

 ؟شاهرخ خبره چه جا این -

 مامت از بعد. شدمی ترعمیق سپهر و اوهک اخم کلمه هر با. کرد بازگو اول از را ماجرا و کشید عمیقی نفس شاهرخ

 باال تسکو نشانه به را دستش و کرد دستی پیش شاهرخ که بگوید چیزی تا کرد باز دهان سپهر، حرفش شدن

 :گفت و آورد
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 .بود ناآشنا برام، بودم نشنیده حاال تا رو صداش. میدم رو جوابت خودم، بپرسی نیست الزم -

 :گفت متفکر سپهر

 ؟باشه برگشته دوباره ممکنه یعنی -

 :گفت و زد پوزخندی شاهرخ

 !برگشته یقین به! نه امکان -

 :کرد مداخله کاوه

 .بگیریم رو زده زنگ بهت که خطی استعالم باید -

 دنابو رو کارت سیم االن تا حتما. بگیریم رو استعالمش بریم تا ذارهمی روشن رو خط میاد هم اون هه: شاهرخ

 .کرده

 ؟ چی وقت اون؛ نبود کنیممی فکر ما که شخصی اون و اومدیم: کاوه

 . باشه داشته دشمنی باهام که شناسمنمی رو ایدیگه شخص من: شاهرخ

 :گفت و کرد گریمیانجی سپهر

 .بدم گزارش باید، نداره ضرری امتحانش ولی -

 :برافروخت شاهرخ

 !نکرده الزم؟ بدم گزارش باید رو چی چی -

 :گفت و کرد نگاهش عصبانی سپهر
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 دهپرون یه این نداره تو به ربطی هم بعد. رسیده جااین به کارمون که کردی رو هاسرکشی و هاخودسری همین -

 .دادممی گزارش باید بود افتاده اتفاق هم ایدیگه کس هر برای. قتله به تهدید

 رقرارب ارتباط تا فشرد را سیمبی کنار دکمه. کرد جدا کمرش از را سیمشبی. شد دور دو آن از حرف این دنبال به

 . دبرگردان خودش سمت به را او و گرفت را سپهر بازوی خشونت با شاهرخ، بزند حرفی اینکه از قبل ولی؛ شود

 !تو و دونممی من بدی گزارش بخوای خدا خداوندی به سپهر: شاهرخ

 :گفت و کشید بیرون شاهرخ دست از را خود بازوی سپهر

 فرماب! نه گفتی بذاریم مراقب براتون بذار گفتم بهت؟ چی یعنی هابازی مسخره این ؟شاهرخ مرگته چه تو -

 ...که نگذشته من حرف از هفته یه هنوز. بگیر تحویل

 :داد ادامه و کرد باز طرفین به رو دستانش

 هچ. بود ینهم فقط سری این؟ نه یا بینیمی رو هااین... خون این... هاخرده شیشه این؟ رو جا این بینیمی -

 از کدوم هیچ خطری هیچ بعد دفعه که دیمی تضمینی چه تو؟ هان ؟نباشه کار در بعدی دفعه هست تضمینی

 !شاهرخ بده جوابی یه دِ؟ زنینمی حرف چرا؟ کنهنمی تهدید رو خانواده این اعضای

 :گفت و کشید عمیقی نفس. بود او با حق. انداخت نگاهی سپهر به عصبی و کالفه شاهرخ

 .کن صبر فعال ولی بده گزارش، خب خیلی -

 .زننمی جلو ما از قدم یه هاعوضی اون بذاریم دست رو دست ما که ثانیه هر؟ چی برای صبر: سپهر

 :گفت و کرد باز لب، بود نکرده شرکت هاآن مشاجره در که کاوه

 .شاهرخه با حق، سپهر -
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 :گفت داشتبرمی قدم هاآن متس به که طور همان کاوه. برگشتند کاوه سمت به دو هر

 از هم تهدید این و باشن داشته پلیس نیروی داخل نفوذی نیروی یه و باشه درست میگه سپهر که چیزی اگه -

 .ببرن بین از رو مدارک بخوان شکل هر به ممکنه، باشه گرفته صورت هااون جانب

 !گیمی چی ببینم بزن حرف واضح: سپهر

 وارد تجسس تیم االن اگه. باشه مقامی و سمتی هر تو ممکنه نفوذی شخص این که هاین منظورم سپهر اه: کاوه

 ؟نباشه جاسوس همون، تیم افراد از یکی که معلوم کجا از، بشه عمل

 به وذینف یک شدن پیدا خبر. بود شده سامان به نا ستاد داخلی اوضاع هاروز این آری. بود رفته فرو فکر در سپهر

 هب رو سپهر. کردمی ترسخت را شخص آن کردن پیدا موضوع این و بود شده پخش هانیرو تمامی بین سرعت

 :گفت و کرد شاهرخ

 از مهم مدرک یه ممکنه لحظه هر! جرمه یصحنه یه جا این. گذاشت دست روی دست نمیشه کاوه ولی -

 .بره در دستمون

 ؟اهرخش چیه تو نظر. زد آب به گداربی و کرد ریسک شهنمی ولی: کاوه

 داشتمی بر قدم دو آن سمت به آرام آرام که حالی در. نگریست او به و آورد باال را سرش کاوه صدای با شاهرخ

 :گفت

 ؟برسن تا کشهمی طول قدر چه؟ داره فاصله قدر چه جااین با، نیرو اعزام برای پایگاه تریننزدیک سپهر -

 دقیقه ود از بعد. بود شاهرخ سوال برای مناسب جوابی یافتن لدنبا به. شد خیره اینقطه به و کرد اخمکمی سپهر

 :گفت سپهر

 .برسن جااین به تا کشهمی طول دقیقه 05 حداقل، جااین تا پایگاه تریننزدیک -
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 :پرسید کاوه از بالفاصله شاهرخ

 ؟کاوه چنده ساعت -

 :گفت بود مشخص صورتش در که تعجبی همان با، شاهرخ سوال از متعجب کاوه

- 03335 

 :گفت بود شده کالفه شاهرخ سکوت این از که سپهر. نگفت چیزی و داد تکان سری شاهرخ

 ... به داری بگی شهمی -

 : گفت و کرد قطع را سپهر حرف شاهرخ

 دقیقه 05 از بیشتر که این یعنی، داره وجود سنگینی نسبتا ترافیکی بار ما یخونه به منتهی هایمسیر تو االن -

 .برسن جا این به گشت هاینیرو تا شهکمی طول

 ؟زننمی حرف هاجاده ترافیکی بار مورد در اطمینان با قدر این که هستن راهور پلیس مگه آقا سرکار: سپهر

 :گفت و کرد سپهر به ایکالفه نگاه شاهرخ

 ؟ردیسرگ مطمئنی تو؟ شدی خنگ قدراین چرا کرده گیر ما یدخترخاله پیش گلوت وقتی از سپهر اه -

 :گفت آشکاری حرص با و برد باال را ابرویش لنگه یک سپهر

 .نکن قاطی هم با رو خانوادگی و کاری مسائل، باش زدنت حرف مواظب ضمن در. شما اجازه با بله -

 کی عمر کوتاهی به لبخند این عمر امّا؛ زد لبخندی سپهر حرف شنیدن با شاهرخ، ذهنی یدغدغه هم آن میان در

 :گفت سپهر به جدیت با شاهرخ. بست رخت شاهرخ ی هالب از سریع خیلی و بود حباب
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 خصیش اتومبیل و مدارس سرویس وقتی. شنمی تعطیل دولتی ادارات و مدارس اکثر که ساعتیه االن ببین -

 برای یول؛ ترسخت مرور و عبور و میشه سنگین ترافیکی بار که معلومه خب، بشه تردد هایمسیر وارد کارمندها

 !شو جویا رو فعلی وضیعیت، بگیر تماس ترافیک کنترل مرکز هابچه با خوایمی اطمینان

 همان رد. بگیرد تماس ترافیک مرکز در خود دوستان از یکی با تا آورد بیرون را موبایلش. داد تکان سری سپهر

 :پرسید شاهرخ از حالت

 ؟داره موضوع این به ربطی چه هاجاده ترافیک خب -

 :گفت و کشید یپوف شاهرخ

 .بخریم بیشتری وقت تونیممی، درسته %055 که باشه درست گممی که چیزی اگه -

 .شد برقرار تماس لحظه همان در ولی؛ بگوید چیزی تا کرد باز لب سپهر

 ؟شما احوال آرش آقا سالم؟ الو: سپهر

-... 

 .داشتم ازت درخواست یه راستش، شما لطف به: سپهر

-... 

 ترافیکی وضیعت اطالعات خواممی. خیالبی رو هااین حاال. کنممی یادت همیشه که ونیدمی خودت: سپهر

 .دربیاری برام رو "...."خیابان

-..... 

 .ترسریع فقط، داداش قربونت: سپهر
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 سپهر هک نکشید طول زیاد انتظارشان. بودند او مکالمه یافتن پایان منتظر و شده خیره سپهر به کاوه و شاهرخ

 :گفت شاهرخ به رو و کرد قطع ار تماس

 .بود درست حدست. میشی چیزی یه نخوری ترشی، اومد خوشم! خوبه نه -

 :گفت سپهر به جدیت با و کرد جمع را لبخندش زود خیلی و زد مغروری لبخند همیشه عادت به شاهرخ

 ؟میشه اضافه دقیقه 05 اون به قدرچه اوصاف این با خب -

 .دقیقه 1 -6: سپهر

 :کرد داخلهم کاوه

 اج به جا هم خرده شیشه یه حتی نمیدن اجازه برسن پلیس افسرهای وقتی که دونیدمی خوب خودتون ولی -

 متوجه زود خیلی CSI واحد هایبچه، کنیم کاری بخوایم هم هااون رسیدن از قبل اگه حتی اون بر عالوه. بشه

 . شده برده دست جرم صحنه تو که میشن

 واحد. بشوند حاضر جرم صحنه در CSI تیم که وقتی تا کنندمی نگهداری جرم صحنه از پلیس افسران: ن.پ)

CSI مدارک هرگونه و کندمی مستند آن جزئیات با همراه را جنایت صحنه و دارد برعهده را جرم صحنه بازرسی 

 .(کندمی آوری جمع را فیزیکی

 تدق به بار یه خودمون داریم وقت هااون سیدنر از قبل تا ما. ببریم دست جرم صحنه تو نیست قرار: شاهرخ

 . کنیم بررسی رو هاجا این

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 .دلیاره ماجرا این عینی شاهد تنها، اون بر عالوه -

 .نیست خوب حالش اصالً اون ولی: کاوه
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 :گفت آشکاری خشم با و کرد مشت را خود دستان، دلیار پریشان یچهره یادآوری با شاهرخ

 وریج این. بزنیم حرف دلیار با خودمون برسه کارآگاه یا بازپرس اینکه از قبل تا بهتره همین برای، دونممی -

 .نداره رو هااون با شدن روروبه استرس حداقل

 :گفت سپهر به شاهرخ. دادند تکان شاهرخ هایحرف تایید نشانه به سری سپهر و کاوه

 .نیاد پیش مشکلی بعد که کن هماهنگ سرهنگ با قبلش، کن صبر نه... بزنی گزارش تونیمی االن -

 :گفت و رفت شاهرخ به ایغره چشم سپهر

 .بگیره رو بیچاره منِ دامن شرش، بسوزون آتیش عالیجناب دیگه بله -

 دلش. کشیدمی پر اتاقش سمت به روحش ولی؛ بود جااین جسمش. کرد اکتفا گذرا لبخندی زدن به شاهرخ

. دادمی او به را الزم توضیحات و بود سرهنگ با صحبت مشغول سپهر. ببیند را دلیار ترسریع چه هر تخواسمی

 :گفت شاهرخ به کاوه

 تونهیم میده دست بهش که عصبی هایحمله که دونیمی خودت. بیاد پیش مشکلی دلیار برای ترسممی من -

 .باشه خطرناک خیلی

 از را نگاهش، داشت دلیار با که ایمشاجره یادآوری با امّا؛ شد خیره کاوه نچشما در و آورد باال را سرش شاهرخ

 خودش پیش شاهرخ ولی؛ نداشت خبری هیچ ماجرا از کاوه که چند هر. کشیدمی خجالت کاوه از آری. گرفت او

 :آمد خودش به کاوه صدای با. کردمی ـناه گـ احساس و بود شرمنده

 ؟شاهرخ شده چی -

 :گفت و دوخت زمین به را نگاهش شاهرخ

 .کنممی احساس وجودم یهمه با رو ترس دارم که باریه اولین این سال 3 از بعد -
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 چه شاهرخ سر در که بدهد تشخیص توانستمی سال 31 گذشت از بعد. انداخت شاهرخ به عمیقی نگاه کاوه

 روی گذاشتن سرپوش برای ایانهبه تنها، حرف این که دانستمی و شناختمی خودش از بهتر را او. گذردمی

؛ دفهمنمی ماجرا از چیزی او، نکند باز لب شاهرخ خود تا که دانستمی. داشت آشیانه چشمانش در که بود رازی

 :گفت شاهرخ به رو. سازد روشن را چیز همه خود زمان گذر تا کرد اختیار سکوت ناچار به پس

 انوادهخ این و تو و من فقط االن. بشه قبر نبش گذشته هایتلخی تموم نذار! شاهرخ بشه تکرار گذشته نذار -

 .بده پس تاوان ـناه گـبی که بدی اجازه نباید. ماست یخانواده از عضوی هم دلیار االن. نیستیم

 الح دلیار و داشت تعلق گذشته به، بود که چه هر. بود کاوه با حق. دادمی گوش کاوه هایحرف به ساکت شاهرخ

 .ببرد فرو نابودی کام به را فردایش گذشته تیره یسایه که دادمی اجازه نباید. بود وا یآینده و

 .آورد خود به را او سپهر صدای که بود افکار همین در

 حرف ردلیا با بخوایم که نداره موردی گفت هم اون. گفتم بهش رو ماجرا و گرفتم تماس نجفی سرهنگ با: سپهر

 شروع االن از ما فرصت یعنی این و کردن حرکت پایگاه از گشت هاینیرو، دادم هم گزارش ضمن در. بزنیم

 .شده

 :داد ادامه و کرد شاهرخ به رو

 .بگیره عهده به رو مسئولیت این مهراد سرگرد قراره. نیستم پرونده این مسئول من شاهرخ راستی -

 :گفت هاآن دوی هر به رو سپهر. کرد اکتفا سری دادن تکان به شاهرخ

 به. فرستهمی صحنه بررسی برای رو CSI تیم افراد تریناعتماد مورد و ترینمجرب امکان حد تا گفت رهنگس -

 .بگردیم مدرک دنبال جااین بخوایم که این تا کنیم صحبت دلیار با بریم بهتره نظرم

 :گفت سپهر که کند مخالفت تا کرد باز را خود دهان شاهرخ
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 عدب، برسن هانیرو تا بمون جااین تو کاوه. نداریم این جز ایچاره ولی نیست خوب حالش دونممی، شاهرخ نه -

 .بده خبر ما به

 پهرس آن دنبال به و شد خارج تراس از و کرد سکوت ناچار به نیز شاهرخ. نگفت چیزی و داد تکان را سرش کاوه

 تظارشان. زد در به ضربه چند آرام و کشید عمیقی نفس. ایستاد اتاقش در پشت شاهرخ. کرد ترک را صحنه نیز

 با، بدهد بقیه به زدن حرف مجال کهآن بدون، شاهرخ دیدن با و کرد باز را در پریچهر چون؛ نکشید طول زیاد

 :گفت شاهرخ به رو نگرانی

 .نیست خوب حالش اصال دلیار، اومدی شد خوب شاهرخ -

 :گفت پریچهر به رو حال همان در. شد اتاق وارد و زد کنار را پریچهر سرعت به، شاهرخ

 ؟شده چی دلیار -

 :گفت، جویدمی را ناخنش استرس موقع که همیشه عادت به پریچهر

 رو نم جواب حتی. گهنمی هیچی و شده خیره نقطه یه به فقط. نزده حرف هم کلمه یه اتاق تو اومدیدم وقتی از -

 ...ترمی خیلی من شده سفید گچ مثل که هم رنگش، دهنمی هم

 ختت یلبه مجسمه همانند دلیار. رساند دلیار به را خود سرعت به و نداد گوش پریچهر حرف یبقیه به خشاهر

 پاهای پایین، رفت او سمت به سرعت به، دلیار وضعیت دیدن با شاهرخ. کردنمی حرکتی هیچ بود نشسته خواب

 به توانستمی که بود شده مهم برایش قدرآن ناخواسته یا خواسته که کسی به. شد خیره او به و زد زانو دلیار

 را قرارشبی روح و رفتمی فرو قلبش در خنجر مانند او اشک قطره هر. بدوزد هم به را زمان و زمین او خاطر

 :زد صدا را نامش آرام. کردمی قرارتربی

 ؟دلیار -
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. دوخت چشم شاهرخ شمانچ دریای به و برداشت جانبی دیوار از چشم، شنید را شاهرخ صدای گرم طنین دلیار

 زشلر این. لرزید خود به، بود افتاده که اتفاقی یادآوری با امّا؛ گرفت جان چشمانش پیش در زندگی دیگر بار

 رامیآ به. باشد مسلط خودش بر کرد سعی امّا؛ ترساند نیز را شاهرخ، دلیار ترس. نماند دور شاهرخ نگاه از دلیار

 :گفت دلیار به رو

 ؟رمدلیا شده چی -

 امّا؛ ودب کرده خود برای ابد تا را دلیار مالکیت میم کردن اضافه با انگار. بود کافی آرامشش برای جمله یک همین

 از او همس انگار. شد روان چشمانش از اشک. بود شکستن برای کوچک تلنگر همین منتظر دلیار، شاهرخ برخالف

 :گفت لرزانی صدای با. کند تعریف را ماجرا تا گشود لب. بود اشک فقط زندگی این

 .کشهمی رو همه... کشهمی رو من گفت اون... کشهمی رو تو گفت اون -

، دلش با سرسختانه چه و نداشت را دلیار غم دیدن تحمل شاهرخ. کردمی ادا ترس و بغض با را کلمات تک تک

 انشدست. ماندمی باقی ناب و پاک ابد تا باید حس این. جنگید، دادمی سر را او کشیدن آغوش در فریاد مدام که

 یقعم اخمی به، هانگرانی آن تمام بارهیک. ندهد انجام ایاحمقانه کار و شود مسلط خود بر شاید تا کرد مشت را

 را شدرون راز اشچهره از توانستنمی کسی دیگر، بود بهتر گونه این. انداخت گره هایشابرو میان و شد تبدیل

 . بود محکم و سرسخت شاهرخ ارباب مانه، چهره این. بفهمد

 :گفت دلیار به رو

 ؟زنیمی حرف داری کی از؟ کی -

 هب تعجب با شاهرخ. گرفت شاهرخ مقابل در و آورد باال، بود شده خشک آن روی خون که را لرزانش دستان دلیار

 نخو هایلکه که ایشده همچال کاغذ. کرد باز را خود مشت دلیار، ناگهان که کردمی نگاه دلیار شده مشت دست

 .کردمی خودنمایی دلیار دست کف، شدمی دیده وضوح به آن روی
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 چندان دو عصبانیتش، آن متن خواندن با. کرد باز را آن و برداشت را کاغذ، کشید هم در را هایشاخم شاهرخ

 :شد

 ولی؛ رسیدم خدمت مدگوییآخوش و ادب عرض برای دیر قدراین که ببخشید رو من جسارت. دلیار بانو درود -

 رخشاه ارباب و شما به رو خودم نیت حسن خواستم هم من. نرسیدنه هرگز از بهتر رسیدن دیر گفتن قدیم از

 رو ونورودت. باشید برده رو لذت نهایت امهدیه از امیدوارم. بفرستم براتون یادبود رسم به هدیه یه و بدم نشون

 به؛ هباش شما شان در که ایهدیه. کنممی استقبال ازتون بهتری هدایای با آینده در. گممی آمدخوش من بازی به

 ...روز اون امید به. باشه مناسبی هدیه جوان ارباب جسد کنم فکر مثال عنوان

 همان دوباره. برخواست خود جای از عصبانی شاهرخ. بود کشیده صفحه پایین لبخند آرم یک نهایت در و

 لمقاب را برگه و رفت، بود ایستاده هاآن از دور که سپهر سمت به! لبخند آرم بارهدو! خط دست همان با و شخص

 :گفت خشم با و گرفت سپهر

 .فرستاده، بود فرستاده من برای که اینامه عین نامه یه هم دلیار برای! عوضیشه خود کار ببین -

 زا رنگ. برگشتند در سمت به سه ره در صدای با. انداخت نگاهی آن به و گرفت شاهرخ دست از را نامه سپهر

 به رو. بود کاوه. کرد باز را در و رفت در سمت به سپهر. شد خیره در به وحشت با و بست رخت دلیار یچهره

 :گفت سپهر

 .اومدن هابچه -

 .میام االن باشه: سپهر

 :گفت و برگشت شاهرخ سمت به حرف این گفتن با

 شاآماده بازپرس با دررویی رو برای و کنی آرومش کن سعی. ترسیده خیلی. باش پیشش فعال تو شاهرخ -

 .کنی
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 .برو تو خب بسیار -

 قدم دلیار سمت به آرامی به شاهرخ. بودند اتاق در دلیار و شاهرخ فقط حاال. کرد ترک را اتاق معطلی بدون سپهر

 :گفت دلیار به رو. نشست خود قبلی جای سر و برداشت

 !کن نگاهم دلیار -

 با همین برای. بزند حرف او با مطمئنی لحن با کرد سعی شاهرخ. دوخت شاهرخ چشمان به را دارشنم گاهن دلیار

 :گفت خود همیشگی جدیت

 چهی. ستدیوونه یه ذهن یساخته که بود اراجیف مشت یه اشهمه، بود شده نوشته نامه اون تو که چیزی هر -

 .بترسونه رو تو لکیا بخواد که نذار، نکن باور رو هاشحرف از کدوم

 :گفت و گشود سخن به لب باالخره دلیار

 ؟شناسیشمی تو مگه اصال؟ میگی اطمینان با قدر این جوریچه -

 .بیکاره و عالف مزاحم یه مطمئناً ولی، نه -

 انتظار چگونه وقت آن؛ نداشت باور را هایشحرف خودش. زد پوزخند خودش هایحرف به دلش در شاهرخ

 ؟ کند باور را هایشحرف ردلیا که داشت

 ولی؛ ببیند را دلهره اندکی، شاهرخ سخت نگاه عمق در توانستمی. بود شده پا به آشوب دلیار دل در

 نای محافظ، محکم دژی همچون، تنهایی به شاهرخ حضور که دانستمی. بدهد نشان ضعیف را خود خواستنمی

 :گفت، کشید آتش به را شاهرخ دل که معصومانه لحنی با دلیار. است خانواده

 ؟نیفته بدی اتفاق هیچ که میدی قول -
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 که منیدش از جنگ شیپور. بگوید دروغ دلیار به توانستنمی. کشید عمیقی نفس و بست را چشمانش شاهرخ

 طرفی از ولی؛ باشد راه در بدتری اتفاق که بود ممکن لحظه هر و بود شده نواخته، شناختنمی را او حتی

 چشمان همان با همین برای. کند دلواپس و نگران پیش از بیشتر را او و بگوید را حقیقت دلیار هب توانستنمی

 :کرد زمزمه آرام بسته

 .نیفته برات اتفاقی هیچ میدم قول -

 گفتن الدنب به. نیفتد دلیار بر خراشی ولی کند پیشکش را خود جان بود حاضر. بود مطمئن خود یگفته به آری

 خودش به در صدای با که بود ناب لحظات این در غرق. شد خیره دلیار به و کرد باز را خود چشمان، حرف این

 و شد نمایان در چوب چهار در سپهر قامت در شدن باز از بعد بالفاصله. کرد باز را در و رفت در سمت به و آمد

 :گفت بدهد شاهرخ به فرصتی که این بدون

 .بزنه فحر دلیار با خوادمی و اومده مهراد -

 :بفهمدگفت را هایشحرف سپهر که طوری آرام و داد تکان سری شاهرخ

 .کنم آماده رو دلیار من تا باشه منتظر دقیقه چند بگو بهش، باشه -

 .خب بسیار -

 :گفت و نشست دلیار کنار فاصله با و کشید عمیقی نفس. رفت دلیار سمت به و بست را در شاهرخ

 .بگم بهت ور موضوعی یه خواممی دلیار -

 که رخشاه. بگوید را حرفش یادامه شاهرخ تا شد منتظر و نگریست او به سکوت در و برگشت سمتش به دلیار

 :گفت او به محکمی لحن با، دید را دلیار سکوت
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 وت مشاهدات تمام باید و هستی عینی شاهد تو. بزنه حرف باهات خوادمی مهراد سرگرد اسم به شخصی االن -

 ؟داری رو آمادگیش. بشه وندهپر یضمیمه

 ارک این به دل در. کشید حرص روی از نفسی و ایستاد دلیار به پشت و شد بلند تخت روی از گفت را این تا

، ندبز خواهدمی که حرفی برای را الزم زمینه و کند چینی مقدمه توانستنمی وقت هیچ. زد پوزخند اشاحمقانه

 دلی دو با. دادمی دستش کار آخر تندش و خشک اخالق این. زدمی رفح صریح و راست یک همیشه. کند آماده

 .ببیند را او العمل عکس تا برگشت دلیار سمت به

 حرکت با که برداشت او سمت به قدمی نگران شاهرخ. کردمی نگاه را او متعجب و پریده رنگ ایچهره با دلیار

 رس پشت به را نگاهش حالی در و بلند تخت روی از سرد و سخت ایچهره با دلیار. شد متوقف خود جای بر دلیار

 :گفت جدی لحن با، بود دوخته شاهرخ

 .ندارم مشکلی من -

 اشهرهچ حاال امّا؛ بود نگران و ترسیده پیش دقیقه چند تا که دختری به. کردمی نگاه دلیار به تعجب با شاهرخ

 هاتن که بود دلیار رفتار بهت در قدرآن. بود هبرانگیخت را شاهرخ تعجب که بود شده محکم و سخت قدری به

 :بیاورد زبان به جمله یه توانست

 .پیشش بریم بیا، خب بسیار -

 چند هنوز امّا؛ برداشت قدم در سمت به شاهرخ متعجب چشمان برابر در و کرد قناعت سر دادن تکان به دلیار

 دلیار الح دیدن با شاهرخ. داد دست از را ادلشتع و شد سیاه چشمانش پیش دنیا که بود برنداشته بیشتر قدمی

 ار هایششانه خواستمی که زمانی درست امّا؛ شود دلیار خوردن زمین از مانع تا دوید دلیار سمت به سرعت به

 اشتد نگه پا سر را خود و کرد حفظ را تعادلش سختی به؛ کشید عقب را خود اشناتوانی تمام با دلیار، بگیرد
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 را بازدمش. انداخت پایین و کرد مشت، بود مانده معلق هوا در، دلیار هایشانه گرفتن برای که را دستش شاهرخ

 آمده یادش تازه انگار. است زده حرف دلیار با گونه آن چرا که کرد مالمت را خود هابار دل در. داد بیرون حرص با

 تحقمس را خود. است شکسته رحمانهبی را او کوچک دل و کرده رفتار دلیار با چگونه پیش ساعت چند تا که بود

 .بود همین شکبی، شاهرخ برای دهنده عذاب مجازات تنها. دانستمی دلیار اعتناییبی و سردی این

 :گفت او به و داد قرار مقابلش را خود شاهرخ که برداشت دیگرقدمی دلیار

 .اج همین بیان گممی بهشون. بیای بیرون خوادنمی، باش جا همین تو -

 هب شاهرخ. نشست اشقبلی جای سر و برگشت دوباره، بود رفته که را قدمی چند همین و نگفت چیزی دلیار

 از حرفی هیچ که شاهرخ. بود فرما حکم دو آن میان سنگینی سکوت؛ کرد نگاه دلیار یگرفته و مغموم چهره

 .رفت بیرون اتاق از و کشید آهی، نشنید دلیار جانب

 تادهایس دلیار اتاق در مقابل سرباز دو. بود شده پا بر هیاهویی، آن داخل تلخ سکوت برخالف ،اتاق هایدر پشت

 رد خدمتکارانتمامی. کرد نگاه را پایین و رفت هاپله طرف به شاهرخ. دادندنمی را بقیه به ورود یاجازه و بودند

 پچ پچ یکدیگر گوش در و دبودن شده خیره شرقی ضلع به متعجب هاییچشم با و شده جمع اصلی سالن

 .کردندمی

 یچهره دیدن با خدمتکاران. رساند اصلی سالن به را خود و رفت پایین را هاپله محکم هاییقدم با شاهرخ

 :گفت و کرد هاآن به رو، بلندی صدای با شاهرخ امّا؛ کردند سکوت ترس از، شاهرخ یبرافروخته

 !بشنوم هم من بگید تربلند خب -

 هویدا نآ در خشم که بلندتری صدای با بار این و نیامد کوتاه شاهرخ اما؛ نشد بلند خدمتکاران از یک هیچ از صدا

 :گفت، بود

 ...دیگه بدید ادامه؟ شدید ساکت چرا؟ گفتم چی نشنیدید -
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 :داد ادامه عصبی و بلند صدای تن همان با، نکرد دریافت سکوت جز جوابی وقتی

 تا سرکارتون برید زود. بگیرید معرکه و بندازید راه بازی زنک خاله جااین بخواید که نمیدم پول شما به من -

 .نکردم بیرونتون

 ازدمشب و کرد فرو موهایش در را دستش عصبی شاهرخ. شدند پراکنده سرعت به، بودند ترسیده که خدمتکاران

 :کرد خود متوجه را او شخصی صدای که فرستاد بیرون حرص با را

 ؟ادکیار جناب -

 پشت باشد داشته را سال 35 حدوداً خوردمی ظاهرش به که مردی. برگشت عقب به سریع شخص آن صدای با

 که حالی در و برداشت جلو به قدمی، شد شاهرخ نگاه متوجه که مرد. کردمی نگاه او به و بود ایستاده شاهرخ سر

 :گفت آوردمی جلو را دستش

 .جنایی دایره از هستم مهراد افشین سرگرد -

 :گفت و فشرد دستانش در را مهراد دستان جدی خیلی شاهرخ

 ؟بفرمایید. خوشبختم، بله -

 :گفت باال طبقه به اشاره با و کرد مرتب را اشمشکی اسپرت چرم کت مهراد سرگرد

 .بدم اطالع بهتون دونستم الزم که هست پرونده خصوص در نکاتی -

 ...که من امّا -

 .هستم جریان در، کردند صحبت بنده با جفین سرهنگ. دونممی من -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم شاهرخ
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 .بفرمایید. شدم متوجه بله -

 مقابل زا و کردند احترام ادای سرباز دو هر؛ ایستادند دلیار اتاق رویروبه. رفتند باال هاپله از یکدیگر کنار در دو هر

 :دادمی شاهرخ به را الزم توضیحات، رفتمی تراس سمت هب که طور همان مهراد سرگرد. رفتند کنار در

 به ریبق، موجود مدارک و شده ارائه قبالً که توضیحاتی به توجه با. کردم مطالعه دقت به رو قبلی یپرونده من -

 ونباهات که شناسیدمی اطرافتون در رو کسی شما. گرفته صورت آشنایی شخص جانب از تهدید این یقین

 ؟باشه هداشت دشمنی

 :گفت بود نشانده چهره به کهاخمی همان با شاهرخ

 .شناسمنمی رو ایدیگه شخص، کرد تباه رو امخانواده خوشبختی و زندگی که کسی از غیر به، نه -

 ؟سیاهه اهریمن باند رئیس منظورتون -

 :گفت اششده کلید هایدندان میان از و سایید هم به را هایشدندان شاهرخ

 !عوضیشه خود ورممنظ آره -

 :گفت و داد تکان سری مهراد

 این یهاسردسته زیاد احتمال به و شده بیشتر کشور از خارج در فعال باند این فعالیت خبردارید که دونممی -

 کنهمم، فرضیه اولین. هست ما روی پیش فرضیه تا دو فقط حساب این با؛ هستن ایران هایمرز از خارج هم باند

 میندو و کنن تهدید رو اتونخانواده و شما بخوان که باشه کرده اجیر رو افرادی یا فرد، سیاه مناهری باند رئیس

 نابج. باشه شده شروع شناسیدنمی رو اون شما که شخصی سمت از جدیدی دشمنیِ ممکنه که اینه فرضیه

 با که اختالفی هر کال دونمنمی. ..یا باشه خورده بهم که شراکتی، تجاری رقیب. کنید فکر بیشتر کم یه لطفاً کیاراد
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 هر انبج از تهدید این ممکنه. بگید بهم لطفا رو بیاد وجود به نسبی کدورت شده باعث و داشتید دیگه اشخاص

 .باشه گرفته صورت کسی

 مهراد سرگرد پرسش برای جوابی یافتن دنبال به ذهنش خفایای و زوایا در و شد خیره اینقطه به شاهرخ

 ادیزی رقبای، کار و تجارت یعرصه در معموال. رسیدمی نتیجه به کمتر گشتمی بیشتر چه هر امّا؛ گشتمی

 چنین جرئت هاآن از کدام هیچ که بود مطمئن ولی؛ بود شده تهدید رقیبانش سمت از هابار، بسا چه و داشت

 .ندارند را کاری

 :کشید بیرون خیال و فکر از را او، مهراد سرگرد صدای

 ؟شد چی یارادک جناب -

 .هستم مشکوک سرسخت رقیب تا چند به ولی؛ نیستم مطمئن؛ دونمنمی -

 بهم رو دارید ازشون که ایدیگه نشونی هر یا و شرکت ادرس همراه به رو هااون تک تک اسم بعدا، خوبه -

 .بگید

 .خب بسیار -

 ردک نگاه او به شده ریز چشمانی اب شاهرخ. بود دل دو حرفش گفتن برای انگار؛ کرد درنگ اندکی مهراد سرگرد

 :گفت و

 ؟سرگرد داره وجود مشکلی -

 .بله کنم فکر -

 ؟بزنید رو حرفتون ترواضح شهمی -

 .باشه شده انجام آرسته خانم جان به قصد سوء هدف با اتفاق این که داره امکان -
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 : گفت عصبانیت با و برافروخت، حرف این شنیدن با شاهرخ

 ؟زنیدمی رو حرف این مدرک کدوم بر تکیه با -

 .گممی بهتون االن؛ کنید صبر لحظه چند -

 در که هاییبسته متوجه شاهرخ. رفت ماموران از یکی سمت به و شد جدا شاهرخ از حرف این گفتن با مهراد

 :گفت و رساند شاهرخ به را خود مهراد که بود زده زل هاآن به دقت با. شد، بود مهراد دست

 .میگم مدارک این بر تکیه با -

 زیر. ودب شده خیره مقابلش نایلون به متعجب و ناباور شاهرخ. گرفت شاهرخ مقابل و آورد باال را دستش سپس

 :گفت آهسته لب

 !ستگلوله که این -

 تک هایاسلحه پیشرفته نسل. شده شلیک SR25 اتوماتیک نیمه اسحله یک از گلوله این؛ درسته بله -

 .بار مرگ العاده فوق قدرتی با تیراندازی

 :گفت، داشتبرنمی پاکت از چشم که حالی در شاهرخ

 ؟بود کجا گلوله این -

 .دمب توضیح بهتون تا بیاید من با، شکسته شیشه و شده تیراندازی اتاق یشیشه به گلوله این با -

 حرف. زدمی چنگ جانش به عجیب ایدلشوره. شد تراس وارد مهراد سرگرد همراه به سردرگم و کالفه شاهرخ

 و گرفت عمارت رویروبه ساختمان سمت به را اشاشاره انگشت مهراد سرگرد. بود کرده مضطرب را او، مهراد

 :گفت
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 پشت از باتمحاس طبق و کردن بینی پیش رو گلوله شلیک احتمالی مسیر لیزری کیت از استفاده با ما نیروهای -

 ...رفته خطا تیر چرا که متعجبم این از من یول؛ گرفته صورت اندازی تیر ساختمون اون بام

 :گفت و انداخت مهراد به نگاهی عصبانی شاهرخ

 شما ذهن مجهوالت تمام وقت اون، خوردمی آرسته خانم به منظورم... نامز به تیر این وسط این احیانا اگه -

 اهمیت براتون، نیست میون رد مقتولی و جسد پای چون، جنایی هایپرونده بقیه مثل هم شاید یا؟ شدمی برطرف

 ؟نداره

 .باشید مسلط خودتون اعصاب به بهتره، نبود این منظورم من. کیاراد جناب خیر -

 دهترسی یچهره یادآوری با لحظه هر. کشید عمیقی نفس و برد فرو حالتش خوش موهای میان را دستش شاهرخ

 صدق انگیز نفرت فرد آن که مسئله این ضمه. گشتمی ترورشعله درونش خشمِ آتش و کشیدمی عذاب دلیار

 دست، بود رسیده ذهنش به که آوریدلهره افکار میان در شاهرخ. بود ممکن غیر برایش، داشت را بانویش جان

 مانشچش پیش سپهر قامت آن دنبال به و کرد احساس هایششانه روی را دستی سنگینی ناگهان که زدمی پا و

 .گرفت قرار

 ؟باز شده چی؟ ایآشفته قدراین چرا؟ خوبه تحال شاهرخ: سپهر

 :گفت و کرد نگاه سپهر به ورشعله نگاه همان با شاهرخ

 ...که ممکنه میگه سرگرد؟ بشه خواستیمی چی، هیچی -

 خیره شاهرخ یشده کبود صورت به تعجب با مهراد. کرد زدن قدم به شروع عصبی و نگفت را حرفش یادامه

 خشمگین ارباب این دل که دانستمی چه مهراد. ترساندمی را شجاعی شخص هر خشاهر عصبانیت. بود شده

 ؟نیست دلدادگی جز چیزی عصبانیت این دلیل و است شده اسیر، افسونگر چشمانی مژگانِِ حصار در
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 :گفت و کرد مهراد سرگرد به رو، ماجرا از خبربی سپهر

 .یشگاهآزما ببرم رو خون نمونه رفتم من؟ چیه موضوع افشین -

 :گفت و کشید عمیقی نفس مهراد

 و مونده اکامن خوشبختانه که باشه آرسته خانم جون به قصد سوء اتفاق این ممکنه که گفتم کیاراد جناب به من -

 .برسن پلیدشون هدف به نتونستن اشخاص اون

 :گفت ادامه در و کرد بازگو نیز سپهر برای، بود گفته شاهرخ به که را هاییحرف خالصه مهراد

 خیلی هایفاصله از میشه راحت خیلی هااسلحه این با چون؛ باشه نبوده تهدید شاید میگم من که همینه برای -

. کنهمی کمتر رو دید خطای مسئله این و متره 055 از کمتر ساختمون دو بین یفاصله. درآورد پا از رو شخصی دور

 ایدب. داشته هدف نقطه روی کامل اِشراف، جاست این ارتفاع از باالتر، روییروبه ساختمون ارتفاع چون طرفی از

 .بگیریم رو ساختمون اون افراد کل از بازجویی و تفتیش حکم

 :گفت و کرد دخالت کالفه و خسته لحنی با شاهرخ

 .ستسکنه از خالی و نشده افتتاح هنوز ساختمون اون -

 .بگیریم تماس ساختمون مالک با بهتره: مهراد

 :گفت تمسخر با، کردمی نگاه شاهرخ به خشم با و بود لبانش بر پوزخندی که لیحا در سپهر

 .کنی صحبت مالک با حضوری تونیمی، افشین بگیری تماس نیست احتیاجی -

 ؟آخه کنم پیداش کجا از من؟ چی: مهراد

 :گفت و کرد زهرخندی سپهر
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 .وایساده روتروبه شمشاد شاخ عین. بگردی خوادنمی -

 .ماند ثابت شاهرخ روی و چرخید بیشتری تعجب با دمهرا نگاه

 ؟شماست برای روییروبه آپارتمان اون: مهراد سرگرد

 :آورد زبان بر کلمه یک تنها شاهرخ

 .بله -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم مهراد

 .خواممی توضیح من، شاهرخ نیست من جواب خالی و خشک یبله یه -

 :گفت و فرستاد یرونب آه مانند را بازدمش شاهرخ

 حداقل کردم حس. بسازم هاخدمتکار برای رو آپارتمان این که گرفتم تصمیم، افتاد اتفاقات اون وقتی از -

 خب ولی؛ شده تموم که ماهه 0 االن آپارتمان این. باشم داشته امخونه کارکنان روی کنترلی تونممی جوریاین

 ...فکر

 :گفت و کرد قطع را شاهرخ حرف سپهر

 به حلقه غالم و دارن زندگی و خونه خودشون واسه هم خدا بندگان اون که کردننمی فکر ایشون ولی؛ بله -

 العادهفوق ینقشه متاسفانه. طاعتاً و صمعاً بگن فوری گفت چیزی یه تا که نیستن آقا حضرت گوش

 .موند استفاده بدون طبقه 0 آپارتمان این که شد جوری این و خورد بست بن به شاهرخ ارباب یهوشمندانه

 :گفت متفکر مهراد سرگرد

 ؟واحده چند. کرد رهاش استفاده بدون رو آپارتمان اون و گذاشت دست روی دست نمیشه جوری این -
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 .واحد دو طبقه هر تو. نیست بیشتر واحد ده: شاهرخ

 ؟نذاشتی فروش برای رو هاواحد چرا: مهراد

 .اومدنمی چشمم به اصال آپارتمان این فروختن که داشتم مشغله و فکر قدریاون: شاهرخ

 :داد ادامه و داد تکان سری مهراد

 سرنخ ای تیر این یپوکه بتونن شاید. کنن بررسی خوب رو جااون تا فرستممی رو هابچه از تا چند، خب بسیار -

 .بدید من به رو آپارتمان کلید لطفا. کنن پیدا بخوری درد به

 . باشه -

 :کرد متوقف را او مهراد سرگرد صدای که بیاورد مهراد برای را کلید تا کرد حرکت خروجی در سمت به شاهرخ

 ؟کیاراد جناب -

 :گفت و برگشت سمتش به شاهرخ

 ؟بله -

 تهآرس خانم با مالقات یه االن من هست امکانش اگه. شدم غافل اصلی موضوع از که شد درگیر ذهنم قدر این -

 .بکنه بزرگی کمک بهمون تونهمی ایشون مشاهدات و هاگفته. باشم داشته

 :گفتمحکمی و جدی لحن با و کشید هم در را هایشاخم شاهرخ

 ً. لطفا طرف این از، خب بسیار -

 او سر پشت هم سپهر و مهراد سرگرد. رفت سمت آن به ترزود خودش و کرد اشاره خروجی در سمت به دست با

؛ برد رد دستگیره سمت به را دستش شاهرخ. رسیدند شاهرخ اتاق در پشت، هدقیق چند از کمتر در. کردند حرکت
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 به خطاب جدی لحن با و برگشت سپهر و مهراد سمت به، کند باز را در و بچرخاند را دستگیره کهاین از قبل امّا

 :گفت مهراد

 جسمانی و روحی یتوضع ایشون. بکنید رو آرسته خانم... دلـ حال مراعات خواممی ازتون، مهراد سرگرد -

 .نیست خوب براش اصال استرس. کنید صحبت باهاش آرامش با میشه که جاییاون تا. ندارن مناسبی

 حنیل با و زد در به ضربه چند او به توجه بدون شاهرخ که انداخت شاهرخ به نگاهی رفته باال ابروهای با سرگرد

 :گفت، داشت تفاوت او پیش دقیقه چند لحن با آسمان تا زمین که

 ؟ داخل بیایم میشه. بزنه حرف باهات خوادمی مهراد سرگرد؟ خانوم دلیار؟ دلیار -

 پهرس به و چرخاند را نگاهش تعجب با. کردمی نگاه شاهرخ به بود شده گرد اندازه از بیش که چشمانی با مهراد

 :گفت مهراد گوش در و کردآرامی خنده سپهر که کرد نگاه

 .جوریه همین این .جان افشین خیالبی -

 .رسید گوش به اتاق درون از دلیار ضعیف صدای حین همین در

 .بفرمایید -

. شد روهروب افشین متعجب صورت و سپهر خنده از سرخ یقیافه با که برگشت افشین و سپهر سمت به شاهرخ

 افشین به را ندانشخ نگاه و داد قورت را اشخنده مصلحتی سرفه چند با هم او که رفت سپهر به ایغره چشم

 و ردک گم را پایش و دست شاهرخ جدی نگاه زیر افشین. رفت نشانه افشین سمت به شاهرخ جدی نگاه. دوخت

. بود بعجی خودش برای رفتارش. نشاند چهره به خونسردی و تفاوتیبی نقاب و شد مسلط خودش به سختی به

 در لیو؛ ببازد را خود چنین این فرد یک جدیت و شمخ دیدن با که نبود شایسته رفتار این، سرگرد یک مقام در

 اب افرادی تاکنون. کردمی سکوت و اطاعت به وادار را دیگران که بود قدری به شاهرخ جدیت که کرد اعتراف دل

 .برگشت طرفش به شاهرخ صدای با. بود دیده اطرافش در کمتر را هاویژگی این
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 .داخل بفرمایید: شاهرخ

 را خود گلوی مهراد. شود وارد مهراد سرگرد تا ایستاد در کنار و چرخاند را در یدستیگره فحر این دنبال به و

 .شدند اتاق وارد شاهرخ آخر در و سپهر. شد اتاق وارد و گفت یااهلل ادب رسم به و کرد صاف

 و ذاشتگ جلو به قدمی. کردمی نگاه مهراد به و بود ایستاده که شد کشیده دلیار سمت به معطلیبی شاهرخ نگاه

 :کرد زدن حرف به شروع مهراد، بگوید چیزی اینکه از قبل

 .داشتم ازتون سوال تا چند، جنایی دایره از هستم مهراد افشین سرگرد؛ آرسته خانم سالم -

 :گفتآرامی لحن با و انداخت پایین را سرش دلیار

 .کنممی خواهش، بله -

 :گفت و دکر اشاره اتاق گوشه چرم هایمبل به مهراد

 .کنم شروع رو هامسوال من تا بشینیم جا اون موافقید اگه -

 به یاردل سر پشت مهراد. کرد حرکت هامبل سمت به حرفی هیچ بی و کرد قناعت سرش دادن تکان به تنها دلیار

 رویروبه ینفره دو مبل مهراد. کرد نگاه مهراد به منتظر چشمان با و نشست نفره یک مبل روی دلیار. افتاد راه

 چپ سمت نفره یک مبل روی شاهرخ و گرفت جای مهراد کنار در سپهر. کرد انتخاب نشستن برای را دلیار

 .نشست، دلیار

 :گفت دلیار به رو و کشید عمیقی نفس مهراد

 ؟آرسته خانم کنم شروع تونممی -

 :گفت و داد قورت زحمت به را دهانش آب دلیار
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 .بله... بـ -

 .بدید ضیح تو من برای رو دیدید که چیزهایی یلحظه به لحظه خواممی آرسته مخان؛ خب بسیار -

 مانشچش مقابل در فیلم یک نمایش مانند پیش ساعت چند اتفاقات. فرستاد بیرون آه مانند را نفسش دلیار

 ایبهجاذ چه دانستنمی. کرد متوقف شاهرخ روی و چرخاند هاآن یسه هر بین را نگاهش مستاصل. شد تداعی

 به درست شاهرخ چشمان آبی. شدمی کشیده او سمت به ارادهبی که بود نهفته دریا همچون چشمان این در

، بود دیده شاهرخ از که هاییسردی و هاتلخی آن تمام با. کردمی غرق خود در را دلیار و بود هادریا عمق تیرگیِ

 . دوخت شاهرخ به را خود ردلخو و نگران نگاه. باشد متنفر او از توانستنمی هنوز

 دگیزن در شخص تنها دلیار. کشید آتش به را جانش، دلیار چشمان در نهفته غم. شد دلیار نگاه متوجه شاهرخ

، اردلی چشمان در اکنون و خواندمی چشمانش از را او حرف شاهرخ، بیاورد زبان به سخنی کهآنبی که بود شاهرخ

. دنبو هایشخواهی خود و خودش جز کسی دلیار حال این مسبب که دانستمی. کردمی بیداد نگرانی و دلخوری

 او زا، کوچکش دل شکستن خاطر به و بزند زانو دلیار جلوی خواستمی دلش. دوخت دلیار چشمان به را نگاهش

 و سرد قالب این از رهایی یاجازه او به، بود تنیده خود دور به هاسال که غروری یپیله این امّا؛ کند خواهی عذر

 شچشمان. کرد دلیار نگاه پیشکش و ریخت نگاهش در را اشمهربانی تمام. دادنمی را شاهرخ ارباب احساسبی

 .کند کم را دلیار نگرانی از ایذره طریق این از شاید تا کرد بسته و باز اطمینان نشانه به را

 کمح، شاهرخ مهربان نگاه. برگرفت در را شوجود عجیبی گرمی دل. بود شاهرخ تایید همین منتظر انگار دلیار

 و ردس نگاه با شاهرخ مهربان نگاه. کردنمی درک را تناقض این دلیار. داشت دلیار برای را محکم گاهتکیه یک

 او و نشستمی قلبش بر خنجری مثل شاهرخ هایحرف هم هنوز. نداشت شباهتی هیچ پیش ساعت چند روحبی

 :کردمی آزرده را

 عالًف که دانین گفتی خودت با. کردی مخفی رو زرنگ آدم یه معصومت یچهره این پشت. هستی ماهری بازیگر "

 ".بچسبم سفت رو دسته دَم االن که این حداقل بذار نیست دسترس در
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 دست از را خود ارزش و ببازد رنگ دلیار پیش، شاهرخ مهربان نگاه تا بود کافی جمله یک همین یادآوری انگار

 وشفرام، باشد ترحم سر از شاید که نگاه یک با را توهین همه آن توانستنمی ولی؛ نبود مغروری نسانا. بدهد

 ارهپ را افکارش رشته مهراد صدای که، بود آورده هجوم ذهنش به شاهرخ رفتار این با نقیضی و ضد افکار. کند

 .کرد

 !شمام منتظرم من آرسته خانم: مهراد

 ربهت. دوخت چشم زمین به و گرفت شاهرخ از را نگاهش و شد خارج خیال و فکر از مهراد صدای شنیدن با دلیار

 :گفت آرام. کردمی محول دیگری زمان به را موضوع این به کردن فکر که بود

 .کنم شروع کجا از دونمنمی من -

 .کنید بازگو برام مو به مو رو دادید انجام که هاییکار تمام شدید اتاق وارد که ایلحظه از ببینید -

 هک دانستنمی. بیاورد دست به را خود آرامش گونه آن تا کرد مشت را خود دستان. کشید عمیقی نفس دلیار

 :کرد زدن حرف به شروع و داد تکان سختی به را هایشلب. کند تعریف را ماجرا چگونه

 ...که کردممی گریه داشتم و بودم نشسته اتاقم توی من -

 :گفت و پرید دلیار فحر میان مهراد سرگرد

 ؟کردیدمی گریه چرا -

 مجازات دلیار نگاه تلخیِ این. دوخت زمین به را نگاهش ناراحت شاهرخ. انداخت شاهرخ به تلخی نگاه دلیار

 .دانستمی بیشتری مجازات مستحق را خود او. بود شاهرخ برای کوچکی

؛ دبودن شده مطلع قضیه از حدودی تا شدمی بدل و رد شاهرخ و دلیار بین که هایینگاه از سپهر و مهراد سرگرد

 :گفت شاهرخ لحن همانند محکم لحنی با دلیار. کشید هاآن افکارتمامی روی بطالنی خط دلیار یگفته امّا
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 گریه برای محکمی دلیل نفر یه شخصی احساسات کنممی فکر. کنهمی گریه باشه ناراحت وقتی نفر یه معموالً -

 .باشه اون نکردن یا کردن

 یه ماننده گاهی. بود بینی پیش قابل غیر کامال دختر این رفتار. بودند شده خیره دلیار به تعجب با هاآن یسه هر

 به رفتارش؛ کردمی عمل منطقی و فهمیده انسان یک همانند گاهی. کردمی رفتار معصوم و ساده بچه دختر

 و مواج گاهی و آرام گاهی دریا یک مثل دلیار. بودند عاجز رازش و رمز پر شخصیت درک از همه که بود ایگونه

 . بود راز و رمز از پر و طوفانی

 جسورانه چنین این ساله 00 -01 دختر یک که بپذیرد توانستنمی. شد تمام گران مهراد برای دلیار حرف این

 این جواب تا کرد باز هاند. کشید هم در را هایشاخم. بود کافی دیگر کردن مراعات. بدهد را او سوال پاسخ

 :گفت گوشش در آرام و گذاشت او شانه روی را دستش سپهر که بدهد را دلیار یگستاخانه رفتار

 از ترمهم هافتاد اتفاقی چه که این دونستن. ندی کش رو مسئله این زیاد بهتره، دونیمی رو قضیه که تو افشین -

 .ستمسئله این

 :گفت و برگشت دلیار سمت به سپهر. کرد سکوت و سایید بهم را هایشدندان ناچار به افشین

 .بدید توضیح رو افتاد اتاق داخل که اتفاقی هر لطفاً، خانم دلیار -

 :کرد زدن حرف به شروع آرام و کشید عمیقی نفس. شد خیره نامعلوم اینقطه به سپهر حرف این با دلیار

 از ور دستم، اتاق یشیشه به چیزی یه برخورد صدای با، مکردمی گریه و بود صورتم روی دستم که جور همون -

 ...برداشتم صورتم روی

 سوزیجان آه و گذاشت اشسینه قفسه روی آرام را لرزانش دستان. بود سخت برایش ماجرا یادامه گفتن

 لیارد روح و قلب بخش گرما بازوانش حصار خواستمی دلش. شد فشرده دلیار آه شنیدن با شاهرخ قلب. کشید
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 این تا فشرد هم روی محکم را چشمانش. دهدنمی ایاجازه چنین اون به هیچگاه دلیار که دانستمی امّا؛ باشد

 .کرد نگاه او به منتظر و کرد باز را چشمانش دلیار صدای باشنیدن. کند بیرون ذهنش از را افکار

 ایپرنده شاید کردم فکر. بود فتادها پنجره روی بزرگ خون لکه یه. کردم نگاه پنجره به تعجب با: دلیار

 ...عهدف یه که هست چی ببینم تا رفتم پنجره سمت به. خورده شیشه به و کنه پرواز نتونسته و شدهزخمی

 با هاآن یسه هر. بود همراه عذاب و زجر با برایش هالحظه آن یادآوری. بود شده طوالنی و بلند دلیار هاینفس

 .زدمی حرف، بیندازد هاآن از یکی به نگاهی نیم آنکه بدون دلیار امّا؛ کردندمی نگاه دلیار به نگرانی

 ونخ بارون انگار دفعه یه. بودم ترسیده خیلی. شهمی جاری شیشه روی داره خون از ایباریکه دیدم دفعه یه -

 ...ریختمی تراس توی که بود

 شچشمان از اشکی قطره. بود شده منقطع شهاینفس. کرد لرزیدن به شروع نامحسوسی طرز به دلیار دستان

 مخش با سپهر به رو. نداشت را دلیار وضع این تحمل شاهرخ. نشست شاهرخ قلب بر و شد خنجری که چکید

 :غرید

 ؟نیست خوب حالش بینینمی، اتاق بیار رو پری برو -

 :گفت دلیار به رو، زدمی وجم آن در نگرانی که لحنی با شاهرخ. رفت بیرون اتاق از و شد بلند ناچار به سپهر

 ...دلــ بدی ادامه خوادنمی -

 :داد ادامه، بیاندازد شاهرخ به نگاهی که آن بدون و کرد بلند سکوت ینشانه به را دستش دلیار

 تکه هزار و شکست بدی صدای با شیشه بیرون بیام اتاق از خواستم اینکه محض به و عقب رفتم قدم چند -

 .شد
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 قلب امّا، دهد نشان قوی را خودش تا کردمی سعی. لرزیدمی هایشلب و بود پریده وحوض به دلیار رنگ

 که رفت دلیار سمت به و شد بلند مبل روی از. نیاورد طاقت شاهرخ. نداشت را استرس همه این طاقت، کوچکش

 او ابامهبی و رفت تشسم به عجله با دلیار حال دیدن با پریچهر. شدند وارد سپهر و پریچهر و شد باز در ناگهان

 .گرفت آغوش در را

 .نیست چیزی؟ کردی یخ اینقدر چرا؟ دلم عزیز؟ دلیار: پریچهر

 چهرپری به رو بغض با. شود روان هایشگونه روی و بشکند هایشاشک سد تا بود تلنگر یک منتظر دلیار اما

 :گفت

 ...که خوامنمی نم. کشهمی رو شاهرخ گفت. کشهمی رو همه گفت اون. پری هست چیزی -

 .کرد نوازش را کمرش آرام و گرفت آغوش در محکم را او پریچهر. نداد او به بیشتری زدن حرف مجال بغض

 هرسپ. داشت عادت هاصحنه این دیدن به. رفت اتاق بیرون سمت به و شد بلند جایش از حرفبی مهراد سرگرد

 :گفت پریچهر که برگشت دلیار سمت به شاهرخ. ترف مهراد دنبال به اخم با و رفت شاهرخ به ایغره چشم

 .هستم مراقبش من برو تو -

 در و دبودن برگشته دلیار اتاق به سپهر و مهراد. رفت بیرون اتاق از و فرستاد بیرون آه مانند را نفسش شاهرخ

 .کردندمی بحث یکدیگر با تراس

 .شده ریخته شیشه روی هاخون این جوری چه که شد معلوم: سپهر

 .اوهوم: افشین

 ؟خب -
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، داره وجود که شواهدی و کردیم پیدا ما که چیزهایی با؛ زد... و خون بارون مورد در آرسته خانم که هاییحرف -

 تراس هااتاق بقیه به نسبت اتاق این. کردن پیدا رو خونی کیسه بوم پشت روی هابچه. خورهمی هم به

 ...کن نگاه رو جااون. نداره شیروانی سقف هیچ اهاون برخالف کنی دقت اگه و داری تریبزرگ

 مهراد .کردمی خودنمایی آن سفید یبدنه روی خون از باریکی رد که کرد اشاره تراس نمای به حرف این دنبال به

 :داد ادامه

 که هم خونی رد. ریزهمی شیشه روی ایدیگه چیز هر یا بارون راحت خیلی شیروانی نداشتن خاطر به، ببین -

 و استر کف رو خون این بوم پشت باالی از شخصی که کنهمی ثابت رو موضوع این کامال، هست نما سنگِ روی

 ...و ریخته شیشه روی

 :گفت و کرد مداخله. رفت هاآن سمت به شاهرخ

 .نداره امکان موضوع این ولی -

 ؟طورچه: مهراد

 سیک بنابراین. شده ساخته وسط دقیقا و یشهنم منتهی مجاور هایخونه به سمتی هیچ از عمارت این: شاهرخ

 .جااین بیاد اطراف هایساختمون بوم پشت طریق از تونهنمی

 :گفت و داد تکان سری سپهر

 .توئه با حق درسته -

 خودش زا کمتر کهخشمی با و ایستاد او سینه به سینه. رفت شاهرخ سمت به، باشد آمده یادش چیزی انگار بعد

 :گفت رخشاه به، داشت سراغ
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 خودت فکر به. بگیر تحویل بیا حاال؟ هان؟ رفت خرجت به باشن مراقبتون هابچه از تا چند بذار گفتم قدر چه -

؟ کنی لج خوایمی کِی تا؟ دیدی رو دختر اون روز و حال. باش خانواده این اعضای بقیه فکر به حداقل، نیستی

 ؟کنیمی لج کی با اصال

 دایص با بار این سپهر. بود نشسته ابروانش بین عمیقی اخم و دوخته سپهر سر پشت به را نگاهش شاهرخ

 :گفت و داد تکان را او هایشانه، بلندی

 .کن قانع رو من و بده جوابی یه. شاهرخ بزن حرفی یه دِ -

 : گفت شاهرخ به رو. کرد جدا شاهرخ از را او و رفت سپهر سمت به مهراد

 تهداش حضور تونخونه گرفتن نظر زیر و شما از محافظت برای هانیرو از دیتعدا باید. محمدیه سرگرد با حق -

 .باشن

 :گفت اششده کلید هایدندان بین از شاهرخ

 ؟!باشه نظر تحت خونه باید چی برای! فهممنمی من -

 :گفت و گرفت قرار شاهرخ رویروبه سینه به دست مهراد

 میشه هنتیج یه فقط، کرد پیدا راه اون بام پشت به نمیشه تیسم هیچ از اینکه و عمارت ینقشه به توجه با -

 .گرفت

 ؟چی: شاهرخ و سپهر

 .داده انجام رو کار این و کرده پیدا راه خونه به شخص یه که این: مهراد

 :گفت تعجب با شاهرخ
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 .ممکنه غیر این ولی -

 تا میشن مستقر روییروبه اختمونس از واحد دو توی هانیرو از تعدادی فعال. کیاراد جناب نیست ممکن غیر -

 تمامی، ثانوی اطالع تا بهتره هم شما. بگیرن نظر زیر رو گیرهمی صورت عمارت به که هاییآمد و رفت تمام

 ونحضورش واقعا که افرادی. باشید داشته خونه تو رو محدودی اشخاص فقط و کنید مرخص رو خونه مستخدمین

 .مهمه

 :گفت و داد تکان سری شاهرخ

 .کنم درست رو کارها تا بدید وقت روز دو من به خب بسیار -

 ولی باشه حیوون خون رسهمی نظر به البته. شده انجام هم کارها، برسه هم خون نمونه جواب تا خب خیلی -

 ...بشه آزمایش باید اطمینان برای هم باز خب

 را اتفاقات این یهمه توانستنمی. بود دغدغه و آشوب از پر ذهنش. کرد قناعت سری دادن تکان به شاهرخ

 مثل را در. رساند اتاقش در پشت را خود و کرد خداحافظی مهراد سرگرد با طورچه که نفهمید حتی. کند هضم

. کرد حس هایششانه روی را دستانی سنگینی. فرستاد بیرون مانند آه را نفسش و کرد لمس مقدس شی یک

 :گفت او به میآرا لحن با و گرفت قرار کنارش در سپهر

 شاهمه خدا خداوندی به گفتم چیزی اگه. هست هم من ناراحتی، تو ناراحتی. مونیمی داداشم مثل تو، شاهرخ -

 االب قوز و بیفته اتفاق، هست گیرمون دامن هم هنوز که پیش سال سه اتفاقات خوامنمی. بوده خودت خاطر به

 .بشه قوز

 :گفت و زد جانی کم لبخند و برگشت سپهر سمت به شاهرخ

 .همینه از من ترس، سپهر دونممی -
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 .بود کاوه. کرد حس کنارش در را دیگری شخص حضور

 این تو که یکس هر. نیستی مسئول خودت به نسبت فقط تو. بیفته جااین اعضای بقیه دل تو ترس این نذار: کاوه

 .تویی ازشون مراقبت مسئول، کشهمی نفس خونه

 ؟زد غیبت کجا تو: شاهرخ

 بدتر حالش فهمیدمی رو موضوع اگه. نشه بیدار تا کردم تزریق بخش آرام بهش. رفتم جون نوشین پیش: کاوه

 .شدمی

 :گفت و رفت سمتش به شاهرخ. آمد بیرون اتاق از پریچهر و شد باز تیکی صدای با در

 ..چـ حالش -

 .خوابیده -

 ،دلیار بد حال یادآوری. نکرد هم سپهر به وجهیت حتی. گذشت شاهرخ کنار از حرفبی و گفت را این پریچهر

 همان در ؛کردمی نگاه را پریچهر رفتن که کاوه. داشت احتیاج تنهایی به فقط االن و بود ریخته هم به را اعصابش

 :گفت حالت

 رفح باهاش؛ پیشش برو سپهر. ریخته بهم اعصابش قضایا این خاطر به حتما. باشه خودش حال تو بذارید -

 .بزن

 :گفت تعجب با سپهر

 ؟من -

 :گفت و زد لبخندی کاوه
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 .برو. بشی آینده داماد قراره ناسالمتی پسر! برم من خوایمی نه -

 دمق از قدم و بود ایستاده اتاق در پشت همچنان شاهرخ. کرد هدایت هاپله سمت به را سپهر حرف این دنبال به

 :گفت شاهرخ به یمحزون لبخند با و کشید عمیقی نفس کاوه. داشتبرنمی

 ؟کنیمی فکر چی به -

 .بیفته هاییاتفاق همچین خونه این تو میدم اجازه که امعرضهبی قدر چه که این به -

 .کرده شروع رو مسخره بازی این که عوضیه اون مقصر. شاهرخ نیستی مقصر تو -

 ...مثل هم اون وقت یه اگه -

 :گفت و کرد قطع را حرفش جدیت با شاهرخ

 .بیفته اتفاق این بذاری نباید تو، بشه تکرار دوباره گذشته نیست قرار! نه -

 :گفت و ترآرام را لحنش

 .دلیار پیش بری بهتره -

 در هب نگاهی شاهرخ. گرفت پیش در را اتاقش راه، شود شاهرخ جانب از جوابی منتظر کهاین بدون و گفت را این

 ویر دلیار. کرد باز را در و چرخاند آهسته را اتاقش در ییرهدستگ و کشید آهی. انداخت کاوه اتاق یشده بسته

 از چیزی مسئله این ولی، بود پریده رنگ هم هنوز اشچهره. بود رفته خواب به، آرامی به، شاهرخ تخت

 .کردنمی کم اشزیبایی

 تپش ره. کوبیدمی اشسینه به امانبی قلبش. شد خیره دلیار یچهره به و نشست صندلی روی، تخت کنار آرام

 هک الماسی هایتکه آن به. کرد نگاه دلیار بسته چشمان به شاهرخ. زدمی فریاد را دلیار نام مهابابی قلبش

 .بودند شده پنهان هایشپلک حصار پشت و کرده دریغ او از را خود درخشش
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 یحس، بفهمد آنکهبی و بود اشزندگی سرچشمه، فام نقره هایچشم این. بگوید دروغ خودش به توانستنمی

 زیر آرام، داشتنمی بر دلیار از چشم که حالی در. بود کرده خود اسیر را او و تسخیر را وجودش یذره ذره عجیب

 :کرد زمزمه لب

 کسی دمنمی اجازه دیگه امّا؛ کردم قلبت وارد رو غم و هاتچشم مهمون رو اشک که ببخش رو من -

 درک رو قشنگت هایچشم غم غبار نذارم، جونم پای تا خورممی قسم. کنه اذیت رو آرامشم و زندگی یسرچشمه

 ...من دل مونس میدم قول بهت. کنه

*** 

 تنها. بود داده انجام را الزم اقدامات تمام شاهرخ مدت این طول در. گذشتمی کذایی اتفاق آن از روز دو

 فتارر ربات یک مثل، اتفاق آن از بعد. بود دلیار هشد دوخته هایلب، سوزاندمی را خانواده تمام جان که ایمسئله

 مانده باقی ایپژمرده انسان، شاد ظاهر به دختر آن از و شده ختم بخیر شب و بخیر صبح به حرفش تنها. کردمی

 .گذراندمی عسل اتاق در یا، خان اردالن، شاهرخ پدر اتاق در یا را خود وقت تمام که بود

 تحرک به وادار را آن آرام، پاهایش با و بود نشسته باغ داخل سفید تاب روی غمگین و تنها دلیار، دوم روز عصر

، دنکن فکر موضوع این به تا کردمی تالش چقدر هر. بود اتفاق و نامه آن درگیر ذهنش روز دو این تمام. کردمی

 به دبودن گفته او به و کرده پنهان او از را جریان، نبود مساعد شاهرخ مادر روحی حال چون. گرفتمی نتیجه کمتر

 برخبی چیز همه از خانم نوشین مثل خواستمی دلش دلیار. است شده دستگیر هم دزد و اندزده دستبرد خانه

 ...ولی؛ باشد

، دیواری کاغذ تغییر برای را افراد تعدادی شاهرخ. دوخت اتاقش تراس به را نگاهش، کارگران صدای و سر با

 اتاق آن از، خوابیدمی مهمان اتاق در دلیار مدت این در. بود کرده استخدام دلیار اقات برای... و شیشه نصب

 .بود شده گاهقتل شبیه اتاقش، دلیار نظر در. ترسیدمی
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 تن خواستنمی. بود زده جوانه دلش در عجیبی احساس. است ندیده را شاهرخ االن تا روز آن از که آورد یاد به

 در رقغ دلیار، رویمی فرو آن در بیشتر بزنی پا و دست بیشتر چه هر که باتالق انندهم ولی؛ دهد احساس این به

 رکت دیوار یک مثل او. ترسیدمی کند نابود را اشزندگی، احساس این کهاین از ولی؛ بود شده تازه احساس این

 را او و شدمی تکرار ذهنش در مدام، نامه آن هایکلمه تک تک. نداشت را دیگر یضربه یک تحمل. بود خورده

 زا اتاق خونی تصویر امّا؛ کند بافی منفی خواستنمی. نداشت را دیگری عزیز دادن دست از طاقت. دادمی آزار

 همب خودت. دارم که حسیه چه این و شده چی دونمنمی، خدایا: » گفت خودش با. رفتنمی کنار چشمانش پیش

 دتخو جون از زندگیش نجات برای بشی حاضر که بشه مهم راتب قدراون نفر یه جوری همین میشه مگه؛ بگو

 یک از دونمنمی اصال. باشه زده رو احساس این جرقه که نمیاد یادم هیچی... اتفاقی هیچ، رفتاری هیچ؟ بگذری

 خودت خدایا! موندم حس این دلیل تو که باره اولین ولی؛ داره وجود دلیلی یه چیزی هر برای. دارم رو حس این

 .« بشه ختم بیهودگی و پوچی به تهش که بشم چیزی درگیر خوامنمی. کن مکمک

 چشم، پایش جلوی هایریزه سنگ به و گرفت اتاق تراس از را نگاهش و فرستاد بیرون آه مانند را نفسش

 نگاه با نگاهش که آورد باال را سرش. کرد حس را شخصی نگاه سنگینی که بود غرق خودش افکار در. دوخت

 ار تاب و داد تکان را پاهایش لجوجانه و دزدید پریچهر از را نگاهش سرعت به. کرد پیدا تالقی پریچهر تناراح

 .کند رسوا را او و شود خوانده چشمانش از، دلش راز که ترسیدمی. آورد در حرکت به

 یاردل. ایستاد حرکت از و خورد تکانی تاب کار این با که گرفت را تاب زنجیرِ، دلیار روز و حال از ناراحت پریچهر

 گریدی رفتار دلیل دنبال به کس هر عمارت در هاروز این. ترسیدمی دلیار سکوت این از پریچهر. نکرد اعتراضی

 نفس. بود گرفته سکوت یروزه که دلیار از هم این، کردمی دوری دلیار از عجیبی طرز به که شاهرخ از آن. بود

 لیارد به تربزرگ خواهر یک همانند و بیاید بیرون خود طبع شوخ قالب از که بود رسیده آن وقت. کشید عمیقی

 .کند کمک

 لیارد کنار در هم پریچهر خود حتی. بود برگشته کیاراد خانواده به دیگر بار زندگی رنگ، عمارت به دلیار ورود با

-6 هایبچه یاد به اورا، دلیار چهره معصومیت. کند رفتار ترمتین باید و است ساله 33خانمی که کردمی فراموش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 476 

 که یشخص. بکند شاهرخ لبان مهمان را خنده، بداند خودش که آنبی، بود توانسته دلیارحتی. انداختمی ساله 0

 غم غبار، بود جااین اعضای تمام سرزندگی منشاء که دلیار خود حاال امّا؛ بود شده غریبه شادی و خنده با هاسال

 .بود بسته رخت عمارت این از دیگر بار شادی، دلیار یخنده بدون. بود کرده انتخاب را یتنهای و نشانده چهره به

 ...نبود او یخواسته تنها مسئله این دانستن. فهمیدمی را دلیار پریشانی این دلیل باید پریچهر

 :گفت او به و نشست دلیار کنار و تاب روی آرام

 ؟دلیار کنیمی کارچی داری خودت با -

 نه. دندبو زده لبانش به سکوت مهر انگار. نداشت زدن حرف برای تمایلی دلیار. نکرد دریافت سکوت جز یپاسخ

 او به که گرفتمی را کسی یبهانه فقط دلش. شنیدن حرف به ایعالقه نه، داشت زدن حرف به اشتیاقی

 دلش. انداختمی لرزه به را تنش تمام و بود افتاده جانش به او نبودن ترس. دادنمی اهمیتی ترینکوچک

 یشب ایدخترانه رویای فکر این که حیف ولی؛ باشد احوالش جویای دیگری شخص، پریچهر جای به خواستمی

 . نبود

 چشمان با و آمد بیرون خیال و فکر عالم از دلیار. داد تکان را او و گرفت دست در را دلیار هایشانه پریچهر

 :گفت عصبی و غمگین لحنی با یچهرپر. نگریست پریچهر به خود روحبی

 ؟کنیمی کارچی داری معلومه؟ اومده روزت به چه بینیمی؟ کردی خودت به نگاه یه -

 :کرد زمزمه لب زیر آرام دلیار

 .همین فقط. کشممی نفس دارم کنم فکر -

 :گفت و کرد ترآرام را لحنش پریچهر
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؟ ومدها روزش به چه بینیمی؟ کردی شاهرخ به نگاه یه. نیبینمی رو بقیه که رفتی فرو خودت الک تو قدر این -

 ...خاطـ به که کشهمی عذاب داره لحظه هر

 .موندمنمی جااین وقت هیچ ستبقیه عذاب باعث وجودم دونستممی اگه -

 رپ دیگری جای از دلیار دل که دانستنمی امّا؛ است فهمیده اشتباهی را او منظور دلیار که شد متوجه پریچهر

 پردازیخیال یک فقط فکر این که حیف ولی؛ باشد احوالش جویای مغرور ارباب آن خواستمی دلش. است

، ودب نزده دلیار با حرفی هیچ، نحس اتفاق و دعوا آن از بعد. رسیدمی تلخ حقیقتی به آخرش که بود شیرین

 را او شاهرخ که کردمی گمان لیارد. بود نپرسیده را احوالش روز دو این در حتی. نداشت توجهی او به شاهرخ

 ابعذ و گذراندمی افکار این با را روز دو این تمام دلیار. کندمی دوری او از همین برای و داندمی اتفاق آن مسبب

 اهرخش قلب در دانستنمی دلیار و بود رفته تاراج به دلیار وسیله به جوان ارباب دل اینکه از غافل. کشیدمی

 .کندمی پادشاهی

 .کرد پاره را افکارش رشته پریچهر صدای

 ...که بود این منظورم؛ کنیمی اشتباه داری تو دلیار: پریچهر

 :گفت حال همان در و شد بلند تاب ازروی حوصلهبی دلیار

 .نیست مهم پری خیالبی -

 .رساند دلیار به را خود و کرد ترتند را هایشقدم. فرستاد بیرون حرص با را نفسش پریچهر

 .میشی اشتباهت متوجه روز یه خودت باالخره -

 ...روز اون تا حاال، باشه -
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 ضلع سمت به و شد جدا پری از دلیار. شدند عمارت وارد هم با دو هر. نشد بدل و رد هاآن بین حرفی هیچ دیگر

 به نشدنی وصف آرامشی، رنجور مرد آن کنار در بودن از. برود خان اردالن مالقات به خواستمی. رفت غربی

 پرجذبه یصدا که بود برنداشته بیشتر قدمی چند هنوز. افتادمی پدرش یاد به، او دیدن با. شدمی سرازیر قلبش

 .انداخت طنین عمارت در شاهرخ

 . بشید جمع اصلی سالن تو همگی: شاهرخ

 وجل بهقدمی، او تیاراخ بدون و ناخواسته پاهایش. دید را شاهرخ یچهره روز دو از بعد و برگشت عقب به دلیار

 یگرید قدم. بود شده تنگ پرجذبه و زیبا صدای این برای دلش. بگوید دروغ خودش به توانستنمی. برداشتند

 . بود فراگرفته را وجودش عجیب شوقی، برداشت

 هربهت: » گفت دلش در ندایی و کرد منع رفتن از را او نامرئی دستی ناگهان که، بردارد دیگری قدم خواستمی

 . «کنه احساس رو گرماش تونهمی هم فاصله همین از، باشه صمیمیتی اگه؛ نری ترجلو

 خود جای بر. کند امتحان را خود احساس شده که هم بار یک برای خواستمی دلش؛ کرد گوش دلش ندای به

 . دوخت چشم شاهرخ جذاب رخ نیم به و ایستاد

 دو ینا سنگینی زیر شدمی مگر، کرد احساس را دلیار نگاه نگینیس. کردمی نگاه را او دلیار ورود بدو از شاهرخ

 زرو دو این بود توانسته چگونه. دوخت دلیار چهره به را نگاهش و برگرداند را صورتش آرام؟ آورد تاب نقره جام

. تگشبر دلیار سمت به کامالً. کشیدمی دلیار سمت به را او عجیب نیرویی؟ کند محروم هانگاه این از را خود

 در ار دلیار توانستنمی. برگشت خود جای به دوباره و شد متوقف راه ینیمه در که برداشت سمتش به قدمی

 ثیفک بازی این وارد ناخواسته دلیار. کردمی ـناه گـ احساس. دادمی عذابش موضوع همین و باشد داشته کنارش

 نای به دلیار پای خواستنمی. بود گرفته سر از دوباره، سال چند از بعد اشقدیمی دشمن که بازی، بود شده

 .ماست خواسته خالف بر که کندمی کارهایی تقدیر دست گاهی امّا؛ شود باز خصومت و ماجرا
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؛ داشتن دوست را رفتار این. انداخت ابروانش میان عمیق گرهی و گرفت دلیار منتظر نگاه از را نگاهش سختی به

 دور زدیکیِن این به. فرستاد بیرون حرص با را نفسش. ایستاد دلیار به پشت و برگرداند را صورتش باالجبار ولی

 کهاین از غافل امّا. رسیدمی نظر به راه بهترین نگاهش در دوری این فعالً ولی؛ بود سخت چند هر. بود راضی

 . کندمی تعبیر دیگر ایگونه به را دوری این دلیار

 در اشک یحلقه بخواهد خودش آنکهبی. ریخت فرو دلش در چیزی ،دید را شاهرخ رفتار این دلیار وقتی

 دست به را خود آرامش کرد سعی. شد تمام گران برایش شاهرخ جهی توبی و رفتار این. شد جمع چشمانش

 قدم دو همان. شود خشک چشمانش اشک تا زد پلک هم سر پشت بار چند و انداخت پایین را سرش. بیاورد

 . رفت هاپله راه سمت به و برگشت عقب به را برداشته

 لیارد دید وقتی و برگشت شاهرخ آخر لحظه در. بودند شده جمع اصلی سالن در خانواده افراد و هاخدمتکار تمامی

 دیگر ربا. نشود نگاهش متوجه دلیار تا برگرداند را صورتش؛ رودمی غربی ضلع سمت به، حرفش به توجه بدون

 :گفت عصبی تقریباً حنیل با و کرد بلند را صدایش

 عمارت این توی که افرادی همه یعنی؛ بشن جمع همه میگم وقتی. کنم تکرار بار دو رو حرفم ندارم عادت -

 .دارن حضور

 النس در، او جز به، همه تقریبا چون؛ شد متوجه را موضوع این نیز دلیار خود. بود دلیار با کامالً صحبتش روی

 به ار نگاهش و نشست نفره دو مبل روی او کنار و رفت پریچهر سمت به اشطنیبا میل برخالف. داشتند حضور

 .بود رمنتظ زیر به سر و نداد تغییر را حالتش امّا؛ کردمی احساس خود روی را هاخیلی نگاه سنگینی. دوخت زمین

 و ردک هاتکارخدم به رو، خود همیشگی جدیت با و کشید عمیقی نفس. گرفت دلیار از را نگاهش کالفه شاهرخ

 :گفت

 وقت ندچ این که اتفاقاتی با متاسفانه ولی؛ بودید کار به مشغول جااین در نحو بهترین به االن تا شما همگی -

 .کنم مرخص رو عمارت کارکنان گرفتم تصمیم، اومده پیش
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 نگاهش تعجب با و آورد باال را سرش حرف این شنیدن با دلیار. دوخت جمع به را نگاهش و کرد سکوت شاهرخ

، بودند ناراحت هاآن از بعضی. کردندمی پچ پچ یکدیگر گوش در هاخدمتکار. دوخت شاهرخ جدی صورت به را

 ویر و گذراند هاخدمتکار روی از را نگاهش شاهرخ. بودند خود کار نگران دیگر بعضی و تفاوتبی دیگر بعضی

 .کرد متوقف دلیار

 لیارد از را نگاهش سختی به. انداختمی تکاپو به را شاهرخ دل کار این و بود کرده گرد را درشتش چشمان دلیار

 .کرد کارش معطوف را حواسش و گرفت

 هاناآشتمامی به، گذشت که روزی دو این ظرف. دادم انجام فکر بدون رو کار این من که نکنید فکر البته: شاهرخ

 و اریبیک مشکل پس. گرفتم نظر در رو کاری، ونخودت با متناسب شما همه برای و سپردم خدماتی هایشرکت و

 ...ندارید درآمد نبود

 این هب دلش در دلیار. پیچید فضا در وضوح به، کشیدند خاطر آسودگی روی از خدمتکاران که عمیقی نفس صدای

 ابلق برایش، گذردنمی هاخدمتکار کنار از توجهبی اینکه و شاهرخ پذیری مسئولیت. کردمی افتخار شاهرخ کار

 :گرفت دستش در را کالم رشته مجددا شاهرخ. بود احترام

 وانعن به دخترهاش و خانم گوهر، ترگل خاله و عسل پرستاران عنوان به مرضیه و راضیه، مهتاب شما بین از -

 که میشه داده فرصت ساعت 30 شما یهمه به. دنمی ادامه عمارت تو رو کارشون آشپزی و پز و پخت مسئول

 ات بذارید جریان در رو من حتما شدید کار به مشغول جدید محل در اینکه محض به. کنید جمع رو نوسایلتو

 .باشه راحت کارتون بابت از خیالم

 .کردید خدمت امخانواده اعضای و من به و داشتید حضور جااین وقت چند این که ممنونم تونهمه از ضمن در

 شاهرخ به رو و شکست را سکوت خدمتکاران از یکی باالخره. ندکردمی نگاه شاهرخ به تعجب با خدمتکاران

 :گفت
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 واقعاً .بود براش ما پولیبی و بیکاری، بود شما جای ایدیگه کس اگه نکنم فکر؛ نکنه کمتون بزرگی از خدا -

 .ارباب ممنونیم ازتون

 .کنید خطاب ارباب رو من دیگه ندارهلزومی هیچ. نیستم ارباب دیگه من، نه -

 شاهرخ از که بود عجیب برایشان. کردند تعجب شاهرخ حرفِ این شنیدن با دلیار جز به خانواده اعضای یههم

 چرا که داشت سوال جای برایش. کردمی نگاه بقیه و پریچهر متعجب یچهره به دلیار. بزند سر رفتاری چنین

 گاهن شاهرخ به برادرانه محوی لبخند با هک بود کاوه تنها. کردند تعجب اندازه این تا، حرف این شنیدن با، همه

 ستهب و باز، بار یک تایید ینشانه به را هایشپلک کاوه. نگریست او به و شد کاوه نگاه متوجه شاهرخ. کردمی

 :گفت و کرد هاخدمتکار به رو سپس. داد تکان سری و دوخت کاوه به را گزارشسپاس نگاه شاهرخ. کرد

 .صیدمرخ، ندارم ایدیگه حرف -

 ربیغ ضلع سمت به و شد بلند مبل روی از بقیه به توجه بدون دلیار. شدند پراکنده و دادند تکان سری همگی

 .اوست معطوف لحظه آخرین تا شاهرخ نگاه که دانستنمی امّا؛ رفت

 .کشید حالتش خوش موهای میان دستی و فرستاد بیرون آه مانند را نفسش شاهرخ، دلیار رفتن با

 ؟دینمی توضیح بهش چرا -

 :گفت و انداخت پایین را سرش و کشید پوفی. دید خودقدمی یک در را کاوه و برگرداند را صورتش

 .کنم کارچی باید دونمنمی واقع در؛ کاوه تونمنمی -

، شناختمی که مغروری و جدی العاده فوق پسر که شدنمی باورش. زد شاهرخ مستاصل یچهره به لبخندی کاوه

 :گفت شوخی با و ایستاد رویشروبه. کند گم را پایش و دست مسئله این خاطر به
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 اخالق بد و عنق همیشه وقتی؟ خوردش شدنمی هم عسل من یه با که هستی کیاراد شاهرخ همون واقعاً تو -

 .کنیمی دوز اور عشق و محبت برابر در؛ دیگه میشه همین باشی

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم شاهرخ

 .بنداز دست رو من هی هم تو الحا -

 رویش پیش حلی راه کاوه اینکه تا کند پیدا حلی راه شاهرخ خود بود بهتر. نگفت چیزی و زد لبخندی کاوه

 :گفت کاوه به رو و کشید هم در را هایشاخم ایمسئله آوردن یاد به با شاهرخ. بگذارد

 .آورد برام ظهر رو DNA آزمایش جواب سپهر -

 :گفت و شد جدی مه کاوه چهره

 آزمایش جواب خب. کنم صحبت باهاش زیاد نکردم وقت مطب رفتممی باید چون ولی؛ دیدمش عمارت تو، آره -

 ؟چیه

 :کرد زمزمه لب زیر شاهرخ

 .میشی متوجه، بخونش خودت -

 .ببینم بریم -

. شود وارد کاوه اول تا دکر صبر احترام رسم به و کرد باز را در شاهرخ. رفتند شاهرخ کار اتاق سمت به دو هر

 :گفت او به متعجب کاوه

 ؟هستی چی منتظر، دیگه داخل برو -

 :گفت و زد محوی لبخند شاهرخ
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 .هستن ترمقدم هاتر بزرگ -

 .نیستم تربزرگ ازت بیشتر سال دو خوبه حاال -

 ...دیگه تو برو، چی هر -

 هرخشا به منتظر و نشست مبل روی کاوه. برد اتاق داخل را او و کرد وارد کاوه کمر به فشاری حرف این دنبال به

 با .کشید بیرون را آزمایش هایبرگه آن کشوی داخل از و رفت کارش میز پشت بالفاصله شاهرخ. دوخت چشم

 مبل حرص با خودش و گرفت مقابلش را هابرگه و رفت کاوه سمت به. شد بیشتر هایشاخم جواب دیدن

 .دوخت چشم کاوه به عصبی هایچشم با و کرد انتخاب نشستن برای را کاوه رویروبه

 مبل جلو میز روی را هابرگه حرص با، خواند را سطر آخرین وقتی. شدمی ترعمیق هایشاخم، لحظه هر کاوه

 :گفت خشم با و انداخت

 !لعنتی -

 :گفت و کشید حرصی از پر نفس شاهرخ

 ؟میده مونبازی داره جوری چه دیدی؟ دیدی -

 .کوبیدمی دیگرش دست کف به و بود کرده مشت را راستش دست کاوه

 .باشه حیوون خون کردممی فکر من: کاوه

 . خوردم جا کامالً اومد آزمایش جواب وقتی امروز ولی؛ کردممی رو فکر همین هم من: شاهرخ

 ؟میشه مگه؟ آخه چی یعنی -

 :گفت و کشید پوفی کالفه شاهرخ
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 .شده که فعال -

 :گفت و شد خم جلو به کاوه

 ؟شده مشخص شونهویت -

 :گفت عصبی تقریبا کاوه. داد تکان سری تنها شاهرخ

 ؟خب -

 واقع در. بوده انسان خون، شده ریخته تراس توی که خونی. مشخصه آزمایش یبرگه تو چیز همه. نداره خب -

 .ندارن هم با هم نسبتی هیچ که نفره دو برای

 :پرسید، کردمی طی را اتاق عرض و طول که طور همان و شد بلند مبل روی از کاوه

 ؟افتاده اتفاق این جوری چه اصال. باشن داشته باید باالخره چیزی، ای پرونده، ای سوءسابقه؟ خب -

 :گفت و شد بلند خود جای از هم شاهرخ

 و بانک رمندکا، ساله 33 مرادی کمال. ندارن ایسوءسابقه هیچ نفرشون دو هر. ریخته بهم رو اعصابم که همینه -

 ...ادبیات دانشجوی، ساله 35 دواچی رضا هم یکی اون

 مورد اگه تا هستن مراقبت تحت فعال. نداشتن خبر چیزی از اصال هااون ولی؛ کردن بازجویی تاشون دو هر از

 . بشن بازداشت فوراً، زد سر ازشون مشکوکی

 :گفت و برگشت کاوه سمت به مطلبی آوردن یاد به با شاهرخ. بود ریخته بهم چیز همه. بودند کرده سکوت دو هر

 .کنه کمک بهمون تونهمی که هست موضوعی یه فقط -

 :گفت و دوخت شاهرخ به را مشتاقش نگاه کاوه
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 ؟خب -

 ...شاید که بود این مهراد حدس. دارن خون اهدای کارت هااین نفر دو هر -

 :داد ادامه را شاهرخ حرف یدنباله کاوه

 ؟نه. باشه شده دزدیده خون بانک از هااون اهدایی خون هایکیسه -

 .درسته، آره -

 :گفت و داد تکان سری متفکر کاوه

 ؟کنهمی کار خون انتقال سازمان تو که باشیم فردی دنبال باید پس -

 :گفت و داد تکان ندانستن نشانه به سری شاهرخ

 .کنم فکر، دونمنمی -

 ؟نه دیگه نفر دو چرا؟ نفر دو این چرا نظرت به -

 .دونمنمی -

 :گفت حوصلهبی کاوه

 ؟شاهرخ دونیمی چی دقیقاً تو -

 :گفت کالفه شاهرخ

 ...هیچی -

 :داد ادامه، زندمی حرف خودش با که انگار بعد
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 ریس یه فقط، نمیگه هم سپهر به حتی. دهنمی بهمون رو اطالعاتی هیچ، شده پرونده مسئول مهراد وقتی از -

 ...برده سر رو امحوصله. داده بروز رو کلی مسائل

 هدد تشخیص توانستمی راحتی به، بودن هم کنار در سال همه این از بعد. کرد نگاه شاهرخ به موشکافانه کاوه

 :گفت و شد نزدیک شاهرخ به سینه به دست. گذردمی برادرکوچکش سر در چه

 ؟درسته؛ ذارینمی دست روی دست تو ومطمئناً -

 :گفت و دز محوی لبخندی شاهرخ

 ؟بشم منتظر من دیدی کی -

 :گفت و کرد پوفی کاوه

 .باشه قانونی غیر ممکنه -

 :گفت و کرد کوتاهی یخنده تک شاهرخ

 ؟ترسونیمی خودش از رو قانون؛ قانون یعنی خودم من -

 :گفت طعنه با کاوه

 ؟شده باورت واقعاً اینکه مثل -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم شاهرخ

 ...نشده باورم هنوز سال سه از بعد، نه -

 :داد ادامه و شد خیره کاوه چشمان به
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 یه زادمهر برای اگه. کنن حل رو پرونده این سالنه سالنه هااون تا بشینم منتظر تونمنمی، کن درک کاوه ولی -

 ....زندگیمـ یهمه بحث من برای؛ ستتازه پرونده

 :گفت و خندید مرموز کاوه. دوخت چشم کاوه ندانخ چشمان به و گذاشت تمام نیمه را حرفش شاهرخ

 .دادیمی ادامه؟ خب -

 :گفت کالفه شاهرخ

 .کاوه شو خیالبی -

 :داد ادامه، کند عوض را بحث که این برای بعد

 .میده اجازه مطمئنم، کنممی صحبت سرهنگ با -

 :گفت و گذاشت شاهرخ یشانه روی را دستش. نداد ادامه کاوه

 .بیاری در بازی سوپرمن خودت فقط که نمیشه. رتمکنا هم من پس -

 میز روی از را هابرگه کاوه. نشستند مبل روی دوباره دو هر. نگفت چیزی و زد اینیمه و نصف لبخند شاهرخ

 یهمه جواب است قرار انگار که بود شده خیره هابرگه به دقیق قدر آن. انداخت نگاهی هاآن به دوباره و برداشت

 :گفت کاوه به شاهرخ. بیابد برگه این داخل از را سواالت

 ؟ برگه روی کردی زوم همه این چیه -

 :گفت جایش به. نداد را شاهرخ سوال جواب کاوه

 ؟چیه دونیمی رو هااین خونی گروه -

 :گفت بلند، باشد کرده کشفمهمی چیز که انگار کاوه.بود شده گیج کاوه سوال این از شاهرخ
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 !خودشه -

 .بگو ترواضح؟ کاوه شهخود چی -

 شده هکالف کاوه نقیض و ضد رفتار این از شاهرخ. داد عصبانیت به را خود جای، کاوه خوشحالی که نکشید طولی

 :گفت کاوه به عصبی لحن با. بود

 ؟داره ربطی چه هااین خونی گروه؟ نه یا زنیمی حرف -

 :گفت شاهرخ مشابه لحنی با کاوه

 ...که کنممی فکر من خب.دارن منفیO خونی روهگ، تاشون دو هر، هااین -

 و انداخت نگاهی او به مشکوک شاهرخ. داشت واهمه او عصبانیت از. بگوید شاهرخ به را نظرش که داشت شک

 :گفت

 ؟شدی ساکت چرا، دیگه بگو -

 دمفهمی جااون. کنیم وصل خون بهش بودیم مجبور، بود شده هوشبی، زیاد خونریزی خاطر به دلیار که وقتی -

 .منفیه Oهم دلیار خونی گروه

 :گفت اششده کلید هایدندان بین از. کرد نگاه کاوه به بود افتاده ابروانش بین که عمیقی اخم با شاهرخ

 ...این میگی یعنی -

 با اوهک. بود انفجار معرض در عصبانیت شدت از شاهرخ. انداخت شاهرخ یشده کبود صورت به نگرانی نگاه کاوه

 :گفت تعللکمی
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 من شایدم. نیست Oخونیش گروه خانواده تو کسی دونممی که جاییاون تا چون! اخطاره یه کنممی فکر من -

 ...خواستنمی شاید؛ کنممی اشتباه

 بدی صدای با که کرد پرت دیوار طرف به را میزش روی ایشیشه لیوان. نداد زدن حرف یاجازه کاوه به شاهرخ

 :گفت، بود شده مرتعش عصبانیت خاطر به که صدایی با .شد تکه هزار و شکست

*** 

  است شده تهیه و نوشته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 زده ماتم رو امخانواده دوباره که دمنمی اجازه احدی هیچ به؛ دمنمی اجازه. کاوه بشنوم چیزی خوامنمی -

. گیرممی ازش رو مونانتقام و کنممی پیداش، باشه شده هم سنگ زیر از. بگیره ازم رو زندگیم که ذارمنمی.کنه

 .بره در قسر پیش سال سه مثل ذارمنمی

 :گفت و گذاشت او شانه روی را دستش. رفت شاهرخ سمت به کاوه

 هر از تربیش االن؟ خب. کنیم متمرکز رو مونذهن بهتره. رسیمنمی جایی به عصبانیت این با! شاهرخ باش آروم -

 .باشیم مواظبش جوره همه باید. باشه دلیار به حواسمون باید ایدیگه وقت

 :گفت و انداخت کاوه به ایکالفه نگاه شاهرخ

 !منه تقصیر هااتفاق این یهمه! منه خاطر به اشهمه -

 .نکن اذیت رو بقیه و خودت فکرها این با الکی. نیست تو بحث! شاهرخ نه -

 :گفت شاهرخ به سرزنشگری لحن با و کرد اخم موضوعی یادآوردن به با کاوه
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 شپکر یقیافه به نگاهی؟ دهمی معنی چه کارهات این. داری دلیار با رفتاری چه ندیدم که نکن فکر ضمن در -

 ؟کردی

 :گفت و کشید باری حسرت آه شاهرخ

 راشب اتفاقی هیچ خوامنمی. ترسممی برسه آسیب بهش من خاطر به و باشم کنارش اینکه از؛ کاوه ترسممی -

 .بیوفته

 .رسینمی جایی به هم کردن دوری با ولی -

 .دونمنمی -

 .نزده حرف کلمه یه هم من با حتی، بود ریخته بهم خیلی روز چند این. بزن حرف باهاش -

 .زنممی حرف باهاش مفصل بعد؛ بدم انجام کار سری یه باید اول؛ باشه -

 هآیند برای که دلواپسی همه آن کنار در. زد شاهرخ به ایبرادرانه لبخند کاوه. انداختند هم به نگاهی دو هر

 لخت یحادثه آن با که بود توانسته باالخره. است گرفته عشق از رنگی شاهرخ زندگی که بود خوشحال، داشت

 .هست راه در هنوز اصلی یحادثه که دانستندنمی هاآن از کدام هیچ امّا؛ کند فراموش را او و بیاید کنار

*** 

 :00 فصل

 دض هایرفتار. است رسیده خان اردالن اتاق در پشت وقت چه نشد متوجه که بود افکارش در غرق قدر آن دلیار

 هلحظ درآخرین ولی برداشت او سوی به قدمی شاهرخ که لحظه آن. بود هضم قابل غیر برایش شاهرخ نقیض و

 نفرهمت ازم حد این تا یعنی:»گفت خودش با. رفتنمی کنار چشمانش جلوی از وجه هیچ به، شد منصرف کارش از
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 گناهی هچ من ولی، منم اتفاق این مقصر کنهمی فکر شاید که کنم درکش تونممی؟ کنه گاهمن نیست حاضر که

 «؟بدم پس تاوان باید ـناه گـ کدوم جرم به؟ کردم

 زیچی شکستن صدای با؛ بود پایین سرش. بازکرد را آن و گذاشت در دستگیره روی را دستش و کشید آهی

 ردستد سرنگی که حالی در پریده رنگ یقیافه با کیمیا. شد خیره شرویروبه به تعجب با و گرفت باال را سرش

 .کردمی نگاه او به داشت

 :گفت اجباری لبخند با و کرد مخفی را ترسش، دلیار دیدن با کیمیا

 ؟شمایی خانم دلیار -

 :گفت و کرد نگاهش

 ؟بیاد ایدیگه کس بود قرار مگه؟ طورچه -

 :گفت و کرد نگاهش شده گرد هایچشم با کیمیا. بود شده حرصی ناخواسته کامالً لحنش

 .ترسیدم، بود ساکت اتاق چون؛ شدی وارد دفعه یه آخه، عزیزم نه -

 : گفت و انداخت کیمیا به ایزده خجالت نگاه. است شده وارد زدن در بدون که آورد یاد به ناگهان

 .بود من از اشتباه. بزنم در نبود حواسم ببخشید -

 .میاد پیش باالخره؛ کنممی خواهش نه -

 لیارد، بود ایستاده تخت دیگر سمت کیمیا چون. بردارد زمین روی از را ایوسیله تا شد خم حرف این دنبال به

 کردن جمع مشغول کیمیا. رفت سمتش به و زد دور را تخت آرام دلیار. کندمی کاری چه او که ببیند توانستنمی

 کیمیا زا تبعیت به دلیار.بود کرده خیس را زمین کف رنگیبی مایع و دبو زمین روی شده پخش هایشیشه خرده

 :گفت حالت همان در. کند کمک هاشیشه خرده کردن جمع در او به تا شد خم
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 .کنم کمکت بده اجازه؛ ببخشید هم باز -

 :گفت او به ،دبو عجیب دلیار برای که دستپاچگی با و برگشت دلیار سمت به شتاب با حرف این شنیدن با کیمیا

 .کنهزخمی رو دستت ممکنه خطرناکه. شکست که بود دارو شیشه. کنممی جمع خودم، خوادنمی عزیزم نه -

 اخم ،کار دادن انجام موقع. کرد جمع را هاشیشه عجله با و بیشتر را دستانش حرکت سرعت، حرف این گفتن با

. ستا شده ناراحت دارو شیشه شکستن از میاکی که کردمی فکر دلیار. بود نشسته ابروهایش میان عمیقی

 . کرد نگاه او به و کشید عقب حرفبی

 الفهک زیادی کیمیا که کرد احساس دلیار. ایستاد راست و کرد صاف را کمرش. شد تمام کارش که نکشید طولی

 :گفت و زد ایشرمنده لبخند او به دوباره. است

 .جان کیمیا ببخشید هم باز -

 :گفت و زد یحرص لبخند کیمیا

 .داره مسئولیت من برای هادارو این. بزنی در بعد به این از بهتره. میاد پیش باالخره -

 تنشرف مسیر به متعجب دلیار. زد او به محکمی یتنه شدن رد حین در و شد رد دلیار کنار از حرف این گفتن با

 «؟کرد همچین چرا؟ وا:» گفت دل در.کرد نگاه

 براش روز هر. داشت دوست خیلی را او. نشست اردالن تخت کنار صندلی روی و انداخت باال ایشانه بیخیال

 عجیبی حس. دادمی آرامش او به کار این ولی؛ شودنمی متوجه که دانستمی. زدمی حرف او با؛ خواندمی کتاب

 .داشت رنجور و بیمار مرد این به نسبت

 :گفت و زد خان اردالن یبسته چشمان و مهربان چهره به لبخندی
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 وت بود کرده جمع رو همه پسرتون. اومدم دیر امروز ببخشید. همیشگی مزاحم همون؛ منم؟ خوبی، عمو سالم -

 بد قدر این آدم. زده جالد به سور یه پسرتون این، مهربونید شما قدر هرچه اَه اَه اَه. کردمی سخنرانی سالن

 ؟اخالق

 :گفت و گرفت دستش در را النارد دست. کرد بغض شاهرخ کار یادآوری با

؛ هباش مهم برام نباید دونممی. شکوند رو دلم، کرد شاهرخ امروز که کاری! اومده سرم بالیی چه دونمنمی عمو -

 .خورده پیوند هامنفس به انگار که مهم قدریاون، شده مهم بدبختانه ولی

. نیست خودم دست ولی؛ غلطه احساس این دونممی. هستم بدی دختر من نکنی فکر خدا رو تو عمو

 .بشه امن گاهتکیه یه مثل برام شده باعث اشهمه... و همیشگیش هایحمایت، پنهونیش هایمهربونی

 که کنممی فکر وقتی زجرآوره برام خیلی. نزده حرف باهام هم کلمه یه حتی حاال تا اتفاق و دعوا اون بعدِ از

 ...براش دلم هم، دلخورم ازش هم. دونهمی اتفاق اون مسبب رو من شاهرخ

. کردمی نگاه دستانش به تعجب با. خورد تکان اندکی، بود دستانش در که اردالن دست کرد احساس دفعه یه

 هایانگشت که دید لحظه یک در، کرد نگاه خان اردالن دست به دقت با دوباره. است زده توهم شاید کرد فکر

 او به شده گرد چشمان با دلیار. دهد فشار را دلیار دست خواستمی انگاری. خورد خفیفی تکان عمویش دست

 تا ودب منتظر. شد کشیده خان اردالن صورت سمت به نگاهش فوراً...؟ عمویش که بود ممکن یعنی. کردمی نگاه

 .لرزید خان اردالن هایپلک ناگهان. دانستنمی را اشتیاق این دلیل. شود باز او چشمان لحظه هر

 خبر اب را بقیه تا رفت در سمت به و کرد رها را اردالن هایدست عجله با. نبود توصیف قابل دلیار یهلحظ آن حال

 شخصی با محکم شدن خارج محض به. کرد باز را اتاق در ضرب یک با و اضافه هایشقدم سرعت به. کند

 رد چشم و آورد باال را نگاهش. نیفتد تا گرفت در چهارچوب به را دستش. داد دست از را تعادلش و کرد برخورد

 لحنش هب که چشمانش در نهفته خشم همان با کیمیا. کردمی برانداز را او عصبی نگاهی با که دوخت کیمیا چشم

 : گفت دلیار به رو، بود کرده سرایت هم
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 ؟آوردی سر مگه؟ رفتنه راه وضع چه این؟ کنیمی کارچی داری هست معلوم -

 و هیجان همه آن دلیل کرد فراموش ایلحظه برای که بود شده متعجب قدرآن اکیمی برخورد این از دلیار

 لحن اب و کرد باز را هایشاخم. است کرده تندروی که فهمید دلیار چهره دیدن با کیمیا. است بوده چه اشتیاقش

 :گفت ایدوستانه ظاهر به

 .بندازی رو من هم، نزمی بخوری خودت هم بود نزدیک؟ چیه برای عجله همه این خوب دختر -

 اگهانین موضع تغییر، عصبانی و تند لحن آن از بعد. کرد احساس وضوح به را کالمش بودن دروغی و دلیارتملق

. تاس نکرده باور را کیمیا ظاهری مهربانی که فهمید شدمی دلیار چهره از. داشت تعجب جای دلیار برای کیمیا

 لبخند اب او به رو، سازد منحرف آمده پیش موضوع از را دلیار ذهن و یردبگ دست در را کالم رشته آنکه برای کیمیا

 :گفت

 ؟بودی هول قدر این چرا حاال -

 به ور بود هویدا آن در خوشی برق که چشمانی با. شود بیدار دوباره دلیار خفته هیجان تا بود کافی سوال همین

 : گفت و کرد کیمیا

 ...عمو کنم فکر. لرزید هم شهاپلک تازه. خورد تکون عمو هایدست -

 ؟!چی -

، بمتعج چشمانی با و کشید کار از دست ایلحظه برای هم کیمیا. کردمی نگاه کیمیا به شده گرد چشمان با

 با و کشید هم در را هایشاخم. بود شده نقیض و ضد افکار از پر دلیار ذهن. کرد همراهی را دلیار نگاه خیرگی

 : گفت و کرد کیمیا هب رو گری مؤاخذه و جدی لحن

 ؟میشه خوب داره عمو حال که نیستی خوشحال شما -
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. شد طمسل خودش به. نداشت دلیار جانب از را سوال این انتظار. شد حبس کیمیا یسینه در نفس ایلحظه برای

 :گفت و زد تلخی لبخند

 ...نیستم خوشحال اتفاق این از من عزیزم نه -

 :داد ادامه و گرفت دست در را کالم رشته. نداد را افکارش پیشروی اجازه او هب کیمیا. شد ترغلیظ دلیار اخم

 ...بده نشون طبیعی غیر حرکات بدن ممکنه مرحله این تو. شدن نباتی زندگی وارد، بزرگ کیاراد جناب -

 :گفت و داد بیرون حرص با را نفسش

 غیرارادی حرکات این از تا میشه زریقت مخصوصی داروهای بیماران این به کارها این از جلوگیری برای -

 رخاط به که دارویی اون. دهمی نشون رو خودش دوباره عالئم، نرسه بیمار به موقع به دارو اگه. بشه جلوگیری

 .برسم کارم به هم من تا کنید استراحت اتاقتون برید بهتره هم حاال. بود همین برای، شکست شما

 از بتمراق و سالمتی مسئولیت. دادمی کیمیا به را حق دلش در دلیار. کرد بیرون اتاق از را او ایمحترمانه طرز به

 یمیاک به کامالً را حق، کردمی فکر قضیه این به نسبت شاهرخ العمل عکس به وقتی. بود او عهده بر اردالن عمو

 .باشد نگران و عصبانی که دادمی

 :گفت و زد اجباری لبخند

 .ببخشید هم باز. نباشم تو پای و دست ویت تا رممی من، خب بسیار -

 :گفت، کردمی هدایت در سمت به را دلیار که طور همان و آمد سمتش به کیمیا

 .خوش شب، کنممی خواهش -

 را بازدمش. داد تکیه آن به و بست دلیار روی محکم را در. بدهد را او بخیر شب جواب دلیار تا نداد اجازه حتی

 .رفت خان اردالن تخت سمت به و دفرستا بیرون خاطر آسوده
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 همچنین چرا وا«:گفت خودش با. بود شده خیره رویشروبه یبسته در به متعجب ایچهره با دلیار، در طرفِ آن

 «؟کنهمی رفتار اینجوری چرا. بدم رو جوابش نذاشت حداقل؟ کرد

 یمیاک هایرفتار تحلیل و تجزیه برای فرصتی که بود خسته قدر آن ذهنش. نکرد پیدا هایشسوال برای جوابی

 در. کرد ترک اتاقش مقصد به را غربی ضلع، آهسته هاییقدم با و انداخت باال ایشانه خیالبی. گذاشتنمی باقی

 غرق قدر آن روز چند این. زدمی پر او دیدن برای دلش. است ندیده را عسل اصال امروز که شد متوجه راه یمیانه

. دز سرکوفت کوتاهی این برای خودش به.بود کرده فراموش کلی به را عسل که بود هشد اطرافش مشکالت در

 .کرد منحرف عسل اتاق سمت به را راهش

 شدل به را آرامش، کوچک یفرشته آن کنار در بودن. بست نقس صورتش بر عمیقی لبخند. رسید در پشت

 .شد اتاق وارد آرام و گذاشت در دستگیره روی را دستش، انداخت پایین را سرش. کردمی سرازیر

 :گفت و داد قرار مخاطب را کوچولو عسل مهربانی و دلنشین صدای و لبخند با بود پایین سرش که طور همان

 ...اومـ من؟ من جیگر؟عسلم -

 از نیز شاهرخ. نداشت را او حضور انتظار. خورد گره شاهرخ نگاه آبی در نگاهش و آورد باال را سرش همزمان

 دوباره عسل یواسطه به حاال و کردندمی فرار یکدیگر از روز چند این هاآن دوی هر. بود شده متعجب اردلی آمدن

 وا چشمان اقیانوس در شدن غرق از؛ گرفت شاهرخ از را نگاهش سختی به دلیار. بودند گرفته قرار هم رویروبه

. کاویدمی را دلیار چهره جزء جزء خاصی یدلتنگ با. بود دوخته چشم او به مهابابی شاهرخ امّا؛ داشت واهمه

 .کند دریغ او از را بخشش زندگی نگاه دلیار که بود همین شاهرخ برای مجازات آورترینعذاب شکبی

 تپش شاهرخ قدم هر با دلیار قلب. شد نزدیک دلیار به، داشت آغوش در را عسل که طور همان و کشید آهی

 شاهرخ دیدن از. کند حس را بود شده سرازیر صورتش به که اییگرم هجوم توانستمی. گرفتمی بیشتری

 خشاهر پیش ساعت چند برخورد، نکشید ایثانیه به لحظه آن حالوت امّا. بود زده جوانه دلش در عجیب شوقی

 زد پلک هم سر پشت بار چند و انداخت پایین را سرش. شد داده نمایش هایشچشم یپرده روی فیلم یک مثل
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 زا کمتر هاآن میان فاصله، بود ایستاده او از نزدیکی فاصله در شاهرخ. بیاورد دست به را خود آرامش دوباره تا

 .بود قدم یک

، زدن لکپ همین فاصله به و بزند پلک ترسیدمی. بود دوخته چشم دلیار مهتابی چهره به دلتنگ و خسته شاهرخ

 مالمت ،بود شکسته ناخوسته و خواسته را دلیار قلب هکاین خاطر به را خود هابار. شود ناپدید زیبایش فرشته

 هرق دوری این شاهرخ نظر در شاید. شود تمام قهر و سردی این بود بهتر. افتاد کاوه با اشمکالمه یاد. بود کرده

 چهره. دهد خاتمه آن به توانستمی که بود خودش تنها و دانستمی آن مسبب را خودش که قهری. شدمی معنا

 .رسیدمی نظر به دلربا دیگری زمان هر از بیشتر، بود گرفته قاب رنگی ایفیروزه شال در هک دلیار

 هب بلند قدم یک، پیش ساعت چند یادآوردن به با دلیار امّا؛ برداشت دلیار طرف به دیگری کوتاه قدم شاهرخ

 احساسش از...خودش از. هست هم شاهرخ که باشد حضورداشته جایی در خواستنمی. برداشت عقب سمت

 و تهگرف دل به کینه او از دلیار که کردمی فکر شاهرخ. شد تمام گران شاهرخ برای دلیار حرکت این. کردمی فرار

 .بود شده خالصه شاهرخ در تماماً دلیار ذکر و فکر که حالی در؛ بخشدنمی را او

 با و زد یاجبار لبخند، بود اتاق کف یفانتز فرش معطوف نگاهش که همانطور. ندانست جایز را بیشتر ماندن دلیار

 :گفت شاهرخ به رو، داشت سراغ خودش از که صدایی تن ترینآرام

 ...خوش شب... شدم مزاحمتون خواممی عذر. تنهاست عسل کردم فکر... ببخشید... راستش... خب...ام -

 شاهرخ. برود بیرون تا برگشت در سمت به و گذاشت جواببی را شاهرخ دمغ و دلخور نگاه و گفت را این

 کند فلق تنومندش دستان در را دلیار ظریف و کوچک دستان خواستمی دلش. فرستاد بیرون آه مانند را نفسش

 ینچن او به هرگز دلیار که دانستمی، داشت اعتقاداتش و دلیار از که شناختی با ولی؛ ندهد رفتن اجازه او به و

 :زد صدا را دلیار بود ریخته آن در را سشاحسا که لحنی با. داد نخواهد ایاجازه

 ؟دلیار -
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 قلب، شاهرخ محکمِ و سخت حال عین در و احساس پراز لحن این. شد خشک در یدستگیره روی دلیار دست

 اشتباه هب و شود مسلط برخودش راه این از تا فشرد دندان به محکم را پایینش لب. بود واداشته تکاپو به را دلیار

 آرام، نباشد مشخص آن لرزش کردمی سعی که لحنی با. ندهد جواب "جانم"با را شاهرخ ساساح پر لحن این

 :گفت محکم امّا

 ؟بله -

 عتوس به تلخ. اشزندگی نحس روزهای تمام وسعت به تلخ. نماند دور دلیار دید از که زد تلخی لبخند شاهرخ

 ...اشتنهایی

 که پدری ظاهر به مرد به. بود زده زل شاهرخ به خود یبایز چشمان با که انداخت عسل معصوم چهره به نگاهی

 :گفت و داد نشان را عسل چشمانش با. بود نکرده ادا باید که طور آن را پدری حق

 .رممی من. باشید پیشش شما بهتره -

 :داد ادامه و کرد تکرار مجدد را تلخش لبخند

 . است وابسته شما به من از بیشتر عسل -

 :داد ادامه لب زیر، زندمی حرف دشخو با انگار بعد

 خودم تونمنمی باشم داشته هم عمر تمام یاندازه به زمانی اگه که دور قدراون. کردم دور خودم از رو همه من -

 .باشن دور من از عزیزهام یهمه، هامنزدیک یهمه که باشه این قسمتم انگار شاید... کنم نزدیک بهشون رو

 که دارد وجود کویر وسعت به غمی آرام آبیِ این پشت در کردمی احساس. کرد نگاه شاهرخ چشمان به دلیار

 کویر تحمل ولی چرا دانستنمی. گذاردمی نمایش به را خود و کندمی غلبه چشمانش دریای بر اوقات گاهی

 شدمی ازیرسر دلیار قلب به احساساتش از جویباری شاهرخ چشمان از همزمان انگار. نداشت را شاهرخ هایغم
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 جااین نباید او. کرد رفتن عزم و گرفت دریایی گوی دو آن از را نگاهش سختی به. کردمی دگرگون را او و

 ودشخ این از بیش نباید. دارد فاحش تفاوتی گذشته با شاهرخ به هایشنگاه که دانستمی هم خودش. ماندمی

 لویگ از عسل کهنامفهومی صداهای با ناگهان که برود ات چرخید پهلو به. کردمی شیرین ـناه گـ این در غرق را

 و برگرداند را سرش عسل حین همین در. دوخت چشم عسل به و شد متمایل شاهرخ سمت به کرد خارج خود

 .کردند نگاه عسل به دو هر شاهرخ و دلیار. داد تکان دلیار طرف به و کرد باز را خود دستان. دید را دلیار صورت

 یشرمنده عمر اخر تا کند را کار این اگر دانستمی خوب هم خودش امّا؛ برود بیرون اتاق از ستخوامی دلیار

 .کندمی تابیبی چنین بودن او آغوش در برای که شد خواهد عسل معصوم نگاه

 گوشش در و آورد باال آغوشش در را عسل شاهرخ. رساند شاهرخ به را خودش و برگشت را رفته راه ناچار به

 :گفت آرام

 ینهم همیشه. باشی بلد رو دلیارت مامان خواب رگ تو کهاین مگه. ستفهمیده قدراین که گلم دختر قربون -

 .باش داشته رو بابایی هوای جوری

 با همیشه مثل که دلیار. گذاشت دلیار آغوش در را او بوسیدو را عسل تپل و نرم یگونه آرام حرف این دنبال به

 وجهمت خود آنکه بدون و زد شیرینی لبخند همیشه عادت به، کردمی فراموش را مکان و مانز، عسل کنار در بودن

 .بود بوسیده را آن شاهرخ پیش دقیقه چند تا که بوسید را عسل صورت از نقطه همان دقیقا، باشد

 شده زده ذوق ساله 00-01 نوجوان پسر یک مثل. نشست اشچهره بر عمیقی لبخند صحنه این دیدن با شاهرخ

 زیادی شدمی نزدیک اشزندگی چهارم دهه به کم کم که او برای شعف و شور همه این خودش نظر از. بود

. بوییدمی را او و بود کشیده آغوش در را عسل فراوان عشقی با که کشید دلیار سمت به را نگاهش. بود مبتدیانه

 شیدچمی وجود یهمه با را لحظات این رینیشی. کرد احساس قلبش در مطبوعی گرمای روروبه یصحنه دیدن با

 ظرن از. شد عسل با او هایصحبت و دلیار حرکات محو و داد تکیه دیوار به سینه به دست.سپردمی خاطره به و

 با قدرنآ اوقات بعضی و کردمی رفتار معصوم و کودکانه، اوقات بعضی که دختری. بود عجیبی دختر دلیار، شاهرخ
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 دختر این وجود. باشد ساله 01 دختری او که کردمی شک آدم که میزد حرف منطقی و کردمی تاررف متانت و وقار

 هبست در به بار هر و ببرد پی هاآن به کردمی تالش شاهرخ که اسراری. بود شده عجین مهری به سر هایراز با

 .خوردمی

 .دوخت چشم عسل درشت چشمان به دلبخن با و کرد جدا عسل صورت از را صورتش دقیقه چند از بعد دلیار

 :گفت و کرد نوازش را عسل هایلپ آرام، خنده با. شد عسل یگونه روی، خود رژ رنگ صورتی رد متوجه ناگهان

 .بدم قورتت درجا خواستممی من که شیرینی اسمت مثل خودت قدرچه من خوشکل ببین -

 ادتیع. دادمی قلقلک را او شکم اشبینی با و گذاشت عسل کوچولوی شکم روی را صورتش حرف این دنبال به

 .عسل با االن و کوچکش خواهر و برادر با زمان آن. داشت همراه به خود با گذشته از که

 صدابی و آرام و بگیرد را خود جلوی نتوانست شاهرخ که بود کرده ادا بامزه و نشیندل را جمله این قدر آن دلیار

 که آورد باال را سرش سرعت به. شد خود اطراف متوجه آرامی خنده تک صدای با دلیار. کرد خندیدن به شروع

 داده انجام شاهرخ جلوی را هابازیبچه آن تمام شد متوجه. افتاد شاهرخ خندان و مهربان یچهره به نگاهش

 حتی خجالت شدت از دلیار. شد نزدیک دلیار به لبخند با شاهرخ. انداخت پایین را نگاهش زدهشرم. است

 دلیار زا فاصله تریننزدیک در شاهرخ. بود ایستاده خود جای بر مجسمه یک مثل. بردارد قدم از قدم توانستنمی

 کنزدی یفاصله این از دلیار. بود آمده وجود به، دلیار آغوش در عسل وجود واسطه به تنها که ایفاصله. ایستاد

 حد و ردهک مشخص را خود موضع قبل از چون. چیست شاهرخ رفتار این دلیل ببیند تا بود منتظر. بود شده شوکه

 و دزدید را نگاهش فوری دلیار که کرد دلیار چهره به نگاهی، لبخند با شاهرخ. بود گفته او به را شاهرخ حدود و

 هب و رفتگ دلیار از نگاه تفاوتیبی ظاهر به یچهره با شاهرخ. کرد متمایل دیگر سمت به را گردنش ناشیانه خیلی

 فراموش زمان آن در. زد جرقه شاهرخ ذهن در فکری. بود مشخص وضوح به دلیار رژ اثر. دوخت چشم عسل

 سمت به حرکت یه در. نیست شاهرخ ارباب شأن در و است بعید او از سرانهسبک رفتارهای این که بود کرده
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 عسل صورت به را سرش شاهرخ دید ناگهان که کردمی نگاه او به شده گرد هایچشم با دلیار. شد خم دلیار

 .زندمی حرف او با و کرده نزدیک

 بابای که پاکی و خوب قدر این تو مطمئنم ولی؛ برم باید زود و اومدم دیر که ببخشید عروسکم: شاهرخ

 .ببخشی رو معرفتتبی

 مانز هر از ترواضح، شاهرخ عطر بوی کهآن خصوص به. بود شده حبس دلیار سینه در نفس، نزدیکی همه این از

 که موقع همان چرا که کردمی فکر خود با دلیار و زدمی حرف عسل با شاهرخ. رسیدمی دلیار مشام به دیگری

 زدن حرف برای شاهرخ که دیدنمی کار این درالزامی هیچ؟ نزده حرف او با داشته خود آغوش در را عسل شاهرخ

. ریزدمی بیرون فشانیآتش هایگدازه صورتش از که کردمی احساس! باشد داشته را برخورد این دخترش با

 زیر لبخند با شاهرخ. آورد خودش به را او شاهرخ صدای. شود تمام شاهرخ مکالمه ترزود چه هر کاش

 را گرن صورتی نقطه همان دقیقا و کرد عسل صورت نزدیک را صورتش آرام بعد و انداخت دلیار به نگاهیچشمی

 .بوسید

 .بابایی بخیر شبت: شاهرخ

 آتش هب تنش تمام بلکه صورتش نه بار این. بود شده خیره رویشروبه یصحنه به شده گرد چشمانی با دلیار

 گهن حالت همان در را صورتش لحظه چند برای شاهرخ. بود نگفته هایحرف از پر شاهرخ رفتار این. شد کشیده

 محل همان، بداند آنکه بدون و عمد غیر دلیار که ستا درست. کرد نگاه دلیار به و کرد بلند را سرش بعد و داشت

 .بگذارد جواببی را کسی محبت بخواهد که نبود آدمی هم شاهرخ ولی؛ بود بوسیده را شاهرخ ــوسه بـ

 نگاه. بفهمد را ــوسه بـ این بودن عمدی دلیار که داشت دوست. خندید دلیار متعجب یچهره به دلش در

 شبی را شاهرخ و بود شده ترفریب دل سرخش هایگونه آن با دلیار. انداخت دلیار گلگون یچهره به خونسردی

 و شیدک عمیقی نفس میلش خالف بر. زد حیا و شرم این به محوی لبخند شاهرخ. ساختمی خود اسیر گذشته از

 :گفت و کرد خم احترام نشانه به سری جنتلمن یک همانند و کرد دلیار به رو لبخند همان حفظ با
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 بانو خوش شبتون -

 دایص که بود گذاشته در دستگیره روی را دستش. کرد حرکت در سمت به و نشد دلیار جانب از حرفی منتظر

 .کرد متوقف را او، بود شده آمیخته خفیفی لرزش با که دلیار دلنشین

 ارباب بخیر شبتون: دلیار

 نوازش مانند را دستش و داد تکیه آن به را اشپیشانی و بست را در. رفت بیرون اتاق از و زد لبخندی شاهرخ

 :گفت نجواگونه و کشید در هایکاری معرق روی

 .من دلنشین بانوی آروم شبت -

 شاهرخ زندگی لحظات بهترین، ساعات این.گرفت پیش در خوابش اتاق سمت به را مسیرش و گفت را این

 گاهن طرز این با که بفهمد توانستمی لیارد کاش ای. بود شده خوشی در غرق اشثانیه هر با، شدمی محسوب

 هکقدمی هر با. شدمی ترعمیق لبخندش دلیار متعجب یچهره آوری یاد با... آوردمی شاهرخ دل سر بر چه کردن

 اتاقش به که زمانی تا شد سبب موضوع همین. شدمی تداعی درذهنش امشب یلحظه به لحظه داشتمی بر

 .باشد هایشلب روی لبخند رودمی

 زمین روی زانو دو و شد سست هایشزانو. آمد خودش به، در شدن بسته صدای شنیدن با دلیار، طرف آن در

 :کرد زمزمه لب زیر. چرخاندمی عسل صورت روی هدفبی را نگاهش. نشست

 ؟...ممکنه یعنی! خدا وای... اون یعنی؟ کرد رو کار این چرا؟ چی یعنی -

، زدیم لبخند شاهرخ کار این آوری یاد با گاهی. آورد هجوم قلبش به شیرین و ختل احساسات تمام لحظه یک در

، داشت آغوش در را عسل که طور همان. کند حس را صورتش التهاب توانستمی هم هنوز. کردمی اخم گاهی

 با چه ره. زد خجالت روی از لبخندی گلگونش یچهره دیدن با. رفت اتاق داخل کوچک دیواری یآیینه رویروبه
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. وانستتنمی، شود متنفر او از بهانه این با و کند تلقی گستاخی را شاهرخ رفتار این که رفتمی کلنجار خودش

 .بود ساخته خود اسیر را دلش هااین از بیش شاهرخ عشق

 رد را عسل کوچک دست آرام. بخوابد عسل اتاق در را شب آن بود گرفته تصمیم. نشست عسل یگهواره کنار

 :شد او با زدن حرف مشغول و گرفت انشدست

 ....دوسـ رو من شاهرخ واقعاً یعنی؟ کنیمی فکر چی تو عسل -

 وتف مانند را نفسش. گرفت دندان به را لبش. کشیدمی خجالت هم داشتن دوست لفظ بردن کار به از حتی

 :داد ادامه و فرستاد بیرون

 درسته چی دونمنمی. شدم گیج هم خودم عسل ولی؛ خورهمین تو سن درد به اون، موضوع اون خیالِبی اصالً -

 ناو، بود کی هر دانین اصالً. نرفته یادم رو انداخت راه من با دانین سر که دعوایی و بدش رفتار هنوز. غلط چی

 .بزنه تهمت و کنه توهین بهم جوریاون نداشت حق

 به هااین تمام اصالً. بودم مقصر من انگاری دزمی حرف باهام همچین، بود اومده پلیس اون که وقتی مثال یا

 ؟کرد برخورد باهام طلبکارها مثل که بگم چی رو پیش ساعت چند؛ بوده گذشته برای! جهنم

 :داد ادامه و کشید آهی

 یلشدل کنهمی که رفتاری االن بفهمم تونمنمی. رمزه و راز از پر وجودش. مشکله خیلی برام بابات کردن درک -

 .دونمنمی؟ عصبانیه؟ بندازه دستم وادخمی؟ چیه

 هیچ کهاین از. بشه تموم ضررم به ممکنه دخترونه هایبافی خیال این کنممی فکر خودم با هاوقت گاهی

 بگیرم ههجب مقابلش در دونمنمی. شدم گیج که همینه برای. ترسممی نباشه من به نسبت وجودش تو احساسی

 ...تو نظر به؟ کنم سکوت یا
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 هایلپ بر ایــوسه بـ و شد خم آرام و زد لبخندی. بود خوابیده گهواره در آرام که کرد عسل به نگاهی ردلیا

 .گذاشت عسل

 .عسلم آرامش از پر شبت: دلیار

 اتیاتقاف و امشب به قدر آن و کشید دراز، بود شده گذاشته عسل اتاق در مهتاب استراحتِ برای که تختی روی

 .رفت فرو خبریبی و خواب دنیا به و شد گرم چشمانش کهینا تا کرد فکر افتاد که

 یعاشقانه یک. اندآورده یکدیگر دل سر بر چه، باشند متوجه آنکهبی دانستندنمی دو آن از کدام هیچ شب آن

 .شاهرخ ارباب و دلیار بانو میان ایعاشقانه، بدی حس هر بدون، آرام

*** 

 نتیجه هب کمتر،کند پیدا را کسی تا کشیدمی سرک اطراف به قدر چه هر. یدد برهوت بیابان یک در را خودش دلیار

 بآفتا گرمای. کند نگاه را اطراف بیشتری دقت با تا کرد ریز را چشمانش. کردمی خفگی احساس. رسیدمی

 شهایقدم سرعت به، شد خوشحال. دید را جمعیتی، دیدش ینقطه دورترین در. کردمی بیشتر را اشکالفگی

 ره. داشتند حضور سوزان بیابان آن در هم دیگری اشخاص خودش از غیر به کهاین از بود خوشحال. کرد اضافه

 یابانب آن شبیه دیگر اطرافش محیط. رسیدمی گوشش به بیشتری یهمهمه، شدمی ترنزدیک جمعیت به چه

 . کردندمی سد را اهشر و زدندمی بیرون خاک دل از قبرهایی، رفتمی ترجلو هرچه. نبود سوزان

 آن ات گرداندمی چشم قدر چه هر. است ایستاده سرگردان و تنها، متروکه قبرستانی میان دید، آمد که خودش به

 ریقب روی ناتوان و خسته. نداشتند وجود کسانی چنین هم اول همان از انگار. نداشت ایفایده، ببیند را افراد

 به. سیدر گوشش به زاری و شیون صدای که بود نگذشته بیشتر اینیهثا چند هنوز. کند تازه نفسی تا نشست

 نگاهش زیر از را جا همه. دهد تشخیص را صدا مسیر تا کرد تیز را هایشگوش. شد بلند خود جای از سرعت

 .شدمی دیدش مانع و بود کرده احاطه را اطراف غلیظی مه. دویدمی سو هر به صدا منبع دنبال به و گذراندمی
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 و دداشتن تن بر سیاه لباس همگی. دید خود متری چند فاصله در را افراد دلیارآن و شد ناپدید مه، لحظه یک رد

 و دکر تند پا، دلیار. گرفتمی اوج لحظه هر زنان جیغِ و شیون صدای. بودند ایستاده قبری باالی او به پشت

 تنتوانس دلیار. داد هل را او کسی انگار، ناگهان. کرد عبور هاآن میان از سختی به. رساند جمعیت آن به را خودش

 .افتاد قبری روی محکم و شد رانده بیرون به جمعیت میان از دفعه یک و کند مقاومتی

. اندگرد چشم. کرد پیدا تالقی خانم نوشین ینشسته خون به و بارانی نگاه در نگاهش که آورد باال را سرش

 هایشانصورت بر اشک رد و داشتند برتن سیاه لباس همگی. دبودن همه، محمد، نوید، سروش، پریچهر

 را او ،گشتمی دنبالش به نشسته سوگ به جمعیت آن میان در چه هر! نفر یک جز بودند همه. کردمی خودنمایی

 .بود زده چنگ گلویش به بدی بغض. یافتنمی

. دش مواجه خانم نوشین نیعصبا یچهره با و برگرداند را سرش. شد کشیده شخصی توسط دستش ناگهان

 :گفت لب زیر آهسته

 ؟کجاست شاهرخ جون نوشین -

 :گفت و کشید فریادی، بود شده دارخش گریه خاطر به که صدایی با نوشین

 ؟هان؟ کجاست شاهرخ پرسیمی وقتاون؛ قبرستون یسینه فرستادی رو پسرم -

 :کرد زمزمه ناباور و داد تکان راست و چپ به را سرش دلیار

 !نمرده شاهرخ! نیست درست این! نداره امکان این -

 :گرفت اوج رفته رفته صدایش

 .بمیره تونهنمی اون، نمرده شاهرخ -
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 تیز یلبه هب اشپیشانی و بیفتد قبر روی دیگر بار او شد باعث که کشید ترمحکم را دلیار دست نوشین ناگهان

 روی شده حک هاینوشته مات نگاهش، کردمی ساساح سرش در که دردی به توجه بدون. کند برخورد قبر

 .شکست هم در را او و آمد فرود سرش بر پتکی مثل خانم نوشین صدای. بود قبر سنگ

 ودیمب کرده حقت در بدی چه. خاک زیر فرستادی رو پسرم جوری چه که ببین خودت هایچشم با، ببین: نوشین

 ؟گرفتی رو جونش که بود کرده حقت در بدی چه پسرم؟ دادی رو مونجواب اینجوری که

. ودب باور قابل غیر برایش. کردمی لمس را هایشنوشته و کشیدمی دست سرد سنگ روی مبهوت و مات دلیار

 نفرت و غم همه نگاه در ولی؛ نیست بیش شوخی هااین تمام که بگوید او به کسی شاید تا انداخت بقیه به نگاهی

 سخت خیلی تلخ حقیقت این کردن باور. پوشاند را صورتش اشک سیل و داختان پایین را سرش. کردمی بیداد

 .بود

 ؟!چیه واسه کردنت گریه دیگه هستی اتفاق این مسبب خودت وقتی -

 آرام آرام شخص آن و شد شکافته جمعیت. برگشت صدا صاحب طرف به هاسر یهمه. آورد باال را سرش دلیار

 . شد منجمد هایشرگ در خون، شخص آن یدند با دلیار. کرد حرکت دلیار سمت به

 آن. شد خیره او به، بزند پلک کهاین بدون. داد قورت را دهانش آب سختی به دلیار! خودش خودِ. بود او هم باز

 به ادارو را او و گرفت را دلیار دستان؛ زد زانو مقابلش؛ شد نزدیک دلیار به داشت لب بر لبخند که حالی در دختر

 :گفت حال همان در. دکر شدن بلند

 ؟نه ببینی جااین رو من نداشتی توقع؟ برده ماتت چرا -

 متیس به را او و گرفت را دلیار هایشانه. شد بلند دختر یقهقهه. داد تکان طرفین به را سرش، سکوت در دلیار

 :گفت کردو متمایل

 .بشی خوشحال هااین دیدن از امیدوارم؛ نشدی خوشحال که من دیدن از -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 507 

 متس به لرزان پاهایی با. شد چندان دو تعجبش، خود یخانواده دیدن با و کرد دنبال را دختر نگاه مسیر دلیار

. دکردنمی نگاه او به و بودند ایستاده جمعیت از تردور کمی فاصله در دلناز و دانین، مادرش، پدرش. رفت هاآن

 برادر و خواهر کشیدن آغوش در برای دلش. رساند اهآن به را خودش شوق با. کشید پر هاآن سمت به دلیار

 .زدمی پر کوچکش

 نیچشما با و شدند پنهان پدرشان سر پشت ترس از دو آن، بکشد آغوش به را دلناز و دانین خواست که همین

 .نداشت برادرش و خواهر جانب از را حرکت این توقع. شد میخکوب خود جای بر دلیار. کردند نگاه او به ترسیده

 دلیار پدر ولی؛ دهد جا پدرش آغوش در را خود تا رفت او سمت به. کرد نگاه پدرش به و زد تلخی لبخند

 .شد رانده اشخانواده جانب از دیگر بار او و برداشت عقب به قدمی و کشید هم در را هایشاخم

 را محلیبی و دیسر این دلیل. گرداندمی اشخانواده افراد تک تک بین را نگاهش مغموم و سرخورده

 .دوخت چشم سرش پشت به و گرفت اشخانواده از را نگاهش، اششانه به سردی دست برخورد با. دانستنمی

 :پرسید بغض با دلیار. کردمی نگاه دلیار به معناداری لبخند با دختر

 ...بابـ مامان چرا -

 :گفت و کرد قطع را دلیار حرف دختر

 ود اون چرا بدونی داری دوست هم شاید یا؟ کننمی برخورد هاغریبه مثل تو با تاخانواده چرا بدونی خوایمی -

 ؟هوم؟ ترسنمی تو از قدر این کوچولو تا

 :گفت و زد دلیار دور چرخی دختر. داد تکان او حرف تایید ینشانه به را سرش دلیار

 .هست چیز همه گویای لباست -
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 بسته نقش خون از هاییلکه آن یگوشه گوشه بر که داشت تن هب سفیدی لباس. انداخت خودش به نگاهی دلیار

 :گفت و کرد ایخنده تک دختر. کردمی نگاه لباسش به ناباور و ترسیده دلیار. بود

 .شده معلوم براشون دخترشون واقعی حقیقت. آوردی من سر بالیی چه تو که فهمیدن اتخانواده -

 :گفت لکنت با دلیار

 ؟زنیمی حرف داری چی از -

 :گفت کنایه با و زد پوزخندی دختر

 !گناهیتبی واسه بمیرم آخی؟ دونینمی خودت یعنی -

 :گفت و برداشت خیز دلیار سمت به عصبانیت با دفعه این

، ذارییم پا که جا هر به نحسی بس از. کنی محافظت خودت از تونینمی که هستی پاچلفتی و دست قدراون تو -

 .هستی تو دخترها اون و من مرگ مسبب. برهمی مرگ امک به رو همه نحسی این

 :داد ادامه بیشتری خشم با

 ؟هان ؟داری عالقه بهش قدراین تو که هست بقیه کشتن تو لذتی چه. نگذشتی هم عشقت از حتی تو -

 یلتحل صدای با. کند باور خواستنمی. شد جاری چشمانش یگوشه از اشک و بست را چشمانش ترس از دلیار

 :گفت ایرفته

 .بیفته هااتفاق این کس هیچ برای خواستمنمی من -

 ؟نکردی تالشی هیچ چرا پس! جالب چه هه -

 .تونستمنمی من -
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 .کن گریه زار زار و عشقت قبر سر بشین حاال. تونستینمی اینکه نه کنی تالش که خواستینمی تو -

 !بمیره نباید اون! بمیره تونهنمی شاهرخ -

 .کنی زنده رو اون تونینمی تو -

 شسوزجان یگریه صدای. نشست زمین روی و شد آوار دیوار مثل. نداشتند را وزنش تحمل دیگر دلیار هایزانو

 .پیچیدمی قبرستان ساکت و تلخ فضای در

 !... نه! نه! نمرده اون! بمیره نباید شاهرخم خدایا! نه خدا! نه -

*** 

 .داشت دوست را شب در ماندن بیدار. کرد حرکت او اتاق سمت به عسل از پرستاری برای شب هر مثل مهتاب

 نای، کردمی کار عمارت این در پرستار عنوان به که زمانی از و بود چیزی هر از تربخش لذت برایش شب آرامش

 . بود شده برآورده آرزویش

 و بست را اتاق در صدا و سر بی. کرد جبتع، بود خوابیده تخت روی که دلیار دیدن با امّا؛ کرد باز را اتاق در آرام

 .کرد حرکت خود اتاق سمت به

 باال را سرش و آمد خودش به شاهرخ صدای با، کردمی طی اتاقش طرف به را راهرو زیر به سر که طورهمان

 :گرفت

 ؟باشید عسل پیش االن نباید شما مگه خانم مهتاب -

 او از همیشه که کردمی احساس مرد این وجود در چه تدانسنمی. بود شده دستپاچه جواب دادن در مهتاب

، هرشب، همیشه عادت به. بود کرده نگران کمی را شاهرخ موضوع این و شده طوالنی مهتاب سکوت. ترسیدمی

 تابمه که دانستمی. بود خوشایند برایش خواب در کوچکش یفرشته صورت تماشای. رفتمی عسل دیدن به
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 اب شاهرخ یشبانه دیدارهای در خللی موضوع این چون؛ بود راحت خیالش بابت این از. دمانمی بیدار را هاشب

 در مهتاب حضور عدم دلیل حاال امّا؛ ببیند را عسل بخواهد که ساعتی هر توانستمی او و کردنمی ایجاد دخترش

 .دانستنمی را او سکوت و عسل اتاق

 :گفت و کرد ترسخت را لحنش

 ؟گفتم چی شنیدید. هستم شما با کریمی خانم -

 یشپ...خانوم دلیار منظورم یعنی... جوان بانوی... راستش... خب... کیاراد جناب بله یعنی... ارباب... بله... بـ -

 اومدم اتاق از... نشدم مزاحمشون هم من... بودن خوابیده اتاق داخل ایشون... رفتم من وقتی... هستن عسل

 .بیرون

 به تهرف باال ابرویی با شاهرخ مدت این تمام در. فرستاد بیرون آسودگی سر از را فسشن، حرفش شدن تمام با

 :گفت و داد تکان تاسف نشانه به سری؟ بود حرف این گفتن برای دلهره و اضطراب همه آن. کردمی نگاه او

 .برید تونیدمی شما؛ کریمی خانم خب بسیار -

 .خوش شبتون کیاراد جناب بله -

 .همچنین -

 خود اب. کردمی نگاه را رفتنش مسیر تعجب با شاهرخ. دوید اتاقش سمت به و گذشت شاهرخ کنار از فوراً هتابم

 «؟ندارم خبر خودم و هستم دوسر دیو نکنه« :گفت

 نکهای بدون، احتیاط با و آرام، رسید اتاق در پشت وقتی. کرد حرکت عسل اتاق سمت به و انداخت باال ایشانه

، ودب خوابیده آن روی دلیار که تختی سمت به نگاهش اختیاربی. شد اتاق وارد، کند ایجاد اییصد ترینکوچک
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 هر از بیش، معصومش صورت. نشست تخت پایین زانو دو و رفت دلیار سر باالی وآرام زد لبخندی. شد کشیده

 .رسیدمی نظر به زیباتر دیگری زمان

 صورت در که آرامشی. بدوزد چشم عشقش خواب در رقغ صورت به و بنشیند هاساعت داشت دوست همیشه

 خترد این وجود تمام که بشود این منکر توانستنمی. کردمی معنابی برایش را مشکالت تمام، دیدمی دلیار

 تا دلیار یچهره دیدن برای و گذاشت خود منطق و عقل روی پا که هاییشب چه. است آرامش از پر برایش

 به یقدم شاهرخ که شد آن از مانع بود کشیده خود دور به دلیار که حصاری بار هر امّا؛ رفت پیش اتاقش نزدیکی

 برای که مسائلی. بشکند را دلیارش قلب ناخواسته که کند کاری خواستنمی امّا توانستمی هم شاید. بردارد جلو

 گرا شاید. بود شده اشلدادگید سرمشق، دلیار زیبای عقاید. بود شده ارزشمند نیز او برای، داشت ارزش دلیار

 چند هر. بچشد را حقیقی و پاک عشق مزه توانستنمی وقت هیچ او، نبود دلیار ایمان و محکم اعتقادات

 ینیافت دست و ناب لحظه چنین. بود داده او به را کارش پاداش خدا امشب باالخره ولی؛ باور از دور و غیرمنتظره

 .آمدمی سابح به اشزندگی از ترارزشمند برایش

 قاتا این در هایشدارایی تمام اینکه از. برداشت قدم عسل گهواره سمت به. برخاست خود جای از و زد لبخندی

 و زندگی بخشِ روح ملودیِ همانند برایش، کشیدنشان نفس آرام صدای. کردمی خوشبختی احساس، بودند

؛ ندک فدا را خود جان است حاضر که دانستمی .بود زمستانی مرد این زده یخ وجود بخشگرمی، نفسشان گرمای

 .نخورد تکان اشزندگی فرشته دو این دل در آب ولی

 رویشروبه زیبای منظره به قدر آن و داد تکیه دیوار به، گهواره کنار، جا همان و زد عسل دست به ایــوسه بـ

 .رفت فرو خواب دنیا در موقع چه نفهمید که دوخت چشم

. رفت هم در هایشاخم، آن دردِ از که داد تکان را گردنش. شد بیدار خواب از خفیفی هایلهنا صدای شنیدن با

. ودب دلیار جانب از صدا. کند برطرف را رگش گرفتگی، دادن ماساژ با کرد سعی و کشید خود گردن به دستی

 :گفت لب زیر شاهرخ
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 .بینهمی کابوس داره هم باز -

 دلیار تخت به را خودش و شد بلند خود جای از سرعت به. نکرد خود ردنگ درد به توجهی حرف این گفتن با

 ناله ،ریختمی اشبسته هایپلک پشت از، بهاری باران مثل که هاییاشک و عرق از خیس صورت با دلیار. رساند

 اردلی یانهش به دستانش کهاین از قبل؛ کند بیدار را او تا کرد دراز دلیار طرف به را خود دست شاهرخ. کردمی

. باشد داشته تماسی او با دلیار میل برخالف خواستنمی. کرد منع کار این از را او نیرویی، کند برخورد

 از را دلیار خود آرامِ نجواهای با کرد سعی و زد زانو تخت کنار. زد پایش به محکم و کرد مشت را هایشدست

 .دهد نجات بود شده گیرشگریبان که وحشتناکی کابوس

 .بینیمی خواب داری شو بلند دلیار! شو بلند خانمی؟ عزیزم دلیار؟ دلیار: اهرخش

 .کردمی ناله و زدمی ضجه دل ته از. گرفت اوج دلیار هایناله صدای بارهیک به

 هامنت خدا رو تو نه! نمرده اون. میرممی هم من بمیره اون اگه! بذاره تنها رو من تونهنمی اون! نمرده اون نه: دلیار

 !نه! نذار

. کردمی گریه و لرزیدمی مانده باران زیر گنجشک مثل که بود دوخته چشم دلیاری به سردرگم و کالفه شاهرخ

 هر اردلی بدن لرزش. کند کار چه دانستنمی شاهرخ. بود رفته روانی بیمارستان به کشیک برای شب آن کاوه

 .آمدمی دلیار سر بالیی چه نبود معلوم رفتمی پیش طور همین اگر. شدمی بیشتر لحظه

 قدرتمندش دستان در را دلیار لرزان و نحیف هایشانه، نیاورد را دلیار کشیدن زجر دیدن تاب شاهرخ قراربی دل

 :داد تکان را او و گرفت

 .کن باز رو هاتچشم! بینیمی خواب داری شو بلند! شو بلند دلیارم؟ دلیار -

 .کردمی خفگی احساس. نداشت کشیدن نفس برای رمقی. شد بیدار خواب زا فریادی با دلیار لحظه یک در

 تاقا ینقطه به نقطه نگرانش چشمان با و کردمی هق هق. کرد شل را آن کمی و برد شالش سمت به را دستش
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 وانت دلیار چشمان انگار. است نبوده بیش کابوسی، دیده که چیزی بود نشده باورش هنوز انگار. کاویدمی را

 دلش به بیشتری ترس اتاق تاریک فضای. نداشت را بود نشسته او به نزدیکی فاصله در که را شاهرخ دیدن

 .انداختمی

 اشهزدوحشت نگاه و کردنمی او به نگاهی دلیار. شد فشرده قلبش و دید را دلیار گریان و سردرگم نگاه شاهرخ

 آرام و کرد وارد دلیار نحیف هایشانه به خفیفی فشار رخشاه. بود دوخته اتاق تاریک و خالی فضای به هدفبی را

 :گفت

 .کن نگاه من به دلیار؟دلیار -

 با و بود شده چشم وجودش تمام. شود شاهرخ معطوف دلیار سرگردان نگاه تا بود کافی آرام نجوای همین انگار

 سالم و زنده شاهرخ که شدنمی باورش. گذراندمی نظر از را شاهرخ مردانه صورت جزء به جزء خاصی دلتنگی

 هربانیم لحن با و برداشت دلیار شانه روی از را خود دستان دلیار نگاه دیدن با شاهرخ. باشد نشسته رویشروبه

 :گفت

 ؟خوبی االن -

 به دادن جواب جای به. بود رویا مثل دلیار نظر در، اتاق این در او حضور، نگاهش درخشش، شاهرخ مهربان لحن

 شاهرخ. بود نشده باورش هم هنوز. برد شاهرخ صورت سمت به و آورد باال را خود لرزان دست ،شاهرخ سوال

 ،ترسیده چشمان به نگاهی. کردمی نگاه، شدمی ترنزدیک صورتش به لحظه هر که دلیار دست به متعجب

. ودب انداخته چنگ گلویش به بدی بغض. شد متوقف راه نیمه در دلیار دست. انداخت دلیار سرگردان و مضطرب

 .شود حوم دستانش لمس با شاهرخ تصویر ترسیدمی. نباشد بیش رویایی و ببرد ترجلو را دستش ترسیدمی

 ریخته بهم را او حد این تا که دیده خوابی چه دلیارش که دانستنمی. دید دلیار چشمان در را تردید شاهرخ

 :گفت لرزان و بغض پر صدایی با دلیار. است
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 ؟تیخود شاهرخ -

 خطاب کوچکش اسم به را شاهرخ، نگرانی و بغض از پر لحن این با، احساس این با دلیار که بود بار اولین

 با. کرد تعجب آن سرمای از. گرفت گرمش دستان در را دلیار شده خشک دست، نیاورد طاقت شاهرخ. کردمی

 :گفت نگرانی

 ؟یخی قدراین چرا دلیار -

 و خواب توانستنمی گرما این. بود دوخته چشم، داشت قرار شاهرخ دستان یهکور در که دستش به دلیار ولی

 :گفت و دوخت شاهرخ به را اشبارانی نگاه و زد رمقیبی لبخند. شد جمع چشمانش در شوق اشک. باشد رویا

 ؟سالمی تو -

 فیفیخ فشار. زد خشیب آرامش لبخند. است داشته ربط او به نوعی به دیده دلیار که خوابی هر شد متوجه شاهرخ

 :گفت اطمینان با و کرد وارد دلیار دست به

 .پیشتم جااین من! همین بوده کابوس یه فقط دیدی چی هر -

 خط ،شاهرخ کالم بخش زندگی طنین. کند فروکش دلیار ترس تا بود کافی شاهرخ جانب از تایید همین انگار

 چرا فهمیدنمی. فرستاد بیرون آه مانند را بازدمش و کشید عمیقی نفس. کشید هایشکابوس تمامی روی بطالنی

 یک دختر آن کابوس. شدمی مربوط او یخانواده و شاهرخ به نوعی به که هاییخواب. بیندمی را هاخواب این

 هر بود حاضر. دادمی عذابش ثانیه هر، بود شده گیرشگریبان که وجدانی عذاب. کردنمی رهایش هم لحظه

 .شود خالص بد احساس همه آن شر زا تا کند کاری

 خود یتموقع متوجه تازه. نتوانست امّا، ببرد اششقیقه سمت به را دستش خواست. کشید تیر سرش دفعه یک

 میان از ار دستش سرعت به؟ بکند را کار این بود توانسته چگونه! بود اسیر شاهرخ دستان در دستانش هنوز. شد

 .کشید بیرون شاهرخ دستان
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 :گفتمالیمی لحن با و شد بلند خود جای از. شد دلیار بودن معذب توجهم شاهرخ

 .بیارم برات چیزی یه میرم من کن صبر -

 توانستمی هم هنوز. آورد باال را دستانش آرام. بود غرق خودش افکار در. کرد قناعت سری دادن تکان به دلیار

 گسیخته افسار که گذاشت قلبش روی ار دستش. کند حس دستش روی را شاهرخ انگشتان بند بند داغی

 ودخ رام را کوبنده و سرکش ماهیچه آن و شد سرازیر قلبش به دستش از شاهرخ دست گرمای گویی. تپیدمی

 قلب به را سرکشی این خودش وقتی پس؟ بود درمان هم و درد هم شاهرخ عشق که بود این جز مگر. ساخت

 اسشاحس به توانستمی که ایکلمه تنها. کند آرام را دلیار قلب تالطم تواندمی خودش تنها؛ بود داده هدیه دلیار

 یدهبخش او به شاهرخ که بشود آرامشی منکر توانستنمی! شیرین وجدانی عذاب. بود وجدان عذاب دهد نسبت

 .بود

 کاری چه برای شاهرخ که نفهمید حتی. رفت در سمت به و شد بلند تخت روی از. خواستمی تازه هوای دلش

 شامان و شدمی بیشتر لحظه هر سردردش؟ کردمی کار چه عسل اتاق در شب موقع آن او اصال. بود رفته بیرون

 .بود بریده را

. تاس رسیده اصلی در پشت موقع چه نفهمید که بود افکارش در غرق قدر آن. کرد حرکت اصلی سالن سمت به

 اواخر در کهاین با. داد نوازش را صورتش سردی نسیم. کرد باز را در صدایی و سر ترینکوچک ایجاد بدون

 کرده حفظ را خود زمستانی سرمای هم هنوز هاشب، رفتمی گرمی به رو کم کم هوا و بردندمی سر به اسفند

 .بودند

 رکتح باغ گوشه کوچک دریاچه سمت به. بود اشگرفته آتش پیکر بر مرهمی مثل. داشت دوست را سردی این

 دهآور ارمغان به برایش را لطیفی حس، آب سردی. کرد فرو آن در آرامی به را دستش و نشست چهدریا کنار. کرد

 نگس. زد صورتش به و برداشت آب مشتی. کند کم را درونش التهاب از ایذره توانستمی گونهاین شاید. بود

 به آب دیگری مشت... گرفت جان چشمانش پیش، بود شده حکاکی آن روی شاهرخش نام که سیاهی قبر
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 مشت حرص با و کرد بغض. زدمی زنگ گوشش در... و پریچهر، خانم نوشین هایضجه صدای... زد صورتش

 پاک خاطراتش صندوقچه از و بشوید آب با را تصاویر این تمام خواستمی دلش. زد صورتش به آب دیگری

 ...کند

*** 

 اتاق سمت به، داشت دست در را دلیار قرص هایهبست و کرده دم تازه گاوزبان گل لیوان که طور همان شاهرخ

 .بود کرده آماده شب موقع آن را گاوزبان گل این بدبختی چه با که دانستمی خدا فقط. کردمی حرکت عسل

 سیرم و ایستاد، بود شده باز که سالن اصلی در دیدن با که داد حرکت عمارت غربی ضلع سمت به را هایشگام

 شده خارج عمارت از کسی چه شب موقع این که داشت تعجب جای برایش. داد غییرت آن سمت به را حرکتش

 ارکن در دلیار دیدن با که گرداند چشم. ایستاد ایوان در. رفت بیرون عمارت از و کشید هم در را هایشاخم! است

 پر سرد آب زا را دستانش وقفهبی و بود نشسته سرد زمین روی دلیار. شد متوقف نگاهش سرگردانی، دریاچه

 .زدمی صورتش به و کردمی

 اهرخش حضور متوجه دلیار. رساند دلیار به را خودش عجله با و آمد پایین یکی تا دو را هاپله. نکرد درنگ شاهرخ

. یدکش عقب دلیار صدای با که برد دلیار شانه طرف به را دستش. زد زانو کنارش. دادمی ادامه کارش به و نبود

 .زدمی حرف خودش با داشت دلیار

 ؟کنم کارچی؟ کنم کارچی: دلیار

 :گفت لرزانی صدای با و دوخت چشم آسمان به و گرفت باال را سرش

 ؟کنم پیداش باید کجا از؟ چیه برگه اون؟ کنم کارچی بگو تو خدایا -

 هبرگ کدوم به عراج داره دلیار؟ برگه:» گفت خود با کشید هم در را هایشاخم، دلیار هایحرف شنیدن با شاهرخ

 «؟زنهمی حرف
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 مچ حرکت یک در. کردمی نزدیک صورتش به دوباره را آبش از پر مشت که شد دلیار به خیره حرف این دنبال به

 به درهم هایاخم با شاهرخ. ریخت زمین روی هاآب. برگرداند خودش سمت به را او و گرفت را دلیار دست

 به دلیار که است آبی سردی خاطر به فقط سرخی این که دانستمی خوب. کردمی نگاه دلیار شده سرخ صورت

 .زدمی صورتش

 ؟دلیار کنیمی کارچی داری هست معلوم -

 !بذار تنهام فقط، بذار تنهام -

 کرد یسع و کشید عمیقی نفس. بود بعید او از خشم همه این. کردمی نگاه دلیار به شده گرد هایچشم با شاهرخ

 از را دستش مچ و کرد استفاده فرصت این از دلیار. نبود دعوا برای مناسبی زمان اکنون. کند متمرکز را افکارش

 :گفت لب زیر و گرفت شاهرخ متعجب نگاه از را بغضش پر نگاه. کشید بیرون شاهرخ انگشتان میان

 .ببخشید -

 :داد ادامه لب زیر، زالل آب به خیره و برگرداند را سرش سرعت به بعد

 ...نیستی یعنی من کنار بودن...مرگ یعنی من وجود. باشن دور من از باید همه؛ باش ردو من از -

. شنیدمی وضوح به را شاهرخ هایقدم شدن دور صدای. زد آب به و کرد مشت را دستش، حرف این دنبال به

 :گفت و گرفت باال را سرش مغموم و سرخورده. نکرد شاهرخ برگرداندن برای تالشی هیچ

 ؟من چرا! ام تو با خدایا؟ من چرا -

 امواج آب روی او اشک قطره هر. داد باریدن اجازه هایشاشک به و انداخت پایین را سرش و گفت را این

 یچهره انعکاس، خود یچهره از غیر به امّا؛ شد خیره آب در خود لرزان عکس به. آوردمی وجود به را کوچکی
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 احساس ظریفش هایشانه روی را جسمی سنگینی آن دنبال به و دید خودش عکس کنار در را شاهرخ مردانه

 .کرد

 :تگف آب تاللؤ به خیره و نشست کنارش، زمین روی، او همانند و انداخت دلیار شانه روی را بهاره پتوی شاهرخ

 خدا که گفت بهم نفر یه دونیمی ولی؟ نه دیگه یکی چرا؟ من چرا پرسیدممی خودم با همیشه هم من -

 .برمیان پسشون از داره اطمینان که دهمی قرار کسایی راه سر رو هاسختی و مشکالت

 :گفت ایگرفته صدای با دلیار

 !امبازنده یه فقط من زندگی قمار تو. ندارم جنگیدن برای توانی دیگه من ولی -

 :فتگ دلیار چشمان در خیره. کرد متمایل خود سمت به را او و گرفت را دلیار بازوی آرام شاهرخ

 این مهم مارق توی. هستی قوی کافی اندازه به یعنی، بری مشکالتت جنگ به تنهایی تونستی االن تا که همین -

 ...بیاری خوب تاس همیشه که نیست

 :داد ادامه لحنش تاثیرگذارترین با و زد لبخندی

 .کنی بازی خوب بتونی هم باز، آوردی بد تاس وقتی که اینه مهم -

. ردک نگاه دلیار متفکر یچهره به شاهرخ. بود گذاشته را خود تاثیر هایشحرف. گرفت شاهرخ از را نگاهش دلیار

 هایبسته. کردمی کمک هاآن دوی هر به دلیار سرگذشت فهمیدن. کردمی کشف را راز این شده طور هر باید

 :گفت و گرفت دلیار طرف به و آورد بیرون سوییشرتش جیب داخل از قرص

 .بشی آروم تا بخوری رو هااین بهتره مشکالتت از فرار برای. دهمی آرامش بهت اهقرص این -

 :داد ادامه تفاوتیبی ظاهر به لحن با و انداخت باال را هایششانه
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 .نداره این جز راهی آرامش برای، شده بسته روش به هادر تمام که کسی حال هر به -

 دلیار کردمی دعا دلش در. شد او العمل عکس منتظر و انداخت دلیار به نگاهی چشمی زیر حرف این دنبال به

 شاهرخ به نگاهی کهآن بدون و آورد باال را سرش بعد. کرد هاقرص به نگاهی دلیار. بفهمد را او هایحرف منظور

 :گفت کوتاه، کند نگاه

 !خوامنمی -

 ؟چرا -

 دیگه تهگذش اون از. ببرم پناه مسکن و قرص به بخوام مشکالتم از فرار برای که نیستم ضعیف قدرهاماون من -

 ...خوامنمی

 :پرسید مصرانه شاهرخ. فرستاد بیرون مانند آه را نفسش و نگفت را حرفش ادامه

 ؟چی خواینمی دیگه -

 :گفت و آورد پایین را صدایش دلیار

 .بشم هوشبی روز اون مثل دوباره خوامنمی -

 حماقتش یادآوری با شاهرخ. کشید اشگونه روی آرام و آورد باال را تشراس دست ناخودآگاه حرف این گفتن با

 انگاوزب گل لیوان سمت به نگاهش ناگهان بین این در. کرد فرو حالتش خوش موهای در را دستش و کشید آهی

 دلیار طرف به و برداشت را لیوان. بود همین، موجود جو بردن بین از برای ممکن حل راه بهترین. شد کشیده

 :گفت و گرفت

 .کنهمی بهتر رو حالت. بخور رو این بیا -

 ...خونمی -
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 کرد ایبامزه اخم شاهرخ. کرد شاهرخ معطوف و آورد باال را پرسشگرش نگاه. کردمی نگاه لیوان به متعجب دلیار

 :گفت و کرد کج را گردنش ساله 0-6هایبچه پسر مثل و

 .زدی زل بهش تعجب با جوریاین نیاوردم برات که زهر؟ کنیمی نگاه جوریاین چرا؟ چیه -

 !خوامنمی من؟ توشه چی -

 یهقضی شده؟ بخوری و چشم بگی کالم یه، کردن پیچ سوال و چرا و چون بدون بیارن چیزی یه تو برای شد -

 ...جیـ اون

 رتشصو. است زده حرف ،بوده الزم که آنچه از بیشتر او و بفهمد فعال را موضوع این نباید دلیار که آمد یادش اوه

 :داد ادامه، زندمی حرف خودش با که انگار و کرد جدی را

 راتب و کردم پیدا گاوزبون گل بود زوری و ضرب هر با رفتم هم من؟ گفت بهم چیا پری دفعه اون نیست یادت -

 .کردم درست نوشدم

 کردمی احساس. بود دلچسب و شیرین برایش او توجهات. بود شده خیره شاهرخ یچهره به لبخند با دلیار

 بدون. شد ترعمیق لبخندش، کرده دم را گاوزبان گل زحمتی چه با شاهرخ فهمید وقتی. است دلخور شاهرخ

 ایساده کار چنین دادن انجام، کرده سپری کتاب و فرمول هاصد بین را عمرش تمام که کسی برای شک

 .شودمی محسوب عمرش کار دشوارترین

 دلیار یخنده صدای با شاهرخ. کرد خنده به شروع آرام و بگیرد را خودش جلو نتوانست پری حرف یادآوری با

، اردلی هایلب روی لبخند طرح اندازه به، زندگی در تصویری هیچ. کرد نگاه او به لبخند با و آورد باال را سرش

 :گفت مهربان و آرام. نبود بخشآرامش برایش

 . بخند همیشه -
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 هب را لیوان لبخند با شاهرخ. نشست هایشگونه بر شرم سرخی و شد محو لبخندش. شنید را حرفش دلیار

 :گفت و گرفت دلیار سمت

 . شده خنک کنم فکر، بخور رو این بیا -

 دم از جرعه یک و برد خود هایلب طرف به را لیوان. کرد تشکری لب زیر و گرفت او از را لیوان زیر به سر دلیار

 چه هر شاهرخ که کردمی فکر. شد گشاد ممکن حد آخرین تا هایشچشم جرعه اولین وردنخ با. خورد را نوش

 را دهانش محتویات تمامی خواستمی دلش. است ریخته لیوان این داخل؛ داشته وجود عمارت در شکر و قند

 زحمت نوشمد این کردن درست برای که آورد یاد به و افتاد شاهرخ چهره به نگاهش وقتی ولی؛ بریزد بیرون

 . خورد آخر ذره تا را نوشدم و زد لبخندی دل در. کند ناراحت را شاهرخ نیامد دلش، کشیده

 :گفت خود با دید را دلیار شده بزرگ چشمان وقتی. کردمی نگاه دلیار به وجود تمام با شاهرخ

 ینا به دست کنییم بیخود کنی درست نوشدم نیستی بلد که تو، کل عقل پسرِ آخه! کردی خراب شاهرخ »

 هاشچشم خوردنش با معصوم طفل که دادی دلیار خورد به و کردی درست چه نیست معلوم. زنیمی چیزها

 !« شده گرد اینجوری

 هب لبخند با را شده خالی لیوان و خورد را نوشدم یقطره آخرین تا دلیار، شاهرخ متعجب چشمان برابر در اما

 :گفت خود مهربان همیشه لحن با و گرفت شاهرخ طرف

 .نکنه درد دستتون. ممنونم -

 ؟جان -

. ودش مسلط خود یخنده بر تا کشید عمیقی نفس. نبیند را اشخنده شاهرخ تا انداخت پایین را سرش دلیار

 :گفت، داشت شیطنت کمی که لحنی و شده مهار خنده با و آورد باال را سرش
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 ؟نکرده تشکر ازتون کسی حاال تا نکنه -

 را شاهرخ و درخشیدمی شیطنت برق از دلیار چشمان. کرد ترجمع را پایش و دست. آمد خودش به شاهرخ

 .کردمی دیوانه

 :گفت مظلومانه و زد لبخندی دلیار مثل

 !اولمه تجربه؟ بود شده خوب -

 :گفت لب زیر دلیار

 .بارته اولین که مشخصه کامالً -

 :گفت بخندل با و گرفت باال را سرش حرف این جای به اما

 .بود خوب خیلی، ممنون -

 :پرسید ایگیرانه مچ لحن با و انداخت دلیار به را نافذش نگاه شاهرخ

 ؟شد گرد چشمات خوردی وقتی تا چرا پس -

 :گفت و انداخت باال ایشانه و نباخت را خود امّا؛ کرد تعجب شاهرخ سوال از دلیار

 .کنید درست بتونید کردمنمی فکر خب -

، بودند صحبت مشغول باهم و گذاشته کنار را رسمیت هاآن دوی هر. آمدمی خوشش دلیار صراحت از شاهرخ

 .است گذشته شب نیمه از هاستساعت که باشند متوجه کهاین بدون

 ؟خوردیش که شد چی و -
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 خاک که یحال در و شد بلند خود جای از دادن جواب جای به دلیار. پرسید سوال دلیار از که بود شاهرخ دوباره

 :گفت آرام تکاندمی را لباسش فرضی

 .نکنم رد رو عزیزانم دست وقت هیچ گرفتم یاد من -

 ؟عزیزان -

 :گفت و زد اجباری لبخند. شد خود اشتباه متوجه تازه دلیار

 !بود اطرافیانم منظورم... خب... اوم -

 !طور این که -

 ریکدیگ به خجول و مضطرب ایچهره با دلیار و میزآشیطنت لبخندی با شاهرخ حاال. بود شده عوض دو آن جای

 :گفت و انداخت پایین را سرش. نیاورد طاقت دلیار. کردندمی نگاه

 !بخیر شبتون. ممنون هم باز. بخوابم میرم دیگه من -

 گردنش شاهرخ. شد بلند داشت فاصله هاآن با کوچه چند که مسجدی هایدستهگل از صبح اذان صدای ناگهان

 :گفت و چرخاند صدا فرضی سمت به را

 .بخیر صبحت. گذشت که شب از -

 .بخیر صبح -

 به و شد متوقف خود جای بر دوباره شاهرخ صدای با. کرد حرکت عمارت ورودی در سمت به و گفت را این دلیار

 .برگشت او سمت

 ؟بشی آروم که میشه باعث چی ناراحتی وقتی -
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 :گفت و زد تلخی لبخند دلیار

 یلحظه ناو تلخی توننمی هارنگ که کردممی احساس. کشیدممی نقاشی، بودم ناراحت یا عصبانی تیوق قبال -

 ...حاال امّا؛ ببرن بین از رو زندگیم

 :گفت شاهرخ هایچشم در خیره و کشید آهی

 .گرفته خودش به رنگیبی رنگِ زندگیم که وقته خیلی -

 هک هاییحرف. گذاشت تنها خیال و فکر از دنیایی با را اهرخش و دوید عمارت ساختمان سمت به و گفت را این

! ستقدیمی رویایی از تجسم یه فقط و! نیست واقعی دلیار که کردمی حس. گنجیدنمی باورش در زد دلیار

 .باشد داشته حقیقت توانستنمی

 ادد حرکت ایشموه طرف به کشیدمی صورتش روی که همانطور را دستش. زد صورتش به و برداشت آب مشتی

. کند ماداعت او به دلیار که کردمی کاری باید. کند خوشحال را دلیار تا بود حلی راه دنبال به. فرستاد عقب را هاآن و

 :گفت لب زیر

 بشخوا توی! نزد خوابش مورد در حرفی هیچ امّا؛ بود دیده بد خواب امشب اینکه با. نمیشه جوری این! نمیشه -

 بهم چیز همه چرا خدایا اوف؟ باشه تونهمی چی کاغذ اون توی؟ کاغذی چه یعنی. زدمی حرف کاغذ به راجع

 رو هاجاز این بهم کشیده خودش دور که حصاری. نمیشه بشم صمیمی باهاش جوری یه کنممی کاری هر؟ ریخته

 ...نمیده

 ...العمل خیر علی حی -

 :گفت و گرفت آسمان به را دستانش، شد بلند اذان صدای با

 .نمک خوشحال رو اون بتونم که بده نشونم راهی یه. کنم محافظت دلیارم از که بده نیرویی بهم خودت خدایا -
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 بخندل با و کرد بلند را سرش. بزند نشان چند تیر یک با توانستمی طور این. رسید ذهنش به فکری ناگهان

 :گفت عریضی

 ! خدا نوکرتم -

*** 

 :06 فصل

 :دلیار

 معنایی هیچ! نه. کنم بیشتر رو تمرکزم تا کردم باریک رو هامچشم. شدم خیره بهش و مآورد باال رو کاغذ

 و کردم مچاله رو کاغذ؛ شدم عصبانی. دادنمی ایدیگه معنی هیچ، برهم و درهم خطوط مشت یه از غیر! نداشت

 وت رو دستم. افتاد زمین روی و شد رد کنارش از زیادی فاصله با که کردم پرتاب زباله سطل سمت به رو اون

 هر. بود کرده خودش مشغول رو فکرم تمام خوابم توی یبرگه. کشیدم عقب رو هااون حرص با و کردم موهام

 با هک بود فرضی خط تا چند شامل تصوراتم تمام. شدنمی بیارم یاد به رو اون از تصویری کردممی سعی چی

 اون هدیگ بار یه کردممی آرزو، داشتم هامکابوس از که ترسی تموم با. بودن شده پیچیده هم دور عجیبی شکل

 !چیه تصویر اون بفهمم تا ببینم رو خواب

 تو شاهرخ جمله روز هر. گذشتمی روزی 3، دیدم کابوس که شبی اون از. فرستادم بیرون محکم رو بازدمم

 :شدمی تکرار ذهنم

 !کردنه زیبا خوب رو بد تاس بلکه، نیست آوردن خوب تاس همیشه زندگی -

 برای شانس یه هم هنوز ولی؛ دادم دست از رو زیادی چیزهای من که درسته. بود شاهرخ با حق شاید

 رو رازم که باشه مطمئن قدراون تونستمی کی؟ کنه کمک بهم تونستمی کی ولی. داشتم هااون برگردوندن

 پس. اشهب پلیس یه که کنممی فکر یعنی؛ پلیسه یه اون خب؟ بگم شاهرخ به تونستممی یعنی؟ بگم بهش
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 این هب، پلیسه نیروی تو گفتنمی سپهر و شاهرخ که نفوذی فرد اون پای اگه ولی؛ کنم اعتماد بهش تونممی

 ؟بریزم سرم تو خاکی چه من وقت اون، بشه باز ماجرا

 هر دشای. نمک حل رو هاخواب این یقضیه باید اول. نیست مسئله این گفتن برای مناسبی موقعیت فعال نه

 هب دست هاکابوس این با تموم سال یک که منی امّا، گذشتمی هاماجرا این کنار از ساده، بود ایدیگه شخص

 رفته رو و نگر کیف. قدیمیم پشتی کوله سراغ رفتم هزارم بار برای. بشم خیالشونبی تونستمنمی بودم گریبان

 بیرون رو برگم 355سیمی دفتر و کردم باز رو زیپش. شدیم محسوب زندگیم وسیله ترینمهم که رنگی ایقهوه

 سوم الس شیمی دفتر، بود قرار دفتر این. کشیدم رنگش نارنجی جلد روی دستی و زدم تلخی لبخند. کشیدم

 ...اون از بعد و شد درس سهم اشصفحه05-00فقط امّا؛ باشه دبیرستانم

 اتفاقاتی .باشم قوی باید من. بشم مسلط خودم به کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس اتفاقات تموم یادآوری با

 .بذاره تاثیر امآینده روی نباید، باشه انگیزغم و تلخ که هم قدرچه هر، افتاد برام گذشته تو که

 لیاص هایقسمت به رسیدم و گذشتم درسی صفحات از. کردم باز رو دفتر آروم و شکوندم رو دستم هایمفصل

 "من هایخواب": بود شده نوشته بزرگ مشکی خودکار با دفتر هایبرگه از یکی روی. دفترم

 ...کرد تداعی برام رو خاطرات تمام و کشید پر هاگذشته سمت به ذهنم عبارت یه همین خوندن با

*** 

 ؟زدی جیغ خواب تو دوباره چرا؟ شده چی؟ چیه؟ دلیار -

 ...دارهنمی بر سرم از دست یلدا... دیدم رو خوابش دوباره... من... من یلدا -

 :گفت و گرفت آغوشش تو رو من یلدا

 .کنیمی فکر بهش که اینه برای اشهمه... شده تموم... نیست چیزی... هیس -
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 :گفتم عجز با و کشیدم هیستریکی جیغ

 یخون هایجسد اون نظرت به؟ کرد فکر بهش نشه که چیزیه اتفاق اون نظرت به؟ هان ؟نکنم فکر بهش چرا -

 !یلدا بگو چیزی یه! بده رو جوابم؟ کنم فراموشش بتونم که ایهساده یچیز

 :گفت انگیزیغم صدای با، دادمی ماساژ رو کمرم که طور همون و گرفت آغوشش تو ترمحکم رو من یلدا

 رو یزچ هیچ تو تابیِبی؛ باشی قوی باید تو ولی! گلم فهممتمی! کشیدی زجری چه دونممی! عزیزکم دونممی -

 یه بشی مجبور شاید حتی؛ کنی آماده چیزی هر دیدن برای رو خودت جااین که بگیری یاد باید. کنهنمی عوض

 ...رو من روز

 :گفتم و کردم بغلش محکم و بده ادامه نذاشتم

 ...تو دیدن آسیب اِلّا دارم رو چیز همه تحمل... باشم قوی که دممی قول من... نگو جوریاین خدا رو تو... نه -

 :گفت و کرد وارد خفیفی فشار هامشونه به و زد ایکننده دلگرم لبخند

 !باشی محکم باید شده که هم من برای پس -

 تشدس با و شد ترعمیق لبخندش هم یلدا. دادم تکون حرفش تایید ینشونه به رو سرم و کردم پاک رو اشکم

 شمیی قشنگ هایچشم، باشه رسیده ذهنش به چیزی انگار دفعه یه. کنه پاک رو اشکام تا کشید صورتم روی

 :گفت بهم لبخند با و زد برق رنگش

 !دارم برات حل راه یه من ببین -

 :پرسیدم تعجب با

 ؟چی -
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 :گفت و گرفت جلوم رو دفتر. کرد باز رو زیپش. رفت پشتیم کوله سمت به سوالم به توجه بدون یلدا

 فترد این توی مونده یادت قبلت شب خواب از که چی هر، شدی بلند خواب از که صبح هر بعد به این از ببین -

 .کنهمی کمک بهت خیلی نظرم به اینجوری، نویسیمی

 :داد ادامه بیشتری هیجان با

 رو میپیغا یه بهت خوانمی و دارن معنایی یه بینیمی که هاییکابوس و هاخواب کنیمی احساس گینمی مگه -

 ینا داخل رو هااون بهتره! بکشی زجر و باشی داشته خاطرت تو رو هاکابوس اون حظهل هر تونینمی که تو؟ بِدَن

 !باشن نداشته خاصی معنی اصال هم شاید! چیه معنیشون فهمیدی روز یه شاید. بنویسی دفتر

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 !میده معنی یه هاخواب این مطمئنم من! نه -

 :گفت و زد مهربونی لبخند همیشه مثل یلدا

 !مونهمی راه یه فقط حساب این با پس -

 ؟راهی چه -

 خوانایی و درشت خط با درسیم هایجزوه از بعد سفید صفحه اولین روی و برداشت رو مشکی خودکار یلدا

 ..." من هایخواب" نوشت

*** 

 این داخل، بد چه خوب چه، دیدممی که خوابی هر، شب هر من و گذشتمی سالی یه تقریباً حاال تا زمان اون از

 ...شد دستگیرم چیزی یه شاید، بخونمش بشینم سرفرصت باید. نوشتممی دفتر
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- ?Beautiful Lady! Can I come in side 

 ؟(داخل بیام تونممی! زیبا خانم)

. دمکشی رو زیپش و گذاشتم پشتی کوله داخل رو دفتر سریع. اومدم بیرون گذشته خاطرات از پری صدای با

 بهم شیطونش نگاه با و کرده داخل در الی از رو سرش که دیدم رو پریچهر و چرخوندم اتاق در طرف هب رو سرم

 هبر خواستمی یا گشتمی بر کالس از که وقت هر و بود کرده نام ثبت زبان کالس هاتازگی. بود شده خیره

 .باشه سالش 33 دختر این کردنمی فکر، دیدشمی هرکی. داشت رو بودن خارجی جو ساعت چند تا کالس

 :گفتم و دادم تحویلش شیطونی لبخند خودش مثل

- !Of course, Mrs.Mohammadi  

 !(محمدی خانم البته)

 ضربه هی که بود این، کرد که کاری اولین و اومد سمتم به کشون آژیر، پلیس ماشین مثل پری گفتم رو این تا

 :گفت تشر با و کرد بهم رو، بود مشخص کامالً بودنش تصنعی کهاخمی با و زد امشونه به محکم

 ؟!ایهصیغه چه دیگه محمدی خانم -

 :گفتم ناز با و چرخوندم حدقه تو رو هامچشم و زدم عریضی لبخند

 ؟ایهعجله چه حاال. کنن معلوم آقا حاج باید که رو صیغه واهلل -

 :گفت و زد بازوم به دیگه دونه یه پری

 !محمدی نه! ارادهکی من فامیلی! نزن زیادی حرف -
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 هآیین رویروبه که جور همون و رفتم آرایش میز سمت به و دادم هل تختم زیر رو کیف پری حرف به توجه بدون

 :گفتم خبیثی لحن با کردممی باز رو موهام و نشستممی

 ؟یستن یمحمد، سپهر آقا فامیلی مگه. گیرهمی رو شوهرش فامیلی کنهمی ازدواج دخترخانم یه وقتی دلبندم -

 من شتپ. برداشت آیینه جلوی از رو برس. اومد سمتم به لبخند با پری. دادم سر بلندی خنده حرف این دنبال به

 :گفت حالت همون تو. شد موهام کردن شونه مشغول و ایستاد

 دیگه ییک یرو رو یکی اسم الکی نداره خوبیت! داره به نه باره به نه! زشته هاحرف این! دلیار نکن اذیت اینقدر -

 .بذاری

 افهقی به آیینه تو از. زد بهم کمرنگ لبخند یه آخر در و گفتمی خاصی حسرت جور یه با رو اخری هایجمله این

 !قراره چه از اوضاع دونستممی من ولی؛ نداشت خبر قضیه از پری. زدم شیطانی لبخند. کردم نگاه پکرش

 :گفتم خنده با و دادم تکون راست و چپ به رو سرم و زدم لبخندی

 ؟چیه خانوم عروس جواب؛ دار به هم بود بار به هم اگه حاال -

 ذهنم وت رو پری پرسشگر و متعجب چهره تونستممی ولی، بود پایین سرم. شد متوقف موهام روی برس حرکت

 بتعجم نهایتبی و مشکوک هاییچشم با که شدم خیره بهش آیینه داخل از و آوردم باال رو سرم. کنم تجسم

 :گفت، نبود زمزمه به شباهتبی که صدایی با. بود شده خیره بهم

 ...چـ یعنی -

 :گفتم لبخند با و پریدم حرفش میون

 آوردم رد بازی مارپل بنده، کردمی صحبت جون نوشین با داشت و بود زده زنگ، خانوم گلرخ وقتی کهاین یعنی -

 ...قراره و گرفته نظر در پلیسشون پسرِ قاآ برای رو ما دختر گل، محمدی خانوم که فهمیدم و
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 :گفتم و دادم تکون راست و چپ به رو وسرم زدم صورت پهنای به لبخندی، رسیدم که حرفم جایاین به

 .بزنم بدن بر حسابی عروسی شام یه هم من و باشیم داشته کیلیلیلی قراره -

، بیان یکِ قراره نگفتم خوبه حاال. شد اردو بهش بدی شوک کنم فکر. پیچید اتاق فضای تو برس افتادن صدای

 :فتمگ و گرفتم دستم رو کالم رشته خودم دوباره! بیچاره منِ گردن میفتاد خونش و کردمی سکته %055 وگرنه

 !بیان قراره امشب که نگفتم! هم تو خوبه اوو -

 ؟بیان قراره کی پس -

 انداخت رو سرش؛ گفته چی فهمید هم شخود پریچهر. شدم خیره بهش وشیطون خنده از پر هاییچشم با

 .شد سرخ و پایین

 با .بود زمین به نگاهش. آوردم باال رو اشچونه دستم با و وایسادم روشروبه رفتم. شدم بلند صندلی روی از

 :گفتم بهش مهربونی

 .رمبذا خماری تو رو خانوم عروس نیومد دلم ولی؛ نگم بهت بود قرار البته. بیان فروردین 0 قراره -

 :گفت گوشم کنار. گرفت بغلش تو رو من محکم و زد صورت پهنای به لبخندی

 !خبر خوش قاصدک کنممی جبران -

 :گفت عجله با و کرد جدا خودش از رو من دفعه یه. نگفتم چیزی و خندیدم

 !شد دیر کالسم زدی حرف بس از؛ کنم خداحافظی ازت اومدم؟! شد چی دیدی -

 :گفتم و کردم نگاش چپ چپ

 .شهب سفید هاتدندون عین هاتگیس سفیدت اسب بر سوار شاهزاده انتظار در تا گفتمنمی بهت بود حقت -
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 :خوند ریتم با و کشید رو لپم؛ زد لبخندی پریچهر

 ...ریزهمی دلم/  نکن صدام عاشقونه/  نکن نگام اینجوری -

 00335. انداختم دیواری ساعت به نگاه یه. کنم گوش پری هایحرف به صبح تا باید بگم هیچی نخوام اگه دیدم

 :گفتم و دادم هلش در طرف به. شدمی شروع 01 ساعت پری کالس. بود

 تاخیر هم ساعت ربع. راهی تو ربع سه کم کمِ برسی بخوای تا دیگه برو؟ نداری کالس 1 ساعت تو مگه -

 .کنیمی

 :فتگ خنده با رفتمی در طرف به من دست حرکت با که طور همون پری

 .کنم مراقبت ازت خواستممی فقط من؛ دلبندم باشه خب -

 :گفتم تعجب با و ایستادم

 ؟مراقبت -

 :گفت و کرد پایین و باال رو سرش، هابچه عین

 ...بـاربا و موندی تو فقط. مطبشه هم کاوه. بده انجام رو ورزشش تست رفته سروش با که نوشین خاله. اوهوم -

 هم نم. رفت بیرون اتاق در از عجله با و کشید خفیفی جیغ. دنبالش گذاشتم و بگه رو اشجمله ادامه نذاشتم

 حالت همون تو پری. کردم دنبالش سرعت به، پریشونه اطرافم موهای و نیست سرم چیزی کهاین به توجه بدون

 :گفتمی

 !نبود اون به منظورم که من! منحرفه ذهنت تو -

 :گفتم حرص با
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 ؟کنی مراقب دخترهاش و گوهر مقابل در من از خوایمی البد -

 :گفت شادی با و داد سر بلندی خنده پری

- Yes! 

 شهب کوفتت؟ داریبرمی انگلیسی تریپ من برای زبان کالس رفتی جلسه چهار! Yes و کوفت، Yes و مار زهر -

  .بشی مرگ ذوق دادم بهت که الوصفی زائد خوشی از شاءاهلل ان. دادم بهت که خوشی خبر این

 . اومد در آب از درست دختسین حرف دفعه یه شاید گفتم فقط من! جونی دلیار نگو -

 ؟!پری -

 ؟!جان -

 ؟باشی چالق عروس خوادمی دلت -

 !خودم جان به نه -

 متنفر بذارم باز رو موهام اینکه از همیشه. بود پا و دست توی بدجوری موهام. رسیدممی بهش داشتم دیگه

 .بودم

 ور حرفش این تالفی تونممی و رسممی بهش که شدم خوشحال. ایستاد من از فاصله با پری دیدم دفعه یه

 :گفت و برگشت سمتم به وحشت با دفعه یه که بیارم در سرش

 !میاد داره شاهرخ! دلیار -
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 راحتی لباس اتاقم توی همیشه. کردممی نگاه خودم به وحشت با. کنم ترمز جوری چه نفهمیدم لحظه یه تو

 دور عجله اب. بود ستش شلوار یه و لیمویی کوتاه آستین تاپ یه شامل بود تنم االن که هم لباسی. پوشیدممی

 :گفتم و چرخیدم خودم

 ؟کنم کارچی حاال -

 :گفت و گرفت خودش به مضطربی چهره، کرده کنترل رو اشخنده سختی به بود مشخص که پری

 یتونمی، کنه رؤیت زیبا لباس و افشون موهای این با رو شما شاهرخ تا وایسی جا همین یا. داری راه دو واهلل -

 .اتاقت تو بری بپری فشنگ عین هم

 ؟هان -

 :گفت و داد تکون تاسف نشونه به سری پری

 !اتاقت تو برو دختر بجنب -

. دمرسون اتاقم هب رو خودم و کردم یکی تا دو رو هاپله عجله با. بود افتاده کار به مغزم تازه انگار حرفش این با

 حکمم سرم و خورد سر هاسرامیک روی پام لحظه یه توی، بشم داخلش و کنم باز رو اتاق در بتونم اینکه از قبل

 شاهرخ داشت امکان لحظه هر. نبود وقتش االن ولی؛ کردممی حس سرم تو بدی درد. کرد برخورد اتاقم در به

 .ببینه باراسف وضع این با رو من و بیاد

 زمین روی آروم و دادم تکیه در به جا همون. بستم محکم رو در و اتاق داخل انداختم رو خودم گیجهسر با

. دمکر ناقص رو خودم زدم اینجوری که دویدممی سرعتی چه با نیست معلوم. کردمی درد بدجور سرم. نشستم

 .اومده باال گردو یه اندازه سرم روی کردممی احساس
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 از ترم سه که جوری؛ کوبید اتاق در به محکم نفر یه دفعه یه، کردممی ناله لب زیر و بودم نشسته که جور همون

 :گفتم و دادم قورت زحمت به رو دهنم آب. شدم خیره در به ترس با و پریدم جا

 ؟کیه -

 :گفت که شد بلند پری خنده صدای

 !براتون آوردم غذا مادرتون منم منم -

 :گفتم و کردم باز رو در! شدنمی آدم پری این. زدم لبخندی

 ؟خوایمی چی؟ چیه -

 :گفت، رفتمی عقب عقب که حالی در و زد ایمزه با لبخند

 شاهرخ هک بگم خواستم فقط! بکش عمیق نفس! باش مسلط همون یعنی! باش مثلث خودت اعصاب به ببین -

 !بشم خالص دستت از بافتم هم به چاخان، نبود

 از .رفت پایین هاپله از سرعت به و کرد قرض هم دیگه تای دو، داشت پا تا دو که دید چی صورتم تو دونمنمی

 افتادن یبِمه صدای که دنبالش برم خواستممی. شدم عصبانی هم بود گرفته امخنده هم بود انداخته دستم اینکه

 :گفتمی که اومد شاهرخ صدای دنبالش به و رسید گوش به چیزی

 ؟تیبیف بود نزدیک؟ پری خبرته چه -

 رو یپر بازوی شاهرخ. انداختم پله راه به نگاه یه نشم دیده که جوری باال از. وایسادم، شاهرخ صدای شنیدن با

 . بود افتاده هاپله روی کالسورش و بود هاپله کنار هاینرده به دستش یه هم پری و بود گرفته محکم

 ؟ میشی ظاهر جن عین چرا. مرفت فنا به! مونیمی چین دیوار عین که شاهرخ بپوکی... آخ -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 536 

 دمخو راه داشتم که من. نیست اطرافت به حواست و پایین میای و خوریمی قل زن قلقل کدوی عین داری تو -

 .رفتممی رو

 .میفتی راه داری اومد خوشم نه -

 ؟دویدیمی داشتی چرا نگفتی؛ پری شو خیالبی اه -

 .دویمی مثل هم تو، التدنب بذاره افشون موی با خوشکل زامبی یه وقتی -

 ؟چی -

 :پیچید عمارت فضای تو پری قهقهه صدای

 !بینیشمی خودت باال برو! چی نخود -

 هایقدم صدای. دویدم اتاقم سمت به و کردم گرد عقب سرعت به پری حرف این شنیدن با، گیمی رو من

 به ،داشت رفتنش راه سرعت از نشون و شدمی کوبیده هاسرامیک روی بیشتری شدت با دفعه این که شاهرخ

 تو انداختم رو خودم عجله با. کنم فرار تونستمنمی دیگه دفعه این، رفتم در قسر موقع اون اگه. رسید گوشم

 . شد پیچیده راهرو ساکت فضای تو در شدن بسته صدای انعکاس که جوری؛ بستم محکم رو در و اتاقم

 که نمک تازه نفسی تا گذاشتم زانوم روی رو دستم. گذشت رخی به شکر رو خدا اوف. کشیدم صورتم روی دستی

 :گفتم آروم و در نزدیک رفتم؛ شاهرخه بودم مطمئن. ایستادم راست دوباره در صدای با

 ؟بله -

 :گفت محکم صدایی با شاهرخ

 !کن باز رو در دلیار -
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 و اشو کوبیدم دیوار و در به رو دمخو قدرچه. ببینه قیافه و ریخت با رو من جناب و کنم باز رو در مونده همینم

 !عمراً، کنم باز رو در میگه وقت اون، نبینه جوریاین رو من که کردم الش

 :گفتم در پشت از

 !نمیشه -

 ؟چرا -

 ...کهاین دلیل به چون -

 :اومد حرف به خودش باره دو. بود گرفته امخنده هم خودم. اومد اشخنده صدای

 ؟پریشون هایمو با ترجیحاً؟ یندید اطراف این زامبی تو -

. مباش من زامبی از پری منظور که زدهمی حدس داشتم اطمینان. گرفت حرصم داشت که پرواییبی همه این از

 :گفتم هامدندون بین از و کردم ایقروچه دندون

 !خودتی زامبی -

 :گفتم تربلند، حرف این جای به ولی

 .برسید کارتون به برید بهتره هم شما! ندیدم خیر نه -

 :گفت، بود مشهود توش خنده که لحنی همون با

 با زامبی ارشک من! بگی خودم به بیای دیدی زامبی هاطرف این اگه بگم بهت خواستم! گفتی چی قبلش شنیدم -

 .دارم دوست پریشون موی
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 نیدنش با. شنیدممی رو اشقهقه صدای که بود باریاولین این بخورم قسم حاضرم. خندید بلند و گفت رو این

 که چیزی. نبودم ناراحت، بودم شده مسخره اینکه از بار اولین برای. اومد لبم روی لبخندی اشخنده صدای

 شونن این و شدمی کمتر و کم رفته رفته اشخنده صدای. بود ارزش با خیلی برام، شاهرخ خنده به رسید تهش

 شآرای میز طرف به و گرفتم فاصله در از، شد قطع کامل طور به صداش وقتی. میشه دور اتاقم از داره که دادمی

 روی .گذاشتم آینه رویروبه و برداشتم رو بود کرده ولش خدا امون به و انداخته زمین روی پری که برسی. رفتم

 یه هب تارش هر و شده پال و پخش موهام. گرفت امخنده. کردم نگاه آینه تو خودم تصویر به. نشستم صندلی

 .بودم شده زامبی شبیه تقریبا خب. بود شده متمایل سمت

 کشیدن شونه مشغول و برداشتم مجدد رو برس. دادم تکون راست و چپ به رو سرم و کردم کوتاهی یخنده

 .شدم موهام

 رو موهام، کشیدن برس شدن تموم با. کردممی شونه رو موهام و خوندممی رو ستارگان غوغای آهنگ لب زیر

 و رنگ زقرم یدایره به چشمم دفعه یه که بودم موهام بافتن مشغول. بستمش محکم کش با و دمفرستا عقب به

. فتمگ آرومی آخ. گرفت دردم. دادم فشارش آروم و بردم طرفش به رو دستم. افتاد پیشونیم یگوشه شده کبود

 ،خودم بازی چفلتی اپ و دست و حواسیبی از. شده کبود جوری این خورده در به محکم سرم وقتی کنم فکر

 .کردم ناقص رو خودم زدم. بود گرفته حرصم

 کیی تعمیر برای رو نفر چند شاهرخ، حاال تا پیش روز دو از. اومدمی اتاق بیرون از نفر چند کردن صحبت صدای

 جازها کسی به و کردمی قفل رو اتاق اون در شاهرخ همیشه که بود این به جالبیش. بود کرده استخدام هااتاق از

 چیزی گها گفتمی و شدمی مانعم پریچهر، اتاقه کدوم ببینم خواستممی که هم باری چند. بشه نزدیکش دادنمی

 .نکنیم دخالت کارهاش تو بهتره گهمی بهمون خودش شاهرخ باشه

 تا تمگرف تصمیم، داشتم یاد به خوب رو شاهرخ با شدنم آشنا جوری چه و کردنم فضولی تلخ تجربه که هم من

 . شهمی تعمیر داره چی برای اتاق اون که شدمی معلوم باالخره. بگیرم رو کنجکاویم جلو
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 و ختماندا باال ایشونه. بگذرم کنارش از تفاوتبی کردم سعی، بود رسیده خودش اوج به کنجکاویم که حالی در

 کارچی آینه جلوی من ومتم ساعت یک اوه. کردم ساعت به نگاه یه. بستم موهام انتهای رو رنگی مشکی کش

 ؟ کردممی

؟ کنم همراهیش که نداد اجازه بهم جون نوشین چرا دونمنمی. برسن سروش و جون نوشین بود ممکن لحظه هر

 .بودن شده عجیب امروز شونهمه. کافیه سروش گفت

 با ،هاشآستین سر و پایین حاشیه که رنگ یاسی سارافون یه و رفتم کمد طرف به. کشیدم عمیقی نفس

 یه. دمپوشی رو هااون و برداشتم هم رنگی سفید پای دم ایپارچه شلوار. برداشتم، بود شده کار سنتی هاینقش

 رنگش و شده بیشتر پیشونیم کبودی. وایسادم آیینه جلو. کنم سرم رو اون تا برداشتم هم تیره یاسی شال

 بودیک این تا کردممی انتخاب شال پوشیدن یبرا رو روشی هر. کردم سرم رو شالم. بود شده بنفش به متمایل

 .بستم همیشه مثل رو شالم. کردم پوفی. شدنمی، نشه معلوم

 ؟بودن نیومده هنوز سروش و جون نوشین چرا. بود شب 0300. کردم ساعت به نگاه

 از ایهیسا ناگهان. شدم خیره اتاقم در به و گرفتم آینه از چشم. شنیدم اتاقم در نزدیک رو شخصی پای صدای

 زیر از یدسف پاکت یه جاش به! نیفتاد اتفاق این ولی؛ بزنه در، در پشت شخص تا بودم منتظر. شد معلوم در زیر

. یفتهب هااتفاق جور این نداشت سابقه. کردممی نگاه پاکت به شده گرد هایچشم با. شد انداخته اتاقم داخل در

 .شد ظاهر چشمم یجلو، نحس اتفاق اون هایلحظه تمام لحظه یه در

 ... بود پوشونده رو تراس کل که خونی... شیشه شکستن... خونی نامه اون

 دمترسیمی اشهمه. بردارم رو نامه و کنم حرکت جلو به که کردنمی یاری پاهام. شد حبس امسینه توی نفس

 اساحس. فرستادم بیرون محکم رو بازدمش و کشیدم عمیقی نفس. باشه دیگه تهدیدآمیز نامه یه دوباره که

 هب مطمئن غیر و مستاصل هایقدم با و شدم مسلط خودم به بود بدبختی هر با. شده تموم اتاق هوای کردممی

 بد اتفاق یه منتظر لحظه هر. برداشتم رو سفید پاکت لرزون هایدست با و شدم خم زانوهام روی. رفتم در سمت
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 باز رو کاغذ آرومی به. بود داخلش، شده تا کاهیِ کاغذ یه. ردمک باز رو پاکت در آروم و گفتم اهلل بسم. بودم

 هایلمهک تک تک، قبل از بیشتر برابر صد تعجب با. باشن کردن خالی روم یخ آب سطل یه انگار دفعه یه. کردم

 .گذروندممی نظر از رو نامه

 :بود شده نوشته زیبایی نستعلیق خط با رنگی آبی نویس خود با

 آیم سر به بفرما با، سرایم به بفرما یا»

 آیم من چه آیی تو چه، باشد تو وصل غرضم

 .بود خواهد راهنما بهترین دلت، باشد مهری اگر. نیست الزم نشانی

 ...کن دنبال را دلت ردپای

 .«رساندمی مأوایت به را تو باش مطمئن

 یچیه ولی! نه یا شده نوشته ایدیگه چیزی ببینم تا کردم رو و پشت رو برگه بار چند هادیوونه مثل؟! همین

 ویر زیبای هاینوشته به دقت به دیگه بار یه؟ نوشته رو این کی اصال؟ آخه دهمی معنی چه؟ چی یعنی... نبود

 .کشیدم هانوشته روی دستی و زدم لبخندی اختیاربی. شدم خیره برگه

 باز رو اتاق در عجله با رسید ذهنم به که یچیز با. باشه راهرو توی هم هنوز فرستاده برام رو این که اونی شاید

 یول؛ کنم پیدا چیزی، نشونی، ردی شاید تا دادم تکون راست و چپ به رو سرم بار چند. شدم راهرو وارد و کردم

 اهنمار بهترین دلت، باشد مهری اگر:» کردم نگاه هانوشته به دیگه بار یه. بود ساکت و خالی همیشه مثل راهرو

 «بود خواهد

 هایانت به نگاهم اختیاربی ولی؛ چرا دونمنمی. باشه شاهرخ طرف از نامه این خواستمی دلم. بستم رو هاممچش

 و برداشتم آهسته رو هامقدم. شد کشیده، داشت قرار تعمیر حال در و مرموز اتاق همون که قسمتی اون، راهرو
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 مامت ناشناخته هیجان یه. رفتمی باالتر مقلب ضربان، داشتمبرمی کهقدمی هر با. کردم حرکت سمت اون به

 بر قدم سمت اون به داشتم خاص اشتیاق یه با چون؛ نبود ترس هیجان این منشأ. بود کرده پر رو وجودم

 درش، کردمی قفل رو اون شاهرخ که همیشه خالف بر شدم متوجه که بودم اتاق در قدمی چند تو... داشتممی

 . میشه تابیده بیرون به اتاق داخل از سویی کم نور و بازه نیمه

 ویر رو دستم. بود تاریک کامال اتاق فضای. ایستادم در پشت. رفتم سمت اون به و کشیدم عمیقی نفس

 تا هامچشم بود رومروبه که چیزی دیدن از. شدم اتاق وارد. کردم باز رو در خفیف فشار یه با و گذاشتم دستگیره

 .کنم روشن رو المپ و بزنم رو برق کلید رفت یادم که کردم تعجب قدراون؛ شد گشاد ممکن سایز آخرین

 تابیده هاشمع کوچیک هایشعله از که نوری. "Sorry" بود شد نوشته کوچولو تزئینی هایشمع با اتاق کف

. تمنشس نوشته اون کنار و شدم خم زانو روی. زدم عمیقی لبخند. بود آورده وجود به رو قشنگی فضای. شدمی

 :برگشتم طرفش به صداش با. شدم خیره بهش و برداشتم رو هاشمع از یکی اختیاریب

 ؟بود خواهد راهنما بهترین دلت، باشد مهری اگر گفتم دیدی -

 شبدن از ایسایه شدمی فقط، اتاق نور کم فضای توی. برگشتم طرفش به شمع همون با! شاهرخ؛ بود خودش

 یمهربون لبخند با. شد مشخص شمع سوی کم نور تو اشچهره اون نبالد به و شنیدم رو قدمش صدای. دید رو

 :گفت بهم

 .میای که بودم مطمئن -

 خودش ،زنمنمی حرفی دید وقتی. انداختم پایین خجالت با رو سرم جاش به و نگفتم چیزی و زدم خجولی لبخند

 :گفت دوباره

 ؟جاییاین چرا کنی سوال خواینمی احیاناً -

 :گفت شیطنت با و خندید آروم. دادم تکون راست و چپ به رو رمس و نزدم حرفی
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 بار چند خودم؟ زدیمی گشت اتاق این اطراف و دور مارپل عین روز چند این که نبودی شما یعنی! جالب چه -

 !گرفتم رو مچت

 هک خودم کردن خوش دل برای ولی؛ نه یا دیده اتاق تاریک فضای توی دونستمنمی. کردم نگاهش چپ چپ

 اب دیدم که کردم نگاهش. دیده رو نگاهم این که فهمیدم اشخنده صدای با. برم غره چشم بهش تونستممی

 :گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم سریع. سوزوندمی رو وجودم عمق تا نگاهش. زده ذل بهم عجیبی حالت

 !تاریکه خیلی جااین؟ کنی روشن رو المپ خواینمی -

 :پرسیدم همین برای. یدمنفهم که گفت چیزی لب زیر

 ؟گفتی چیزی -

 .کنی باز رو هاتچشم شد روشن المپ وقتی و ببندی رو هاتچشم خواممی ازت فقط نه -

 !باشه -

 ؟!هانزنی جر -

 !نه -

 بخش لذت خیلی برام داشت کار این که هیجانی. ذاشتنمی دلم، بزنم جر تونستمنمی هم خواستممی اگه حتی

 :گفتم بلند و ستمب رو هامچشم. بود

 .بستم رو هامچشم من خب خیلی -

 هامپلک شد باعث که جوری. شد پخش فضا تو شدیدی نور لحظه یه در. شنیدم رو هاشقدم شدن دور صدای

 :فتگ که شنیدم گوشم کنار رو صداش دفعه یه که بود بسته هامچشم همینطور. بدم فشار هم روی بیشتر رو
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 !کنی باز ور هاتچشم تونیمی حاال -

 وپت اندازه هامچشم و کشیدم هینی بود رومروبه که چیزی دیدن با ولی؛ کردم باز رو هامپلک الی آروم مطیعانه

 .بود ممکن غیر این.شد گرد فوتبال

 سفیدی دست یک اتاق به و چرخیدممی خودم دور مبهوت و مات. نکشم جیغ تا گرفتم دهنم جلوی رو هامدست

 اب که شنید سرم پشت رو صداش. بود زده حلقه هامچشم تو شوق اشک. کردممی نگاه مداشت قرار توش که

 :گفت مهربونی

 ؟داری دوستش -

. کردم اعتقن سری دادن تکون به. بگم چیزی تونستمنمی که بودم زده ذوق قدراون. برگشتم طرفش به لبخند با

 :گفتم بهش رو؟ دونستمی کجا از اون ولی

 ...که فهمیدی کجا از تو ولی -

 اون ویر دستی. رفت داشت قرار پایه روی که رنگی سفید بوم سمت به لبخند با و کنم کامل رو امجمله نذاشت

 :گفت و کشید

 ...داده دست از رو خودش رنگ زندگیت وقته خیلی گفتی بهم خودت شب اون -

 قدم چند با و برگشت طرفم به. کرد حس رو نگاهم سنگینی. شدم خیره اشمردونه و جذاب رخنیم به. اومد یادم

 بدون. شده محترم و عزیز برام قدرچه رومروبه مرد این که دونستمی خدا فقط. رسوند بهم رو خودش بلند

، زدمی موج مهربونی توش که هاییچشم با. شدم خیره هاشچشم انتهایبی دریای به باشه خودم دست اینکه

 :گفت هامچشم به خیره و داد جواب رو نگاهم

 .بدی من به رو افتخار این دارم دوست... بشن زندگیت وارد هارنگ دوباره خوادمی دلم -
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 :خوند زیبایی لحن با و آورد ترنزدیک رو سرش آروم بعد

 ..بساز تو را زندگی -

 ...حرفبی پذیری و سازند که ساز بدان نه

 ...جنگ یعنی زندگی

 ...بجنگ تو

 ...عشق یعنی زندگی

 ...بورز عشق نبدا تو

 وونهج دلم تو بذر یه مثل گفتمی که ایکلمه هر. بودم شده غرق، شدمی جاری زبونش از که کلماتی تک تک تو

 و گیج لحن با و آوردم زبون به رو سوال این دفعه یه، لحظه اون تو چرا دونمنمی. شدمی شکوفا و زدمی

 :پرسیدم سردرگمی

 ؟بورزم عشق و بجنگم؟ چی -

، بود گفته حرفاش آخر که هاییجمله حول اشهمه من ذهن ولی؛ نگفت چیزی و خندید مهربون شاهرخ

 ...«بورز عشق بدان تو... عشق یعنی زندگی... بدی من به رو افتخار این دارم دوست: »چرخیدمی

 کردمی رو فکرش کی. بود گرفته جدیدی بوی و رنگ شاهرخ هایحرف. شد سرازیر قلبم به خوبی حس

 حرف باهام لحن این با االن، لرزوند رو بدنم چهارستون که کشید فریادی چنان برخود اولین تو که اهرخیش

 :گفت بهم دلم تو ندایی. نبود گذشته شاهرخِ، شاهرخ؟ بزنه

 ؟ایگذشته دلیار هم تو؟ دلیار چی تو -
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. بود دهش کمتر و کم اشخانواده و شاهرخ حضور با داشتم که پناهیبی احساس. نبودم گذشته دلیار دیگه من! نه

 ور حس این که بود جااین جالب. کردممی حس رو داشتن گاهتکیه و حمایت طعم داشتم دوباره سال یک از بعد

 از ستر. ترسیدممی هم هنوز، امنیت احساس این کنار در و نداشت من با نسبتی هیچ که داشتم مردی کنار در

 ...بخورم ضربه ارهدوب و باشه جابی اعتمادم اینکه

 ؟خانم کنیمی فکر چی به -

 :گفتم و دادم تکون نفی ینشونه به رو سرم و زدم لبخندی. اومدم بیرون خیال و فکر از شاهرخ صدای با

 !هیچی -

 ؟!مطمئنی -

 !آره -

 .کنمنمی فکر اینطور من ولی -

 :فتمگ خودش مثل و انداختم باال ایشونه. کنه اذیت خوادمی که بود معلوم

 .کنهمی زیبا رو جهان که هاستسلیقه اختالف همین -

 :گفت سابقش لحن حفظ با و کرد ایخنده تک

 !کنه زیبا هم رو من جهان تونهمی اختالف این یعنی پس -

. نمک حس تونستممی خوبی به رو زدمی بیرون صورتم از که گرمایی. شد خیره بهم حرفش این گفتن از بعد

 و بگم بهش شاهرخ جواب در حرفی تا چرخیدنمی زبونم؟! بود کرده تغییر قدراین شاهرخ وزامر چرا دونمنمی

 با هک برگردوندم مخالف جهت به رو سرم نگاهش زیر از فرار برای و نگفتم چیزی. بشکنم رو بینمون سکوت
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 برای شدم وارد ازش من که دری اون؟! بودم نشده قسمت این متوجه تاحاال چرا. شدم مواجه عجیبی یمنظره

 ... اتاق این یعنی؟ بود چی جااین این االن پس، بود اتاق دیگه ضلع یه

 :گفتم شاهرخ به حال همون در و رفتم در سمت به

 ؟چیه این -

 :گفتم هم در هایاخم با و برگشتم. شنیدم رو آرومش یخنده صدای

 ؟گفتم داریخنده چیز -

 :گفت، بود شهالب روی هنوز که عمیقی لبخند همون با

 !دره! دیگه معلومه خب -

 :گفتم و کردم نازکچشمی پشت. کرد ایخنده تک دوباره حرفش این دنبال به

 ؟داره در تا دو اتاق این چرا ولی، دونممی هم خودم که رو این -

 ؟مگه داره عیب -

 .داره وجود در این پشت که چیزیه، مهمه که چیزی اون؛ داره عیب نگفتم -

 رد اون به خودم مثل و بود ایستاده امشونه به شونه که کردم احساس کنارم رو حضورش امّا؛ بودم رد به خیره

 :گفت حالت همون توی و برنداشت در از چشم اون امّا کردم نگاه بهش. بود شده خیره رنگ سفید

 !دره این پشت چی کهفهمیمی خودت روز یه -
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 پشت تتونسمی چیزی هر. بودم ترسیده کم یه بخواین رو راستش. کرد نگام لبخند با و برگشت حرفش این با

 جن و وحر و جسد اتاق این پشت و بود داخلش مدلی این اتاق یه که ترسناکی هافیلم به افتاد یادم. باشه در این

 ...باشه اینجوری اگه خدا وای. داشت وجود... و

 :گفتم، باشه عادی کردممی سعی که لحنی با و دادم قورت رو دهنم بزاق

 ؟ کجاست کلیدش اصال؟ نه؛ نیست تو اون که خطرناکی چیز -

 نگاهم ندلبخ با دیدم، برگشتم طرفش به. نشنیدم شاهرخ جانب از جوابی هیچ ولی؛ کشید طول ایدقیقه دو یکی

 لبخندش نگاهم دیدن با. کردمنمی درک رو نگاهش این دلیل و بودم معذب جوری بد نگاهش زیر. کنهمی

 :گفت و کرد خم طرفم به رو سرش و شد تریقعم

 .بترسی چیزی از خوادنمی، هستم من وقتی تا -

 اب. کنه اذیت رو من تونستنمی چیز هیچ بود اون وقتی تا. دادم تکون هاشحرف تایید ینشونه به رو سرم

! امروز شده هم خنده خوش چه. شدم خیره اشخنده از سرخ صورت به و گرفتم باال رو سرم اشخنده صدای

 لبخند بار یه دقیقه 0 هر و مداوم طور به وقت هیچ عادی حالت در وگرنه زده چیزی یه کنم فکر! خندهمی دلیلبی

 جای به اون ولی؛ "؟چیه" معنی به دادم تکون طرفین به رو سرم! بخنده بخواد اینکه به برسه چه، زدنمی هم

 :گفتم و زمین رو کوبیدم رو پام و منیاورد طاقت هم سر آخر. خندیدمی فقط جواب

 !خندیدمی چی به بگید حداقل خب -

 ؟گرفتی دزد میگم -

 ؟هان -
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 ای .کردم دنبال رو نگاهش رد. کرد اشاره جایی به شیطونش هایچشم با و کرد کنترل رو لبخندش سختی به

 در حدقه از هایچشم با ؟!بودم گرفته رو شاهرخ هایدست کِی من! سرم فرق توی عالم هفت و هفتاد خاک

 یهمه ترس موقع که دلیار بمیری ای. بودم شده خیره بود شده قفل شاهرخ مچ دور که هامدست به اومده

 اون، شاهرخ دفعه یه که کنم باز مچش دور از رو هامدست خواستم عجله با. دیمی باد بر رو آبروت و حیثیت

 :گفت عجیبی لحن با و گذاشت دستم روی رو دستش یکی

 .بشم آزاد بند این از بتونم عمراً، کردی خودت اسیر رو من تو که اینجوری -

؛ بود یقشنگ حس. کنم احساس تونستممی خوبی به رو زدمی بیرون صورتم از که حرارتی. داشت ابهام اشجمله

 ...ولی

 قبع به قدمی دو و مکشید بیرون قدرتمندش دست بین از رو دستم سریع نامحرمه یه اون کهاین یادآوری با

 میقیع نفس صدابی. بود گرفته آتیش صورتم. گذاشتم صورتم روی رو دستم. وایسادم بهش پشت و رفتم

 :گفتم لب زیر و گذاشتم قلبم روی رو دستم. برگرده عادی حالت به قلبم ضربان تا کشیدم

 !آروم؛ باش آروم -

 لرزشش کردن پنهون در سعی که صدایی با. بزنه بیرون و بشکافه رو امسینه قفسه خواستمی دلش انگار نه اما

 :گفتم داشتم

 .میشم اذیت، نامحرمید شما؛ نکنید رو کار این وقت هیچ دیگه -

. شنیدم رو "خودم مال" و "سند" کلمه فقط هاشحرف بین از که شد بلند شاهرخ از ناواضحی و آروم صدایی

 :دمشنی رو صداش، بشم خارج اتاق از اینکه از قبل. تمرف در سمت به. گفته چی بپرسم ازش تا برنگشتم

 !وایسا دلیار -
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 :شنیدم رو اشگرفته صدای. وایساد رومروبه و رسوند بهم رو خودش. برنگشتم ولی؛ وایسادم

 .گفتممی بهت باید پیش وقت خیلی که چیزی. بگم بهت چیزی یه خواممی -

 :گفتمآرومی به. بود پایین سرم

 .شنوممی -

 :گفت دلخوری لحن با و کشید ایآزده نفس اهرخش

 ...خواهـ! کن نگاهم دلیار -

 خواهش ازم بخواد که ذاشتمنمی. بود غرور اوج در همیشه من برای شاهرخ. بگه رو اشجمله یادامه نذاشتم

 :گفتم بالفاصله و گرفتم باال رو سرم. بمونه ارباب و باشه ارباب همیشه باید اون. کنه

 .بگید رو حرفتون -

 :گفت ایکالفه نگاه با شاهرخ

 ...من... من راستش -

  ؟پس کجاست کنید قربونی پام جلو بود قرار که گوسفندهایی اون! I’m comming now؟ کجایین ملت اوی -

 :گفت لب زیر شاهرخ. کردیم نگاه در سمت به دومون هر پریچهر صدای با

 .خونه اومد زلزله این باز -

 قدریاون ذهنم االن ولی؛ بودم خوشحال پری اومدن از همیشه؟ بگه بهم خواستمی چی یعنی .کردم نگاه بهش

 :گفتم شاهرخ به رو. ذاشتنمی باقی پری به کردن فکر برای جایی که بود شده درگیر

 ؟بگید بهم خواستیدمی چی شما -
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 :گفت و زد جونیبی لبخند و برگشت سمتم به حرفم این با

 ...کنیممی صحبت هم با بهش راجع بعدا -

 :گفت خنده با و داد انرژی صداش به

 .نشکونده فریادش صدای با رو خونه هایشیشه کل پریچهر تا بریم بیا -

 تکون موافقت ینشونه به رو سرم و زدم لبخندی. شده پشیمون بزنه خواستمی که حرفی از کردم احساس

 لقف رو اتاق در. وایسادم منتظرش و رفتم بیرون. برم بیرون من اول تا داشت نگه رو اون و کرد باز رو در. دادم

 :گفت و گرفت جلوم کلید یه. برگشت طرفم به و کرد

 !شما برای اتاق این کلید هم این -

 وایساده حرکتبی جاهمون من ولی؛ کرد حرکت هاپله طرف به و نگفت چیزی هم اون. گرفتم ازش حرف بدون

 طرفش به و زدم پیشونیم به محکم. نکردم تشکر ازش که افتاد یادم تازه. کردممی اهنگ دستم تو کلید به و بودم

 .بود رسیده هاپله نزدیک که دویدم

 ؟شاهرخ -

 هچ فهمیدم تازه، شدم مواجه گفتنش " جانم" با وقتی ولی کردم صدا رو شاهرخ جوری چه که نبود حواسم اصال

 :گفتم خجالت با توام لبخند با و رسیدم بهش. کنم برخورد عادی کردم سعی. دادم سوتی

 .ممنونم -

 :گفت مهربونی با و زد لبخندی

 .باشم ممنون تو از باید که منم این -
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 .کشت رو خودش تلفن! خونه اهالی آهای -

 :گفت شاهرخ پری یدوباره فریاد صدای با

 .بدم جواب رو تلفن برم من -

 خوشحالی با و زدم لبخندی! برام بود عزیز قدرچه. رفت پایین هاپله از و کرد رها بهت تو رو من و گفت رو این

 از که هست دختری کدوم. گذروندم رو عمرم لحظات بهترین امروز که کنممی اعتراف. رفتم پایین رو هاپله

 با رو هاپله و بودم غرق خودم دخترونه هایپردازی خیال تو؟ نشه خوشحال داره دوستش که کسی توجهات

 ور پری. بود پیچیده خونه فضای تو پری و شاهرخ بحث و جر و تلفن زنگ صدای. رفتممی پایین یخوشحال

 .وایساده سرش باالی برزخی قیافه با هم شاهرخ، خورهمی پرتقال آب و داده لم مبل روی خیالبی که دیدم

 ؟دینمی جواب چرا، نشستی تلفن دل وَر که تو: شاهرخ

 :گفت بدجنسی لبخند با و خورد رو پرتقالش آب از ایجرعه خیالبی پری

 .ارباب داشتم رو شما بهاری احوال و حال تخریب قصد کن فکر -

 ولی، بره رو از شاید تا بود زده زل پری به همچنان شاهرخ. کرد خندیدن به شروع ریز ریز و گفت رو این

 ول که طهخ پشت کی نیست معلوم. دبو نوبرش دیگه هم تلفن این. زده پا سنگ به سور یه پری که دونستنمی

 سمت هب و دادم تکون تاسف ینشونه به سری. بدن جواب رو تلفن بود بعید که تا دو این از. نیست هم ماجرا کن

 :گفت ایکالفه صدای با که شنیدم رو جون نوشین صدای لحظه همون تو. رفتم تلفن

 !کشت ور خودش! بده جواب یکی؟ دیدنمی جواب رو تلفن اون چرا -

 سمت به داره سروش کمک با و وایساده در آستانه در که دیدم رو جون نوشین و کردم نگاه عمارت ورودی در به

 :شد جمع جون نوشین حرف به هم پری و شاهرخ توجه که کردم بلندی سالم. دارهبرمی قدم ما
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 .دارمبرمی االن جون نوشین سالم -

 :رفت گیرپیغام حالت رو تلفن و شد قطع زنگ، مکرد دراز گوشی طرف به رو دستم که همین

. یرگپیغام حالت رو رفت اشهمه زدم زنگ بار چند! هستم شهین؟ نیستین خونه؟ خوبی جان نوشین سالم -

 دفعات اون. گذاشتم پیام مجبوری، بزنم زنگ دیگه کنمنمی وقت چون امّا؛ بزنم حرف خودت با داشتم دوست

 از و بیاید مهمونی تونیدنمی و دارید کار گفتمی اشهمه خان شاهرخ یا ندادید بجوا یا زدم زنگ که هم قبل

 نوشین گفتم خودم با، باشه مبارکا. شنیدم دختسین از رو پسرت شازده نامزدی خبر راستی. هاحرف این

 .اشخونه بیاره عروس سروصدابی که نیست معرفتبی قدراین

 ممراس شده قرار. ستالله نامزدی و برون بله مراسم هفته آخر، مزاحمت از رضغ. کنممی بهت رو اشگالیه بعداً

 رو قدم. دممی توضیح برات مفصل بعدا حاال. شد یهویی همین واسه، کنیم برگزار هم با ملیکا با رو نامزدیشون

 .فظخداحا برسونید سالم. ببینیمش تا بیاریش نره یادت. دعوته هم گلت عروس راستی، ذاریدمی مونچشم

 وقب صدای تنها. اومدنمی در کسی از صدایی هیچ و بود رفته فرو عجیبی سکوت تو عمارت... بوق... بوق... بوق

 .بودم شده خیره تلفن به مبهوت و مات. شکستمی رو فضا بر حاکم سکوت، تماس قطع

 ؟ خوبه حالتون؟ جان خاله؟ خاله -

 ور جون نوشین بازوی زیر که دیدم و برگشتم سروش طرف هب سرعت با. اومدم خودم به سروش داد صدای با

 هب سرعت با مادرش حال دیدن با شاهرخ. بیفته زمین جون نوشین نذاره که کنهمی تالش و گرفته محکم

 من به رو حال درهمون. کرد حرکت هامبل سمت به و گرفت آغوشش توی رو جون نوشین فوراً. رفت طرفشون

 :گفت و کرد

 .بیار مامان برای قند آب یوانل یه لطفا -
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. مانداخت داخلش قند حبه تا چند و کردم آب پر رو لیوان. رفتم آشپزخونه طرف به عجله با و دادم تکون رو سرم

 نوشین پای پایین. دویدم شاهرخ طرف به بشه یکدست تا lزدمی بهم رو لیوان محتویات قاشق با که طور همون

 مادرش دهان طرف به رو اون و گرفت رو لیوان عجله با شاهرخ. دادم اهرخش دست به رو لیوان و نشستم جون

 .برد

 .بخور این از کم یه بیا مامان؟ مامان: شاهرخ

 :گفتمی و کردمی ناله لب زیر نوشین

 ههم زبون سر رو ما الکی الکی. میره فامیل تو آبرومون؟ کنیم کارچی حاال؟ کرد رو خودش کار باالخره دیدی -

 .انداخت

 :گفتمی آرومی لحن با و کردمی نوازش رو جون نوشین سر شاهرخ

 ؟کنیمی شلوغش قدراین چرا! من مادر نیست چیزی -

 لندب جاش از فنر مثل، شاهرخ حرف شنیدن با، بود کشیده دراز مبل روی حرکتبی موقع اون تا که جون نوشین

 :گفت شاهرخ به عصبی لحن با و شد

 و رفح چه نسترن رفتن سر رفته یادت. شناسیمی رو الظالمین قوم این که تو؟ کنمیم شلوغش قدراین چرا -

 بابات حرمت به اگه خدا خداوندی به! دختسین همین خاطر به هم اون؟ کردن ردیف سرمون پشت هاییحدیث

 .نره یادش عمر آخر تا دیگه که گفتممی چیزی یه، نبود خدابیامرز دایی خان و

 عهدف یک و بوده خاموش هاسال که آتشفشانی مثل جون نوشین ولی؛ داشت مادرش کردن ومآر در سعی شاهرخ

 دیکبو به رو خشم شدت از جون نوشین صورت. دادنمی رو کسی به زدن حرف یاجازه و بود عصبانی، شده فعال

 یتیاهم، بود شده خودم گیرگریبان که بدبختی به که بودم جون نوشین حال نگران قدراین لحظه اون. رفتمی

 .دادمنمی
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 شدو یه میرم من" گفتن با و شد بلند مبل روی از حرفبی و کرد پوفی، نمیشه مادرش حریف دید که شاهرخ

 رفط به شد محو دیدم جلو از وقتی و کردم دنبال هامچشم با رو رفتنش مسیر. رفت اتاقش سمت به "بگیرم

 :تمگف نگرانی با. بود سرد سرد، یخ تیکه دو مثل. مگرفت دستم توی رو هاشدست. برگشتم جون نوشین

 ...راهی یه باالخره؟ کنیدمی اذیت رو خودتون اینقدر چرا؟ کنیدمی چیه کارها این. جون نوشین -

 :گفت و زد زل بهم اشکی هایچشم با و کنم تموم رو امجمله نذاشت

 اگه کننمی شیشه تو رو ما نون و خون. کردم دگیزن باهاشون عمره یه من! شناسینمی رو هااین تو! دخترم نه -

 ...قراره چه از قضیه بفهمن

 ؟خبره چه جااین -

 یکس اولین جون نوشین. کردم نگاه بهش و چرخوندم رو سرم، بود وایساده ورودی در نزدیک که کاوه صدای با

 :گفت بغض با و اومد حرف به که بود

 !بره فنا باد بر آبرمون قراره جوری چه ببین بیا -

 لمب روی رو کیفش و کت. رسوند ما به رو خودش بلند هایقدم با و شد گرد هاشچشم حرف این شنید با کاوه

 :گفت من به رو و ایستاد جون نوشین و من سر باالی و انداخت

 ؟میگه چی جون نوشین؟ دلیار شده چی -

 :گفتم، دمب توضیح براش و بشم بلند زمین روی از خواستممی که حالی در من

 !آخ... فقـ؛ نیست چیزی -

 روی شیرین و سرد مایعی شدن ریخته نهایت در و چیزی به سرم برخورد با چون؛ شد رها تموم نیمه امجمله

 اصال. برگشت صدا منبع طرف به هاسر یهمه چیزی شکستن صدای با. رفت یادم زدن حرف، صورتم و سر
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 باعث و پری دست زیر زدم محکم، بشم بلند خواستم من وقتی و ایستاده سرم باالی پریچهر که نبود حواسم

 که یدد ضرب اینقطه همون دقیقاً آخ. بشه خالی بیچاره منِ سر روی هم محتویاتش و بیفته دستش از لیوان شد

 گرد ایهچشم با همه! کنم گریه یا بخندم دونستمنمی وضعیت اون تو. بود خورده در به محکم پیش ساعت چند

 خیره ،بود افتاده گوشه یه اشتیکه هر که پرتقالی آب لیوان به که حالی در پریچهر. بودن شده خیره بهم شده

 :گفت شوخی به و زد شیطونی لبخند، بود شده

 پرتقالم آب از هم رو من و زد ایشیشه لیوان به رو خودش که کردی هول رو معصوم طفل این قدر این بیا -

 !زرده چندین با هم اون. گذاشت رو خودش خاگ خانم حنا باالخره فقط! جونیم ویکاک نشده هیچی. کرد محروم

 وشر اشانتیون عنوان به روغن وجب یه و پخته برامون تائیس اون که آشی حال به فکری یه بریم شید بلند

 .بکنیم، گذاشته

 کستهش هایتکه کردن عجم به شروع و شد خم لبخند با و داد تکون تاسف ینشونه به سری حرف این دنبال به

 .کرد لیوان شده

 بهش رو. کنم کمکش هاخرده شیشه کردن جمع توی تا زدم زانو پری مثل و شدم خم وضعم و سر همون با من

 :گفتم

 ؟کیه حنا؟ چی چی یعنی خاگ -

 هدفع یه که بودم شده خیره بهش منتظر جور همون هم من. بود زده زل بهم تعجب با که افتاد پری به نگاهم

 که مگفت چی مگه. کردممی نگاهش تعجب با. کرد خندیدن به شروع و نشست سالن کف و داد سر بلندی خنده

 اب همه دیدم تعجب کمال در ولی؛ بگن بهم چیزی هااون شاید که کردم نگاه بقیه به؟! خندهمی جوریاین داره

 .کردیم نگاه پری و من به لبخند با و دبو برداشته زدن غر از دست هم جون نوشین حتی. کننمی نگاهم لبخند

 :گفتم و زدم اششونه به اماشاره انگشت با! نداره تمومی خانم پری خنده اینکه مثل! خیر نه
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 غلت زمین رو داری جوریاین که داشت خنده حرفم کجای بگو بهم، شد تموم اتخنده اگه! خانم آهای -

 ؟زنیمی

 با و زد امشونه روی بار چند، لرزیدمی خنده خاطر به که هاییدست با و کرد کنترل رو اشخنده سختی به پری

 :گفت مرتعشی صدای

 ...گفتی باحال... خیلی! دلیار وای -

 نهمی واسه؛ بود خورده ایشیشه لیوان به محکم پریچهر این سر، من جای به کنم فکر. کردم نگاهش چپ چپ

 .گفتمی پال و پرت

 : گفت و خورد رو اشخنده امجدی دید وقتی

 این اسم اشهمه هاکارتون تو دیدی. بود خانم دختسین همون منظورم هم خانوم حنا! مرغ تخم یعنی خاگ -

 ؟کنم معنی برات هم رو تائیس خوایمی... و خانوم حنا، حنایی ذارنمی رو هامرغ

 عدب که! میشه این خاگ یمعن دونستمنمی که من؟ چیه من تقصیر خب. گرفت امخنده خودم پرتی حواس از

 .بدم ربطش خانم حنا به بخوام

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت. ننداختم تا و تک از رو خودم

 .دونممی دیگه رو این خیر نه -

 .بزنن چشمت نبوغ همه این با ترسممی؛ دخترم کن دود اسپند خودت واسه ماشاءاهلل -

 پری طرف به رو دستم و شدم بلند. نبود بازی مسخره و ردنک کَل کَل وقت االن. ندم رو جوابش دادم ترجیح

 تا ودب کافی کوچیک اتفاق همین انگار. انداختم بقیه به نگاهی. شد بلند و گرفت رو دستم هم پری. کردم دراز
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 یه حداقل من شدن مصدوم که روشکر خدا. بشه مساعد کمی اوضاع و بیان بیرون زااسترس جو اون از همه

 .شتدا ایفایده

 همون ارهدوب فهمیدنمی اگه چون؛ ببرم سرم طرف به رو دستم نداشتم جرئت. کردمی درد خیلی پیشونیم گوشه

 .شدمی کاسه همون و آش

 .نکنه پیدا بیرونی نمود، دارم که دردی وقت یه تا دادم فشار هم روی محکم رو هاملب ناچار به

 :گفت لبخند با و نشست مبل روی کاوه

 ؟اردلی خوبی -

 :گفتم و زدم اجباری لبخند

 .خوبم آره -

 :گفت جون نوشین به رو و شد جدی اشقیافه کاوه

 .رسید بهشون خبر باالخره پس -

 :گفت و رفت هم تو هاشاخم، بود اومده یادش انگار دوباره که جون نوشین

 کل رفتمی فوری، شدمی چیزی یه تا، کردیممی بازی وقتی. بود جوری همین بچگیش همون از دختسین -

 .کردمی خبر رو هاتربزرگ

 :داد ادامه و زد تلخی لبخند

 .کردمی درست رو دختسین هایخرابکاری خان اردالن همیشه -

 .بود شده غرق خاطراتش توی انگار. زد محوی لبخند و شد خیره اینقطه به حرف این گفتن با
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 :گفت بلند صدای با آشپزخونه داخل از بندازه زباله سطل داخل رو هاخرده شیشه بود رفته که پری

 ؟بازی هم شیر دم با! بازی بازی. دهمی باد بر رو خودش سر آخرش دختسین این -

 :گفت خنده با، کردمی خشک لباسش با رو هاشدست که حالی در و شد ترنزدیک صداش

 .شیره زیادی که شاهرخ مثل یکی هم اون -

 :گفت و انداخت پری به نگاهی گرمؤاخذه جون نوشین

 ؟نکن خشک رو هاتدست لباست با نگفتم دفعه صد -

 .ناآشناست حوله واژه با کال بشر این. بدوزیم حوله براش هاشلباس طرف دو باید جان خاله -

 و انداخت جون نوشین به نگاهی مظلومانه هم بعد آورد در بود زده رو حرف این که سروش برای رو زبونش پری

 :گفت

 !داره وجود هم من کردن خشک دست از ترمهم موضوع ولی؛ نمیشه تکرار دیگه خاله بخشیدب -

 :داد ادامه و انداخت نفر یه مبل روی رو خودش حرف این با

 ؟کنیم کارچی باید حاال -

 :گفت و کشید پوفی کالفه نوشین

 .نداره کشش اصال مغزم. واهلل دونمنمی -

 :گفت حالت همون در و دخارونمی رو اشچونه متفکر سروش

 .کرد بازی نقش بشه شاید -
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 :گفت و شد خم جلو به کاوه

 ؟چی یعنی -

 :داد تکیه مبل پشتی به و انداخت پاش یکی اون روی رو راستش پای سروش

 هم بعدش برای، بشه تموم مهمونی این قضیه تا کنن بازی رو نامزد تا دو نقش توننمی شاهرخ و خانم دلیار -

 .کنیمیم فکری یه

 :گفت و گرفت ضرب مبل دسته روی هاشانگشت با کاوه

 .نداریم هم کردن بازی فیلم به احتیاجی دیگه جوریاین؟ خورده بهم نامزدی نگیم اصال چرا -

 :گفت و اومد حرف به جون نوشین

. کنیم ونپنه ور معصوم طفل این تونیمنمی عمر آخر تا که ما. ماست پیش دلیار. جوریاین که نمیشه پسرم نه -

، خورده مبه نامزدیشون که بگیم اگه حتی، دید رو دلیار یکی و اومدیم. مونهنمی ابر پشت همیشه که ماه درثانی

 ؟کنهمی زندگی جااین چرا پس خورده بهم اگه گننمی

 :گفت و داد تکون تفهیم نشونه به سری کاوه

 .باشماست حق؛ عمو زن درسته -

 :گفت سروش

 ؟کنن بازی نقش که فقیدموا یعنی پس -

 : اومدم حرف به، بودم ساکت موقع اون تا که من
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... نم که بگیرید نظر در هم رو این ولی؛ میونه در شما آبروی پای و اومده پیش بدی وضعیت دونممی راستش -

 ...کنیم بازی رو نامزد تا دو نقش تونیمنمی...شاهرخه آقا و من منظورم یعنی

 ؟!کجاست مشکلش؟! چرا -

 هایانگشت با کردم شروع همیشه عادت طبق؟ گفتممی چی آخه. بدم رو سروش جواب جوری چه دونستمنمی

 :برسونم بهشون رو منظورم تا بچینم هم کنار رو کلمات ترینمناسب کردم سعی. کردن بازی دستم

 ...بگم جوری چه...آخه... باشه داشته وجود امکانش کنمنمی فکر... ببینید خب -

 :گفت وهکا

 .ذاریممی احترام نظرت به ما. بگو ترس بدون رو کنهمی اذیتت چی هر! دلیار باش راحت -

 :کردم ادا رو کلمات آروم آروم و کشیدم عمیقی نفس. داشتم دوست رو حمایتش. زدم کاوه به لبخندی

 هی توی ممکنه هم باز ،کنیم بازی نقش بخوایم که هم چقدر هر. هستیم نامحرم دیگه هم به شاهرخ آقا و من -

 ...بگم جوری چه...که بگیریم قرار موقعیتی

 :گفت لبخند با کاوه که انداختم جمع به نگاهی مستاصل

 ...خواهری شدم متوجه؛ بدی ادامه خوادنمی -

 و کشیدم ایآسوده نفس. شد راحت خیالم. کرد بسته و باز تایید نشونه به رو هاشچشم حرف این دنبال به

 :گفتم

 .هستیم عذاب تو ما یهمه اینجوری. نیست مناسب حل راه این میگم که همینه برای -

 :گفت و زد بهم محکم رو هاشدست دفعه یه پری
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 !یافتم -

 : گفتم بهش رو. برگشت طرفش به هاسر یهمه

 ؟رو چی -

 : گفت شیطونی لبخند با و گردوند جمع بین رو نگاهش، من به توجه بدون پری

 هم بعدش، بشه کَنده سرمون از فامیل هایحرف شر تا کنن نامزد هم با توافقی توننمی هرخشا و دلیار -

 .بشن جدا همدیگه از توننمی

 ؟!چی -

 :گفت خورده گره ابروهای با کاوه. کرد نگاه بهش تعجب با و شد ساکت پری، کاوه بلند صدای با

 امالک و ملک خوانمی مگه. زنیمی حرف جورینای داری دفعه هر تو که نیست بردار شوخی مسئله این پری -

 ؟باشه توافقی که کنن معامله

 :داد ادامه و شد غمگین لحنش

 بنا ازدواج کلمه با رو دروغ یه اساس بخوایم که هاستحرف این از ترمقدس و تربزرگ خیلی عشق و ازدواج -

 !خودت برای دار نگه رو هاتایده این. کنیم

 :گفتم حرص با و گرفتم رو حرفش یدنباله، کاوه از پشتیبانی برای هم من

 هآبکی و لوس هایرمان این مثل هم واقعی زندگی کرده فکر. گرفتتش زیادی عاشقانه هایرمان جو خانم پری -

 یدلخوش فقط خیال و خواب با زندگی. بشن هم عاشق بعد کنن ازدواج هم با شونمنافع برای بیان طرف دو که

 .دادنه الکی
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 یوقت ولی؟ بشیم عاشق بعد و کنیم ازدواج توافقی کردم فکر چرا اصال. زدم رو حرف این چرا دونمنمی یقدق

 :گفت بدجنسی با پری. کردم بلغور چی فهمیدم دیدم رو پری شیطانی لبخند و مرموز هایچشم

 به چه ور تو. داره فرق هم با آسمون تا زمین تا دو شما دنیای اصال! نشید عاشق؟ بشید عاشق که گفت کی حاال -

 ؟احساسبی هرکول اون

 .شد نصیبش سروش وحشتناک اخم و کاوه غره چشم که کرد ریزی یخنده حرف این دنبال به

 قلبم توی احساسی شاهرخ به نسبت من؟ احساسبی بگه شاهرخ به اومدمی دلش جوری چه. شدم دلخور

 نمود ساسماح که بود بهتر، دونستمنمی اون احساسات از چیهی وقتی ولی؛ بود انکار قابل غیر مسئله این. داشتم

 هک کسی با ازدواج از که کیه. کردنمی رد رو پیشنهاد این، بود ایدیگه هرکس اگه شاید. نکنه پیدا بیرونی

 ؟بگذره داره دوستش

 ...وقت اون، داشت دوست رو من هم شاهرخ اگه شاید. باشه اینجوری زندگیم خواستمنمی من ولی

 ؟پری میگی چی من سر پشت -

 با ایسرمه تیشرت. شد کشیده پله راه سمت به نگاهم و اومدم بیرون خیال و فکر از شاهرخ صدای شنیدن با

. بود هشد خوشتیپ حد از زیاد. بوده حمام که کردمی مشخص موهاش تمیزی و براقی. بود پوشیده مشکی شلوار

 با هک شنیدم رو پری صدای! بودم شده پررو چه. کشیدم خجالت .انداختم پایین رو سرم و برداشتم ازش چشم

 :گفت خنده

 بر الوهع فهمیدم االن البته. شهنمی زنت هم برفی سفید جادوگر، نکنی درست رو اخالقت اگه گفتممی داشتم -

 !حمامی تو عمرت نصف؟ کنه ازدواج تو با میاد دختری کدوم! هستی هم مرغابی اخالقت

 :گفت ریلکس خیلی هم شاهرخ
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 و دمیا کنار من رفتارهای و هااخالق یهمه با باشم داشته دوستش هم من و باشه داشته دوست رو من که اونی -

 .کنهمی قبول هستم که جوری همین رو من

 تیسخ به. گرفت بغضم ولی چرا دونمنمی؟ داره دوست رو کسی شاهرخ یعنی؟! چی یعنی. شد جوری یه دلم ته

 :گفت و کشید سوتی پری. بدم گوش بقیه حرف به و بمونم ساکت دادم ترجیح و دادم رتقو رو دهنم آب

 ؟ارباب بودی بلد هم هاحرف این از؟ بابا نه! اوهو -

 :گفت و کرد نگاه شاهرخ به متعجب هم جون نوشین

 ؟خبریه نکنه ببینم؟ چی یعنی هاحرف این جان مادر -

 :گفت حرص با پری. شد فشرده قلبم و شنیدم رو اشخنده صدای

 !ببینم بگو سریع تند زود. نده تحویلمون ژکوند لبخند! مرض -

 :گفت و کرد پری به رو جذابی لبخند با شاهرخ

 ؟بگم چی دیگه من؛ فهمیدید که خودتون -

 :گفت تعجب با پریچهر

 ؟نیفتیم گیر مخمصه این توی تا نگفتی ترزود چرا داشتی دوست رو کسی اگه تو ببینم؟ جدی -

 :گفت عجیبی لحن با شاهرخ

 .نبود جور شرایطش موقع اون -

 :گفت بود قبل از بیشتر برابر صد که تعجبی با پری

 ؟دهش اکی عالیجناب واسه شرایط؛ کرده مجلس نقل رو ما برداشته دختسین این که االن یعنی! الخالق جلل -
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 ستدو رو یکی شاهرخ واقعا پس. کردنمی فرو لبمق تو خنجر انگار، شدمی جاری بقیه زبون از که ایکلمه هر با

 خفگی احساس. نداشتم رو داره دوست رو یکی که بشنوم زبونش از و بمونم جااون اینکه تحمل. داشت

 آب نلیوا که بود رفته یادم کامال! اوه. شدم صورتم چسبناکی متوجه که کشیدم صورتم به دستی. کردممی

 این ختل واقعیت این از کردن فرار برای راه بهترین! خوبیه بهونه همین! خودشه. بود شده خالی روم پری پرتقال

 یپر صدای با ولی؛ برم که کردم گرد عقب حرف بدون، بود پایین سرم که جور همون. بشم دور جااون از که بود

 :شدم متوقف

 !شده جالب قضیه تازه بمون؟ میری کجا داری دلیار -

.« سوزونهمی رو وجودم ذره ذره داره، جالبه تو برای که ایمسئله اون: »بگم و بزنم فریاد خواستمی دلم

 :گفتم اجباری لبخند با جاش به و موندم امّاساکت

 .چسبناکه صورتم هم و شده کثیف لباسم هم. بگیرم دوش برم خواممی -

 :گفت شاهرخ دفعه این که برم خواستم و گفتم رو این

 ...نشد دب من برای هم خیلی اتفاقاً -

 نم حضور در اشعالقه مورد دختر به راجع خواستنمی دلش که بود ناراحت حضورم از قدراین یعنی؛ گرفت دلم

 ... که برم اومدم. دادم فرو سختی به رو بغضم؟ بزنه حرف

 . کرد ترراحت من برای رو کار دختسین خاله -

 ردنک نگاه تاب. گرفت قرار هامچشم جلوی اهرخش قامت و شد کشیده دستم ناگهان که برداشتم ایدیگه قدم

 ایینپ هامچشم از و بشکنه تا بود تلنگر یه منتظر و بود کرده خوش جا گلوم تو بدی بغض. نداشتم رو بهش

 :گفت و کرد نگاهم مهربونی لبخند با که دیدم رو شاهرخ. بریزه
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 مکردنمی پیدا رو این شهامت وقت هیچ شاید ،افتادنمی امروز اتفاق اگه چون؛ ممنونم دختسین خاله از من -

 .بگم، دارم دوستش عاشقانه که کسی به رو قلبیم احساس که

 و بود قلبم تو که حسی این به لعنت! دختسین به لعنت؟ داشت براش سودی چه؟ دادمی عذابم قدراین چرا

 ...که دختری اون به لعنت. کردمی اذیتم قدراین

، شدمی ناراحت اون اگه چون؛ بخوام بد داره دوست رو اون شاهرخ کسی برای تونستمنمی... تونستمنمی نه

 بین از تا دادم حرکت رو دستم. ببینم ناراحت رو شاهرخ که خواستنمی دلم من و بود ناراحت هم شاهرخ

 :گفت و گرفتش ترمحکم که کنم پیدا رهایی هاشدست

 ؟کجا -

 :گفتم آرومی صدای با. نبینه رو بود شده جمع هامچشم تو هک اشکی برق تا انداختم پایین رو سرم

 ...برم خواممی که گفتم -

 :گفت و کنم کامل رو امجمله نذاشت

 ؟!کیه دارم عالقه بهش من که کسی بدونی خواینمی یعنی -

 :گفتم، داشت محسوسی نا لرزش که صدایی با. گرفتمی رو جونم ذره ذره داشت! خیلی! بود نامرد خیلی

 .بشید خوشبخت، باشه مبارکتون -

 :گفت نشینی دل صدای با

 ؟باشه مبارکم پس -

 !بله -
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 :گفت و کرد آرومی یخنده

 !خانوم باشه مبارک هم شما به -

 هک رو نگاهم. شدمی دیده رنگش آبی هایچشم تو عجیبی برق. شدم خیره بهش و آورم باال رو سرم تعجب با

 :گفت و کرد همه به رو و زد لبخندی دید

 عنیم مثل وقته خیلی که دونهنمی هم خودش حتی. دل مونس میشه اسمش معنی، دارم دوستش من که کسی -

 ...شده من قلب همدم اسمش

 هشمار به هامنفس. شده منجمد هامرگ توی خون کردممی احساس. بود گرفته فرا رو جا همه سنگینی سکوت

 و گذروند نظر از رو همه متعجب هایچشم. گردوند خانواده ضایاع تک تک روی رو نگاهش شاهرخ. بود افتاده

 :گفت دلنشینی صدای با و گذروند نظر از رو صورتم اجزای تک تک. کرد توقف من صورت روی نگاهش آخر در

 ؟!من دل مونس کنیمی ازدواج من با -

 همه. تمبفرس بیرون رو بازدمم وامبخ که نداشتم رو این توان حتی. افتاد کار از قلبم کردم احساس لحظه یه برای

، بود معطوفش که ایخیره هاینگاه تمامی از فارغ اون و بودن شده خیره شاهرخ به تعجب با، سکوت و بهت در

 اشهچشم گرمای. شدم خیره رنگش آبی هایچشم به و گرفتم باال رو سرم لحظه یه برای. کردمی نگاه من به

 یخوب گواه زدمی بیرون صورتم از که حرارتی. کردمی ذوبم نگاهش توی حس. ردآو در لرزه به رو وجودم بند بند

 کوتس. سوختمی آتیش کوره یه مثل؛ گذاشتم صورتم روی رو دستم ناخواسته. بود صورتم شدن سرخ برای

 اب که مدوخت کاوه سمت به رو نگاهم. شد بلند نفر یه زدن دست صدای دقیقه 3-3 از بعد. بود آورعذاب خیلی بقیه

 . زدمی دست برامون آروم آروم، بود نوسان در شاهرخ و من بین که نگاهی و هاشلب روی مهربون لبخند یه

 نه. بودم سردرگم... من امّا؛ کردن زدن دست به شروع و اومدن در بهت حالت اون از بقیه کاوه کار این با انگار

 ...بشه اینجوری که خواستمنمی... نبود درست اینجوری... تونستمنمی
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. مکشید بیرون شاهرخ دست تو از محکم رو دستم و شد اشک از پر هامچشم که شد چی نفهمیدم لحظه یه تو

 نهمو. دوختم بهش رو اشکیم هایچشم. رفتم عقب قدم دو که بیاد جلو خواست. کرد متعجب کار این از شاهرخ

 نگاه نم رفتار این به متعجب هم بقیه. نکنم هق قه تا گرفتم دهنم جلوی رو دستم، رفتممی عقب عقب که طور

 تونس به محکم امشونه دفعه یه و ندیدم رو بود سرم پشت که ستونی، رفتممی راه عقب عقب چون؛ کردنمی

 و متعجب و گذاشت جلو به قدمی نگران دیدنم با شاهرخ. نبود مهم برام ولی، کردم احساس رو بدی درد. خورد

 :زد صدا رو اسمم ناراحت

 ؟!دلیار -

 هاپله طرف به، زدمی صدا رو اسمم اینکه به توجه بدون و کردم پشت بهش. دادم تکون طرفین به رو سرم

 .رسوندم اتاقم به رو خودم و دویدم

 دمدا تکیه اتاق در به جا همون. نداشت رو وزنم تحمل دیگه هامزانو. دادم تکیه بهش و بستم محکم رو اتاق در

 من شاهرخ واقعا یعنی؛ شدنمی باورم. ریختنمی پایین هامچشم از مهابابی هاماشک. خوردم سر زمین روی و

 میون! خدایا! همه جلوی هم اون؟! آورد زبون به رو چیزی همچین شاهرخ دفعه یه که شد چی؟! داشت دوست رو

 شدمی باعث، داشت من زندگی که تلخی حقیقت. داشت دووم ثانیه چند فقط شوق این امّا؛ زدم لبخندی گریه

 رو جوابش من ولی؛ گفت بهم رو قلبیش احساس شاهرخ. باشه حباب یک عمر کوتاهی به هامخوشی عمر که

 باال هاپله از که وقتی رو نگاهش تو رنجش هم هنوز. کردم دارخدشه رو احساسش کردنم فرار با. ندادم

 عذاب و خیال آسودگی، بود غم و خوشحالی نبی ما چیزی هاماشک دلیل. هست هامچشم جلوی، اومدممی

 اگه. گفت احساسش از و دونستنمی...دونستنمی هیچی شاهرخ. کردمی اذیت رو من موضوع همین و... وجدان

 ییبال هیچ ذاشتمنمی من..! نه؟! چی اومدمی سرش بالیی و موندممی کنارش در اگه؟! چی فهمیدمی رو حقیقت

 !؟شاهرخم! بیاد شاهرخم سر

 ؟تپیدیم شاهرخ اسم به قلبم هرکوبش که بود این از غیر مگر. گذاشتم قلبم روی رو دستم و زدم تلخی لبخند
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 :گفتم و گرفتم باال رو سرم

 کمکم !خدا کن کمکم. بیاد شاهرخ سر بالیی هیچ نذار فقط؛ بدونم هم خوامنمی؟! چیه حکمتت دونمنمی خدایا -

 .کن محافظت من عشق از خودت!کن

 صدای، شدم بلند زمین روی از که همین و کردم گاهمتکیه رو هامدست. کردم پاک رو صورتم هایاشک دست اب

 تپش شاهرخ که کردممی حس ولی؛ چرا دونمنمی. بود رسیده خودش اوج به قلبم ضربان. رسید گوشم به در

، یقهدق دو یکی از بعد. بخوره کمح من احساس و بیاد حرف به شخص اون خود تا کردم صبر و نگفتم چیزی. دره

 رد آزردگی که لحنی با. بود شاهرخ خود! آره. اومد حرف به خودش، نیستم دادن جواب به حاضر من دید که وقتی

 :گفت، بود مشخص کامال کالمش

 .جایی یه بریم هم با خواممی. باش آماده دیگه ساعت نیم تا لطفاً -

 لب زیر. فرستادم بیرون صدا با رو نفسم. شدمی کمتر لحظه به ظهلح هاشقدم صدای هم بعد و گفت رو همین

 :کردم زمزمه رو اشجمله

 !هم با -

 .نیست آدمی همچین شاهرخ! نه... وقت یه اگه. کردم ناراحتش من ولی؟ رفتممی باید؟ داشت کارمچی یعنی

 ؟ببره کجا رو من خوادمی یعنی خدایا

 مقصد هن ولی؛ برم جایی شاهرخ با خواستممی که بود باری اولین این. بودم کرده گیر نرفتن و رفتن راهی دو بین

 دلم ته هم هنوز، داشتم شاهرخ به که اعتمادی وجود با! کار این از شاهرخ هدف نه بود مشخص رفتنمون

 ازهت. مبرد صورتم طرف به رو دستم و کشیدم آهی. شد پیروز منطقم به دلم همیشه مثل کار آخر در. ترسیدممی

 رفتهگ امخنده. کردم تمیز پرتغال آب از رو صورتم و سر و شدم حمام وارد. نشستم رو صورتم هنوز که افتاد یادم

 ...بودکه خواسته من از وضعیتی چه تو شاهرخ و بودم وضعیتی چه تو من. بود
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 رو درش. رفتم دیواری کمد سمت به و اومدم بیرون حمام از. بشن داغ هامگونه شدمی باعث هم فکرش حتی

. بودم نرفته بیرون عمارت از دیگه، رفتم کاوه و پری با که رفتنی خرید اون از بعد. شد بلند نهادم از آه. کردم باز

 چادر بریم هم با که داد قول بهم شاهرخ که وقتی به افتاد یادم؟ کردممی کارچی حاال. بودم نخریده هم چادر

 .نبود من برای خریدن چادر، رفتن بیرون برای االنش یلدل مطمئناً. زدم تلخی لبخند. بخریم

 اون ینب از دقیقه چند از بعد باالخره. بود سخت برام رفتن بیرون چادر بدون. کردم هالباس به نگاهی مستاصل

 گشاد تَرک دلم پایین به کمر از بودو زانوم زیر تا بلندیش. کنم پیدا رنگ کرم بلند مانتو یه تونستم، مانتو همه

. انداختم تخت روی و آوردم بیرون تیره ایسرمه کتون شلوار همراه به رو اون و زدم رضایتمندی لبخند. شدمی

 .گذاشتم کناری رو اون و برداشتم هم سوخته ایقهوه چرم کفش جفت یه. برداشتم هم تریروشن کرم شال

. افتاد ونیمپیش گوشه کبودی به چشمم. نمک سرم رو شالم تا ایستادم آیینه جلوی، شلوار و مانتو پوشیدن بعداز

 یه رشآخ. شدم شالم کردن مرتب مشغول و فرستادم بیرون حرص پر رو نفسم. بود شده قبل از ترتیره رنگش

 :گفت درونم از ندایی. بود شب 33335. انداختم ساعت به نگاهی! اوف. بود معلوم کبودی از تیکه

 ؟درستیه کار نظرت به شاهرخ با هم اون رفتن بیرون موقع این -

 همب رو کاری هیچ اجازه و بود گرفته دست در رو عقلم افسار دلم ولی؛ نبود درستی کار که دونستممی هم خودم

 رو ودمخ آرامش کردممی سعی دستم هایمفصل شکوندن با. شدم شاهرخ منتظر و نشستم تخت یلبه. دادنمی

 تو در شدن کوبیده صدای بعد دقیقه 0 چون؛ نکشید طول زیاد انتظارم. نداشت ایفایده ولی، بیارم دست به

 .انداخت طنین اتاق فضای

 جورایی یه. برم در جلو که کشیدنمی پاهام. دادم دست از رو شاهرخ با شدن روروبه شهامت لحظه یه تو انگار

 لیو بود پایین سرم. کردم بازش و چرخوندم رو اتاق در دستگیره لرزون هاییدست با. کشیدممی خجالت ازش

 چشم تو چشم برای تمایلی هیچ و بودم انداخته پایین رو نگاهم مصرانه. کردممی حس کامالً رو نگاهش سنگینی

 :گفت آرومی صدای با. نزدم دم و شنیدم رو مانندش آه نفس صدای. نداشتم شاهرخ با شدن
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 !شدی خانوم چه -

 :گفت و اومد حرف به خودش دوباره. نگفتم چیزی و بردم ترپایین رو سرم خجالت از

 ؟کنی نگاهم میشه -

 و گرفتم باال رو سرم آروم. خورد بهم خودم از حالم که گفت ایخسته و آزرده لحن با رو جمله این قدریاون

 رو اهمنگ. نداشتم رو هاشچشم به کردن نگاه تاب. بست نقش هاشلب روی دلنشینی لبخند. شدم خیره بهش

 تو هم هنوز که افتاد سریع امشب اتفاق قدریاون. دوختم چشم لباسش هاشدکمه به و مگرفت هاشچشم از

 با. دمب تغییر رو بودیم داخلش که موقعیتی که دادم ترجیح. بکنم باید رفتاری چه دونستمنمی و بودم شوک

 :گفتم شنیدمشمی سختی به خودم که آرومی صدای

 ...خوایدمی شما -

 ؟دلیار شده چی سرت -

 ودیکب به شده گرد هاییچشم با. شدم خیره، بود گفته بلندی صدای با رو جمله این که شاهرخ به تعجب با

 و دش هامچشم معطوف کبودی اون از نگرانش نگاه. داشتبرنمی ازش چشم و بود شده خیره پیشونیم یگوشه

 :گفت

 ؟خوبی -

. شد متوقف راه میونه دستش. رفتم عقب قدم یه که کرد دراز پیشونیم سمت به رو دستش حرف این دنبال به

 .برد بدنش کنار کردو مشت رو دستش. داد فشار روی محکم رو هاشچشم

 .اومد سرت بال این جوری چه بگو بهم حداقل: شاهرخ

 :گفتم آرومی صدای با
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 !در به خوردم نبود حواسم عصر -

 :گفت و اومد حرف به دوباره شاهرخ اینکه تا شد برقرار بینمون سکوت ثانیه چند

 ؟خوبی االن -

 :داد ادامه و زد لبخندی. کردم قناعت سری دادن تکون به و نگفتم چیزی

 ؟بیمارستان بریم خوایمی -

 :گفتم آروم

 .شده کبود کم یه فقط خوبم نه -

 :گفت و داد بیرون حرص پر رو نفسش

 .آوردی خودت سر بالیی چه ببین آخه -

 :گفتم و کردم بهش رو ولی چرا دونمنمی. اشتمند زدن برای حرفی، نگفتم چیزی

 !ببخشید -

 دز مهربونی لبخند که کرد برداشت چی رو حرفم این منظور دونمنمی. کردم عذرخواهی ازش چرا نفهمیدم اصال

 :گفت کردو دراز پله راه طرف به رو دستش و

 !پا گریز بانوی بریم بیا -

 :گفت لب زیر که شنیدم رو آرومش صدای امّا؛ کردم حرکت خودش از جلوتر

 !هاچشم این از امان -
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 ایدوباره لبخند. کردم احساس کنارم رو حضورش. نشنیدم رو حرفش که کردم تظاهر امّا؛ زدم پنهونی لبخند

 که چیزی. کردیم حرکت اصلی در سمت به هم دوشادوش ایکلمه گفتن بدون. کرد حرکت به شروع و زد بهم

. جون نوشین نه، کاوه نه، پری نه. نبود کس هیچ از خبری هیچ. بود عمارت بر کمحا سکوت، بود عجیب برام

 مندعالقه من مثل آواره دختر یه به پسرش اینکه از جون نوشین نکنه؟ باشن شده ناراحت نکنه؟ بودن کجا یعنی

 خودم هب شاهرخ صدای با. رفتن کجا بقیه که بود این مشغول ذهنم پارکینگ تا عمارت مسیر کل؟ ناراحته شده

 .شده خیره بهم منتظر و داشته نگه رو ماشین در که دیدم و گرفتم باال رو سرم. اومدم

 !خانوم بفرمایید: شاهرخ

. شد سوار و زد دور رو ماشین، من سمت در بستن از بعد هم شاهرخ خود. شدم سوار و کردم تشکری لب زیر

 و آروم ماشین. شدیم خارج عمارت از و کرد باز ریموت با رو باغ در. شد خارج پارکینگ از و کرد روشن رو ماشین

 یرهمنظ به و برگردوندم شیشه طرف به رو سرم. شدممی ماشینش سوار که بود بار اولین. کردمی حرکت نرم

 . کردمی رانندگی فقط و زدنمی حرفی هم شاهرخ. شدم خیره بیرون

 چرا .بود کرده باریدن هوای دلم هم من. داشتیم پیش در ارونب یه مطمئناً. شدم خیره ابر از پوشیده آسمون به

 خر نیم به کوتاهی نگاه و برگشتم؟ بود کرده سکوت، زدمی حرف باید که االن چرا؟ گفتنمی چیزی شاهرخ

 به شصورت از نگاهم. کردمی رانندگی جدیت با و بود نشونده چهره به کمرنگی اخم معمول طبق. انداختم جذابش

 تدس آرنج و بود داشته نگه رو فرمون دست یه با. کرد پیدا سوق، اشکشیده هایانگشت و تنومند هایدست

 داشت تن به که لباسی متوجه تازه. بود کرده فرو موهاش توی رو دستش و داده تیکه پنجره به رو اشدیگه

 ساعت. بود زده باال آرنج تا ور آستیناش که رنگ ایقهوه دوزی نوار و یقه با رنگ کرم یمردونه بلوز یه. شدم

 ناو جای خواست دلم لحظه یه برای فقط... لحظه یه برای. بود بسته دستش به ایقهوه چرم بند با شیکی

 زیر و دز فرمون به محکمی نسبتا یضربه که دیدم اون دنبال به. شنیدم رو اشکالفه نفس صدای. باشم ساعت

 ...بشنوم وقت هیچ نبود قرار شاید که گفت چیزی لب
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 ...دختر نده عذابم جوریاین... نکن کشم زجر نگاهت این با: شاهرخ

 تمداش من. زد حلقه هامچشم تو اشک... شد کشیده آتیش به وجودم و شنیدم... گرفت رنگ هامگونه و شنیدم

 .شدم خیره ماشین گرفته بخار شیشه به و گرفتم شاهرخ از رو نمناکم هایچشم! کردممی اذیت رو شاهرخ

 :شنیدم رو لرزونش و گرفته صدای

 ...حاال اما؛ باشه هاتچشم مهمون اشکی دیگه نذارم بودم داده قول خودم خدای به -

 :داد ادامه و کرد تلخی خنده

 ...بستم خدا با که شدم عهدی شکستن باعث خودم -

 وت، زد فرمون به که ایدیگه محکم مشت صدای. چکید هامگونه روی اشکی قطرات. کردمی امخفه داشت بغض

 :انداخت طنین ماشین ساکت فضای

 !شدم تو ناراحتی باعث که من به لعنت! من به لعنت -

 باعث من: » بگم و کنم پهنون هاشدست امنِ حصارِ تو رو خودم خواستمی دلم. گرفتم دهنم جلو رو دستم

 یعنی... آرامش یعنی وجودت، تو... هااون کشیدن زجر با مساویه، عزیزهام کنار بودن که منم. ام تو ناراحتی

 کج شیشه سمت به کامالً رو سرم، کلمات این تمام جای به امّا...« کنهمی دور من از رو خطری هر که مأوایی

 :گفتم وارزمزمه و کردم ردیف هم کنار رو کلمات، جوشیدمی قلبم از که احساسی با و کردم

 . تویی کنهمی معنابی برام رو ناراحتی که کسی تنها چون؛ کنی ناراحت رو من تونینمی تو -

 این با و کنه خوری خود نداشتم دوست! منه ناراحتی باعث کنه فکر نداشتم دوست فقط! نه یا شنید دونمنمی

 .کردم پاک رو شیشه، دست پشت با آروم. نشد بدل و رد ما بین حرفی هیچ دیگه. بده عذاب رو خودش افکار
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 شیشه یگوشه. کنه همدردی باهام خواستمی هم آسمون شاید دونمنمی. چکید شیشه روی بارون قطره چند

 :شدم خیره شیشه روی ینوشته به. دادم حرکتش بخار روی و آوردم باال رو انگشتم. بود گرفته بخار هنوز

 شاهرخ -

 غرور سنبل وانعن به که کسی... شاهرخ. بود شده عجین من جسم و روح تمام با اسم این. لرزید دلم

 بخواد که کردمنمی هم رو فکرش حتی. ریخت بهم رو من معادالت تمام امروزش رفتار امّا؛ شناختمشمی

 حتی اون! بود بعید مغرور مرد یه وجود تو احساس همه این! بقیه جلوی هم اون! بزنه بهم رو هاییحرف همچین

 کار این ایج به. بشه عوض قدرچه شخصیتش به نسبت بقیه دید کارش این با ممکنه که بود نکرده فکر این به

 :گفت دلم تو ندایی...تونستمی... تونستمی

 ؟چی تونستمی -

 برای من ولی؛ تصورم حد از فراتر. داشتم دوست رو شاهرخ من. بودم عاجز خودم به سوال این جواب دادن از

... درد یعنی... هاششونه روی شتریبی مشکالت کردن اضافه یعنی زندگیش تو من حضور. بودم کم شاهرخ

 نوشته غم و تنهایی با ازل روز از سرنوشتش که بود بسته کسی به دل جا همه از خبربی اون. ناراحتی و غم یعنی

 دونستمنمی. گذروندممی نظر از رو هامغازه تک تک هدف بدون. شدم خیره بیرون به و کشیدم آهی. بود شده

 ممکن راهی هر کردن طی اون با. بود شاهرخ حضور گرمای، داشت اهمیت برام که زیچی تنها. میریم کجا داریم

 با تابلو روی و بودن زده بزرگی تابلوی درش سر که شدیم خیابون یه وارد رانندگی ساعت نیم از بعد باالخره. بود

 :بود شده نوشته نستعلیق خط

 "(ع)موسی بن احمد یا علیک السالم "

 عریفت. بود نمایان خیابون ابتدای همون از شاهچراغ رنگ آبی گنبد. رفتیممی هچراغشا طرف به داشتیم پس

 دلم .رفتممی رضا امام برادر آرامگاه سمت به داشتم االن ولی؛ بودم دیده هاکتاب یا اخبار توی از فقط رو جااین
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 هوای... آهو ضامن طالیی گلدسته و گنبد هوای. بود کرده رو خودم شهر هوای دلم. داشت گریه هوای بدجور

 ...هوای...خنکش آب و سقاخونه

 درد. بوندمچس ماشین سرد یشیشه به رو پیشونیم و دادم فرو رو بغضم سختی به. بود گرفته رو گلوم راه بغض

 رو دبو دلم تو که عمیقی درد ایلحظه برای بشه باعث تونستنمی هم درد این امّا؛ شد پخش سرم تو خفیفی

 زا قبل. شد پیاده ماشین از خودش و کرد پارک رو ماشین، زائران مخصوص پارکینگ تو شاهرخ .کنم فراموش

 گاهن رو اطرافم فضای و شدم پیاده ماشین از آروم. کرد باز برام رو در و اومد من سمت به، بکنم حرکتی اینکه

 رو نزمی فقط که بود کم دریق به شدتش امّا، باریدمی نم نم بارون. کرد نوازش رو صورتم خنکی نسیم. کردم

 :آورد خودم به رو من شاهرخ صدای. کردمی مرطوب

 .بریم باید طرف این از -

 که افتاد یادم تازه. بود بازرسی بخش ترجلو متر 05 - 35 حدود. افتادم راه به سرش پشت و دادم تکون رو سرم

 و ایستادم. دننمی بهم ورود اجازه چادر بدون، باشه( ع)رضا امام حرم مثل هم جااین اگه و ندارم چادر من

 سری با من به توجهبی که انداختم شاهرخ به نگاهی؟ کردممی کارچی باید حاال. گذروندم نظر از رو اطرافم

 رجیحت. بود مغموم و گرفته زیادی رفتنش راه حالت. شد ریش براش دلم. کردمی حرکت اصلی در طرف به افتاده

 :گفتم بلند کمی صدای با و کشیدم عمیقی نفس؟ عنوانی چه با ولی؛ بزنم صداش دادم

 ؟شاهرخ -

 و ودب ایستاده. کردم نگاه بهش. شده دنیات همه که کسی اسم کردن صدا بود قشنگی حس! شد جوری یه دلم

 :دمز صداش دیگه بار یه هم همین برای؛ شنیده اشتباه کردمی فکر البد. دادمی تکون راست و چپ به رو سرش

 !بیا شاهرخ -
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 کنم رفک. شد گرد هاشچشم. زد زل بودم ایستاده متریش چند فاصله تو که من به و برگشت عقب به دفعه این

 رو شخود بلند قدم چند با. میام پاش به پا دارم همچنان که کردهمی فکر و نبوده من ایستادن به حواسش اصال

 :گفت و رسوند بهم

 ؟شده یچیز؟ وایسادی جااین چرا؟ جانم -

 :گفتم آخر در و کردم من و من کمی

 .بشم وارد که بدن اجازه چادر بدون نکنم فکر. ندارم چادر من راستش خب -

 :گفت لبخند با و کشید عمیقی نفس

 .بریم بیا. میدن امانت چادر زائرین به قسمت اون نباش نگران. افتاده برات اتفاقی کردم فکر -

 نگیر هایچادر و رفتنمی سمت اون به هاخانوم از بعضی که داد نشون رو یقسمت دستش با، حرف این دنبال به

 :گفت و گرفت کمرم پشت فاصله با رو دستش. گرفتنمی

 ! دیگه بگیریم چادر بریم؟ معطلی چرا پس -

 شده نگران همه این شاهرخ چرا که رفتمی موضوع این سمت اشهمه ذهنم. کردم قناعت سری دادن تکون به

 دفر به ایتنه هرکس تقریباً و بود زیاد افراد تجمع ورودی در نزدیک؟ افتاده برام اتفاقی کردمی فکر و بود

. مبرگردون طرفش به رو سرم ممکن فاصله تریننزدیک در شاهرخ حضور احساس با. شدمی رد و زدمی کناریش

 مطبوعی حس کارش این با. کنه دبرخور بهم کسی دادنمی اجازه و بود گرفته اطرافم حصار مثل رو هاشدست

 به ایدیگه وقت هر از بهتر نزدیکی این به فاصله تو خوشبوش عطر بوی! هست که خوبه چه. دوید پوستم زیر

 نم هوای. فرستادممی هامریه به رو کشیدمی نفس توش شاهرخ که هوایی وجود تمام با من و رسیدمی مشامم

 . بود اون
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 روشن بزس مقنعه و تیره سبز مانتو با چادری خانوم تا دو که رسیدیم کوچیکی گِرن سفید کانکس به باالخره

 دریافت چادر کانکس کوچک پنجره از، باشن زائر زدممی حدس که هم ایدیگه خانومای و بودن ایستاده داخلش

 بهم و تانداخ پایین رو هاشدست شاهرخ. دادنمی پس رو بودن گرفته امانت به که چادرهایی یا کردنمی

 :گفت

 .مونممی منتظرت جااین من. بگیر چادر جااون برو -

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 !چشم -

 :فتگ آروم که شنیدم رو صداش برداشتنم قدم از قبل ولی؛ کردم تند پا کانکس سمت به حرف این گفتن با

 .دلیارم بالبی چشمت -

 و نشوندم چهره به حرفش این خاطر به لبخندی. بود شیرین شلحن و توجهاتش قدرچه! برام بود عزیز قدرچه

 هب رو، بود لبم روی هنوز که لبخندی با و رسوندم پنجره به رو خودم زحمت به. کردم حرکت کانکس سمت به

 :گفتم و کردم خانوما از یکی

 .بدید امانت من به هم چادر یه، هست امکانش اگه خواممی عذر. نباشید خسته سالم -

 :گفت و کرد من به نگاهی اخم با، بود ساله 35 زنی که هااون از یکی

 .شدن تموم امانتی هایچادر -

 :گفتم، بود مشهود صدام تو که هم ناراحتی با و شدم پکر

 ؟کنم کارچی من آخه ولی -
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 :گفت تشر با و شد ترغلیظ اخمش خانوم همون

. رهدا حرمت حرم. باشه باید کامل حجابت باید، بشی حرم وارد خوایمی وقتی که بدونی قدریاین کنم فکر -

 .بشی وارد بذارم جلف تیپ با نمیشه

. تمنداش که آرایشم. نبود معلوم هم موهام از نخ یه حتی. بودم نپوشیده بدی لباس که من. هم تو رفت هاماخم -

 رو داشص که برم تا کردم بهش رو پشتم و انداختم بهش خشمگینی نگاه؟ زد بهم بودن جلف برچسب چرا پس

 : شنیدم

 گدا ناقابل چادر قواره یه برای، بکنن آرایش لوازم قلم صد و نوش و عیش خرج برن دارن پول! واهلل خوبه -

 . کنه هدایتشون راست راه به خودش خدا. میشن

 خیر !نگم چیزی بهش تا گرفتم رو خودم جلوی خیلی. زدممی نفس نفس عصبانیت از. کردم مشت رو هامدست

 شاهرخ طرف به و شدم دور کانکس از سرعت به؟ بود بین کوته ذهنش اینقدر و بود شاهچراغ خادم سرش

 اشدیگه دست روی رو اسپرتش کتش و بود برده شلوارش جیب تو رو دستش یه که دیدمش دور از. رفتم

 لهفاص و شد قدم پیش شخود دیدم که برسم بهش بود مونده قدمی چند هنوز. کردمی نگاه بهم و بود انداخته

 :پرسید و ایستاد رومروبه. کرد طی رو بینمون

 ؟نگرفتی چادر چرا پس -

 با هک دیدم رو شاهرخ. بشم مسلط اعصابم به تا دادم فشار هم روی محکم رو لبم. شد بیشتر ابروهام بین گره

 :گفت همیشگیش جدیت با و کرد اخم اونم، هاماخم دیدن

 ؟دلیار شده چی -

 ؟جون دختر -
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 سالش 65-15 خوردمی که مسن خانوم یه. کردم نگاه رو سرم پشت. برگشتیم عقب به هردومون زنی صدای با

 :تمگف و گرفتم خودم سمت به رو اماشاره انگشت. کردمی نگاه بهم منتظر، بود نشسته ویلچر روی و باشه

 ؟بودید من با شما خانوم ببخشید -

 بهم رشس دادن تکون با که کردم شاهرخ به نگاهی. داد تکون مثبت یشونهن به رو سرش و زد دلنشینی لبخند

 .شدم نزدیکش و برداشتم قدم زن اون سمت به. پیشش برم که فهموند

 ؟برمیاد دستم از کمکی چه؟ خوبید، مادرجون سالم -

 :گفت و کرد باز لب داشت خفیفی لرزش صداش که خانوم اون. کرد سالم هم شاهرخ

 .جوونا سالم -

 :گفت و شد نزدیک بهش دیگه خانوم یه که بود نزده حرفی هنوز

 ؟میای هم شما( آستانه) آسونه بریم خوایممی خانوم فاطمه -

 :گفت و زد دوم زن به لبخندی، هست فاطمه اسمش بودم فهمیده که خانومه

 .میام االن من. خانوم زینت باشید منتظر دقیقه چند شما -

 :داد ادامه و کرد من به رو خانوم فاطمه، شدنش دور با. شد دور ما از و داد تکون سری خانم زینت

 .شنیدم رو خادمه اون و تو هایصحبت ناخواسته که رفتممی داشتم -

 :پرسید مشکوک و کرد من به رو. شد بلند شاهرخ صدای

 ؟چیه قضیه! بودی کرده اخم هم اومدیمی داشتی وقتی تو؟ صحبتی چه -
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 وبیخ هایاتفاق، ببره بویی قضیه از اگه دونستممی. انداخت وجودم به لرزه ابروهاش بین خما! بود تیز زیادی

 :اومد حرف به خانوم فاطمه دفعه یه که، کنم مالیماست رو قضیه جوری یه تا کردم باز دهن.افتهنمی

 .نبردن دیانت و دین از بویی ولی؛ کشنمی یدک رو مؤمن اسم هاآدم از بعضی فقط؛ پسرم نیست چیزی -

 ؟چی -

 :گفتم دستپاچه و کردم مداخله

 !شاهچراغ برم امشب من نیست قسمت انگار. بریم بهتره! شاهرخ نیست چیزی -

 خودم آهوی ضامن برادر با و برم خواستمی دلم! شد داربغض صدام، جمله آخرین گفتن با چرا دونمنمی! اهه

 برخوردش اون با خانوم اون یعنی. نشد امّا؛ زدممی حرف هوآ ضامن خود با که هاییوقت مثل. کنم دل و درد

 دیوونه رو شاهرخ، بغضم همین و کنم بغض شد باعث که، بود خادمه اون رفتار از ناراحتیم هم شاید. نذاشت

 :گفت خانوم فاطمه به رو و کرد وحشتناکی اخم صدام بغض شنیدن با. کرد

 !افتاده اتفاقی چه بگید مبه و کنید لطف، هست امکانش اگه جان مادر -

 :گفت و کرد مرتب رو روسریش، بود خورده جا شاهرخ خشم از سرخ صورت از انگار که هم خانوم فاطمه

 .بدم خانومت به رو چادر این خواستممی فقط من! پسرم نیست چیزی -

 :گفت و کشید پوفی فهکال شاهرخ. کرد اشاره، بود پاهاش روی که رنگی سفید گلدار چادر به، حرف این دنبال به

 به خوایدب شما که داره دلیلی چه ولی؛ هستم گزارتونسپاس نهایتبی هم لطفتون این بابت. متین شما حرف -

 ؟بدید چادر من خانم

 شده اعثب که افتاده اتفاقی چی ببینم خواممی. بیشتره هم جونم از اهمیتش، بشه مربوط خانومم به که چیزی هر

 .بگید بهم رو حقیقت کنممی خواهش. بشینه هاشچشم تو اشک نم
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 ایینپ رو سرم. نیست بردار دست، نفهمه رو حقیقت شاهرخ تا دونستممی. کرد نگاهم مستاصل خانوم فاطمه

 .کردم صادر رو حقیقت گفتن برای اجازه انگار کارم این با و انداختم

 زا که گلوش سیب. رفتمی هم تو بیشتر هرخشا هایاخم، شدمی خارج خانوم فاطمه زبون از که ایکلمه هر با

 لحظه هر هک بود کرده مشت جوری رو دستش. ببینم تونستممی خوبی به رو رفتمی پایین باال عصبانیت شدت

 :فتگ کلمه یه لب زیر تنها، خانم قاطمه حرفای شدن تموم با. بزنه بیرون هاشاستخوان که االنه کردنمی فکر

 !نمیشه سرش رمتح کی که کنممی حالیش -

. ردمک سد رو جلوش که برداره کانکس سمت به قدمی خواست. فشرد مشتش توی رو کتش، حرف این دنبال به

 :گفت جدی لحن با و داد فشار هم روی محکم رو هاشچشم

 !کنار برو دلیار -

 !نه -

 هاشدندون بین از و شد خم صورتم روی کالفه شاهرخ. خوردم جا خودم که گفتم محکم رو "نه" این قدریاون

 :گفت

 گذاشتی چرا؟ نگفتی بهش هیچی چرا تو، کرده توهین همه این بِهِت! دستش کف بذارم رو حقش برم بذار -

 ؟آره؟ کنی پنهونش خواستیمی تو گفتننمی من به خانوم فاطمه اگه؟ کنه خردت راحت قدراین

 حالت هب اشسینه قفسه جلوی فاصله با رو دستم. کنم دعوتش آرامش به کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم ممکن لحن ترینآروم با و گرفتم ایست

 ...فقط من. نیست چیزی! شاهرخ باش آروم -
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. ردک دراز طرفم به رو دستش. داشت عجیبی برق دریاییش هایچشم تو. برگشتم سمتش به و گفتم رو این

 با که حالی ودر گرفت دستش تو رو شالم یدسته از ایهگوش دفعه یه که کنه کارچی خوادمی ببینم خواستممی

 :گفت آروم، کردمی لمس رو شال هایریشه نوازشگونه شستش انگشت

 ؟باشی خوب همه این تونیمی طورچه تو -

 رگشتمب سمتش به. شدم خانوم فاطمه متوجه تازه شخصی خوندن یکادان صدای با. نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 :گفتم و نشستم پاش پایین و زدم لبخندی. کرد فوت ما سمت به و فرستاد اتیصلو که دیدم و

 ؟ببرم امانت به رو شما چادر تونممی من جون مادر خب -

 :گفت مهربونی با و زد لبخندی

 ؟داره شرط یه ولی؛ دخترم البته -

 ؟شرطی چه -

 .کنم سرت رو چادر این خودم بذاری اینکه -

 :گفتم و بوسیدم رو اشچروکیده و پیر هایدست گرمی به و زدم لبخند

 .بدید انجام من حق در رو لطف این شما که افتخاره باعث -

. انداخت سرم روی سختی به و کرد باز رو داشت اینقره و طالیی هاینقش که سفیدی چادر و زد لبخندی

 ومخان فاطمه. وایسادم روشبهرو و شدم بلند زمین روی از، نشه کثیف و خاکی چادر اینکه برای و زدم لبخندی

 :گفت، کردمی بیداد عسلیش هایچشم تو که درخششی با و زد عمیقی لبخند

 .باشه دور شما دوی هر از بد چشم الهی! ماشاءاهلل! اکبر و اهلل هزار -
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 نگاهم دیدن با. بود شده خیره بهم صورتش روی محوی لبخند با. شدم شاهرخ حضور متوجه که زدم لبخندی

 :گفت و شد ترعمیق ندشلبخ

 ؟عزیزم بریم -

 با و انداختم پایین رو خجالتم از سرخ صورت، کردممی تکرار ذهنم تو مدام رو کلمه این که حالی در؟ عزیزم

 جااون. رفتیم بازرسی بخش سمت به و شدیم جدا خانم فاطمه از. دادم نشون رو خودم تایید افتاده سری

 :گفت و شد جدا من از شاهرخ

 .بینمتمی بازرسی از بعد -

 هاییلباس با خانم تا چند. زدم کنار رو پرده و رفتم بودن کشیده پرده که قسمتی سمت به و دادم تکون سری

 ندچ غرغر صدای با. کردنمی تفتیش رو زائران و بودن نشسته، دیدم کانکس داخل که خادمی همون با مشابه

 و بودن ادهوایس کوچیک آیینه یه جلوی غلیظ نسبتاً آرایش با خانوم ات چند. شد کشیده هااون سمت به نگاهم نفر

 چهب مرطوب دستمال بسته یه با هم هاخادم از یکی. کردنمی پاک رو صورتشون روی آرایش داشتن دستمال با

 و حرم. دادم تکون سری و خندیدم. دادمی اخطار داشت آرایش که کس هر به و بود ایستاده ورودی کنار

 کِش بدون چادر داشتن نگه. خوردمی سُر مدام، داشت که جنسی خاطر به و واینمیستاد سرم روی چادر؟ شآرای

 مسئولین همون از یکی به. رفتم مسیرها از یکی سمت به و کردم مرتب سرم روی رو چادر. بود سخت خیلی

 :گفت و کرد همب رو تفتیش از بعد خانم اون. گفتم نباشید خسته و زدم لبخندی. رسیدم بازرسی

 .ببینمش کن روشن رو گوشیت صفحه کن لطف خانمی -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .ندارم همراهم گوشی من -

 :گفت و کرد اشاره خروجی در به دست با و انداخت باال استفهام نشانه به ابرویی
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 .دعا التماس. اومدی خوش -

، هاخانم ورودی از دورتر کمی که دیدم رو رخشاه، قسمت اون از بیرون. شدم خارج جااون از و کردم تشکری

 زد بخندیل دیدنم با. برداشتم قدم سمتش به. کردمی نگاه هاخانم ورودی قسمت به و بود ایستاده سینه به دست

 :گفت لبخند با. کرد طی رو مونده باقی فاصله ترسریع خودش و

 .بریم سمت این از بیا -

 :گفتم و زدم لبخندی فراوون شوق با

 .باشه -

 درقچه جااین! من خدای. شدیم اصلی صحن وارد، دخول اذن خوندن از بعد و رفتیم اصلی در سمت به همدیگه با

 تو اشک. افتادم( ع)رضا امام حرم یاد. زدم خودم دور چرخی ناباور و گرفتم دهنم جلوی رو دستم! بود خوشکل

 امهبدبختی شروع و کذایی روز اون از نیم و سال یک تقریبا؟ بودمش ندیده بود وقت چند. زد حلقه هامچشم

 همیشه که لعنتی اشک چشمه این تا کشیدم هامچشم روی محکم و آوردم باال رو هامدست تا دو. گذشتمی

 از رو هامدست صورتم نزدیکِ چیزی حضور احساس با. بشه خشک، کنهمی عالم دو رسوای رو من و جوشهمی

 گرفته رو چادر طرف دو و بود شده حلقه سرم پشت از که دیدم رو شاهرخ هایدست. برداشتم هامچشم روی

 :گفت و زد محوی لبخند نگاهم دیدن با که چرخوندم سمتش به رو سرم. بود

 .افتادمی سرت روی از داشت چادر -

. دمکشی قیعمی نفس. گرفتم محکم رو چادر، شاهرخ هایدست از کمی فاصله با و بردم باال رو لرزونم هایدست

 .بود زیادی من قلب واسه هااتفاق این

 خواستممی. برگشتم سمتش به کامل. کشید موهاش توی دستی کالفه و برداشت رو هاشدست هم شاهرخ

 :گفت و شد قدم پیش خودش که بگم چیزی
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 ...اخلد بری تونیمی قسمت اون از! مشخصه خواهران ورودی قسمت اون برو! بینیمی رو بزرگ بالکن اون -

 : داد ادامه و کرد ساعتش به نگاهی

 .بزرگه حوض اون کنار بیا 33335. است 33305 ساعت االن -

 نم مخالف سمت به و کرد بهم رو پشتش، بده زدن حرف اجازه من به یا بزنه ایدیگه حرف اینکه بدون هم بعد

 :گفت لبش حرکت با و برگشت که، بود نرفته بیشتر قدمی چند هنوز. برداشت قدم

 .کن دعا برام -

 رو رفتنش، زدمی فریاد رو احساسم که هاییچشم با. برد خودش با هم رو من دل و رفت. رفت و گفت رو این

 زانوهام. کردم حرکت به شروع و کشیدم آهی. بخونه هامچشم تو از رو دلم حرف تا برنگشت امّا؛ کردم تماشا

 خواستممی. رفتم، بود گفته شاهرخ که سمتی همون به امانس نابه افکاری و مغموم ایچهره با. لرزیدمی

، ودنب گذاشته جااون که هاییسبد داخل از جاش به و شدم پشیمون ولی؛ بدم تحویل داریکفش به رو هامکفش

. شدم وارد و زدم کنار رو ورودی رنگ سبز مخمل هایپرده. گذاشتم داخلش رو هامکفش و برداشتم نایلونی

 با. شدمی بیشتر و بیشتر لحظه هر، بود نشسته گلوم توی که بغضی. خورد صورتم به گرم ایهو از موجی

 هب دستی. بچسبونم ضریح به رو خودم نداشتم عادت وقت هیچ. رسوندم ضریح به رو خودم جونی کم هایقدم

 :گفتم دلم تو و کشیدم ضریح

 .کن مونکمک خودت شاهچراغ یا -

 ازنم آماده و برداشتم مهری. رفتم، بود جاها بقیه از ترخلوت که قسمتی سمت به و شدم جدا ازش بالفاصله

 .شد جاری هاماشک و شکست بغضم، کردم نیت که همین. شدم خوندن

 :گفتم و رفتم سجده به، نمازم شدن تموم از بعد و خوندم رو نمازم گریه با
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 ...من... من. هستم ایدیگه وقت هر از تردرمونده! خدایا -

 :گفتم و دادم قورت رو بغضم. بود سخت کردن اعتراف قدرهچ

 خونم و گوشت با اسمش وقتی! نه بگم بهش جوری چه! جونم از بیشتر! خودم از بیشتر! خدا دارم دوستش من -

 . میرممی من بیاد سرش بالیی اگه. باشم کنارش تونمنمی؟ شده یکی

 اشمب دور شاهرخ از تونستممی نه من. بردمی دیوونگی مرز تا ور من و بود آورده هجوم ذهنم به منفی افکار تموم

 اون ودنمب با و موندممی یا باشه امان در جونش تا رفتممی؟ کردممی کارچی باید. باشم کنارش تونستممی نه و

 ؟بود خودم گیر گریبان که کردممی مشکالتی درگیر رو

 مهر روی از رو پیشونیم. اومدم خودم به، امشونه به ستید برخورد با که زدممی پا و دست بدی منجالب تو

 6-1 خوردمی. دوختم، بود نشسته کنارم که کوچولویی بچه پسر هایچشم به رو اشکیم هایچشم و برداشتم

 :گفتم و کردم پاک رو هاماشک دست پشت با. باشه سالش

 ؟داشتی کاری من با؟ عزیزم جانم -

 :گفت و گرفت طرفم به رو ایشده مچاله کاغذی دستمال بچه پسر

 .کن پاک رو هاتاشک خاله بیا -

 :گفتم و کردم نوازش رو صورتش دستم با. زدم لبخندی

 !کوچک مرد بزرگ ممنونم -

 ؟!مریضه هم شما مامانیِ خاله -

 :بده توضیح برام خودش دادم ترجیح. شدم خیره بهش تعجب با
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 ؟عزیزم مگه طورچه -

 : تگف بغض با و برچید لب

. تگرف درد دلش صبح ولی؛ کنم بازی باهاش تا بیاره کوچولو نی نی یه من برای بود قرار! مریضه من مامان -

 عاد اگه جااین گفت. مامانی پیش برم نذاشت، جااین آورد رو من عزیزجونم. دکتر بردش باباییم. شد مریض

 ؟!خاله راسته. میشه خوب زود مامانیم حال، کنم

 :داد ادامه ناراحتی با و کرد بغضی

 درد دلش، بخوره رو لواشکم از کوچولو یه گفتمنمی مامان به من اگه. امبدی بچه من! منه تقصیر اشهمه -

 .گرفتنمی

 مامانش که اونه خاطر به کردمی فکر! الهی. شدم خیره بود باریدن آماده که هاییچشم و کوچولو صورت به

 با، کشیدممی رو لپش که حالی در. نشوندمش زانوهام روی و گرفتم رو دستش آروم! عزیزم. گرفته دردش

 :گفتم لبخند

 هک داری کوچولو نی نی یه شما بعدش. میشه خوب زود زودِ حالش شما مامانیِ. نیست شما تقصیر! خاله نه -

 ؟میدی قول. باشه ناراحت نذاری؛ باشی مراقبش باید. کنی بازی باهاش تونیمی

 :گفت شیرینی لحن با و داد تکون راست و چپ به رو گردنش کوچولو اون

 !خاله میدم قول -

 :گفتم و نشوندم صورتش روی ایــوسه بـ

 .پسر گل تو به آفرین -

 :گفت، باشه اومده یادش چیزی انگاری و زد لبخندی
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 ؟کردیمی گریه چرا نگفتی شما خاله -

، بودم شده خیره ایشقهوه هایچشم به که طور همین و زدم جونی کم لبخند. بدم رو جوابش چی دونستمنمی

 :گفتم

 .بشه ناراحت اون، بشم دوست باهاش اگه ترسممی ولی؛ بشم دوست نفر یه با خواممی من... من... خب -

 رفتهگ خودش به متفکری ژست مدت تمام تو. کنم بیان خودش مثل رو منظورم جوری یه تا کردم رو تالشم تمام

 رو سرش، حرفم شدن تموم با. بود برویی دل تو و شیرین بچه پسر. دادمی گوش هامحرف به دقت با و بود

 :گفت و خاروند

 .رفته یادم اهه... کنه خدا قسمت... کنه قسمت خدا میگه جونم عزیز -

 .میشه همون، کنه قسمت خدا چی هر -

 بخندل با که شدم مواجه جون نوشین سال و سن هم زنی با و برگشتم، بود زده رو حرف این که صدایی سمت به

 وت و دوید طرفش به و شد بلند بغلم تو از خانوم دیدن با بچه پسر اون. کردمی نگاه بچه پسر اون و من به

 :گرفت جا آغوشش

 .جونم عزیز -

 :گفت و کشید سرش روی دستی خانومِ

 فکر؟ مگشت دنبالت قدرچه دونییم؟ نخوری تکون کنارم از، نشده تموم نمازم وقتی تا نبود قرار مگه؟! رامتین -

 !شدی گم کردم

 :گفت و گرفت باال رو سرش رامتین

 .کنم کمک خاله به خواستممی -
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 جواب. دمکر سالم و شدم بلند، احترام رسم به. شد کشیده سمتم به، رامتین بزرگ مادر نگاه حرف این گفتن با

 :گفت و داد مهربونی با رو سالمم

 ؟نکرد اذیت رو شما که رامتین. دخترم شرمنده -

 :گفتم جوابش در و زدم رامتین به لبخندی

 ؟نه مگه. کنه مراقبت خوب خیلی نی نی از داده قول بهم تازه! مهربونیه و قوی پسر رامتین! نه -

 : گفت و زد بهم لبخندی بزرگش مادر. داد تکون مثبت نشونه به رو سرش رامتین

 وریج چه دونستمنمی هم من. کرد گریه خیلی، گرفت دردش که امروز. است وابسته مامانش به خیلی رامتین -

 !جااین بیارمش گفتم، کنم آرومش

 :گفتم و کردم مرتب رو چادرم

 .کنن حمل وضع راحتی به شاءاهلل ان -

 :گفت و گرفت باال رو هاشدست

 !آمین -

 به رو لبخند با و برگشتم نفر دو ونا سمت به. بود 33330. انداختم بود دیوار روی که ساعتی سمت به رو نگاهم

 :گفتم و کردم رامتین مادربزرگ

 .برگرده پیشش رامتین مامان ترزود چه هر کنممی دعا. شدم خوشحال خیلی باهاتون آشنایی از، خانوم -

 ونا. کردمی نگاهم خیره خیره و بود گرفته رو مادربزرگش چادر گوشه که کردم رامتین به نگاهی حرفم این با

 :گفت و کشید اشنوه سر به دستی هم خانوم
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 .بشید روا حاجت کنممی دعا هم من -

 متقس این. اومدم بیرون شبستان از و کردم خداحافظی دوشون هر از، رامتین بوسیدن از بعد و کردم تشکری

 ناچار هب. نبود آشنا برام جاش هیچ ولی؛ کردم اطرافم به نگاهی. بودیم وایساده شاهرخ با که نبود جاییاون مثل

 :پرسیدم زدمی قدم جااون که خادمی از

 ؟شاهچراغه قسمتِ کدوم جااین آقا ببخشید -

 !خمینیه امام صحن جااین خواهرم -

 .برم باید سمت کدوم از دونمنمی ولی؛ اصلی صحن برم خواممی من -

 وگرنه مکن پیداش تونستم شکر رو خدا. رفتم سمت همون به و کردم تشکری داد خادم اون که توضیحاتی از بعد

، رسید هنمذ به که فکری با. بزنه زنگ بهم که نداشتم هم گوشی. گشتمی دنبالم قدرچه باید شاهرخ نبود معلوم

 گیبزر حوض سمت به و خندیدم آروم! شدم گم من بگم حراست به برم و بشم گم من کن فکر. گرفت امخنده

 اطرخ به کنم فکر. نشستم خالی حوض یلبه. باشم منتظرش جانای گفت شاهرخ. رفتم بود صحن وسط که

 .بودن کرده خالی رو آبش، هوا سردی

 دبع. بود خودش حال تو هرکس. شدم خیره زائران به و گذاشتم امنه چو زیر رو دستم. بود نیومده هنوز شاهرخ

 و تادمایس، فرستادنمی صلوات که جمعیتی بلند صدای با. بودم شده سبک خیلی کردن زیارت و خوندن نماز از

 و عروس. بست نقش هاملب روی عمیقی لبخند رومروبه صحنه دیدن با. چرخوندم سمت اون به رو نگاهم

 و بود کرده احاطه رو اطرافشون، هستن فامیلشون بود مشخص که زیادی افراد و بودن اومده زیارت برای دامادی

 و عروس لباس طوریاین و بود انداخته صورتش روی بلندی چادر عروس. کردنمی اشونبدرقه صلوات با

 . زدمی فریاد رو خوشبختیشون، بود نشسته داماد هایلب روی که لبخندی. نبود معلوم اشچهره آرایش

 ...کجا شاهرخ این. کردم ترجمع رو چادرم. انداخت تنم به لرزه و اومد سردی باد
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 اشرهچه. بود داشته نگه هامشونه روی رو کتش شاهرخ. برگشتم قبع به، هامشونه روی جسمی گرفتن قرار با

 اون امّا، بودم شده خیره بهش حرف بدون. بود ایدیگه وقت هر از ترنشین دل صحن هایالمپ نور توی

 صدای با، داشتنمی بر هااون از رو نگاهش که حالی در و زد لبخندی. بود داماد و عروس کاروان سمت نگاهش

 :خوند نینشی دل

 ...کنممی شعر را تو نگاهِ من -

 ...کنیمی نگاه مراِ شعر تو

 ...ستعجیبی بازی

 :داد ادامه هامچشم به خیره و برگردوند سمتم به رو صورتش

 تو نگاهِ شعرِ -

 ... نشیندمی دلم هایقافیه روی

 گههمدی به خیره دقیقه چند نمدونمی. سوزوندمی خودش تو رو من و جوشیدمی آتیش انگار هاشچشم دریای از

 هامشونه روی که کتش روی از رو هاشدست هم اون. گرفتم ازش رو نگاهم و نیاوردم تاب من که بودیم

 و برداشتم هامشونه روی از رو کت. کردممی شدیدی گرمای احساس. انداخت تنش کنار و برداشت بود انداخته

 :گرفتم سمتش به

 ...شما برای... نیست مسرد دیگه... خب من... من -

 و بردم شالم سمت به رو دستم. اومدنمی زبونم روی و شدنمی ردیف ذهنم تو خاصی نظم هیچ بدون کلمات

 :گفتم عجله با و کردم درستش مصلحتی

 .میشه نگران دل جون نوشین. خونه بریم بهتره؛ شده دیر -
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. تمبرنگش. شد کشیده چادرم که بودم برنداشته قدمی از قدم هنوز و کردم بهش رو پشتم، حرف این دنبال به

 صدای .بود تشخیص قابل خوبی به، بود وایساده سرم پشت که قامتش بلند یسایه، کردم نگاه رو زمین روی

 .شنیدم رو عصبیش و کالفه حدودی تا و گرفته

 کی تا؟ کنی کوممح سکوت به ناعادالنه رو من خوایمی کی تا؟ بدی زجرم و کنی فرار خوایمی کی تا -

 ...رو دلم جوری چه که نبینی و بدزدی ازم رو نگاهت رحمیبی با خوایمی

 رگردوندب خودش طرف به رو من خشم با. سوزوند رو گوشم پرده، کشید گوشم کنار که عمیقی نفس. کرد سکوت

 :داد ادامه و شد خیره بهم طوفانی هاییچشم با و

 ؟کِی تا؟ بگو بهم دلیار -

 :تمگف بغض با

 ...فقط من. بدم زجر رو کسی خواستمنمی من -

 اب هم بعد و کنی ویرون رو نفر یه دل بزنی هاتچشم با که؟ کردی فکر چی خودت پیش؟ دلیار چی فقط تو -

 ؟ببندی چی همه روی رو هاتچشم خیالیبی

 :گفت و بست رو هاشچشم

 .کنه تنهایی به محکوم رو من هامحرف شنیدن بدون کسی ذارمنمی دیگه! نه -

 هم رو من و نشست. برد صحن اطراف سنگی سکوهای سمت به رو من و کشید رو دستم حرف این دنبال به

 نداختما پایین رو سرم. بودن دوخته سوزن با رو دهنم انگار. اومدنمی حرفم چرا دونمنمی. کرد نشستن به مجبور

 :پیچید گوشم تو صداش. شدم خیره صحن فرشسنگ به و
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 نرفت تا بگیر عمو خانواده مرگ از. بود شده عجین درد و غم با من یخانواده سرنوشت، میاد یادم که وقتی زا -

 که اشهب نداشته قلبی کسی اگه، گفتم خودم با دیدممی رو بقیه غم و ناراحتی که موقعی. بابا بد حال و شمیم

 رهذ کردم سعی. کردم زندگی فکر مینه با سال چند. نمیشه ناراحت هم وقت هیچ پس، باشه احساسی توش

 هیچ هک خنثی آدم یه شدم. بود قلبی احساس ایذره بدون هم نسترن با ازدواجم حتی. کنم نابود رو احساسم ذره

 ارهدوب و دوباره رو قلب این نخواد کسی که بودم مراقب همیشه. بده قرار تاثیر تحت رو اون تونستنمی چیز

 .کنه زنده دوباره، کشتم دلم تو سختی با که رو احساسی نخواد. کنه تپیدن به وادار

 :داد ادامه و کرد پوفی کالفه و کشید موهاش توی دستی

 هانیناگ طالق. بشه زندیک بهم کسی که نخواستم، اون از بعد. بود من زندگی اشتباه ترینبزرگ نسترن -

 فتنر، کنم دفن رو احساساتم تمام که شد باعث عزیزهام دادن دست از اگه. کرد وارد بهم بزرگی ضربه، نسترن

 ...شد غرورم نابودی باعث نسترن

 دمیمونق چند تو که ایبچه کالسکه به نگاهش. شدم بلند اون از تبعیت به هم من و شد بلند حرف این دنبال به

 :گفت و فرستاد بیرون آه مانند رو نفسش. افتاد، کردندمی هدایت رو کالسکه دو هر مادرش و پدر و بود

 ...وقت هیچ من... وقت هیچ من. بود تصورم ورای چیزی؛ زندگیم به عسل اومدن -

 هرخشا. زدمی چرخ مدام ذهنم تو سوال یه. فرستاد بیرون کالفه رو نفسش و پوشوند هاشدست با رو صورتش

 .کردمی نگاه بهم و بود برگشته سمتم به. اومدم خودم به صداش با؟ نداد ادامه رو حرفش چرا؟ چی وقت هیچ

 تا رفتم... رفتم. کرد خرد رو غرورم مادرش که ایبچه پدر. شدم پدر من که کنم قبول نخواستم: شاهرخ

 کردممی فکر برگشتم وقتی. کنم نابود همیشه برای رو شاهرخ تا رفتم. زده ضربه بهم که رو چی هر کنم فراموش

 ...نشد امّا؛ شده تموم چیز همه

 :داد ادامه و شد خیره هامچشم به
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 من، همیش خیره بهم وقت هر که هاییچشم. درخشید زندگیم سیاه آسمون تو ستاره مثل هاچشم این درخشش -

 .زندگیم تمام شده که هاییچشم. برهمی جنون مرز تا رو

 و دیکش هامچشم زیر احتیاط با و آورد در جیبش تو از دستمالی شاهرخ. چکید هامچشم از ناخواسته اشکی قطره

 :داد ادامه

 .میشه زندون یه مثل برام وسعتش تموم با دنیا انگار، میشن اشکی وقتی که هاییچشم -

 :گفت و زد مهربونی لبخند

 رایب قلبی هم من که کنم احساس دیگه بار یه تا شد باعث و زد آتیش رو وجودم که بود هاچشم همین گرمای -

 .دارم تپیدن

 :گذاشت قلبش روی و آورد باال رو دستم. گرفت رو دستم مچ

 ...چیزه یه فقط زندگی این دلیل، تپش این دلیل، قراریبی این دلیل -

 و شد خیره هامچشم به، درخشیدمی دیگه وقت هر از بیشتر که هاییچشم و محو لبخند با و کرد خم رو سرش

 :داد ادامه

 !خودت نازنین وجود هم اون -

 امّا؛ مبگ چیزی که کردم باز دهن. بود هضم قابل غیر من برای شیرین هایرفح همه این. گرفتم دندون به رو لبم

 :گفت لبخند با و برداشت عقب به قدمی شاهرخ

 .گردمبرمی االن کن صبر -

 با. بود نیبیپیش قابل غیر واقعاً. کردممی نگاه رفتنش مسیر به تعجب با. شد دور من از دو با حرف این دنبال به

 ردهک خوش جا هاملب روی که عمیقی لبخند کسی تا گرفتم دهنم جلوی رو هامدست، پیش قیقهد چند آوری یاد
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 خودم هوای و حال تو. دارم دوست رو شاهرخ قدرچه که بگم همه به و بزنم فریاد خواستمی دلم. نبینه رو بود

، هامچشم جلوی چیزی اون دنبال به و گرفت قرار هامچشم جلوی سر پشت از دستی دفعه یه دیدم که بودم

 واضح رو اون و بشه برطرف دیدم تاری تا عقب بردم رو سرم کوچولو یه. رفتمی راست و چپ به وارپاندول

. بود شده دهپوشی کامالً سفید هاینگین با اون روی و بود شده درست اهلل شکل به که خوشکل گردنبند یه. ببینم

 هب. دادمی نوازش رو چشم هاشنگین درخشش و بخشیدمی اون هب خاصی جلوه، خوردمی گردنبند به که نوری

 که دیدم رو شاهرخ. شد گشاد ممکن سایز آخرین تا هامچشم رومروبه یصحنه دیدن با که برگشتم عقب

 شد خیره هامچشم به ثانیه چند برای، دید که رو متعجبم نگاه. کردمی نگاه بهم لبخند با و بود زده زانو پام جلوی

 اهنگ رو اطراف سرعت به. گرفت گر تنم. نشوند اون روی ایــوسه بـ و گرفت باال رو چادرم گوشه اون از بعد و

 ؟چی دیدمی کسی اگه. کردم

 :گفت و ایستاد رومروبه. کرد رها رو چادر هایگوشه آروم، من به توجه بدون شاهرخ اما

. هکنمی اسیرت قبل از بیشتر رو من و شینهمی هاتگونه روی شرم سرخی که امهاییلحظه این عاشق من -

 من، شینهمی هاتلب رو وقتی که هاییخنده اون عاشق. کنهمی سالح خلع رو همه که هاتمهربونی این عاشق

 ...تاببی رو

 سرم. بشم تصعید خجالت شدت از که االنه کردممی احساس. کرد آرومی خنده تک و نگفت رو حرفش یادامه

 :داد ادامه و آورد باال دستش با، بودم انداخته ینپای که رو

 .شدی زندگیم که خودت عاشق -

 با و شد خیره سرخم صورت به و زد لبخندی! بود عزیز برام قدرچه. بردمی اوج تا رو من هاشحرف تک تک

 :گفت شیطنت

 ...بدی اوانت باید هم اشتباهت کار این برای و کردی اشتباه کار یه، بودنت خوب تمام با تو -
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 یکی. دنمون دور بینش تیز نگاه زیر از امچهره حالت تغییر؟ تاوان کدوم؟ اشتباه کدوم. شدم خیره بهش متعجب

 :گفت محوی لبخند با، چرخیدمی دورم که طور همون. کرد زدن قدم به شروع و برد باال رو ابروهاش از

 تیشآ به رو یکی وجود، نگاهت با میشه مگه؟ ندی رو تاوانش و کنی تصاحب رو نفر یه قلب و روح میشه مگه -

 رد قسر راحتی این به، داده انجام کاری من حق در که کسی ذارمنمی وقت هیچ من؟ ندی پس تقاص و بکشی

 .بره

 :گفت و گرفت قرار رومروبه حرفش این گفتن با

 .کنی تحمل ندگیتز ثانیه به ثانیه تو، هاتنفس تک تک تو رو من حضور که اینه هم تو تاوان -

 :داد ادامه وارزمزمه. کردم نگاه هاشچشم دریای به و آوردم باال رو ملتهبم نگاه

 !من نشین دل بانوی دارم دوستت! دلیارم دارم دوستت -

 اون تو؟ دلیارم گفت؟ داره دوستم گفت بهم شاهرخ. ایستاد حرکت از قلبم که کردم احساس لحظه یه برای

 کرده عرق مهادست کف. بپره بیرون و بشکافه رو امسینه قفسه نداشت چاره قلبم. کنم رکاچی دوستمنمی لحظه

 وقت هیچ. بود کرده سالح خلع رو من جوره همه شاهرخ. نزنم حرفی و کنم سکوت دادم ترجیح هم باز. بود

 با. زنمب لبخند احساساتش همه این جواب در تونستمنمی حتی. باشه احساس با قدراین کردمنمی هم رو فکرش

 :اومدم خودم به نشینش دل صدای

 ردمکمی رو نداشتنش ادعای عمر تموم که احساسی به اعتراف. بود زندگیم روز ترینسخت برام امروز شاید -

 هر زا برام، تو عشق به جنگیدن، تو برای جنگیدن که فهموند بهم... تو حضور... تو وجود ولی؛ بود سخت برام

 .ترهارزشمند چیزی

 :داد ادامه و شد گرفته صداش
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 هب ولی؛ داره هم بچه یه و داده طالق رو زنش که منه مثل مردی یه از بیشتر خیلی لیاقتت تو. کمم برات من -

 .بریزم پات به رو دنیا هایخوشبختی تموم که خورممی قسم واحد و احد خدای

 :گفت و آورد باال رو بود هاشدست توی که گردنبندی

 ...من اما؛ کننمی حلقه عشقشون دست به، جمله این گفتن قعمو بقیه -

 :گفت و گرفت سمتم به رو گردنبند ظریف زنجیر. کرد کمتر رو بینمون فاصله و کرد ایخنده تک

 ؟کنیمی ازدواج من با -

 یرهخ هشب لبخند با و برداشتم جلو به قدمی، ناگهانی تصمیم یه تو. دوختم منتظرش نگاه به رو عاشقم نگاه

 :گفت و خندید آروم دید که رو نگاهم. شدم

 ؟بله یعنی احیاناً این -

 شده روشن چلچراغ انگار هاشچشم توی. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم و گرفتم دندون به رو پایینم لب

 قفل بستن مشغول احتیاط با و برد گردنم پشت رو هاشدست و کرد خم صورتم نزدیک رو سرش آروم. بود

 :فتگ گوشم کنار که شنیدم رو مهربونش و بم صدای. بود گرفته آتیش تنم، نزدیکی همه این از. شد بندگرد

 .نزدی حرف هم کلمه یه شیطون کوچولوی پری تو ولی؛ دارم دوستت گفتم بهت من باشه یادت -

 یه. شیدمکمی خجالت. دارم دوستش که بگم بهش مستقیم تونستمنمی. بستم رو هامچشم. کردم ریزی یخنده

 :گفتم تاثیرگذاری و آروم صدای با. بست نقش ذهنم تو آشنا جمله یه دفعه

 کنیمی فرمانروایی کوچکم قلب در -

 ایالسلطنه نائب هیچ بدون
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 ...دارد لذتی چه داندمی چه کسی و

 ؟داشتن دل در را تاریخ پادشاه بهترین

 شیدمکمی خجالت، بود صورتم مقابل صورتش که االح. شد خیره بهم متعجب هاییچشم با و برد عقب رو سرش

 متس به رو سرش. داد مهربون لبخند به رو جاش و شد محو تعجب حالت اون رفته رفته. کنم نگاه صورتش تو

 :گفت و کرد کج اششونه

 !خیلی! خانمی عزیزی خیلی -

 هلحظ یه. بود گرفته ازم رو شجاعتم تمام، بودم گفته که هم ایکلمه دو همین. نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 افتادنش از تا بردم باال رو دستم میوفته داره چادر دوباره اینکه فکر با. شد سبک سرم روی کردم احساس

 رو والمس. شدم خیره بهش سوالی و کشیدم عقب فوراً، شاهرخ هایدست به دستم برخورد با ولی؛ کنم جلوگیری

 :آوردم زبون به و دارم نگه هامچشم قاب تو نتونستم

 !خب زشته؟ برداشتی سرم روی از رو چادر چرا -

 از ور شده کادوپیچ بسته یه و برگشت عقب به. داد دستم به و زد تا رو چادر، من به توجه بدون و زد لبخندی

 بسته و کرد تکرار مجدد رو لبخندش که کردم نگاه بهش تعجب با؟ بود کجا دیگه بسته این. برداشت سکو روی

 :گفت و گرفت البا رو

 !بفرمایید -

 میقیع لبخند دیدنش با. کردم بازش و گرفتم شاهرخ از رو بسته، تعجب با و انداختم راستم دست روی رو چادر

 یهبست به نگاهش. شدم خیره بهش عشق با و گرفتم باال رو سرم! بود مونده یادش. کرد خوش جا صورتم روی

 :گفت حالت همون توی و بود شده باز
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 !بیاد خوشت امیدوارم! دیگه نشد خب ولی؛ بخرم برات بریم هم با روز یه بودم داده قول هتب -

 لمس رو لطافتش و بردم پارچه زیر رو دستم آروم. نیاد خوشم گرفته برام شاهرخ که ایهدیه از شدمی مگه

 .کردم نگاه بهش شاهرخ صدای با. کردم

 ؟کنی امتحانش خواینمی -

 چی ادخومی ببینم تا کردم نگاهش منتظر. کرد بازش و گرفت دستم از رو چادر. نشد من بجان از جوابی منتظر

 هایمهربونی، توجهاتش، رفتارش. انداخت سرم پشت رو چادر کش احتیاط با و آروم و شد نزدیک بهم. کنه کار

 اولین تو که یشاهرخ کردمی رو فکرش کی. کردمی اشوابسته بیشتر رو من همه و همه... مرزش و حدبی

 ؟باشه ایستاده رومروبه پیشه عاشق نگاه یه با االن، لرزوند رو بدنم ستون چهار که زد دادی چنان برخورد

 قسم حاضرم. گرفت فاصله ازم قدم یه و کرد مرتب رو چادر. انداختم پایین رو سرم و زدم شرمگینی لبخند

 جمع هاشچشم تو آسمون هایستاره انگار. بودم ندیده هاشچشم توی رو برقی چنین حال به تا که بخورم

 .کشید عمیقی نفس و کرد نزدیک بینیش به رو اون و گرفت باال رو چادر یلبه. بودند شده

 .کنمنمی عوض دنیا با رو داشتنیم دوست و پاک یفرشته من: شاهرخ

؟! بود اکج از دیگه نور این. تمبس رو هامچشم، خورد صورتم به که نوری با که بگم چیزی خواستم و زدم لبخندی

 یشترب تعجبم، بودن ایستاده ما قدمی چند فاصله تو که توریست تا دو دیدن با که برگردوندم رو سرم متعجب

 شبه نگاهی اینکه از بعد و گرفت پایین رو دوربینش، بود ما طرف به دوربینش لنز که حالی در مرد یه. شد

 و فیدس نهایتبی پوست، کردمی خودنمایی صورتش توی که چیزی اولین. داوم ما طرف به و زد لبخندی، انداخت

 خوش اج صورتم روی عمیقی لبخند. کردم نگاه، بود ایستاده کنارش که خانمی به. بود روشنش سبز هایچشم

 .داشت روشن آبی رنگ به هاییچشم که تفاوت این با بود غربی کامالً، کناریش مرد مثل هم او یقیافه. کرد

 داخل که بود اجبار چون. نخندم تا گرفتم رو خودم جلوی خیلی. بود داده جا شال ریز زور به رو طالییش موهای

 کشیده زمین روی چادر قسمت یه! پوشیدنی چادر چه ولی؛ بود پوشیده چادر هم خانم این، بپوشن چادر حرم
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 اخم با. مشد مواجه جدیش قیافه با که بدم نشون شاهرخ به برگشتم. بود رفته باال کامالً دیگه قسمت و شدمی

 جلو به قدمی متقابال هم شاهرخ. اومد سمتش به شاهرخ نگاه دیدن با مرد. بود شده خیره مرد و زن اون به

 :گفت جدی و برداشت

-  ? Excuse me sir, did you take pictures of us 

 ؟(گرفتید عکس ما از شما آقا ببخشید)

 :گفت و کرد دراز شاهرخ طرف به رو دستش، داشت لب به لبخند که حالی در و شتبردا جلو به قدمی مرد

- You are a wonderful couple. I and my wife have been amazed seeing you. I could not 

ignore such a beautifull image. 

 نظرهم چنین از تونستمنمی. شدیم زده شگفت شما دیدن از همسرم و من. هستید ایالعاده فوق زوج دونفر شما)

 .(بگذرم زیبایی

. شدمی کمتر و کم، ابروهاش بین گره و شدمی ترآروم، اومدمی بیرون مرد اون دهن از که ایجمله هر با شاهرخ

 دونمب داشتم دوست خیلی. گرفت شاهرخ سمت به رو بینش دور و زد بهم لبخندی که شد کشیده مرد به نگاهم

 که دیدم وقتی گذشته اون از. بود ابتدایی اول بچه یه حد در انگلیسیم زبان که حیف! حیف. فتنگ دیگه بهم چی

 طرفی زا ولی؛ گرفته ازمون عکسی چه ببینم خواستمی دلم خیلی. گرفت شاهرخ سمت به رو دوربینش، مرد اون

 ئلهمس اگه. وایسم عقب دادم ترجیح! چیه به چی ببینم تا بشم آویزون هابدید ندید عین نداشتم دوست هم

 .میگه بهم شاهرخ، باشه خاصی

 دیب احساس، میگن هم به چی بفهمم تونستمنمی اینکه از. کردن صحبت هم با ایکلمه چند مرد اون و شاهرخ

 اشکلمه یه حتی تونستمنمی که کردنمی تلفظ رو کلمات غلیظ قدراین دوتاشون هر که این خصوص به؛ داشتم

 نارک من مثل که خانمی. بشه تموم هاشونصحبت تا کشیدممی انتظار و بودم وایساده زیر هب سر. بفهمم رو
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 و گفتمی چیزی اگه چون، نزنه حرفی کردممی خدا خدا دلم تو. زدم بهش لبخندی. اومد سمتم به، بود وایساده

 :گفت و زد امشونه به دستی! مردممی خجالت از قطعا، شدمنمی متوجه من

-  !You’re so beautifull 

 خندیلب! فهمیدم رو جمله این شکر رو خدا. فرستادم بیرون آسودگی با رو نفسم. بود شده گوش تنم تمام! اوف

 رو هامچشم. داشت قرار سرش روی نامتعادل چنان هم که افتاده چادرش به نگاهم. کردم تشکر آروم و زدم

 .بچینم هم کنار بخور درد به جمله یه کردم سعی و دادم فشار هم روی

- Can I help you? 

 به دستم با. هست کمک کدوم به منظورم که کرد اشاره سرش با و انداخت باال استفهام نشونه به رو ابروهاش

 به خواستم خدا از دلم تو و زدم لبخندی. کرد اعالم رو موافقتش سرش با و زد لبخندی. کردم اشاره چادرش

 شبه. زدم لبخند و دادم تکون طرفین به رو سرم. بگه چیزی نخواد و بده ادامه لبخند و اشاره و ایما روش همین

 .بود شده خیره بهم لبخند با هم اون. کردم تنظیم سرش روی رو چادر و شدم نزدیک

 بار هی و زدم لبخندی. بود شده خوب. ببینم رو! هنرم ینتیجه تا گرفتم فاصله ازش کمی، شد تموم که کارم

. ودب گرفته امخنده موضوع این تصور از! الله دختر این میگه خودش با االن خدایا. کردم بسته و زبا رو هامچشم

 دونستمنمی. شدم افتادنش مانع دستم با. خورهمی سر سرش روی داره چادر دوباره دیدم که کردم نگاه بهش

 صورت به کردم سعی. ورهنخ سر سرش روی از تا داره نگه محکم باید رو چادر که بفهمونم بهش جوری چه

. تمداش نگهش دست یه با و گذاشتم هم روی و گرفتم طرف دو از رو خودم چادر یلبه. بفهمونم بهش پانتومیم

 :پرسید و انداخت بهم نگاهی

- ? What should I do 

 !اوف؟ کنم ارک چه؟ کنممی کار من؟ کنم کاری من...یعنی معنیش. نیست بیشتر که کلمه تا دو! دلیار نترس! خدا یا
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 توجهم ولی؛ بشه کمتر استرسم تا دادم تابش و پیچ و گرفتم چادر دور ترمحکم رو دستم و کردم نگاه خودم به

 ...و منه روی نگاهش خانم اون که نبودم

 با و بود زده گره گلوش زیر رو چادر خانومِ. شد گرد هامچشم روروبه یصحنه دیدن با که آوردم باال رو سرم

 .کردمی نگاهم لبخند

! بکن خیر هب ختم رو امشب خدایا! خنده زیر نزنم تا گرفتم دندون به رو لبم. کوبیدم پیشونیم به ناخواسته کامالً

 در زدن گره ادای کجای من اصال! زده گره چجوری رو چادر خدا رو تو ببینش؟ بفهمونم بهش جوری چه حاال

 !میشم عام و خاص یمضحکه امشب ونمدمی من! کنهمی نگاه هم لبخند با چه؟ آوردم

 .کردم نگاه شاهرخ به و چرخوندم چشم. برگردوندم رو سرم و زدم خانم به اینیمه و نصفه لبخند مستاصل

 با و برگشت سمتم به شاهرخ چون؛ شنید رو هامحرف خدا انگار! کنممی خواهش! کن نگاه خدا رو تو شاهرخ

 سعی هم وقت هیچ! داشتم وحشت زبان از همیشه من. اومد سمتم به و گفت مرد اون به چیزی، امچهره دیدن

 .بود قیامت مثل برام روز اون داشتیم زبان مدرسه توی موقع هر. نکردم گرفتنش یاد در

 به یرهخ و ایستاد کنارم. نشدم شاهرخ اومدن متوجه که بودم، کشیدم که هاییبدبختی و و زبان فکر تو قدراین

 :گفت امچهره

 ؟پریده رنگت چرا لیارد -

 نگاه،بود ایستاده کنارش االن که همسرش و خانم اون به و بود هاملب روی احمقانه لبخند یه که حالی در

 :گفتم شاهرخ گوش کنار و شدم بلند پام پنجه روی آروم، باشم متوجه اینکه بدون، کردممی

 .میره آبروم االن، فهممنمی زبان از هیچی من. کن کمکم خدا رو تو -

 یطنتش با شاهرخ. کردمی نگاه لبخند با و بود شده خیره بهم. برگشتم سمتش به شاهرخ آروم یخنده صدای با

 به ور لبم. لرزید وجودم تو چیزی، نگاهش برق دیدن با. شدم متوجه تازه. انداخت من به بعد و خودش به نگاهی
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 یرز که شنیدم رو صداش. گذاشتم زمین روی رو هامپا کف و انداختم پایین رو سرم خجالت با و گرفتم دندون

 :گفت لب

 !خجالتی کوچولوی -

 کار حساب تا کشیدم هم تو رو هاماخم، ارادی غیر کامال. نگم هم چیزی شدنمی ولی؛ نزنم حرفی دادم ترجیح

 :گفت بهم که شنیدم رو صداش. بیاد دستش

 ؟کنی گم رو پات و دست ریجواین شده باعث که گفته بهت چی خانم این، بانو خب -

. زدم لز شیطونش آبی هایچشم به خشم از شده باریک هایچشم با و برگشتم. بیارم طاقت نتونستم دیگه

 دلبخن، دید که رو نگاهم. کردمی تکذیب رو بودن جدی این، هاشچشم توی برق ولی؛ بود جدی کامالً اشقیافه

 :گفت آروم و زد محوی

 .دختر نکن نگاهم جوریاین -

 :داد ادامه ترواضح بعد

 .نشدی متوجه که گفت بهت چی بگو حاال -

 هزار با رو خانم اون جمله و آوردم فشار مغزم به. بشم خیالشبی کردم سعی، بودم شنیده رو اولش جمله اینکه با

 اب، بود دوخته بهم رو نگاهش مهابابی که طور همون. بودم گرفته نظر زیر رو حرکاتش. گفتم بهش غلط تا

 لبش متس به رو دستش که دیدمش، شد تموم که صحبتم. کردمی لمس رو اشبینی یتیغه، اشسبابه انگشت

. گرفته اشخنده، گفتمی بهم ششمم حس ولی؛ بود جدی کامالً اشچهره. کشید صورتش روی و داد حرکت

 . بود حسم اثبات برای محکمی سند هم، بود افتاده چشمش کنار که خطوطی

 :گفتم و کردم هم تو رو هاماخم فکر این اب
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 ؟گفتم داری خنده چیز -

 :وگفت برداشت دهنش روی از رو دستش سریع خیلی، شنید که رو حرفم

 ؟بخندم باید چرا نه -

 ...شما امّا -

 .خوردممی غبطه داری زبان روی که تسلطی همه این به داشتم -

 و برگشت خانم اون سمت به لبخند با و کرد امحواله چشمکی که بگم بهش چیزی تا کردم باز رو دهنم

 نگاه شاهرخ به، بود نوسان در شاهرخ و بین بار یک ثانیه 0 هر که نگاهی با هم خانم اون. زد بهش هاییحرف

 ور مسخره گره اون و برد چادرش سمت به رو دستش که دیدم. دادمی تکون تایید معنی به رو سرش و کردمی

 اون از که بود این به خوبیش ولی داشت مشکل هم هنوز. گذاشت سرش روی بهتر رو چادر دفعه این و کرد باز

 .بود شده بهتر خیلی قبلش بار اسف وضع

 :گفت شاهرخ به خیره و زد لبخندی. شد قفل نگاهش تو نگاهم

- !She's like an angle. Appreciate her 

 !(بدون رو قدرش. مونهمی فرشته یه مثل اون)

 حین همین در. داد تکون خانم هایحرف تایید نشونه به رو سرش بالبخند و کرد بهم مهربونی نگاه رخشاه

 خواهی معذرت. کرد خوش جا صورتش روی کمرنگی اخم، موبایلش صفحه دیدن با. خورد زنگ شاهرخ موبایل

 :گفتمی، بود خط پشت که مخاطبی به رو که شد بلند حرصیش صدای. گرفت فاصله ما از قدم یه و کرد

 ؟آوردیشون؟ شد چی؟ الو -

-... 
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 .برسم من تا باشید هم خودتون، جا همون بذاریدشون شما، خب بسیار -

-... 

 ؟گفتم که تعداده همون فقط؛ نداره مشکلی نه -

-... 

 .اونجام دیگه دقیقه 0-6 تا من، خب بسیار -

-... 

 .فعالً. نشه خراب کدومش هیچ باش مواظب -

 زد یستتور تا دو این با که هاییحرف! شد آراسته نیز سبزه به بود گل. برگشت ما سمت به و کرد قطع رو تماس

 رایب هم تالشی هیچ شاهرخ که جالبه. شد اضافه هامکنجکاوی لیست به هم عجیبش مکالمه این حاال، بود کم

 همون به رو انگلیسی به زیچی و زد کمی لبخند ولی، بود نشسته پیشونیش روی کمرنگی اخم. نکرد دادن توضیح

 داخل رو کارت هم اون و گرفت شاهرخ طرف به و آورد در سوئیشرتش جیب داخل از کارتی مرد اون. گفت مرد

؛ بانز کالس برم هم من بده اجازه بگم جون نوشین به باید. بود اعصابم رو اشونمکالمه. گذاشت کتش جیب

 ؟ نوشته وشت چی؟ بود چی کارتِ اون یعنی! نمیشه اینجوری

 :گفت فارسی به و برگشت سمتم به شاهرخ که بودم فکرها همین تو

 .کنم ترجمه براشون تا بگو رو خداحافظیت متن -

 و کردم دراز خانوم اون سمت به رو دستم. کردم نازک براش چشمی پشت و سابیدم هم روی رو هامدندون

 :گفتم

- nice to meet you.Have a nice trip. 
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 .(باشید داشته خوبی سفر. شدم خوشحال شما تمالقا از)

 رفح بیشتر بخواد اگه بود فهمیده هم اون کنم فکر. کرد تشکر فقط کلمه یه در و زد ایزده ذوق لبخند خانم اون

 ندید با شاهرخ. دوختم شاهرخ به رو نگاهم غرور با مونایجمله دو مکالمه شدن تموم با. کنممی هنگ من بزنه

 این وقتی دونستمی کاشکی. نشست صورتش روی محوی لبخند و برد باال رو ابروش یهلنگ یه نگاهم

 !میاره من دل سر به چی، زنهمی رو غرور از پر و محو لبخندهای

 .شدیم جدا ازشون ترتیب این به و کرد حافظی خدا هااون با هم شاهرخ

 کوتس هم باز ولی؛ ترکیدممی فضولی شدت از داشتم پری قول به و رفتمی رژه مغزم تو سوال کلی اینکه با

 .بیارم در سر کارهاش تمام از دارم دوست و هستم فضولی دختر کنه فکر نداشتم دوست. کردم

 ؟شده چیزی -

 :گفتم گیج و برگشتم طرفش به شاهرخ صدای با

 ؟بله -

 ؟شدی خیره لیزا و الکس خالی جای به که شده چیزی میگم -

 :داد ادامه و داختان باال ابرویی شیطنت با

 ؟هوم؛ شده ما هایحرف درگیر ذهنت هم شاید -

 کنارش زا تفاوتبی کردم سعی، بودم شده عصبانی شدیدا اینکه با! بود لیزا و الکس اسمشون پس! اینطور که

 :گفتم خونسردی لحن با همین برای. بگذرم

 !باشه مربوط بهم که کنممی کنجکاوی چیزهایی برای من! اصالً! نه -
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 سخت لحظه یه برای اشچهره. نیومدم کوتاه خودم موضع از ولی؛ رفتم تند کم یه کردممی احساس اینکه با

 :گفت و شد عوض حالتش زود خیلی ولی، شد

 ؟نبود مربوط تو به هامونصحبت که گفته کی -

 :گفت هم حالت همون توی. افتاد راه به و زد دلیارکُشی لبخند حرف این گفتن با

 !وقته دیر دیگه ریمب بیا -

 بازی تونستمی همیشه شاهرخ ولی؛ بخوره حرص اون خواستممی من. کوبیدممی زمین روی محکم رو هامقدم

 یدمشن رو صداش. کردم زدن قدم به شروع کنارش حرفبی و کشیدم عمیقی نفس. برگردونه خودش نفع به رو

 :گفت که

 ؟دلیار -

-... 

 ؟خانم دلیار -

-... 

 ؟بانو -

-... 

 ؟شاهرخ عشقِ -

. ودب گرفته اشچهره. شدم خیره بهش و آوردم باال رو سرم. بیارم طاقت نتونستم. لرزید دلم آخرش زدن صدا با

 :گفت بهم رو و زد لبخندی حال این با ولی
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 !نکنی دریغ ازم رو نگاهت وقت هیچ وقت هیچ، شد که چی هر، اومد پیش که چی هر خواممی ازت -

 سری دادن تکون به. آورد درد به رو دلم اشگرفته چهره و ملتمس لحن ولی؛ نفهمیدم شهاحرف از چیزی

 :گفت و کرد تکرار رو نادرش لبخند. کردم قناعت

 ؟میدی قول -

 .میدم قول -

 ینگپارک سمت به، صحن از خروج محض به. بودیم ساکت، مسیر طول تموم. کرد حرکت و کشید ایآسوده نفس

 .کرد متوقفم شاهرخ صدای که کردم کج رو راهم

 .جایی یه بریم باید اول دلیار -

 ؟!کجا -

 !میشی متوجه خودت بریم بیا -

 ییعن. رفتممی سرش پشت حرف بدون. برد خودش دنبال رو من و کشید رو چادرم یگوشه حرف این گفتن با

 یرهمنظ دیدن با که رخوندمچ طرفین به رو سرم، بود گرفته اوج که ایهمهمه صدای با؟ بریم خواستیممی کجا

 . شد گرد هامچشم تعجب شدت از روروبه

 از داشتن نفر سه و بود کرده پارک، بودم رفته چادر گرفتن برای که کانکسی همون کنار، بار حمل ماشین یه

 هم گوش در و بودن شده جمع اطراف هم بقیه. ذاشتنمی زمین روی و کردنمی خالی رو هاییبسته ماشین پشت

 . برداشت قدم از قدم شدنمی حتی جمعیت فشردگی خاطر به؟ بود خبر چه اینجا. کردنمی پچ پچ

 جا همون هدفبی. گرفت تماس و آورد در رو گوشیش دیدم که بپرسم چیزی شاهرخ از تا برگردوندم رو سرم

 :کردممی گوش اشمکالمه به و بودم وایساده
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 ؟شد اکی چیز همه؟ کریم؟ الو -

- ... 

 . وایسادم جمعیت پشت من -

-  ... 

 ...اصلی در کنار، آره -

- ... 

 .باشه -

 ودندب شده خیره مردی به همه و رفت کنار جمعیت که نکشید طولی. شد خیره روشروبه به و کرد قطع رو تماس

 به رو خودش کریم آقا؟ داشت کارچی جااین اون! بود عمارت دربان، کریم آقا که این! اِ. دویدمی ما سمت به که

 :گفت زنون نفس و رسوند ما

 . آقا سالم، خانم سالم -

 :وپرسید کرد بهش رو شاهرخ که دادیم رو جوابش دو هر

 ؟گفتم که تعدادیه همون -

 :گفت، کرد تازه نفسی اینکه از بعد و گذاشت اشسینه قفسه روی رو دستش آقا کریم

 زحمت هم ایشون. گفتم بهشون، قاسم حاج یحجره رفتم .بودید خواسته که طور همون! قواره 355، آقا بله -

 ...که اومد کم هم تعداد یه. کردن بندی بسته رو داشتن که چی هر سریع کشیدن

 :گفت و هم تو کشید رو هاشاخم شاهرخ
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 ...گفتم بهت که من ولی -

 ازارب هایفروش پارچه یراسته تو. آوردم برادرم مغازه از رفتم توناجازه با رو مابقی تعداد اون. دونممی آقا بله -

 . داره حجره انقالبش بازار، وکیل

 :گفت و گذاشت کریم شونه روی رو دستش و زد کمرنگی لبخند شاهرخ

 !انداختمت دردسر تو موقع این ببخش! کردی امشرمنده -

 چند از بعد. اختاند، بود اششونه روی که شاهرخ دست به نگاه یه بعد و شاهرخ به نگاه یه تعجب با کریم

 :گفت لبخند با لحظه

 !بود اموظیفه؛ حرفیه چه این! آقا شرمنده دشمنتون -

 ولط زیاد انتظارم؟ بود خبر چه جااین. بودم شده خیره بهشون سردرگم. کرد قناعت سری دادن تکون به شاهرخ

 :گفت بهم شاهرخ چون، نکشید

 !بیا همراهم -

 و من و بود ترجلو کریم. کردم حرکت باهاش آروم؟ چی برای و کجا رسیدمنپ که بود شده درگیر ذهنم قدریاون

 از داصبی و کردم پوفی. بود آزاردهنده جوری یه بقیه هاینگاه سنگینی. رفتیممی راه سرش پشت هم شاهرخ

 اب زدن حرف از بعد و کرد تند پا مردی سمت به مردم بین از شدن خارج محض به کریم. شدم رد جمعیت بین

 . شد کشیده مرد به نگاهم. اومدن ما سمت به نفر دو هر، اون

 وقتی .داشت دستش تو هم سیمبی یه و بود پوشیده رو حرم خادمان مخصوص لباس. داشت کوتاهی نسبتاً قد

 :گفت و زد لبخندی، رسید ما به
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 و حرم خدمات سئولم. هستم عابدی بنده؟ کرده رو کار این که باشید خیری همون باید شما، علیکم سالم -

 . خادمان سرپرست

 و گرفت دست در، بود شده دراز طرفش به که رو مرد اون دست، جدی قیافه با هم شاهرخ. کردم آرومی سالم

 :گفت

 . هستم کیاراد؛ خوشبختم -

 :یدپرس متحیری لحن با و برد باال، دادمی سنش از نشون که رو رنگش خاکستری و پشت کم ابروهای عابدی

 ؟ هستی خان اردالن ولدِ شما -

 !بله -

 . بودن نازنینی مرد، ببخشه سالمتی بهشون خدا. ببینم رو بزرگ کیاراد پسر داشتم دوست خیلی -

 رد حرفی وقت هر ولی؛ چرا دونمنمی. کرد اکتفا لب زیر تشکر به، بود شده منقبض فکش که حالی در شاهرخ

 ور کالم رشته دوباره خودش که، بودم خیره عابدی آقای به. شدمی عصبانی شاهرخ، شدمی زده اردالن عمو مورد

 :گفت و گرفت دست در

 !خیری به دست پدرت عین هم تو -

 :گفت و کرد مرتب مصلحتی رو کتش ییقه شاهرخ

 . دارم شما از گله یه ولی؛ عابدی آقای قائلم براتون که احترامی کمال با -

 :شد خیره شاهرخ به بمتعج هاییچشم با و خورد جا عابدی آقای

 ؟ پسرم شده چی -
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 :گفت، رفتمی کانکس طرف به که طور همون شاهرخ

 .خدمتتون کنممی عرض -

 کانکس از بیرون نفرشون 3 هر. بودن چادر دادن مسئول که رفت هاییخانم همون سمت به حرف این دنبال به

 ردهک خوش جا صورتش روی که اخمی. ترفمی سمتشون به که بودند دوخته چشم شاهرخ به منتظر و ایستاده

 ؟ کنه کارچی خواستمی یعنی. بودم کرده پنهون ازش رو دانین قضیه من که بود وقتی مثل درست، بود

 که حرفایی شدمی وضوح به همین برای، داشتیم فاصله قدم 3-0 اندازه به شاید هاخانم اون با عابدی آقای و من

 من با که خانمی همون مقابل درست و رسوند هااون به رو خودش محکم هاییقدم با شاهرخ. شنید رو میشه زده

 ترجلو رو اون و برد چادرش سمتش به رو دستش فوری شاهرخ دیدن با خانم اون. ایستاد، بود کرده صحبت بد

 :گفت و زد پوزخندی شاهرخ. کشید

 ینجاا االن بینیدمی هم اگه. ندارم رو مخود همسر جز به زنی هیچ به کردن نگاه به تمایلی من خانم ببینید -

 زده امخانواده به نسبت که رو حرفی هیچ من و شده همسرم به که بوده توهینی خاطر واسه، وایسادم روتونروبه

 شما معیار؟ کافر بقیه و هستید قدیسه شما که. کنیدمی فکر چی خودتون پیش دونمنمی. ذارمنمی جواببی، بشه

 ؟ ایمونه و دینبی و کافر نباشه شما مثل پوشش کسی اگه؟ چیه افراد یپاک سنجیدن برای

 :داد ادامه تریخشن لحن با و کرد من به اشاره

 هب چی؟ بدی نسبت بهش رو لقبی همچین دادی اجازه خودت به که دیدی من خانم ظاهر تو جلفی چیز چه شما -

 هک کرده بدرفتاری یا احترامیبی چه؟ کنهمی آرایش و نوش و عین خرج رو پولش میره گفتی که زده صورتش

 ؟ ببرید سوال زیر رو شخصیتش بخواید که دونستید حدی در رو خودتون

 :گفت و کرد اشاره شاهچراغ گنبد به
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 مینه قداست که شمایی؟ کجایی خادم رفته یادت که شمایی! من خانوم نه؛ شمایی شکسته حرمت که اونی -

 یه از هک اونی چه مسلمونه که اونی چه، همه، اینجا. بردید سوال زیر بینانه کوته رافکا با رو پوشیدید که فرمی

 و کنه رفتار باید چجور که داره درک و فهم کافی اندازه به خودش، دونهنمی اسالم از هیچی و اومده غریب کشور

 . باشه داشته پوششی چه

 یشتریب جدیت با و کرد کج اششونه سمت به رو سرش، بود شده مشت که هاییدست با و کشید عمیقی نفس

 :گفت

 جایگاه تو که نیستی خدا باهلل نعوذ! حرمه زائران به کردن خدمت اتوظیفه که خادمی یه فقط اینجا شما -

 . کنی حکم خودت منطق با و بشینی قضاوت

 به متعجب. نداشتم رو چیزی همچین توقع اصال! نه بودن اونجا که کسایی از ولی؛ اومدمی در دیوار از صدا

 داشت قدرچه که دونهمی خدا. بود ایستاده خانوم اون مقابل برافروخته صورتی با که بودم شده خیره شاهرخ

 سرش کرده گره هاییاخم با هم خانوم اون. نره باالتر مشخصی تن یه از صداش که گرفتمی رو خودش جلوی

 . گفتنمی چیزی و بود انداخته پایین رو

 :گفت و ایستاد سینه به دست و برداشت عقب به یقدم شاهرخ

 بتنس دیگه یکی به رو گدا صفت دادید اجازه خودتون به که داشتید خودتون برای دلیلی چه و چرا دونم نمی -

 هب کس هیچ، وقت هیچ دمنمی اجازه و هستم سری باالی اون درگاه گدای فقط ولی؛ باشم گدا شاید من؛ بدید

 ...شایسته که القابی چنین با رو امخانواده و من بده اجازه خودش

 ونفرد اون و کریم آقا به اشاره دستش با. کنه احترامیبی خواستنمی. نگفت رو حرفش یادامه و کشید پوفی

 :گفت پوزخند با شاهرخ. گذاشتن کانکس داخل سرعت به رو هابسته به هم هااون و کرد
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 پسر بگن اینکه برای نه؛ خریدم آوردن در اسم برای نه رو هااین من. هست رنگی چادر قواره 355 هااین -

 چادر و اینجا میان ما از بعد که زائرانی اون برای دادم رو هااین. داده هدیه حرم به چادر قدراین و خیّره فالنی

 . نگذرن، کردید که توهینی همه این از ساده و نباشن من مثل هاشونبعضی شاید. ندارن

 :گفت و اومد سمتش به عابدی آقای. برگشت ما سمت به و فتگ رو این

 ازهت. اومدن داوطلبانه که هستن خادمایی جزء خانوم این! افتاده اتفاق این چرا دونمنمی. پسرم امشرمنده من -

 . کرده کار به شروع

 :گفت و زد اینیمه نصفه لبخند شاهرخ

 جوری چه انزائر با نیستن بلد هنوز که باشن شرمنده باید ونایش! شرمنده دشمنتون. نفرمایید عابدی آقای نه -

 .شد ادب اسائه که زدم حرفی اگه خواممی عذر. کنن برخورد

 :گفت و کشید ریشش به دستی! عصبانیه البته و ناراحت حسابی بود مشخص اشچهره از که عابدی آقای

 نهمچی مسافر یه با اگه! نه شما حاال. کردمی برخوردی همچین نباید خانم این. داشتید حق هم شما باالخره -

 . رفتمی سوال زیر حرم خادمین تمام یوجهه وقت اون، کردمی برخوردی

 :گفت و داد تکون استفهام نشانه به سری شاهرخ

 . بشیم مرخص ما، بدید اجازه اگه -

 :گفت و زد لبخندی عابدی آقای

 .برسونید سالم محترم خانواده به. خواممی عذر، مداو پیش که اتفاقی مورد در هم باز، البته بله -

 . رسونممی رو تونبزرگی -
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 :گفت و کرد من به رو عابدی آقای

 . زده رو هاحرف این که کرده فکری چه خودش پیش دونمنمی. خواممی معذرت هم تو از دخترم -

 :گفتم و کردم مرتب رو چادرم

 . شد تموم بود چی هر. نیست مشکلی. عابدی آقای نفرمایید -

 :گفت و کرد من به رو شاهرخ

 . بریم بهتره -

 :تگف و رفت کریم سمت به، کرد حافظی خدا عابدی آقای از کهاین از بعد هم اون. کردم اعالم رو موافقتم سر با

 تهابا بیا وقت اول صبح فردا هم خودت. کنه پاس رو چک تونهمی فردا بگو قاسم حاج به، شد تموم که کارت -

 . دارم کار

  آقا چشم -

 که یمبود برنداشته بیشتر قدم چند هنوز ولی؛ کردیم حرکت پارکینگ سمت به هم با. داد تکون سری شاهرخ

 :گفت پوزخند با و برگشت عقب به دوباره شاهرخ

 !کنه هدایت راست راه به رو جاهالن همه خدا امیدوارم -

 یقیافه دیدن با بودن جااون که افرادی. برد خودش با رو نم و گرفت دستش تو رو چادرم گوشه و گفت رو این

 ماشین توی که ایلحظه آخرین تا رو نگاهشون سنگینی تونستممی. رفتنمی کنار راه سر از شاهرخ جدی

 . کنم احساس خودمون روی، نشستیم

 :گفتم و شاهرخ و سمت کردم رو، نشستیم ماشین داخل اینکه محض به
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 ؟چرا -

 :گفت و کرد متمایل سمت به رو سرش، بستمی رو کمربندش که الیح در شاهرخ

 ؟چی چرا -

 ؟ کردید رو کار این چرا -

 :گفت و کشید هم تو رو هاشاخم، حرفم این با شاهرخ

 ؟ داری من از توقعی چه تو -

 : گفتم همین برای؛ نشدم متوجه رو حرفش منظور

 ؟ چی -

 :گفت داشت کنترلش در سعی که خشمی با ،انداختمی عقب رو کتش که حالی در شاهرخ

 به بده اجازه خودش به پایی و سربی هر تا وایسم مجسمه مثل ساکت کهاین؟ داری من از توقعی چه تو -

 ؟ کنه توهین امخانواده

 تسم به اتهام انگشت که کسی. کنه بازی امخانواده آبروی با کسی بذارم که نشدم غیرتبی قدراین هنوز

 . بخره جون به هم رو بعدش سنگین عواقب باید، بگیره امخانواده

 ...آخه اما -

 پارکینگ از تا چرخوندمی رو فرمون داشت که جوری همون و کرد روشن رو ماشین. کنم کامل رو حرفم نذاشت

 :داد ادامه بیاد در
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؟ گهب بهت گل از کمتر کسی خوامنمی که ارزشی با برام قدراون که؟ مهمی برام که دلیار بفهمی خواینمی چرا -

! لیارد نیست خودخواهی از هااین؟ خودخواهیه کنه صحبت بد عشقم با بده اجازه خودش به کسی خوامنمی اینکه

 !بفهم

 :داد ادامه و کرد پوفی. کشید عقب رو هااون و برد موهاش تو رو دستش

 !هویه، های بجوا. بدی اشادامه بخوای بینمنمی دلیلی. ستشده تموم بحث این -

 :گفتم و کردم اخمی، بودم ساکت لحظه اون تا که من

 گرختوبی بقیه جوری چه ندیدید که شما. کنید سرزنشش جوریاین داشت ـناه گـ، بود گفته که چی هر اون -

 . کردنمی نگاهش

 . بود جدی هم هنوز اشقیافه ولی؛ رفت بین از کم کم اخمش. انداخت سمتم به نگاهی نیم شاهرخ

 نگرانش تو باز ولی؛ کرد توهین بهت همه این خانم اون؟! باشی خوب همه این تونیمی جوریچه تو موندم من -

 . هستی

 :گفتم، بودم شده خیره جلو به که جور همون و نشستم سینه به دست

 باعث عمه غیر چه، عمد چه ندارم دوست من ولی؛ نیاره خودش روی به و بشکنه رو بقیه دل بتونه شاید اون -

 . بشم کسی ناراحتی

 :گفت و آورد لب به نادری لبخند شاهرخ

 ؟ نیستن رحم دل و مهربون ما خانومِ مثل همه که کنیم کارچی ما حاال -

 :گفت و کرد جا به جا رو دنده. زدم لبخندی و انداختم پایین رو سرم حرفش این با
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 ور انتظارش وقته خیلی که شبی. بود زندگیم بش بهترین من برای، افتاد که اتفاقاتی تموم با امشب -

 . کشیدممی

 از هترب شاهرخ دلنشین هایحرف شنیدن. بزنم حرف که نداشتم تمایلی هم من. نشد من جانب از حرفی منتظر

. دش پخش ماشین فضای تو آهنگ مالیم صدای. کرد روشنش و برد سیستم طرف به رو دستش. بود چیزی هر

 رخشاه. بردم بیرون رو دستم و آوردم پایین رو خودم سمت شیشه. بود کرده باریدن به شروع نم نم هم بارون

 :گفت مهربون و آروم

 !خانمم خوریمی سرما -

 :گفتم و برگشتم سمتش به

 ! امخورده نم خاک و بارون بوی عاشق من -

 :گفت آروم و زد لبخندی

 . توام عاشق هم من عوض در -

 :شد بلند خواننده صدای. برگردوندم در سمت به رو سرم و زدم ندلبخ خجالت از سرخ صورتی با

  دیدنت دوباره خوبیه حال چه

 کشیدنت نفس هایلحظه تو است عاشقانه شب

  راحته همیشه ازت من خیال

  حقیقته ولی؛ خوابه شبیه این منی با تو

  بارون به بگو، خیابون این تو
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  بباره بازم قراره بگو هستیم هم با که

  داره ادامه عشق این که بگو

  موهات موج تو، کن گم رو هاغم

  اشاره یک با آرزوهات از دوباره بگو

  رویا به منو دوباره ببر

... 

 (صفوی بهنام _خوبیه حال چه)

 قطرات. بود من برای تازه شروع یه این. شدم خیره آسمون به و زدم لبخندی. بود رویایی و قشنگ آهنگ چه

 :گفتم دلم تو. ردخو صورتم به بارون

 مه بعد به االن از، بودی پیشم همیشه. نذاشتی تنهام که شکرت. دارم رو شاهرخ که شکرت... شکرت خدایا -

 ! نذار تنهام

 برای و شاهرخ کنار در بود قرار که ایآینده. بودم آینده خیاالت در غرق من و کردمی حرکت آروم و نرم ماشین

 ...باشم داشته شاهرخ

*** 

 : 01 فصل

 جسم از که برقی. آورد باال رو اشدیگه دست. گرفت خودش گرم دست توی آرومی به رو لرزونم و سرد دست

 .کردمی سرازیر قلبم به رو مختلفی هایاحساس، خوشبختی احساس بر عالوه، شدمی ساطع دستش توی
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 .بود شونمسلم حق، شونحضور که حالی در مراسمی چنین تو مادرم و پدر نبودن غم... غم مثل احساساتی

 .دونستمنمی هااون از هیچی که عواقبی و حقیقت شدن برمال از ترس... فردا از ترس... ترس مثل احساسی

 لبخند. دادمی سوق انگشتم سمت به رو حلقه لطافت با که دستی به. شد کشیده اشمردونه هایدست به نگاهم

 به، شیدک گوشم کنار که رو عمیقش نفس صدای، گرفت جا مانگشت تو حلقه وقتی. شد ظاهر لبم روی کمرنگی

 . کردم حس خوبی

 اورمب. شد گُم گلرخ خاله و ترگل خاله، جون نوشین، پری یهلهله و کِل صدای توی، عاقد گفتن تبریک صدای

 آقایون هبقی و سپهر، نوید، کاوه هایزدن دست صدای. کنن پا به صدا و سر همه این بتونن کم تعداد این شدنمی

 . شدنمی قطع هم لحظه یه

 رو قلبم بابام و مامان نبودن. لرزیدمی بدجوری دستم. کنم شاهرخ دست رو حلقه که بود من نوبت حاال

 . کردنمی حمایت تصمیمم از، بودن پیشم االن هااون اگه مطمئنم ولی؛ سوزوندمی

 یصندوقچه پریچهر. اومدم بیرون خیال و فکر زا، بود شده انداخته صورتم روی که چادرم لبه خوردن تکون با

 نگاهم طنتشی با، ببینه رو صورتم تا بود گرفته باال کم یه رو چادر لبه که حالی در و بود گرفته جلوم کوچولویی

 :گفت و زد نمایی دندون لبخند نگاهم دیدن با. کردمی

 . شد آب ما پسر پیر این دل! دختر بجنب -

 :گفت و خندید که کردم پری حواله ایغره چشم

 !گیرهمی هم شوهرش طرف چه اوو -

 :گفت و آورد چادر نزدیک رو سرش که بگم بهش چیزی تا کردم باز رو دهنم. کردم نگاهش چپ چپ
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 ارید دوست کی هر جون، کنهمی نگاه من به داره درنده شیر شبیه شاهرخ این ولی؛ بمونه خودمون بین ببین -

 . نکرده ناکارمون نزده تا کن دستش رو حلقه این بگیر

 ؟ شد تموم هاتصحبت خانم پری -

 :گفت و گرفت فاصله من از پری که زدم لبخندی. شد بلند هم شاهرخ اعتراض صدای باالخره

 . کنممی آماده رو دخترم ذهن دارم! من برادر بده امون -

 . نباشه من ضد بر سازی آماده این امیدوارم -

 !نکن شک -

 تا شدم متمایل سمتش به کمی. آوردم در رو شاهرخ حلقه. گرفت طرفم به و کرد باز رو صندوقچه رد لبخند با

 رو دستش و زد محوی لبخند که دیدم، بودم انداخته صورتم روی که حریری چادر پشت از. کنم دستش رو حلقه

 حلقه پمچ دست با و تمگذاش دستش زیر رو راستم دستم کف. کردم فوت بیرون به محکم رو نفسم. گرفت باال

 یراس قدرتمندش دست میون رو هامانگشت و نذاشت که بکشم عقب رو دستم خواستم. کردم دستش آروم رو

 حس راحتی به رو میشد دویده صورتم به که خونی هجوم. رسید خودش اوج به جمع شادی صدای دوباره. کرد

 :گفت ما دوی هر به رو و شد بلند صندلی روی از عاقد. کردممی

 . جوونا بشید خوشبخت اهلل شاء ان -

 :گفتمی عاقد به خطاب که شد بلند نوید صدای. کردم تشکر ازشون سر دادن تکون با

 . کنممی همراهی رو شما من بفرمایید عاقد جناب -

 در ولی شد خارج سالن در از عاقد همراه نوید؟! زدن حرف رسمی مدل این و نوید. بردم باال تعجب با رو ابروهام

 :گفت و برگشت لحظه آخرین
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 زرو همین حق به الهی! بخوره دی سی دستگاه اون به دستش من از قبل که کسی اون یکله پس بزنه خدا -

 !بمونه عزب عمرش آخر تا عزیز

 اسفت نشونه به سری. رسید خودش اوج به و شد بلند جمع خنده صدای. شد خارج در از لبخند با و گفت رو این

 قول هب تا بودن گرفته فاصله ما از کمی عقد خطبه خوندن از بعد بقیه. شدنمی آدم وقت هیچ نوید. دمدا تکون

 دار و گیر همین تو! بود اشورپریده خود سر زیر هم هاکار این تموم که نماند ناگفته. نخوره بهم خلوتمون پری

 سمت به رو من آروم شاهرخ. ردمک احساس هامشونه روی رو شاهرخ هایدست سنگینی دفعه یه که بودم

 و تگرف هاشدست با رو چادر یلبه. کوبیدمی امسینه قفسه به آوری سرسام شدت با قلبم. برگردوند خودش

 :گفت آروم

 ؟ هست اجازه -

 نپایی موقع اون تا که رو سرم. زد عقب رو چادر آروم. گرفت رضایت مبنای بر رو سکوتم شاهرخ و کردم سکوت

 کت و بود کرده خوش جا صورتش روی محوی لبخند. شدم خیره دریاییش هایچشم به و آوردم باال، بودم گرفته

 :گفت زیبایی لحن با و کرد باز لب باالخره. گذروندمی نگاهش زیر از رو صورتم اجزای تک

 !دلیارم شدی دلبر چه -

 رنگ .بود شده معرکه، بود کرده تنش که نفتی آبی شلوار کت تو. انداختم بهش کوتاهی نگاه و زدم لبخندی

 لمتحوی ایمردونه لبخند که دوختم هاشچشم به رو نگاهم. داشت هاشچشم رنگ با قشنگی هارمونی لباسش

 :گفت و کشید کتش یقه به دستی مصلحتی و داد

 ؟ نداری نظری -

. کنم ذیتشا نیومد دلم. ادد تکون طرفین به رو سرش که انداختم باال ابرویی نه نشونه به. بود گرده گل شیطنتم

 :گفتم آروم همین برای
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 !ارباب شدی برازنده خیلی هم شما -

 :گفت و برد باال رو ابروش لنگه یه شاهرخ

 ؟ شما -

 این رکد. کنم هضمش بودم نتونستم هنوز من که بود افتاده اتفاق این سریع قدراین. انداختم پایین رو سرم

 . بود زود برام، ازدواج

 :گفت و شد خیره هامچشم به. گرفت باال رو سرم و برد امچونه زیر رو شدست شاهرخ

 ؟ کنهمی پریشونت چی؟ دلیار چیه -

؟ ترسیدممی کنارش در بودن از چرا ولی؛ بود ترمحرم من برای محرمی از االن شاهرخ. زدم اینیمه نصفه لبخند

 روزی اگه؛ کرد عقد باهام من یگذشته دونستن بدون شاهرخ؟ نیست خودش جای سر هیچی کردممی حس چرا

 :مبگ بهش رو قلبم توی حقیقت کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس؟ میشه چی وقت اون بفهمه رو گذشته

 ...خب... من... افتاده اتفاق چیز همه زود قدراین... راستش... راستش -

 : زدم رو خالص تیر و فرستادم بیرون رو نفسم

 ! ترسممی خیلی من -

 رو صورتش متعجب حالت جای نماییدندون لبخند رفته رفته. کرد نگاهم شده گرد هایچشم با اول خشاهر

 : گفت و گرفت باال رو سرش بعد و انداخت خودش به نگاهی. گرفت

 ؟میاد دلت؟ من از -

 :گفتم و کردم گرد رو هامچشم. کنهمی اذیت داره دونستممی
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 !نکن اذیت شاهرخ -

. ریدمپ باال متر دو پری جیغ صدای با. گذاشت اشسینه روی رو دستش و بست تایید نهنشو به رو هاشچشم

 . اومدمی مونسمت به طلبکارانه و بود زده کمرش به رو دستش پری

 اریدد وقت عمر یه دیگه بسه. کردید کبابم زدید کنم ثواب اومدم. گمنمی هیچی هی! تا دو شما بسه اووو:  پری

 ! ترکیمی داری شوهر ذوق از فهمیدن همه االن؛ ببند رو نیشت اون! ضعیفه اوی. بزنید حرف هم با

 :گفت و گرفت شاهرخ سمت به رو اشاشاره انگشت

 کیلومتری 055 فاصله عقد از بعد سال دو ما واهلل قدیما. کن رعایت رو اسالمی فاصله! ناخلف یپسره تو و -

 ... االح هایجوون امّا؛ شدنمی هم پیدامون شوهرمون

 : گفت و گرفت گاز نمایشی رو شستش و اشاره انگشت بین

 حملی لبخند همچین االن، خوردش عسل من یه با شدنمی دیروز تا که پسره این! شده آخرالزمون! دور به بال -

 ...که دهمی ضعیفه این تحویل

 باال رو سرش پری دفعه یه! دهخن از بودم مرده وای. آورد در رو هازده خجالت ادای و پایین انداخت رو سرش

 : گفت و زد شاهرخ بازوی به محکمی مشت و آورد

 بهش مالیات و عوارض؟ شدمی کم ازت؟ بدی تحویلمون جوریاین لبخند یه زندگیت از سال 36 این مُردیمی -

 بودی ختهاندا راه نظامی حکومت. اومدیمی و رفتیمی خونه این تو زهرمار برج عین اشهمه؟ گرفتمی تعلق

 . خودت واسه

 :گفت جدی لحن با و انداخت بازوش به نگاهی نیم شاهرخ

 !پری شده زیاد روت -
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 :گفت و زد نماییدندون لبخند پریچهر

 جرگه به که االن همین از که اینه منظورم یعنی... مرغـ قاطی که وقتی از! شیره آقا ریخته دیگه کوپالت و یال -

 . باشی قبل مثل ونیتنمی دیگه، پیوستی متأهلین

 :گفت و انداخت مچیش ساعت به نگاهی و کرد ریز رو هاشچشم شاهرخ

 ! شده شروع ما جرگه به پیوستن برای هم تو معکوس شمارش االن از -

 :گفت جسارت با و نباخت رو خودش امّا؛ کشیده خجالت که زدمی داد هاشگونه سرخی اینکه با پری

 !بدم تله به دم عمراً من! خام خیال -

 : گفتم پری به شیطنت با و زدم بدجنسی لبخند

 !وفتهنی دام تو وقت یه باشه پلیسه آقا به حواسمون چشمی چار باید! ایتله خودت تو نداری خبر خدا یبنده -

 لبخند امّا، ودمب کشیده خجالت اینکه با. کشید رو لپم و کرد بلندی نسبتاً یخنده تک حرفم این شنیدن با شاهرخ

 :گفت جیغ با و کوبید زمین رو محکم رو پاش پری. شدم خیره پری به و زدم بدجنسی

 . کنیدمی اذیت رو من اینقدر که بترشید دوتون هر الهی -

 !گذشت که اینا از! پری بکن خودت خال به فکری یه! است آب خربزه که باش نان فکر برو تو -

 بلوز و بود کشیده شونه باال به رو ساده رو موهاش! ودب شده خوشتیپ چه. برگشتم سمتش به کاوه صدای با

 اهرخش من با همزمان و شدم بلند مبل روی از احترامش به. بود پوشیده سفید جین شلوار و آسمانی آبی مردونه

 :گفت و زد جفتمون به مهربونی لبخند کاوه. شد بلند هم

 !بشید خوشبخت! باشه مبارک -
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 :گفتم خودش مثل و زدم لبخندی

 !کاوه داداش ممنون -

 و ردک باز رو هاشچشم لحظه یه تو. بود صورتش روی عمیقی لبخند و بود بسته رو هاشچشم که دیدم رو کاوه

 :گفت بهم رو

 .کنیمی خطابم داداش وقتی میده دست بهم خوبی حس -

 .گرفت آغوشش تو رو اون برادرانه و رفت شاهرخ شمت به کاوه. نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 !باش مواظبش! شاهرخ تبریک: کاوه

 !چشم روی به! داداش ممنون:  شاهرخ

 :گفت و برگشت سمتم به دفعه یه. فشرد دستش تو رو شاهرخ هایشونه و شد جدا شاهرخ از کاوه

 . بدم رفت یادم رو اتونهدیه آخ -

 . کشید بیرون رو رنگی ایسرمه جعبه و کرد شلوارش جیب داخل رو دستش، حرف این دنبال به

 . بود همین بدم بهت تونستممی که چیزی تنها:  کاوه

 :گفت خنده با پری. کردم آرومی تشکر

 !کرده دیوونه رو همه...کرده ولخرجی خان کاوه اوه -

 :گفت و ایستاد سینه به دست کاوه. خوندمی ریتم با رو این

 . تنیس کردنت دیوونه به نیازی. هستی مادرزاد خل جوریش همین که تو -
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 :گفت و جوید رو لبش پوست پری

 ؟ گرفتم رو تو چل و خل بیمارهای جای -

 !مالقاتگر بگو! چل و خل نگو گفتم دفعه صد -

 :گفت و اومد سمتم به و داد تکون بابا برو معنی به رو دستش پری

 ! قدرهچه کاوه این کَرَم دستِ ببینم کن بازش -

 چیککو پروانه یه شکل. شدم خیره وبهش آوردم باال رو گردنبند یفظر زنجیر. کردم باز رو جعبه و زدم لبخندی

 گفتم و کردم نگاه کاوه به! بود خوشکل و ناز خیلی. زدم عمیقی لبخند. بود شده کاری نگین هاشبال روی که بود

: 

 . داداش مرسی! نازه خیلی -

 :گفت، بود شده خیره گردنبند به که حالی در و زد غمگینی لبخند کاوه

 ...تنهـ. نداره رو تو قابل -

 :گفت تعجب با و پرید حرفش وسط پری دفعه یه

 !داده هدیه هم رو چی ببین؟ نداشتیم خبر ما و بودی طایی حاتم تو! نه -

 :پرسید کلمه یک فقط و شد خیره کاوه به غمگینی لبخندی با هم شاهرخ

 ؟ چرا -

 :گفت رمقبی و کشید موهاش توی دستی کاوه

 !دلیاره، کنه مراقبت عزیزترینم یادگار از تونهمی خوبی به هک کسی تنها -
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 کی هب راجع دونستمنمی. نبود مشکل چندان، بود کاوه عزیزان از یکی از یادگاری گردنبند این کهاین فهمیدن

 :گفتم بهش رو هم همین برای. گشتبرمی شمیم به اول درجه در حدسم ولی؛ زنهمی حرف

 ...من عزیزه شما برای این. کنم مراقبت زشا تونمنمی من داداش -

 :گفت بهم مهربونی با و کنم کامل رو امجمله نذاشت

 وقت اون، عزیزه برام که کسی به بدم رو عزیزه برام که چیزی اگه پس. عزیزی برام خواهر یه مثل هم تو -

 ؟کجاست مشکلش

 :گفتم قدرشناسانه و زدم مهربونش و مردونه چهره به لبخندی

 . باشم داشته رو لطف و محبت همه این لیاقت امیدوارم. نونممم -

 مِرا دوهه دوهه! برم شعله رقـــص دور یه شم بلند منم خوایدمی! انداختید راه هندی فیلم دیگه بسه! اهه -

 ؟بخونم زندگی

 هم ونا که بود مشخص هاشچشم تو اشک برق از. انداختم نگاهی، بود شده پارازیت معمول طبق که پری به

 :گفتم و زدم لبخندی. کرده جو تغییر خاطر به صرفاً رو کار این و شده ناراحت

 ؟بود چی دوهه دوهه این قضیه -

 :گفت و زد نمایی دندون لبخند

 ! خوندم هندی -

 :کفت و کاوه به کرد رو بعد
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 جایزه شبه تا کنه تکرارش هم سر پشت بار سه تونهمی کی بگیم باید. بود فلسفی واقعا آخرت یجمله دُکی -

 !بدیم

 :گفت خنده با بهش رو، پری جمله این به توجه بدون کاوه

 ؟کنیم پیدا کجا از رو خانت ویجی بری شعله رقـــص خوایمی تو حاال -

 :گفت و کرد اشاره سمتی به سرش با و زد کاوه شونه روی شاهرخ

 .میاد داره هم ویجِی اوناهاش -

 و گشتبر متقابال هم پری. اومدمی سمتمون به داشت لبخند با که رسیدم سپهر به و کردم دنبال رو نگاهاش رد

 پهلوم به هک محکمی نسبتاً ضربه با که خندیدممی پوستی زیر. برگردوند رو سرش فوراً و شد هول سپهر دیدن با

 کاوه نگاه .کردممی احساس خودم روی رو همه نگاه. افتاد سرم از چادر و شد شل دستم و کردم اخمی، زد

 از متونستنمی هیچی... شاهرخ نگاه امّا! شیطون معمول طبق که هم پری نگاه. بود برانگیز تحسین و مهربون

 یدفهم وقتی و انداخت اطراف به نگاهی، کرد اسکن رو من پایین تا باال از دور یه اینکه از بعد. بخونم نگاهش

 انگشت و آورد باال کمی بود انداخته کنارش که رو دستش و زد بهم چشمکی، نیست اون به حواسش کسی

 . چسبوند بهم عالیه حالت به رو اشاشاره و شست

 ورغر قدریاون ولی؛ بزنه حرفی حداقل یا کنه تعریف ازم داشتم توقع. انداختم پایین رو سرم و زدم لبخندی

 فوق استثنای یه هم همه جلوی خواستگاریش قضیه اون نظرم به. بگه چیزی بقیه جلوی خواستنمی که داشت

 . بود معجزه یه حد در، عجیب العاده

 :گفتم بهش و برگشتم پری سمت به

 ؟پهلوم به زدی جوریاین داشتی آزار -
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 :گفت شیطنت با و خندید پری

 ؟ برسه نوایی و نون یه به هم ما یپسرخاله این تا کنم ثواب خواستم بده -

 !کردی بیجا خیلی -

 هم دلشون! حجابی با این به عروس! سرته هم روسری و پوشیدی دامن و کت خوبه حاال !بابا خیالبی اوو -

 ! بخواد

 :گفت و گوشم نزدیک آورد رو سرش هم بعد

 !خوردنی و شیرین! شدی قنادی خامه شبیه، رنگ شیری دامن و کت این با -

 دوباره رو چادرم تا شدم خم. مبجو رو اشخرخره خواستمی دلم. انداخت باال ابرویی شیطون و خندید هم بعد

 شارف و گرفتم رو شاهرخ دست، بود ایستاده پری سر پشت کمی فاصله با حاال که سپهر دیدن با که بردارم

 دفعه یه! برات دارم خانم پری وایسا. نکردم نگاهش من ولی؛ برگشت سمتم به شاهرخ. کردم وارد بهش خفیفی

 :گفتم حتینارا با و گرفتم خودم به ایگرفته حالت

 ؟نشد عوض تصمیمت یهو شد چی؟ پری آخه چرا! وای -

 نگاهش عاجزانه و برگشتم شاهرخ سمت به حالت تغییر بدون. کردمی نگاهم شده گرد هاییچشم با پری

 ویر اطمینان نشونه به رو هاشچشم، بود تیز العاده فوق که اونجایی از. کردم اشاره پری به چشم با و کردممی

 :گفتم و برگشتم پری سمت به. داد فشار هم

 . نشه وارد بهمون شوک همه این یهویی جوریاین تا گفتیمی ترزود الاقل کاش -

 :گفت، بود رفته باال کمی تعجبش خاطر به که صدایی با پری

 ؟ گیمی داری چی تو -
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 شاهرخ سمت به رو دستش، کردمی نگاه پری به چشمی زیر که حالی در و رسوند مونجمع به رو خودش سپهر

 به رو دستش شاهرخ. کرد برامون خوب زندگی و خوشبختی آرزوی، دادمی دست باهاش که حالی در و کرد دراز

 :گفت و فشرد گرمی

 . خودت قسمت اهلل شاء ان -

 به شیطونی یخنده با و کردم استفاده فرصت از من امّا؛ زد خجولی لبخند و انداخت پایین رو سرش سپهر

 همین با و داد تکون راست و چپ به رو سرش محوی خنده با شاهرخ. زدم چشمک بهش و کردم گاهن شاهرخ

 . داد بهم، بدم انجام خواستممی که رو کاری اجازه، لبخند

 :گفتم و گرفتم هامدست دوتا با رو دستش و پری سمت برگشتم یهو

؟ هوم؛ بگو رو جوابت بعداً کن فکر بیشتر خوایمی، شده گذاشته هاقرار بابا. نکن رو کار این جان پری -

 . مونیمی ترمکوچیک خواهر مثل برام تو. خواممی رو خوشبختیت من! نگیر تصمیم عجوالنه اینجوری

. بخوره بهم امنقشه بود ممکن چون. دادمنمی بهش زدن حرف فرصت من ولی؛ کردمی نگاهم واج و هاج پری

 :گفتم و شاهرخ به کردم رو حرف این از بعد

 !بده گوش تو حرف به شاید! بگو چیزی یه بهش تو شاهرخ -

 که شاهرخ! کردم خراب! شدم بدبخت! اوه. کردمی نگاهم شده گرد هایچشم با هم شاهرخ دفعه این

 نستمتو فقط من که نگاهی با هم اون. بود شده کشیده شاهرخ سمت به هانگاه یهمه! فکرمه تو چی دونستنمی

 داشتم که حالی در و کردم بهش رو که ریختمی بهم داشت اوضاع. بود زده زل بهم بخونم رو توش درموندگی

 :گفتم لبخند با، دادممی نشون رو حلقه نگاهم با نامحسوس و چرخوندممی رو انگشتم توی حلقه

 ؟بگی بهش چیزی خواینمی -
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 اخم، کردمی اخم کردن فکر موقع که همیشه مثل. امحلقه به اون از بعد و کرد هامچشم به نگاهی شاهرخ

 رموزم، باشه فهمیده چیزی که انگار دفعه یه ولی؛ کرد باریک رو هاشچشم. نشست پیشونیش روی کمرنگی

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 !داره رو خودش منطقی دالیل شاید باالخره؛ بالغه و عاقل خودش؟ بگم بهش چی من -

 :گفت و انداخت پری به نگاهی نیم، بود مونده ساکت لحظه اون تا که سپهر

 ؟بدید انجام کاری قراره شما -

 :گفت متعجب و حیرون پری

 ...خودمم من راستش -

 :گفتم و پریدم حرفش وسط. کردم جمع رو داشتم وجودم تو که پررویی و جسارت تمام

 . نیست بدهکار گوشش گممی بهش هم چی هر. نداره ازدواج قصد فعالً میگه پری -

 باال یابروی و انداختم کاوه به نگاهی. بود شده خیره پری به مشابه حالتی با هم سپهر و من به باز دهنی با پری

 حاال که کاوه و شااهرخ. بودیم شده خیره تا دو اون به نفرمون سه هر. داد تحویلم مهربونی خنده که انداختم

 :گفت سپهر به رو کاوه و کردنمی همکاری باهام بهتر، سرمه تو چی بودن فهمیده

 ...تازه دختر این انگار ولی گذاشتین قرار دونممی؛ داداش شرمنده -

 وای. دز چشمک بهم لبی زیر خنده با و کشید موهاش توی دستی و کرد پوفی کالفه، رسید که حرفش اینجای به

 :گفت و کرد پری به نگاهی ایرنجیده و مغموم حالت با سپهر! خنده از بودم مرده

 !خانوم پریچهر راسته -
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 ودمخ به جدی قیافه ولی؛ شدممی منفجر خنده از داشتم. گفت لبی زیر نه و داد تکون رو سرش سرعت با پری

 :گفتم و گرفتم

 ؟ داری ازدواج قصد یعنی! پری وای -

 :گفت هول پری

 !... آره -

 نشون هاششونه لرزش و بود پوشونده هاشدست با رو صورتش که کاوه. شد شوکه زد که حرفی از دفعه یه

 وضعش، نخنده تا آوردمی خودش به که فشاری خاطر به صورتش سرخی از هم شاهرخ. خندهمی داره که دادمی

 :کنه جمع رو داده که سوتی تا اومد حرف به فوری پری. بود مشخص کامالً

 !...نه که بود این منظورم یعنی -

 ؟!نه(: باتعجب)سپهر

 اهه...یعنی! نه یعنی... آره: پری

 :گفت و گرفت دستش تو رو دستم بود ساکت موقع اون تا که شاهرخ

 ؟ نه یا کنیمی ازدواج بگو کالم یه پری -

 :گفت خجالت از شده سرخ صورتی و خشم از شده زیر هایچشم با پری

 !رو کارتون کنممی تالفی -

 :گفت و ادایست سینه به دست، بود برده ماجرا از بویی کنم فکر که هم سپهر

 ؟خانوم شد چی ما جواب حاال -
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 :گفت زده خجالت پری

 . گیریدمی رو جوابتون اومدید وقتی -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی خبیث

 ؟بیان جایی سپهر آقا قراره مگه -

 :گفت فقط امّا، کشیدمی نشون و خط برام نگاهش با پری

 !نه یا دارن احتیاج چیزی به بقیه ببینم میرم من -

 هم رو اون شاهرخ که بود شده خیره رفتنش به لبخند با سپهر. شد خارج ما جمع از فشنگ مثل و گفت رو این

 :گفت و نذاشت نصیببی

 !باش اتآینده عیال حال کمک برو هم شما خوایمی -

 هفاصل ما از و گفت ببخشیدی. خورد زنگ گوشیش حین همین در که پایین انداخت رو سرش خنده با سپهر

 :گفت و داد تکون رو سرش کاوه. خنده زیر زدیم نفرمون سه هر، دوتا اون رفتن با. گرفت

 !کنه ساکت جوریاین رو پری بود نتونسته کس هیچ حاال تا! دختر بود عالی -

 :گفتم بهش رو، خندیدممی که حالی در

 . زد ربطبی حرف. بود خودش تقصیر -

 :تگف گوشم زیر و آورد پایین رو سرش شاهرخ

 ؟! کوچولو وروجکِ بودی کرده قایم کجا رو هاتشیطنت این -

 :گفت خودش جدی همیشه لحن با و برد عقب رو سرش. بدم رو جوابش نذاشت
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 سشان دفعه این. کنم کارچی بدونم تا بگو رو قضیه بهم، بدی انجام خوایمی که کاری هر از قبل بعد دفعه -

 ...عدب دفعه ولی؛ بود درست حدسم که آوردیم

 این ولی؛ بود خودم بازیبچه تقصیر. بشه ناراحت که دادممی حق بهش. بود خشن و آزرده حدودی تا لحنش

. انداخت دلخورم هایچشم به نگاهی. بره در کوره از جوری این بخواد که نبود مهم و جدی هم هاقدراون مسئله

 : گفت تریمالیم لحن با و برد فرو موهاش تو رو دستش

 منزدیکان از یکی اگه چون. بگردم اطرافیانم هایراز کردن پیدا دنبال برم خودم ندارم دوست؛ کن درکم اردلی -

 همب کنممی احساس، بفهمم رو حقیقت من بعدش و نباشه چه، باشه صالح به چه، کنه مخفی من از رو چیزی

 . شده ـیانـت خــ

 ستد دقیقاً شاهرخ. بدم قورت رو دهنم آب تونستمنمی حتی. بست یخ هامرگ تو خون انگار حرفش شنیدن با

 هب رو سرش که کردم نگاهش تردید با. شدمی محسوب زندگیم ترس ترینبزرگ که بود گذاشته چیزی روی

 :گفت گوشم در و کرد خم طرفم

 کهاین از قبل، رو بدونم الزمه که هرچیزی. نکنی پنهون ازم رو چیزی وقت هیچ، وقت هیچ بده قول بهم دلیار -

 . ببازه رنگ، دارم بهت نسبت که باوری نذار. بگو بهم خودت، بفهمم و بشم کار به دست خودم

 از هیچی تو... شاهرخ... شاهرخ:» گفتم دلم تو. شدممی زنده و مردممی بار هزار، گفتمی که ایکلمه هر با

 تو .باشم دور ازت که دارم رو این توان نه، بگم بهت رو حقیقت که دارم رو این شجاعت نه! دونینمی من زندگی

 ...«اشب داشته صبر فقط؛ میگم بهت رو چیز همه خدا به. هستی مزخرفم زندگی کردن درست برای من امید تنها

 :گفت و گرفت رو دستم شاهرخ. فرستادم بیرون مانند آه رو نفسم

 ؟ شدی ناراحت دلیار -
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 و خودم دست از، هامکاری مخفی و خودم دست از. زد بهم رو هاحرف این که شاهرخ از نه ولی؛ بودم ناراحت آره

 گذشت از بعد و کنم کاری هیچ تونستمنمی که عرضگیمبی از، داشتبرنمی سرم از دست که نحسم یگذشته

 . بودم ناراحت هااین تمام از، کردمنمی غلطی هیچ و بودم گذاشته دست روی دست هم هنوز، آزادیم از ماه چند

 صورتش تو احساساتش از کدوم هیچ که بود جالب. شدم خیره شاهرخ مغرور چهره به و زدم رنگی کم دلبخن

 وننش رو درونش احساسات آیینه یه مثل کردیمی نگاه هاشچشم به وقتی ولی؛ کردنمی پیدا بیرونی نمود

 من منتظره که بفهمم نستمتومی، بود نوسان در لبم و هامچشم بین مدام که هاشچشم مردمک لرزش از.دادمی

 :گفتم باالخره و کردم باز لب. بزنم حرفی

 ؟ بشم ناراحت باید چی واسه شاهرخ نه -

 :گفت و داد فشار هم روی محکم رو هاشچشم که دیدمش

 . کنهمی برمال رو دلت حرف، زبونت از قبل هاتچشم ولی؛ بودی خوبی دروغگوی کاشکی -

 :گفتم صادقانه و دادم خفیفی فشاری رو اشمردونه دست

 ...ولی؛ نشدم ناراحت تو دست از کن باور شاهرخ -

 ؟چی ولی -

 تو زدیی دستمال دوتا که دیدم رو نوید اون دنبال به. پیچید خونه فضای کل تو محلی موزیک بلند صدای دفعه یه

؛ شدم خیره نوید به شده گرد هایچشم با. برهمی پایین باال رو هاشدست آهنگ ریتم با و گرفته هاشدست

. شده رهخی نوید به لبخند با دیدم که برگشتم شاهرخ سمت به. بگم شاهرخ به چی خواستممی رفت یادم حتی

 :کرد خوندن آواز به شروع بلند دفعه یه نوید

  میاد شیراز بالوی از و میاد ساز جِنگِ جِنگِ
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  میاد ناز با نومزدت که نخور غم دوماد شازده

  نپوش آبی اینقدر دوماد زدهشا دوماد شازده

  بپوش دامادی رخت و آر در آبیتو رخت

 اون. بود جالبی و قشنگ آهنگ چه. کردن کشیدن کل به شروع خاص ریتم یه با هاخانوم یهمه، اون دنبال به

 مه اون. شد کشیده شاهرخ سمت به نگاهم دفعه یه "بپوش دامادی رخت و آر در آبیتو رخت " گفت که قسمت

 :زدم صداش آروم. گرفت امخنده. بود پوشیده بیآ کت

 ؟شاهرخ -

 :برگشت سمتم به و زد محوی لبخند

 ؟جانم -

 :پرسیدم و دادم رو لبخندش جواب

 .نشنیدم هاییآهنگ مدل همچین حاال تا من؟ چیه آهنگه این -

 ولی ؛عشایر و قشقایی هایایل به گرده برمی اصلیتش. نقاره و ساز میگن بهش معموالً که محلیه آهنگ این -

 ! هخاصی منطقه مختص گفت نمیشه؛ داره رواج فارس استان هایشهرستان اکثر تو نقاره و ساز رسم این خب

 :گفت تریعمیق لبخند با و کرد نوید به نگاهی

 . شیرازیاست واسه اختصاصی؛ واسونک میگن بهش، خونهمی داره خل نوید که شعری اون و -

 ویدن دیدم که برگردوندم رو سرم و زدم لبخندی. شد خیره نوید به دوباره و زد بهم مکیچش حرف این دنبال به

 ترکیبی هک بلند رنگی دستمال جفت یه باالجبار و کشونهمی سالن وسط سمت به رو هااون و گرفته رو بقیه دست
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 پیشونیم و بیارم طاقت ونستمنت روروبه صحنه دیدن با. ذارهمی دستشون تو رو بود سبز و سرخابی، زرد، سفید از

 ونکش کشون و بود گرفته رو فردین عمو دست نوید. کردم خندیدن به شروع و شاهرخ یشونه روی گذاشتم رو

 . سالن وسط بردمی رو اون

 !بکش خجالت بکن من سفید موی یه نگاه یه! بچه کن ولم:  فردین عمو

 :گفت شیطنت با و اختاند پدرش رنگ خاکستری موهای به نگاهی خنده با نوید

 از هم وزهن که بده نشون جونی سوگل این به بیا! جان دکی کنمنمی ولت، نرقصی چوپی دور یه تا خودم جان به -

 ...سَری همه

 :گفت و کرد سوگل خاله به رو

 ؟عشقم نه مگه -

 لبخند با گلسو خاله و فردین عمو. برد سالن وسط هم رو اون و کشید رو مامانش دست حرف این دنبال به

 وناا و نکرد رحم هم گلرخ خاله و ترگل خاله و جون نوشین به نوید. اومدن سالن وسط و کردن همدیگه به نگاهی

 . کرد اضافه هارقصنده جمع به هم رو

 خشاهر به و کشیدم باال رو نگاهم، کردم احساس سرم روی که سنگینی احساس با خندیدممی که جور همین

 روی از رو سرم و زدم لبخندی. بود قشنگی حس. بود کرده متمایل من سمت به رو گردنش که شدم خیره

 با که بودم شده غرق نگاهش تو. شد خیره بهم لبخند با و کرد صاف رو گردنش هم اون. برداشتم اششونه

 اون زا یکی نوید. شدم خیره بهش اخم با و گذاشتم قلبم روی رو دستم. پریدم باال و ترسیدم پری جیغ صدای

 لو رو دستمال نه هم پری. کشیدمی بقیه سمت به رو پری داشت هم همون با و بود داده پری به رو هادستمال

 . رفتمی نوید همراه نه کردمی

 !من به بده رو دستمال این زودی! یاال:  نوید
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 ! نمیدم؟ زوره مگه: پری

 !وسط بیای باید داری دستمال که تو پس خب؟ آره؟ جوریهاین: نوید

 :گفت جیغو جیغ پری

 ! بیام عمراً من -

 . بیای باید نچ -

 !نمیام -

 !برمتمی زور به -

 . رسهنمی بهم زورت -

 :گفت و زد کمرنگی لبخند نوید

 ؟بیاد بگم خوایمی! رسهمی که بعضیا زور ولی؛ رسهنمی من زور -

 به رو جاش عصبانیت کم کم. شد خیره نوید به خجالت و تعجب با و برداشت کشمکش این از دست پری

 و زد نوید به ایتنه، رفتمی جون نوشین طرف به و کوبیدمی زمین روی رو پاهاش که طور همون و داد خجالت

 :گفت کنان غرغر

 رو ما بِر و بِر دارن وایسادن جااون یزید علم عین که بگیر رو خاصیتبی دوماد و عروس اون ییقه برو! پررو -

 .بیشتره هااین از خاصیتش بروکلی کلم! هاستاون مجلس سرشون خیر! من نه .کنندمی نگاه

 که من ولی؛ شدمی ناراحت هاحرف این از بود ایدیگه کس هر شاید. کردمی ادا حرص با رو کلماتش تمام

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت که زدم بهش خیالیبی لبخند، سوزهمی داره کجا از پری دونستممی
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 !وسط بیار رو متری دو هرکول اون برو داری عرضه -

 آخ. نهکمی برانداز رو پری، مغرور لبخند یه با سینه به دست دیدم که برگردوندم شاهرخ سمت به رو سرم فوراً

 !بخوره حرص پری قدرچه که

 !میارمتون ناخوش زبون با وگرنه وسط بیاید خوش زبون با لطفا دوماد عروس -

 هب جدی نگاه شاهرخ. بودن گرفته رو ما هایدست دوتاشون هر و اومد شاهرخ سمت به دنوی و من سمت به پری

 :گفت و کرد نوید

 ! نمیاد خوشم هااصول و ادا این از من. کن ول رو دستم نوید -

 !...قری یه! بکن اندامی عرض یه وسط بیا! نداره صفا تو بدون! شاهرخی تو جان نه -

 . کرد فراموش رو حرفش بیچاره نوید که رفت بهش ایغره چشم شاهرخ

 اریمد بیایی و برو خودمون واس مام بفهمه پری این، کن پایین باال دستمال تا دو وسط بیا! نده قر حاال: نوید

 !داش

 نوید به جدیت با همچنان ولی؛ بود کرده کم اشچهره اخم از شاهرخ. گفت التی لحن با رو حرفش آخر تیکه

 . شدم رهخی پری برزخی قیافه به و برداشتم دوتا اون از چشم، پری توسط دستم شدن دنکشی با. بود شده خیره

 !نیست پری اسمم نرقصونم رو تو اگه امشب من: پری

 خاصی حرکت. دادنمی تکون رو هادستمال خاصی ریتم و لبخند با که کردم سالن در حاضر افراد به نگاه یه

 توی هایدستمال به نگاه یه. کنم امتحانش بودم کرده س*ـو هــ ربدجو...چیزی نه ایعشوه نه. خواستنمی

 به شاید. بود شده دوزی پولک تماماً کنارش هایحاشیه و بود اکلیلی. داشت فرق بقیه با مدلشون. انداختم دستم
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 دلبخن با داشت که انداختم پری به نگاهی. کردمی فرق برام چیز همه باید، بودم مجلس عروس کهاین خاطر

 . بخورم شکست تو از بخوام امشب من خوندی کور. کردمی نگاهم خبیث

 :گفتم خیالیبی لحن با و انداختم پری به بیخیالی نگاه

 ؟برقصه کی نرقصم من! اصطالح به نامزدمی مراسم امشب -

 شده باز دهنی با که افتاد پری به نگاهم آخر یلحظه تو. رفتم بقیه سمت به و زدم کنار رو پری حرف این دنبال به

 جمعسر شاید که رقصنده جمعیت سمت به رو نگاهم و کردم کنترل رو امخنده سختی به. کردمی نگاهم داشت

 . دوختم شدنمی نفر 6-0

. کرد اضافه جمعشون به رو من و کشید رو دستم؛ اومد سمتم به. زد بهم ایمادرانه لبخند دیدنم با جون نوشین

 وت. انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت. کردن کشیدن کل به شروع، من مدناو محض به جمع هایخانوم

 شده خیره بهم تعجب با و برداشته شاهرخ سر از دست هم نوید. افتاد نوید و شاهرخ به نگاهم حین همین

 .برقصم خواممی من اینکه از بود کرده تعجب هم اون شاید. بود شده خیره بهم خاصی حالت با شاهرخ.بود

؛ مداومی سخت خیلی نظر به. کنم هماهنگ باهاشون رو دستم حرکات که کردم سعی و انداختم بهشون نگاهی

. یدمچشمی رو خوشبختی طعم داشتم دوسال از بعد. داشتم خوبی حس. اومد دستم ریتمش، بار چند از بعد ولی

 ... رقصیدندمی و ودندب شده خیره بهم لبخند با سوگل خاله و فردین عمو... کردم جمع به نگاهی

 . کردمی نگاه بقیه به و بود ایستاده ی کنار لبخند با کاوه. نبود سروش و سپهر از خبری

 از که هم نوید. برقصم نامزدیم جشن تو و بگیرم قرار نقطه این تو، من برسه روزی که کردمنمی هم فکرش

 به همه که آوردمی در اصول و ادا اینقدر ولی ؛پیوست جمعمون به و کرد رها رو دستش، بود شده ناامید شاهرخ

 . خندیدنمی اون به داشتن، رقصیدن جای
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 دفعه یه. کرد تغییر هم بقیه هایدست حرکت. شد ترتند و خارج یکنواختش و آروم حالت اون از، آهنگ ریتم

. لقهح وسط برد رو من و کشید رو دستم پری. شد تربزرگ بودن داده تشکیل رقـــص برای که ایحلقه که دیدم

 :گفتم آروم و کردم نگاش تعجب با. زدنمی دست آهنگ ریتم با و بودن برداشته رقصیدن از دست همه

 ؟ کردی اینجوری چرا -

 :گفت لبخند با پری

 ؟ باشی نداشته دوماد آقا واسه اختصاصی رقـــص نامزدیت شب میشه مگه -

 . برقصم نامحرم همه این جلوی عمرا من؟ میگی چی پری -

 االن هم رو نوید! خوری هوا بیرون برن کردم دک که رو سروش و سپهر. کردم هم اونجاش فکر! بابا خفه -

، مونهیم برات داداشت عین که هم کاوه، باباته جای که وحدانی دکتر، وحدانی دکتر و کاوه مونهمی. کنممی بیرون

 ؟ هوم

 اون هک گفت چیزی گوشش در. رفت نوید سمت به و گرفت فاصله ازم دیدم که دوختم پری به رو نگاهم تردید با

 ات چند و رفت پخش دستگاه سمت به اون دنبال به. رفت خروجی در سمت به و داد تکون سری لبخند با هم

 و شمچ با پری دیدم که بودم وایساده وسط اون حرکت بدون. بود زیبا و کالمبی آهنگ یه. کرد پایین و باال ترک

 . بکنم حرکتی یه که کردمی اشاره همب ابروش

 در؛ دمنبو فامیلی هایمراسم همچین تو وقت هیچ هم قبالً. بودم گرفته قرار موقعیتی همچین تو بود بار اولین

 به اهینگ. زدنمی دست آهنگ ریتم با بقیه. کنم شرکت اینجوری هایمراسم تو بخوام که نداشتم فامیلی واقع

 آهنگ ریتم با رو دستم و کشیدم عمیقی نفس. گذاشت هم روی رو هاشچشم لبخند اب که انداختم جون نوشین

 ! خودم نامزدی مراسم تو هم اون، جمع تو من رقصیدن تجربه اولین؛ بود مسخره. دادم تکون
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 شروع باهام همراه و وسط اومد، ندارم شدن تصعید مرز تا چیزی خجالت شدت از بود فهمیده کنم فکر که پری

 هک بودم شده آهنگ در غرق اونقدر. آوردیممی در هابازی مسخره این از باران با که هاییوقت به افتاد ادمی. کرد

 هتکی ستون به رو سرش. افتاد شاهرخ به نگاهم که زدم چرخی. کنار رفته و شده جدا من از پری نشدم متوجه

 رو چپش دست و داد تحویلم زیبایی و مردونه دلبخن، دید که رو نگاهم، کردمی نگاهم محوی لبخند با و بود داده

 و دش تموم آهنگ هم همزمان خوشبختانه. برداشتم رقصیدن از دست و زدم خجولی لبخند. گذاشت قلبش روی

 .شد بلند جمع زدن دست صدای

 رمسی لبخند با. اومد سمتم به آروم هاییقدم با و گرفت دیوار از رو اشتکیه که انداختم شاهرخ به نگاهی

. زد زل هامچشم به، داشت کنندگی خیره درخشش که هاییچشم با و ایستاد رومروبه. کردممی نگاه رو اومدنش

 رشس و زد بهم زیبایی لبخند شاهرخ. بودند شده خیره بهمون اشتیاق با و زده حلقه شاهرخ و من دور هم بقیه

 یــوسه بـ رو موهام روی و کرد صورتم قاب رو دستش، شد چی بفهمم اینکه از قبل. کرد صورتم نزدیک رو

 لب. بود شده بارون ستاره هاشچشم. شدم خیره بهش و گرفتم باال رو سرم لحظه یه برای فقط. زد آرومی

 یرز دستی دفعه یه؛ رسید خودش اوج به جمع هلهله و دست صدای. انداختم پایین رو سرم خجالت با و گزیدم

 و خزیدم آغوشش تو اختیاربی، جون نوشین مهربون صورت دیدن با. آورد باال رو سرم و گرفت قرار امچونه

 :گفت حال همون تو. کرد نوازش رو کمرم و فشرد خودش به رو من هم اون. کردم بغلش محکم

 !عروسکم بشی خوشبخت -

 .نوشین مامان ممنونم -

 :گفت شاهرخ به رو و بوسید رو صورتم. کرد جدا خودش از رو من

 !دونیمی خودت بگی بهش ترنازک گل از، بهت سپردم رو گلم یدسته دختر -

 باال رو نوشین دست، اشدیگه دست با و برد کمرش پشت رو هاشدست از یکی. زد ایمردونه لبخند شاهرخ

 :گفت و بوسید رو جون نوشین دست و شد خم متواضعانه. آورد
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 !مادرم منت دیده به -

 آغوش در رو اون جون نوشین، ایستاد صاف شاهرخ که همین. بود شده هخیر شاهرخ به کرده بغض جون نوشین

 روی خواستمی که رو اشکی اماشاره انگشت با. داشت نگه آغوشش تو رو مادرش مردونه هم شاهرخ. گرفت

 !...بودن منم بابای و مامان کاش. کردم پاک بچکه امگونه

 :گفت لرزونی صدای با جون نوشین

 . دیدم رو خوشبختیت باالخره و نمردم .پسرم بشی خوشبخت -

 :گفت و انداخت مادرش به نگاهی دلخور شاهرخ

 . بمونه ما سر روی همیشه بابا و شما سایه اهلل شاء ان؟ من مادرِ چیه هاحرف این -

 و فردین عمو، ایشون از بعد. گرفت فاصله ما از و بوسید رو شاهرخ یگونه و کرد پاک رو هاشاشک جون نوشین

 یاهدیه کدوم هر و گفتن تبریک بهمون و اومدن نوبت به ترگل خاله و، سپهر مامان، خانم گلرخ، سوگل الهخ

 .کردن پیشکش

 مبذار میز روی، بود داده بهم ترگل خاله که رو ایهدیه تا شدم خم. کردنمی صحبت هم با داشتن کاوه و شاهرخ

 نگاه ما به و بودن وایساده هم کنار سروش و پری. مشد خیره بهش و گرفتم باال رو سرم، پری دیدن با که

. شدم خیره بهشون و ایستادم صاف. ندیدم رو سروش، بود شده خونده عقد خطبه که زمانی از. کردنمی

 :گفت لبخند با و شد نزدیک سروش

 شاهرخ تبریک؛ خانم دلیار میگم تبریک -

  سروش آقا ممنونم -
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 عذرخواهی یه با هم اون و زد صدا رو سروش جون نوشین. کرد شکرت ازش و داد دست سروش با هم شاهرخ

 و لب پری. شدم خیره بهش و برداشتم سروش رفتن مسیر از چشم، پری صدای با. کرد ترک رو ما جمع

 :گفت شاهرخ به رو و باال آورد رو دستش.دادمی تکون تاسف نشونه به رو سرش و بود کرده کج رو اشلوچه

 نهن این عین برداشتی وقت اون، نازی و لطیفی این به زنت صورت. نبرده آدمیزاد به هم دنتکر ماچ که! خاک -

 ! مهندس کردی ناامیدم؟ کردی ماچ رو اشکله فَرق هابزرگ بابا، بزرگ

 ماچهره به مهربونی نگاه. کرد حلقه امشونه دور رو دستش، بود گرفته رو اشخنده جلو سختی به که شاهرخ

 :گفت پری به بدجنسی لحن با و انداخت

 !بود زیادیت هم همین! باشه نشده خیره ما به تو مثل هیزی هایچشم که وقتی واسه میذارم رو کار این -

 :گفت ایشده مهار لبخند با و کرد مشت رو هاشدست، خورده جا شاهرخ جواب از بود مشخص که پری

 ...وگرنه نامزدیته مراسم که حیف -

 :گفت و برد باال رو شابرو تای یه شاهرخ

 ؟ چی وگرنه -

 !پایین میاوردم رو دکوراسیونت کالً -

 ؟تونیمی مگه -

 : گفت و زد شاهرخ بازوی به مشتی پری

 ! برجکم تو زدیمی بعد، کنم حال جبروتم با کم یه میذاشتی حداقل! حال ضد اهه -

 :گفتم و زدم پری بازوی به مشتی لبخند با هم من
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 !میره هرز هاتدست باشه آخرت دفعه -

 :گفت و داد مالش رو بازوش پری

 !کنید یخ رو سنگ رو من امروز کردید یکی به دست! نامردا -

 ...کردیم خندیدن به شروع مونهمه حرف این گفتن با

*** 

 در دم تا شاهرخ با. بودن فردین عمو خانواده، نفرات آخرین. کردن رفتن عزم هامهمون که بود شب 00 ساعت

. دمکشی باالیی بلند خمیازه و گرفتم دهنم جلوی رو دستم، بست رو در شاهرخ که همین. کردیم اشونهبدرق

 :گفت و زد مهربونی لبخند، خوابم از خمار هایچشم دیدن با و برگشت سمتم به شاهرخ

 . داریم کار دوباره هم فردا که بخوابی زودتر داخل بریم بیا؛ شدی خسته -

 :گفتم و کردم نگاش آلود خواب حالت همون با. نشد ولی، بپره سرم از خواب تا زدم پلک بار چند

 ؟کنیم باز هم رو خانم دختسین بخت باید نکنه؟ مونده ایدیگه کار چه -

 :گفت و کرد آرومی خنده و داد تکون رو سرش شاهرخ

 ...نبود اون کار اگه! کنیم تشکر کنیمی رو غیبتش داری االن که دختیسین همون از باید -

 . کنممی تشکر اوهوم -

 :گفت، کردمی هدایت عمارت ورودی سمت به رو من که جور همین و گرفت رو هامشونه. کنارم اومد لبخند با

 ! میاد خوابت واقعاً اینکه مثل نه -

 :گفتم و گذاشتم دستش روی رو دستم و کشیدم ایدیگه یخمیازه
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 0 ساعت از پری که هم امروز. بذارم هم رو چشم ساعت یه نتونستم که یمداشت کار قدراین روز دو این! نابودم -

 ... که هم بعدش! بکشم نفس نذاشت و بود گرفته رو سرم باالی صبح

 کار این به متعجب. شد گشاد ممکن سایز آخرین تا، افتادمی هم روی داشت که هامپلک، بودن معلق احساس با

 :گفتم و شدم خیره شاهرخ

 ؟ کنییم کارچی -

 :گفت و انداخت بهم نگاهی، بود گرفته رو کمرم که جور همون شاهرخ

 !نره هدر هم انرژیت مونده ته این که کنممی کمکت دارم؟ نیست مشخص -

 :گفتم و گرفتم رو ازش خجالت با

 ...یعنی...این... خب -

 :گفت و کشید باال رو من کمی شاهرخ

 وت االن که کنی قبول رو این باید ولی؛ شد سریع چیز همه که دارم ولقب. کردیم عقد االن ما؟ خانمی؟ دلیار -

 ؟ هوم. باشه راحت برات پذیرشم تا بشه طی داره رو خودش روال که اونجوری چیز همه بذار. هستی من همسر

 و ادمد تکون مثبت نشونه به رو سرم. کنه نصیحت رو اشبچه خوادمی وقتی پدر یه مثل. بود درست هاشحرف

 :گفت لبخند با و انداخت بهم نگاهی نیم. انداختم گردنش دور رو دستم رومآ

 ...گفت بهم و کرد گرد رو هاشچشم، اول روز که باشی دلیاری همون تو که کنممی شک وقتا بعضی -

 : داد ادامه و داد تغییر کمی رو صداش
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 جایی هر و شدی اینجا وارد اجازه بدون اشم! عالیه جناب بارز مصداق گیرهمی رو خونه صاحب ییقه پررو دزد -

 ؟بدم پس حساب شما به باید من وقت اون؟ کشیمی سرک خوادمی دلت

 :گفتم و زدم عمیقی لبخند، روز اون آوری یاد با. شد خیره بهم و کرد آرومی خنده حرف این دنبال به

 ! برسم رو حسابت کفش با که شدممی وسوسه داشتم کم کم! دزدی کردم فکر روز اون -

 :گفت و برگردوند سمتم به رو سرش و زد لبخندی

 !بانو غنیمته هم شما از خوردن کفش لنگه -

 :گفتم بهش، بود مونده دلم تو پیش روز 3 از که حرفی و انداختم بهش نگاهی

 ؟بپرسم چیزی یه شاهرخ -

 ؟خانمی بفرما -

 ؟ خودتی واقعاً تو -

 نفس. بود شده خیره جلو به و کردنمی نگاه من به اون ولی؛ ردمک نگاهش. ایستاد حرکت از لحظه یه برای

 :گفت و کشید عمیقی

 ؟چیه منظورت -

 ! شدی مهربون! کرده فرق خیلی گذشته با رفتارت ولی؛ دونم نمی -

 اهر داشت که جور همون. کرد خندیدن به شروع دفعه یه بعدش و کرد بهم نگاهی تعجب با، حرف این شنیدن با

 :تگف رفتمی

 ! بگه چی خوادمی گفتم بگو رو من -
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 :گفتم و برچیدم لب

 ! دیگه میگم راست خب -

 :گفت و شد تبدیل محوی لبخند به اشخنده

 هب نسبت شدتش کم یه من حاال. کنی مشخص اطرافیانت و خودت برای حدودی و حد یه که الزمه وقتا گاهی -

، کنم رکمت و کمتر بقیه برای رو حدود این خواستم میشهه که اینه خاطر به شاید دونمنمی. بود بیشتر بقیه

... من احساسات. ببینه رو شاهرخ درون بخواد که نبود کشی چون هم شاید. نیست درک قابل احساساتم

 بقیه برای من؛ نکرده تغییر چیزی هم هنوز. توئه برای فقط بشه قلب این به مربوط که چیزی هر... من مهربونی

 ... تو کنار در، تو برای ولی، رفتار همون با، اخالق همون با، مشاهرخ ارباب همون

 به دلبخن با که کردم نگاش. اومد باال رو پله همه این کی که نشدم متوجه اصال. بودیم رسیده عمارت در پشت

 :داد دامه و شد خم سمتم

 . پرستهمی رو دلیارش دل و جون با که عاشقم یه فقط من -

 اونجا از و سرازیر قلبم به گرمایی جریان اشــوسه بـ محل از. بوسید رو پیشونیم طوالنی و نرم و گفت رو این

 . کردم لمس وجودم تک تک با رو خوشبختی و بستم رو هامچشم. شد پمپاژ بدنم تمام به

. تگذاش زمین روی رو من آروم و برد عقب رو سرش، گذشت عمر یه اندازه به من برای که ایثانیه چند از بعد

 رو در هم شاهرخ. شدم وارد لبخند با. بشم وارد کرد شاره وا کرد دراز طرفم به رو دستش و کرد باز رو عمارت در

 رو سرم و کشیدم عمیقی نفس. دوختم عقد خنچه و هابادکنک به رو نگاهم. کرد حرکت سرم پشت و بست

 یکهت از چنگال با داشت و بود دستش وت هم بشقاب یه و نشسته مبل روی زانو چهار پری دیدم که برگردوندم

 جا دهنش خلدا زور به که بزرگی نسبتاً یتیکه نگاهم دیدن با. خوردمی، بود گذاشته بشقاب توی که کیکی بزرگ

 :گفت جدیت با شاهرخ امّا؛ گرفت امخنده. داد قورت و جوید زحمت به رو بود داده
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 ؟خوریمی کیک داری تو وقت ونا، نیمه و یازده ساعت؟ خوردنه وضع چه این پری -

 :گفت پرش دهن با و داد تکون دستش توی رو چنگال پریچهر

 ...ک...کی... م...دار...چه... تو... به -

 :گفت و داد قورت رو دهنش تو لقمه و داد تکون رو سرش

 ؟ میگی چی وسط این تو، خورممی رو دوستم نامزدی کیک دارم -

 ! منه زن االن، ستتدو همین بدون دونستینمی اگه -

 خوب یکی تو برای نداشت خیر دست هیشکی برای حداقل که کن دعا سیندخت اون جون به برو! زنت اوهو -

 !تو به دادمشنمی، داشتم دختر هم من اگه حتی وگرنه؛ بود

 :گفت و وایساد سینه به دست شاهرخ

 .بزن اتبچه از حرف بعد بگیرتت بیاد یکی اول بذار تو -

 !باشی نگران تو خوادنمی میاد -

 این کردن تموم برای. اومدمی خوابم شدت به. شد خیره بهمون و شد گرد هاشچشم، زد که حرفی با دفعه یه

 : گفتم شاهرخ به رو و خندیدم بحث

 . بخوره بذار، شاهرخ خیالبی -

 :گفتم و پری به روکردم. نگفت چیزی و انداخت بهم نگاهی شاهرخ

 . جونت نوش -
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 ریپ که، کردمی نگاه پری به شده ریز هاییچشم با شاهرخ. شد مشغول دوباره و زد نمایی دندون لبخند پری

 ریپ دوباره که بردمی شرقی پله راه سمت به خودش با رو من و کشید رو دستم. کرد تکرار رو لبخندش مجدد

 منه فکر؛ کردن کل کل واسه ارهمیخ تنش خودش پری. دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم. انداخت پارازیت

 . میشم هوشبی دارم که کنهنمی رو بیچاره

 ؟ کجا: پری

 ؟ بدم توضیح جنابعالی به باید:  شاهرخ

 ...بینیدمی اینجا که جنگی میدون این بگم خواستم فقط، واهلل نه: پری

 :گفت و گرفت نشونه اطراف به رو تودستش چنگال

 !سالمت به بعد کنید جور و جمع رو هااینجا حداقل. شماست مراسم خاطر به اشهمه -

 :شد بلند جون نوشین صدای که بگه چیزی یه که کرد باز رو دهنش شاهرخ

 !انخسته؟ رو هامبچه داری چیکارشون -

 :گفت و کرد ما به رو

 . هاارک این و یکار تمیز واسه بیان خدماتی شرکت یه از قراره فردا. کنید استراحت برید راحت خیال با هابچه -

 :گفت و کرد قناعت سری دادن تکون به شاهرخ

 !خوش شب پس خب بسیار -

 ؟ خوش شب رو چی چی -

 ؟پری -
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 نگاه این منظور. کرد حوالم چشمکی و انداخت بهم نگاهی. کرد سکوت پری، جون نوشین گرمواخذه لحن با

. رفتم باال رو هاپله شاهرخ همراه خیر به بش گفتن از بعد و دادم تکون سری. بود مشخص کامالً هاششرورآن

 :گفت و کرد باز نیمه رو در و ایستاد اتاقش در مقابل شاهرخ

 ! کن صبر لحظه چند -

 . گرفت هاشدست با رو هامچشم و سرم پشت رفت که کردممی نگاهش کنجکاو

 !داخل بری تونیمی حاال: شاهرخ

 ؟ بینممی رو جایی نظرت به -

 . هستم راقبتم من برو تو -

 که ودمب برنداشته بیشتر قدم چند هنوز. رفتممی جلو محتاط هاییقدم با. شد باز در، دادم در به که کمی فشار با

 . کرد متوقفم شاهرخ صدای

 ! دلیار وایسا -

 حس گوشم کنار رو هاشنفس گرمای. بود برنداشته هامچشم روی از رو دستش شاهرخ هم هنوز ولی؛ ایستادم

 :گفت که کردم

 . کن باز رو هاتچشم، برداشتم رو دستم وقتی -

 . چشم -

 .عزیزم پرنور هاتچشم -
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 دیدن از. کردم باز رو هامپلک، مکث کمی با. برداشت هامچشم روی از رو دستش آروم حرف این دنبال به

 به و چرخیدممی خودم دور خوشحال و ناباور. نزنم جیغ تا گرفتم دهنم جلوی رو دستم، بود رومروبه که ایصحنه

 و زدم چرخی. زد حلقه هامچشم تو شوق اشک. کردممی نگاه، بود شده نصب اتاق دیوار سراسر که هاییعکس

 با. کردیم نگاهم خاصی عشق و شیفتگی با و بود داده اتاق بسته در به رو اشتکیه. برگشتم شاهرخ سمت به

 . اومد سمتم به نگاهم دیدن

 :گفتم خوشحالی با و چرخوندم اتاق دور رو نگاهم. گرفتم دندون به رو لبم، داشتم هک زیادی ذوق از

 ...خیلی...اینا... شاهرخ وای -

 هامدست لحظه چند تا که خوردم جا حرکت این از قدراین. دیدم شاهرخ هایبازو حصار تو رو خودم دفعه یه

 با. کردم حلقه شاهرخ گردن دور و آوردم باال رو هامتدس، اومدم خودم به امّاوقتی؛ بود افتاده کنارم حرکتبی

 :گفت و فشرد آغوشش تو بیشتر رو من شاهرخ حرکت این

 . دیکرنمی دریغ من از رو لبخندها این وقت هیچ، دهمی هدیه بهم رو زندگی لبخندهات این که دونستیمی اگه -

 :گفتم آروم و زدم لبخندی

 !تویی فقط شونهمه دلیل چون؛ توئه به متعلق من لبخندهای همه -

 . بود هامشونه روی دستش هنوز ولی. کرد جدا خودش از رو من. بوسید رو امسرشونه و نگفت چیزی

 ؟ اومد خوشت واقعاً:  شاهرخ

 :گفتم و انداختم اتاق دیوارهای به ایدیگه نگاه ذوق با

 !خوشکلن خیلی آره -

 :گفتم و سمتش برگشتم. رسید ذهنم به چیزی لحظه یه
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 ...؟نکنه... عکسا این... وایسا -

 :پرسیدم و کردم کج رو گردنم.داد تکون مثبت نشونه به رو سرش و کرد اکتفا لبخندی زدن به شاهرخ

 ؟ جوریچه ولی -

 :گفت و انداخت هاعکس به گذرایی نگاه شاهرخ

 گاهنمایش یه خوادمی که گفت، کردم صحبت باهاش وقتی؛ گرفته عکس ما از الکس که شدم متوجه، شب اون -

 نم. بود گرفته عکس و اومده خوشش هم ما از اینکه مثل. کنه برگزار مختلف مذاهب در عشق موضوع با عکس

 ازش رو هاعکس از نسخه یه رفتم دیروز. گرفتم رو داشتن اقامت توش که هتلی آدرس و ویزیت کارت هم

 . کنن چاپش تا آتلیه بردم و گرفتم

 رخشاه که بود شده گرفته ایلحظه اون از عکس. ایستاد جلوش و رفت بود همه از تربزرگ که عکسی سمت به

 نظرهم، بود روشن حرم صحن داخل که هاییچراغ و گلدسته نور. بود گرفته دستش تو رو چادرم پایین و زده زانو

 :گفت و کشید عکس روی دستی شاهرخ. بود بخشیده عکس به زیبایی

 . باشه عقدمون برای مناسبی هدیه هاعکس این شاید کردم فکر خودم با -

 لقهح بازوش دوری رو دستم و رفتم سمتش به. بود خاص و متفاوت هم دادنش هدیه. کردممی نگاهش لبخند با

 . شدم خیره عکس به خودش مثل و گذاشتم اششونه روی رو سرم. کردم

 این تو و امروز، کشیدم که بدبختیایی تموم وجود با من ،شاهرخ دونیمی. گرفتم امروز که ایههدیه بهترین این -

 . توام مدیون رو هااین تموم و کردم لمس وجودم ذره ذره با رو خوشبختی ساعت چند

 :گفت و گرفت خودش هایدست توی و کرد باز بازوش دور از رو هامدست شاهرخ
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 هامبدی تموم با رو من اینکه. کنم دین یادا تونمنمی هم باز، بریزم پات به هم رو دنیا تموم اگه حتی -

 . کردی خودت مدیون ابد تا رو من، پذیرفتی

 :گفتم و زدم شیطونی لبخند

 . کردی دین ادای کارت این با تو االن ولی -

 : گفت و کرد کمرنگی اخم همیشه مثل شاهرخ

 ؟ چطور -

 :گفتم و زدم اتاق تو چرخی و کشیدم بیرون رو هامدست

 . کردی برآورده رو آرزو این تو و باشه داشته یادگاری عشقش لحظه اولین از که آرزوشه خترید هر! ببین -

 :گفت مهربونی با و شد نزدیکم شاهرخ. شدم مواجه خودم روی اش خیره نگاه با که برگشتم سمتش به

 ...دیدن مانند بود کی شنیدن میگن که راسته ولی؛ داری خوشکلی موهای بودم شنیده -

 دورش رو موهام بدبختی هزار با پریچهر عصر که کلیپسی و بود افتاده سرم از شالم. انداختم اطرافم به نگاهی

 .بود ریخته اطرافم موهام و شده باز، پیچید

 :گفت و کشید موهام تو وار شانه رو دستش و زد دلنشینی لبخند شاهرخ

 تو موی سیاه رنگ، شب به همی زند طعنه"

 تو روی به امزده زل، ام بریده غزل غین

 بیشمار درد و غصه و غم ز خم نشد شانه

 تو موی پیچ و خم در امشکسته چنان شانه
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 ات کعبه حریم دور بود گر طواف رسم

 "تو کوی و سرا به من زنممی هزار دور

 زا یکی هم اون. گذاشتم ستبرش یسینه رو سرم اختیاربی که خوندمی رو شعر لطیف و احساس با قدر اون

؛ آورد موهام نزدیک رو سرش. شد موهام نوازش مشغول ایدیگه دست با و کرد حلقه کمرم دور رو هاشتدس

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 بهار نو هوای و عطر زمین زنده بکند گر"

 تو بوی هایمعجزه کند زنده بسی مرده

 سنگها به کند رخنه بشنود قطره تو نام

 "تو جویجست و پی در کندمی خروش چشمه

 شستش انگشت با رو بچکه امگونه روی خواستمی که اشکی مهربونی لبخند وبا کرد جدا خودش از رو من

 :گفت وارزمزمه و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش. گرفت

 شودمی غروب توبی زندگی طلوع که ای"

 تو سوی به کنم سجده بنما رخ تویی قبله

 بزن سری ما کوی به شبی اگر میگذری

 ...تو کوی و سرا به من ترپیش چو امزده سر

 "(مظهری ساسان – تو موی سیاه رنگ شب به همی زند طعنه)
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 رو مکان و زمان و شده غرق همدیگر هایچشم تو. شد خیره بهم و کرد باز رو هاشچشم، شعرش شدن تموم با

 ... و بود مهربون هاشچشم. بودیم کرده فراموش

 اب و کردم قفل کمرش دور رو هامدست. بذارم منتظر رو مهربونش و مغرور نگاه ستمندون جایز این از بیشتر

 :گفتم، بود کرده رخنه وجودم تو که احساسی تمومی

 .شاهرخم دارم دوستت -

 :گفت آروم و کشید عمیقی نفس شاهرخ

 به.. .حضورت خاطر به، دلیار ممنونم. بشنوم زبونت از رو جمله این تا بودم لحظه این منتظر قدرچه دونینمی -

 . شدی زندگیم تموم که وجودت خاطر

 ندولپا بلند صدای با دفعه یه که بود فرما حکم فضا به بخشی آرامش سکوت. نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 اریدیو ساعت به نگاهی هم با دو هر. گرفتم فاصله ازش و ترسیدم، شدمی اکو عمارت کل تو همیشه که ساعت

. میاد خوابم قدرچه اومد یادم انگار ساعت دیدن با. دادمی نشون رو بامداد 0 ساعت هایعقربه .انداختیم اتاق

 :گفت و خندید مهربون شاهرخ که کشیدم ایخمیازه

 . میری حال از االن که بخواب بگیر برو، کوچولو شیطون -

 ؟میری جایی مگه -

 . گرفت انگشتش دو با رو امبینی و کرد آرومی خنده

 . میام کارم اتاق سر یه میرم من. میشی شیرین زیادی داری که خانما خانم بخواب برو:  خشاهر
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 چرا که این به پردازش فرصت که بود خسته قدریاون ذهنم. دادم تکون رو سرم و کشیدم ایدیگه خمیازه

 اتاق در از و سیدبو رو موهام روی آروم شاهرخ. نداشتم رو کارش اتاق به بره خواستمی شب موقع اون شاهرخ

 . شد خارج

 اکثر ،روز دو این توی. انداختم اتاق کل به ایدیگه اجمالی نگاه، شد خارج اتاق از وقتی. کردم اشبدرقه نگاهم با

 حس از پر برام هاشچشم رنگ مثل اتاقش آبی رنگ. بود شده منتقل شاهرخ اتاق به من هایلباس و وسایل

 سمونیآ آبی راحتی شلوار و تیشرت با رو تنگ دامن و کت. رفتم دیواری کمد تسم به و زدم لبخندی. بود آرامش

 رمگ و نرم تخت. ببافم رو موهام خواب از قبل همیشه مثل نداشتم حوصله که بودم خسته قدراون. کردم عوض

 یکِ میدمنفه که کردم فکر امروز اتفاقات به قدراین و کشیدم دراز روش آروم. زدمی چشمک بهم بدجور شاهرخ

 . رفتم خواب به و شد گرم هامچشم

 *** 

 شهب دیر نذار. ذارینمی باقی جبران برای برگشتی راه هیچ بره دستت از هم این اگه! فرصتته آخرین این -

 ...نذار...دلیار

 و قطف که گشتممی کسی دنبال اتاق تاریک توفضای هدفبی. زدممی نفس نفس. شدم بیدار خواب از هول با

 !نه دیگه دفعه این. ذاشتمنمی دیگه...! نه. داشت حضور هامکابوس تو فقط

 و طرف این هادیوونه مثل و اومدم پاییت تخت روی از جست یه با. کنممی کارچی دارم و کجام که فهمیدم نمی

 هک شتندا اهمیتی برام اصالً لحظه اون تو انگار ولی؛ شنیدم رو شاهرخ گرفته صدای. گشتممی رو طرف اون

 ...رو تصویر این باید بود هرقیمتی به من؛ کنهمی صدا رو اسمم نگران داره شاهرخ

 ؟بشه پیدا قلم و کاغذ یه نباید اینجا اهه

 ؟کنیمی چیکار داری دلیار -
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 قرمز هاشچشم و گرفته صداش. شدم خیره بهش و برداشتم کردن تقال از دست شاهرخ شدید هایتکون با

 :گفتم زمزمه ثلم لب زیر. بود شده

 . خواممی قلم و کاغذ من -

 ؟چی -

 :گفتم و زدم ضجه بلند صدای با دفعه این

 . خواممی قلم و کاغذ یه من کنممی التماست! خدا رو تو شاهرخ -

 کاش. شد خیره بهم، نداشت پیشش دقیقه چند آلودگی خواب از اثری دیگه که شده گرد هاییچشم با شاهرخ

 . پوشوند رو هامچشم

 ...من شاهرخ -

 . میارم برات میرم االن من... باش آروم تو... دلیار باشه... باشه -

 ماساژ رو امسینه قفسه. افتادم زمین روی زانو دو. رفت بیرون اتاق از و شد جدا ازم سریع حرف این دنبال به

 نم هایخواب این عاقبت آخر اخدای. برداره امانشبی کوبش همه این از دست، داغونم قلب این بلکه تا دادممی

 سته که اینی از زندگیم خوایمی؟ بگم بهشون رو چیز همه که کنیمی مجبورم داری؟ بشه ختم کجا به خوادمی

 خاطر هب یعنی. بودم شبیهش بودکه این فقط گناهم دیدی که تو... خدایی که تو؟ بره فرو منجالب تو بیشتر

 داره شمرگ وجدان عذاب چرا پس! بیوفته اتفاق این خواستمنمی دونیمی که تو؟ بدم پس تقاص باید شباهتم

 ؟کنهمی نابودم

 به خیره. بود شده تموم تحملم دیگه. کشیدم عقب حرص با رو موهام و دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم

 :دش بلند شاهرخ نگران و ناراحت صدای اون دنبال به و گرفت قرار چشمم جلوی ایبرگه که بودم قالیچه هایگل
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 ؟خوایمی چی واسه رو اینا دلیار -

 در حرکت به کاغذ روی تند تند رو دستم که طور همون و گرفتم ازش رو طراحی مداد و برگه معطلی بدون

 :گفتم لب زیر، آوردممی

 . میشه نابود زندگیم بوده چی بره یادم اگه. کنم فراموشش نباید -

 فکر این به فقط من امّا؛ لرزیدمی هامدست. بکشم رو خوابم توی صویرت تا بود شده متمرکز وجودم تمام

 با و زد زانو کنارم من مثل هم شاهرخ. بدم سامان رو ذهنم سردرگم کالف این باید ترزود چه هر که کردممی

 یدمترسمی. کنم نگاهش تونستم نمی امّا؛ کردممی احساس رو نگاهش سنگینی. بود شده خیره بهم نگرانی

 رو هامدست. کشیدم عمیقی نفس، دقیقه چند از بعد. بشه پاک ذهنم از تصاویر اون یهمه و بشم خیره بهش

 :گفتم رمغقبی لبخند با. شدم خم کاغذ روی و کردم بدنم ستون

 !شد تموم -

، گفت هبش شاید. گذاشتم هم روی آروم رو هامچشم و دادم تکیه تخت پایینی تاج به رو سرم، حرف این گفتن با

 باال رو کاغذ هم در هاییاخم با شاهرخ. کرد جلب رو توجهم کاغذ خش خش صدای...آره. بود شده راحت خیالم

 خندلب. بود نگذشته عقدمون از هم روز یک هنوز. دادم قورت سختی به رو دهنم آب. بود شده خیره بهش و گرفته

 پر نگاهش. شد خیره بهم و گرفت کاغذ از رو نگاهش. بودم شاهرخ واسه پردردسری عروس چه من. زدم تلخی

 ذاشتگ کنارم رو کاغذ برگه حرفی هیچ بدون. پرسهنمی سوالی که مغروره قدریاون دنستممی ولی، بود سوال از

 که ودب رسیده وقتش. کردم مخالفت که کنه بلندم زمین روی از خواست و گرفت رو هامشونه. چرخید سمتم به و

 به ور نگاهم. بدونه رو امشبم رفتار دلیل بود حقش که بگم بود بهتر نه یا. بدونه رو من هایراز از جزئی شاهرخ

 :کردم شروع وار زمزمه. دوختم دستم تو طراحی مداد

 باید گفتمی. بود دستش تو نامشخص برگه یه میاد خوابم به وقت هر. بینممی رو خوابش اشهمه وقته چند -

 ...نفره یه مرگ و زندگی سند برگه این فتگمی. کنم پیدا رو برگه این
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 هامانگشت بند با. برگردوند خودش طرف به رو من و نشست زمین روی کنارم شاهرخ که دیدم چشم یگوشه از

 :دادم ادامه و کردم بازی

 . بنویسم رو هامخواب گفت همین واسه، نداشت باورم هم یلدا حتی، زدم توهم کننمی فکر همه -

 :گرفت باال رو سرم و برد امچونه زیر رو دستش. اومد حرف به رهباالخ شاهرخ

 ؟چرا؟ نویسیمی رو خوابات -

 :گفتم و فرستادم بیرون مانند آه رو نفسم

 هب مسخره شاید. دیدممی هامخواب توی رو هشدارش که افتاد هاییاتفاق همیشه، شد نابود زندگیم وقتی از -

؛ رهدا مفهومه یه هم خوابم این مطمئنم. دارم و داشته ایمان دیدممی که اییهخواب پیام به من ولی؛ برسه نظر

 . فهممنمی رو عکس این معنی ولی

 ؟آینده یا ستگذشته به مربوط؟ بینیمی چی هاتخواب تو خب -

 . بشه همه گیر دامن نابودیش تونهمی که ایگذشته؛ امآینده و حال رو انداخته سایه که ایگذشته -

 .کردم حس کامالً رو شاهرخ صدای تو بهت

 ؟ کرده پریشونت قدراین که چیه بگو بهم؟ دلیار میگی چی... چی -

 :گفتم و کشیدم آهی

 ...برگه این تو شده خالصه چیز همه حاضر حال در؛ ندارم گفتن برای چیزی -

 تا دو هک بلند یمیله یه سعک. نپرسید سوالی دیگه و اومد کوتاه هم شاهرخ. شدم خیره بهش و برداشتم رو کاغذ

 .رسیدممی نتیجه به کمتر، کردممی فکر بیشتر هرچی. بودن شده تنیده دورش مار
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 ...میتونـ معنی چه نظرت به شاهرخ -

 خیره کاغذ به ایشده ریز هایچشم و عمیق اخمی با دیدم که دادم سوق شاهرخ سمت به رو امدرمونده نگاه

 :کردم شصدا. بود جوری یه نگاهش. شده

 ؟شاهرخ -

 :گفت و گرفت ازدستم رو برگه، زدم صداش اینکه به توجه بدون شاهرخ

 . دیدم جایی قبالً رو شکل این کنممی احساس که عجیبه -

 :رسیدمپ لکنت با؟ باشه آشنا شاهرخ برای عالمت این باید چرا؟ چی یعنی. شد گرد هامچشم، حرفش شنیدن با

 ؟دونیمی... زیچی... تو.. تـ..شاهرخ...شا -

 . دکشی خودش سمت به رو من و گذاشت زمین رو کاغذ، امهپرید رنگ چهره دیدن با و برگشت سمتم به شاهرخ

 . تنیس مهم اصالً کن ولش. آشناست شکل این نظرم به گفتم فقط من. نیست چیزی؟ دلیار لرزیمی چرا -

 ؟چی بیفته اتفاقی اگه... ترسممی من... مهمه بکنی رو فکرش تو که اونی از بیشتر... شاهرخ مهمه -

 :گفت بخشی اطمینان لحن با و کرد نوازش رو موهام

 . نکنی فکر بهش دیگه بهتره هم االن. شهنمی هیچی هستم من وقتی تا -

 :گفت و کشید عمیقی نفس شاهرخ. شدم بلند کالفه

 . نباش نگران. کنیممی حلش هم با -
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 رو اهمنگ. خوابیدم باز طاق و رفتم تخت سمت به و زدم اینیمه نصفه لبخند .کرد گرم رو دلم حمایتگرش لحن

 .نشست سرم روی شاهرخ دست؟ بذارم هم روی چشم دغدغه بدون شب یه شدمی یعنی. دوختم اتاق سقف به

 :گفت و زد لبخندی. کردم نگاش و چرخیدم پهلو به

 . بمونه دلت تو چیزی غصه ذارمنمی، منه مال قطف و فقط بعد این از، داری ناراحتی و غم چی هر، بخواب -

 :گفتم آروم و بستم رو هامچشم

 . دارم کنارم رو تو که خوبه چه -

 ...رفتم فرو عمیقی خواب به، موهام روی شاهرخ هایدست نوازش با من و بوسید رو هامپلک

*** 

 :کل دانای

 . بگیرید چیزی هم شهین برای، هانره یادتون جون مادر -

 . مامان چشم -

 . کنید پیدا خوب چیز یه بگردید دلیار با -

  چشم -

 ...چیزی خوایدمی اگه هم خودتون برای -

 :گفت شوخی به و کرد آرامی یخنده. شود تمام خانم نوشین حرف نگذاشت شاهرخ

 . میدم انجام رو چیزها تمام... من مادرِ چشم... چشم -
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 که یلبخندهای. دادمی خوشبختی و زندگی بوی که لبخندهایی. شد شاهرخ حقیقی لبخندهای مات خانم نوشین

 ته از یخنده توانستمی دیگر بار آیا، بود نشده باز هاآن عمارت به دلیار پای اگر دانستنمی. داشت عشق رنگ

 . بود گرفته یاد را کردن زندگی، دلیار کنار در شاهرخ! نه یا ببیند را مغروش پسر دل

 و زد اهرخش یسینه به آرامی نسبتاً مشت، عریضه نبودن خالی برای و زد پسرش شوخ لحن هب لبخندی نوشین

 :گفت

 ؟کنیمی مسخره رو من! اهلل اال اله ال... یپسره -

 :گفت حال همان در. بوسید و گرفت را نوشین دست شاهرخ

 ! جان مامان نکردم جسارتی همین -

 . بریم؛ شدم آماده من شاهرخ -

 و فتین آبی خوشدوخت شلوار و مانتو در پوشیده دلیار. شد کشیده دلیار سمت به پسر و مادر نگاه، حرف این با

 توانستیم راحتی به نوشین. کشیدمی رخ به پیش از بیش را اشزیبایی، بود کرده سر به که رنگی نیلی شال

 را وا چشمان و بسته رخت رشپس چشمان از، ناگوار اتفاق بار هر با که درخششی. ببیند را پسرش نگاه برق

 گذشته خوب روزهای به برگشتنِ امید چراغِ، شاهرخ نگاه شیفتگی حاال امّا؛ بود کرده منجمدتر را قلبش و ترتیره

 جااین در حضورش حتی که دلیاری. گشتمی بر دلیار وجود به اشهمه که امیدی. کردمی روشن نوشین دل در را

 ...بود مبهم و آلود راز هم

 لبخند و دلنشین صورت به اش برنده نگاه آخرِ تیرِ و داد امتداد دلیار صورت تا پا نوک از را نگاهش هرخشا

 شاهرخ. کردمی گرم را پاییزی مرد این دل و لرزاندمی را شاهرخ وجود که لبخندی. آمد فرود دلیار مهربان

 شلب همیشه عادت به دلیار. کرد دلیار الهحو چشمکی مادرش چشم از دور و زد متانت و وقار همه این به لبخندی
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 به و داد تکان سری خنده با شاهرخ. کرد اشاره خانم نوشین به شده درشت چشمانی با و گزید دندان به را

 . رفت سمتش

 بانو کردی دیر -

 :گفت و کشید پوفی دلیار

 ...رو من حال بفهمی تا جونت به نیافتاده پری مثل وِروِره یه، صبح اول هنوز -

 که شودب آن منکر توانستنمی. بود شده خیره مقابلش دخترکوچولوی به شاهرخ و کردمی گله هابچه مثل دلیار

 . است خواستنی برایش هم دلیار هایکردن غرغر این حتی

 ؟جونت شوهر دست کف گذاشتی رو چیز همه رفتی فوری؟ عروس چیه -

 ولا که دانستمی خدا فقط. بود شده خیره او آمدن مسیر به خصمانه و کرده سکوت دلیار، پریچهر حرف این با

 با لیارد صورت. بود نگفته دلیار به که هاییحرف چه و کرده استفاده سوء اتاق در شاهرخ نبودن از پریچهر، صبح

 خبیث چهره و دلیار زده خجالت و درهم قیافه به شاهرخ. انداخت گل، پری مزهبی و لوس هایشوخی آوری یاد

 با و کشید هم در را هایشاخم. است گذاشته دلیار سر به سر هم باز پریچهر که دانست. انداخت نگاهی هرپریچ

 !«نمیشه بزرگ وقت هیچ پری:» اندیشید خود

 :گفت و کرد نگاهی دلیار به فکر این با

 ؟گفته بهت چی -

 لیارد نزدیک بدجنسی با یچهرپر. دزدید شاهرخ از را نگاهش و شد سرخ گوش بنا تا حرف این شنیدن با دلیار

 :گفت گوشش در و شد

 !عروس گفتم بهت چی دیگه بگو خب -
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 .برد یورش پریچهر سمت به و داد کف از طاقت دلیار

 !لطفاً کن بس پری -

 :گفت و شد خیره پریچهر به ترسناک اخمی با شاهرخ. گرفت فاصله دلیار از و کرد ریزی خنده پریچهر

 ؟ گفتی بهش چی -

 :گفت و کرد بلندی خنده رفتمی صبحانه میز طرف به که همانطور پریچهر

 . میگه بهت خودش خواست -

 . کرد هدایت در سمت به را او و گرفت را دلیار دست. داد تکان افسوس نشانه به سری شاهرخ

 برش ظهر 03 عتسا از قبل تا دودور دَدَر بردی برداشتی رو نومزدت! هاقانونهبی اینجا نکن فکر! پسر آقا آهای -

 ؟که گرفتی. ببینن رو هم زیاد عروسی زمان تا پسر و دختر نداریم رسم ما. خونه گردونیمی

 ندازبرا را او شده ریز چشمانی با. برگشت پریچهر سمت به جدی قیافه با و خورد را اشخنده سختی به شاهرخ

 :گفت و کرد

 !بیا ترتبزرگ با برو؟ تو بودی دِه کدوم سفید گیس -

 :گفت و زد پریچهر به گردنی پس، عروسش و پسر از حمایت به نوشین

 . کنممی پیاده خودت روی رو قوانین وقت اون؛ بشی عروس خودت بذار -

 داخ فقط. بود شده خیره عشقش خنده از سرخ صورت به عشق با شاهرخ. کرد خندیدن به شروع ریز ریز دلیار

 از دلیار با و کرد خداحافظی پری هایغر غر به توجه بدون. تاس شده دختر این عاشق حد چه تا دانستمی

 . شد خارج عمارت ساختمان
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 !باشه خوب خانم ملیکا واسه نظرم به بند گردن این شاهرخ -

 یظریف بند گردن. دوخت چشم دلیار نظر مورد بند گردن به و گرفت دستش در طالی سرویس از چشم شاهرخ

 مه در را هایشاخم همیشه عادت به. بود شده کار آن روی کبود یاقوت هاینگین که سفید طالی از شده ساخته

 لحن با و نداد بروز را اشدرونی احساس شاهرخ امّا؛ بود نواز چشم و زیبا. دوخت چشم بند گردن به و کرد

 :گفت تفاوتیبی

 . بگردیم بیشتر کم یه بهتره -

 مغازه قبر و زرق پر ویترین به اخم با. گذاشت اشجعبه در را نبندگرد کمرنگی اخم با و کرد جمع را لبانش دلیار

 . است دیده حال به تا که ستآدمی پسندترین مشکل شاهرخ که کرد اعتراف دل در. دوخت چشم

 ملیکا برای بندگردن آن خریدن از چرا بگوید دلیار به نتوانست. بود گرفته نظر زیر را دلیار حرکات تمام شاهرخ

 گردن قالی، شود آویخته ملیکا گردن به اینکه جای به زیبایی و ظرافت همه این بگوید نتوانست؛ کرده خودداری

 . اوست کشیده و سفید

 آن با را هاآن توانستنمی کردمی نگاه که کدام هر به. زدمی دو دو، طالها وبرق زرق همه آن بین دلیار چشمان

 :فتگ لب زیر و کشید پوفی. کند مقایسه گردنبند

 !کنم پیدا دیگه گردنبند یه جوریچه من حاال! سلیقه کج. ظریفی و نازی اون به گردنبند -

 ؟سلیقه کج بگی میاد دلت -

 و شد خم دلیار شانه از لبخند با شاهرخ. بود ایستاده او سر پشت که برگشت شاهرخ سمت به سرعت با دلیار

 :گفت
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 و ظرافت نه طالست سنگینی به شونچشم، هااین ومخان شهین خصوص به ما هایفامیل، نباش دلخور -

 . بینیمی خودت. زیباییش

 :گفت ایمنزجرانه حالت با. شد بلند شاهرخ آرام خنده که داد اشبینی به چینی دلیار

 ! نگو که بود کرده آویزون خودش به طال قدراین، داشتیم همسایه یه قبالً! جوریاین میاد بدم اهه -

 :گفت و زد لبخندی، باشد امده یادش یچیز انگار بعد

 . کنه آویزون زیادی طالی ندیدم وقت هیچ. نیست اینجوری نوشین مامان اما -

 :گفت و داد تکان سری، کرده منحرف گردنبند آن سمت از را دلیار ذهن اینکه از خوشحال شاهرخ

 . کنهمی ادهاستف، داده هدیه بهش بابا که گردنبندی و ازدواجش حلقه از فقط مامان -

 دلیار .نشود ناراحت و بزند پدرش از حرفی توانستنمی. فرستاد بیرون صدا پر را نفسش حرف این دنبال به

 :گفت و زد لبخندی. بیاورد بیرون هوا و حال آن از را او کرد سعی. شد شاهرخ ابروهای میان عمیق اخم متوجه

 ؟هستن چجوری .بشم ظاهر فامیلتون تو خواممی که باره اولین من -

 :داد پاسخ، گذراندمی نظر از را هاویترین و رفتمی راه مغازه در دلیار با که طور همان شاهرخ

 !مندنبهره بینیبزرگ خود متفاوتی مقادیر از شونهمه معموالً -

 !نیستی و نبودی خودت که نه -

 :فتگ و انداخت نگاهی، زدمی برق شیطنت از که دلیار بدجنس و تخس چشمان به رفته باال ابرویی با شاهرخ

 ؟بینهخودبزرگ کجام من؟ من -

 ؟ نیستی -
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 ؟هستم -

 موهای در دستی کالفه شاهرخ. گذشت شاهرخ کنار از طنازی با و کرد دلنشینی خنده دادن جواب جای به دلیار

 به و دکشی عمیقی سنف؟ آوردمی شاهرخ سر بر چه هادلبری این با که دانستمی چه دلیار. کرد فرو خوشحالتش

 را بندیگردن ظریفش و کشیده انگشت با و گرفت را بازویش شاهرخ دیدن محض به دلیار. شد روانه دلیار دنبال

 :گفت و داد نشان

 ؟هوم! باشه خوب نظرم به دیگه این -

 صدق هم زبا شاهرخ که آن خیال به دلیار که بگوید چیزی تا کرد باز دهان. شد کشیده آن سمت به شاهرخ نگاه

 :گفت و پرید حرفش میان، دارد مخالفت

 ...هم خوشکله هم این! دیگه نکن اذیت آقایی ببین -

 :داد ادامه شاهرخ هایحرف آوری یاد با و انداخت گردنبند به نگاهی چپ چپ

 !چشمه تو زیادی هم، سنگینه هم -

 هر .کردمی ردیف هم سر پشت را کلمات وا به اجازه بدون و وقفهبی که انداخت نگاه دلیار به لبخند با شاهرخ

 با دلیار که نداشت حُسن هم هاقدر آن طال تکه این مطمئناً ولی؛ بود زیباتر دیگر سنگین طالهای نسبت به چند

 هب مظلوم ایقیافه با و کشید عمیقی نفس حرفش شدن تمام محض به دلیار. کردمی تعریف آن از تاب و آب

 کار یتالف به نیامد بدش شاهرخ. ببیند مقابلش ناپذیر نفوذ مرد بر را خود هایحرف تاثیر تا شد خیره شاهرخ

 : گفت و کرد صاف را گلویش. کند اذیت را او کمی، دلیار

 ...که اینه نظرم، گفتی که چیزایی تموم با -
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 را پایش، بود دهش ناامید شاهرخ پذیرفتن از که دلیار. انداخت نگاهی دلیار دمغ و آویزان قیافه به چشمی زیر

 :گفت لب زیر و کوبید زمین به نامحسوس

 !ایش؛ خوادنمی خودش برای خوبه حاال! هاکن نگاش -

 :گفت لحن همان با و کرد پنهان اش جذبه با قیافه پشت را اش خنده شاهرخ

 .خریممی رو همین؛ قشنگه -

 لندب آرامش آخ صدای و گرفت نشگرد که طوری؛ برگشت شاهرخ سمت به سرعت به حرف این شنیدن با دلیار

 . شد

 ؟اومد خوشت شاهرخ؟ جدی... آخ: دلیار

 :گفت و زد شاهرخ بازوی به مشتی، موقعیت به توجه بدون دلیار. کرد قناعت سری دادن تکان به شاهرخ

 ؟ کنیمی اذیتم چرا! بدی خیلی -

 ندلبخ با، بودند مغازه در که دیگر نفر ندچ. کرد اطراف به ایاشاره، زدمی موج آن در خنده که چشمانی با شاهرخ

 یهخند شاهرخ. ایستاد شاهرخ کنار زیر به سر و آورد پایین را مشتش خجالت با دلیار. کردندمی نگاه هاآن به

 :گفت مغازه شاگرد به خطاب و کرد کوتاهی

 ؟بندازیم نگاهی نزدیک از بدید میشه رو سرویس اون لطفاً -

 پیشخوان سمت به، کرد آن به که کلّی نگاه از بعد شاهرخ. داد شاهرخ دست را یسسرو لبخند با جوان پسر

 :گفت و زد لبخندی دیدنش با مغازه صاحب. رفت مغازه

 ؟کردید پیدا نظرتون مد چیزی خان شاهرخ -
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 :گفت محترمانه و زد لبخندی شاهرخ

 . میشم ممنون، کنید فاکتور هم رو این، انگشتر اون بر عالوه هست امکانش اگه، بله -

 از پس دلیار و شاهرخ. گذاشت رنگی ایسرمه مخمل جعبه داخل را آن و گرفت را گردنبند لبخند با مغازه صاحب

 :گفت دلیار به و کرد باز را آن در؛ رفت ماشین سمت به شاهرخ. آمدند بیرون مغازه از، هدیه خریدن

 . گردممی بر؛ دارم اآق عباس با کاری یه برم من ماشین تو بشین شما خانمی -

. کردمی نگاه را شاهرخ رفتن مسیر هایشچشم با. نشست ماشین داخل و کرد قناعت سری دادن تکان به دلیار

 ساعت دچن. دادمی تسکین را دردمندش سر آن راحتی و نرمی. داد تکیه صندلی پشتی به و کشید عمیقی نفس

 به! ارزیدمی ولی، نداشت را مدتی طوالنی روی پیاده چنین سابقه. بود کرده اشخسته شدت به خیابان در گشتن

، دخوردن هم کنار در که شیرازی فالوده به، شاهرخ انگشتان در اششده قفل انگشتان به، شاهرخ کنار در بودن

 زیپ و تبرداش عقب صندلی از را کیفش. کرد باز را چشمانش و کشید آهی. بود بیشتر خیلی ارزشش اینا تمامی

 :گفت زیرلب. کرد نگاه آن روی تصویر به و کشید بیرون را طراحی شده تا کاغذ. کشید را آن

 .مونهمی پیشم جا همه و همیشه کاغذ این چیه به چی قضیه نفهمم وقتی تا -

 ...شود آشکار برایش حقیقت زودتر چه هر که کرد دعا و فشرد اشسینه به را کاغذ

 اندوست از و مسن مردی آقا عباس. شد مواجه آقا عباس متعجب نگاه با مغازه به برگشتن با، شاهرخ طرف آن در

 :گفت شاهرخ به خطاب عباس. بود پدرش قدیمی

 ؟پسرم گذاشتی جا چیزی -

 :گفت و آورد لب به لبخندی شاهرخ

 . بخرم رو گردنبند اون اومدم، معتمد جناب خیر -
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 در. ردآو را گردنبند هم او و گفت شاگردش به عباس. کرد اشاره دلیار شده پسند گردنبند همان به دستش با و

 :گفت و کرد شاهرخ به رو، نوشتمی آن برای جدیدی فاکتور که حال همان

 ؟البد بود رفته یادت. خریدیمی موقع همون پسرم خب -

 به قاآ عباس که کرد ماشینش به نگاهی نیم شاهرخ. شد مواجه شاهرخ نفی جواب و لبخند با تعجب کمال در اما

 رمسی عباس. شد خارج مغازه از و کرد تشکری، نظر مورد مبلغ پرداخت از بعد شاهرخ. فهمید را او منظور سرعت

 :گفت لبخند با کرد نگاه را رفتنش

 . جوونا این از امان -

 ستدانمی. رفت ماشین طرف به خالی هاییدست با و کرد پنهان کتش مخفی جیب در را گردنبند جعبه شاهرخ

 اب که آورد خاطر به را دیشب. نشستمی شاهرخ دل به رفتارش این قدرچه و نیست جواب و سوال اهل یاردل که

 این زودتر چه هر خواستمی دلش. نکند پیچ سوال را دلیار آن از بیش تا گرفت را خودش جلوی سختی چه

 او وجود از دنبای دلیار. کند صبر شتربی باید که دانستمی امّا؛ شود باز، بود شده پیچیده اطرافش که کور هایگره

 و تهریخ هم به اینگونه را دلیار که ایگذشته به کردن فکر. زد چنگ را دلش عجیب غمی. کردمی ناامنی احساس

 ار سرش. کردمی تربد را بدش حال همه و همه، بود رفته فرو راز و ابهام از ایهالهدر که ایآینده، بود کرده آشفته

 یهتک پشتی به را سرش که انداخت دلیار به نگاهی. کند دور خود از را مزاحم افکار این تا داد انتک سرعت به

 و زد دور را ماشین. افتاد ابروانش بین کوری گره دیشب آوری یاد با. فشاردمی اش سینه روی را کاغذی و داده

 . شد سوارش

 و لیارد به نگاهی لبخند با شاهرخ. شد خیره هرخشا به و گشود را چشمانش، در شدن باز صدای شنیدن با دلیار

 :گفت وکالفه نگران. شد جمع لبخندش. کرد اش شده سرخ چشمان

 ؟کردی گریه -
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 . کنهمی درد سرم فقط، نه -

 :پرسید زدمی استارت که همانطور شاهرخ

 ؟چیه برگه این -

*** 

  است شده تهیه و نوشته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 :گفت و کشید آهی دلیار

 . دیشبه طرح همون -

 موکول دیگری زمان به را مورد این در زدن حرف. آمد بیرون پارک از و فرستاد یرونب صدا با را نفسش شاهرخ

 دنده روی و گرفت دست در بود پاهایش روی که را دلیار حرکتبی دست و انداخت دلیار به نگاهی نیم. کرد

 فشار که طور همان شاهرخ. نشست اشچهره به عمیقی لبخند و کرد شاهرخ کار این به نگاهی دلیار. گذاشت

 :گفت، کردمی وارد دلیار دست به خفیفی

 ؟بخریم لباس بریم، بانو خب -

 :گفت شاهرخ به رو و گرفت بیرون از چشم

 . بخرم دوباره ندارم احتیاجی. دارم نپوشیده لباس کلی من آقایی نه؟ لباس -

 . بود چیزها اینجور... و مجلسی لباس منظورم؟ مطمئنی -
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 :گفت و زد لبخندی دلیار

 ور دیشب دامن و کت همون. بپوشم مجلسی لباس امشب ندارم قصد من گذشته اون از؛ ارباب باش مطمئن -

 . پوشممی

 ؟ چرا -

 :گفت و کرد کمرنگی اخم پری هایحرف آوری یاد با دلیار

 یمجلس لباس عمراً هم من؛ مختلطه گیرنمی فامیلتون که اینجوری هاییمهمونی که گفته بهم قبالً پری -

 . بپوشم

 :گفت و زد لبخندی شاهرخ. بود معنا تمام به فرشته یک او. برانگیخت را شاهرخ تحسین دیگر بار دلیار

 ؟گفته چی دیگه خب؛ ننداخته قلم از رو هیچ پری خوبه -

 صدای شاهرخ. شد خیره او به و کرد سکوت شاهرخ موبایل زنگ صدای با که بزند حرفی تا کرد باز لب دلیار

 :گفت و کرد وصل را تماس و کم را آهنگ

 ؟من مادر جانم -

 :پیچید ماشین فضای در خانم نوشین صدای

 !بگیری نره یادت بابات داروهای کنم آوری یاد خواستم؛ پسرم سالمت جانت -

 :گفت و فشرد را اشنی پیشا آزادش دست با که دید را شاهرخ دلیار

 . دارممی رب رو نسخه خونه میام. بودم کرده فراموش کل به -

 !خودته پیش نسخه؟ کجاست حواست شاهرخ -
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 . داروخونه میرم دلیار با. کردیم رو خریدها ما. باشه... آره… آخ -

 . همراهت به خدا پسرم باشه -

  نگهدار خدا -

 :گفت او به خطاب دلیار. کرد قطع را تماس شاهرخ

 . بگیرم جا همین رو هادارو تا سادیوایمی کاشکی. شدیم رد داروخونه یه جلوی از االن شاهرخ اِ -

 :گفت و کرد دلیار به نگاهی شاهرخ

  .نداریم فاصله زیاد، اونجا بریم باید. میاره رو وارداتی داروهای جور این داروخونه یه فقط، خاصه بابا داروهای -

 اهرخش. رسیدند نظر ردمو خیابان به، ساعت نیم حدود از بعد. شد خیره بیرون یمنظره به و داد تکان سری دلیار

 . کشید بیرون کاغذی تکّه و کرد باز را داشبورد. شد خم دلیار سمت به و کرد پارک را ماشین

 ؟بیای هم تو خوایمی دلیار -

 . مونممی منتظر، مرسی نه -

 از یقهدق 00. کردمی نگاه مختلف عابران و هاماشین به هدفبی دلیار. شد پیاده ماشین از و زد لبخندی شاهرخ

! نه یا دکنمی پیدا را شاهرخ ببیند تا انداخت نگاهی داروخانه سمت به حوصلهبی دلیار. گذشتمی شاهرخ رفتن

 ردَرسَ به و آورد باال را نگاهش دلیار. رسیدمی نظر به ممکن غیر شاهرخ کردن پیدا که بود شلوغ قدرآن خانه دارو

 به شروع بدنش و بست یخ هایشرگ در خون آن دیدن با مّاا؛ چیست آن نام ببیند تا دوخت چشم داروخانه

 .کرد لرزیدن
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 هاآن یهمه امّا؛ برود کنار چشمانش جلویِ از، باشد خیالی و خواب اگر تا کرد بسته و باز بار چند را هایشچشم

 حظاتل آن در .کرد آن محتویات ریختن بیرون به شروع و برداشت را کیفش لرزان دستانی با. بود واقعی واقعیِ

 . بود شده کاه انبار در سوزن کردن پیدا مثل برگه آن کردن پیدا فرسا طاقت

 جایی به راه آشفتگی این با؛ کند متمرکز را ذهنش کرد سعی و داد فشار هم روی محکم را هایشچشم دلیار

 بیرون را کاغذ و ردک باز را زیپ عجله با. است گذاشته کیفش مخفی جیب در را کاغذ که آمد یادش. بردنمی

 یسیل کاغذ کردن باز امّا؛ باشد کرده اشتباه که کردمی دعا دل در. فرستاد بیرون صدا پر را نفسش. کشید

 باال را کاغذ، بود شده گرد اندازه از بیش، تعجب فرط از که چشمانی با. زد او هایپردازیخیال تمام به محکمی

 در کاغذ و داروخانه تابلو بین مدام نگاهش. بود گرفته او از را یکار هر انجام توان مقطعش هاینفس. گرفت

 هنشذ در شاهرخ صدای. باشد داشته خان اردالن به ربطی موضوع این که کند قبول توانستنمی. بود آمد و رفت

 :شدمی اکو

 .«دیدم جایی قبالً رو شکل این کنممی احساس که عجیبه »

 به یول چیه برای شکل این دونستهمی اول از شاهرخ یعنی:» گفت خود با. رفتمی رژه ذهنش در متفاوتی افکار

 «؟...هن یا بگم بهش باید اصال؟! میشه چی، بگم شاهرخ به اگه؟! باشه اطالعبی هم شاهرخ نکنه؟! نگفته من

، بود دهش شگیر گریبان که امانیبی درد از تا کرد وارد آن به زیادی نسبتاً فشار و گرفت دستانش میان را سرش

 هایشخواب وقت هیچ. گیردنمی آرام، نشود مطلع حقیقت از که زمانی تا دانستمی هم خودش امّا؛ شود کاسته

 وراهید بین امّا؛ رسیدمی هایشسوال تمامی جواب به باید او. کشید عمیقی نفس. نبودند عیان و واضح قدر این

، سبرعک یا نکند باور را او حرف شاهرخ کهاین از ترس؟ نه یا بگوید شاهرخ به دانستنمی. بود کرده گیر بدی

 شاهرخ هب که گرفتمی تصمیم آن از بعد؛ رسیدمی حقیقت به باید. لرزاندمی را تنش برگردد دلیار خود به اتهام

 !نه یا بگوید
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 جای در، ستر از، ماشین در شدن بسته صدای با. نشد شاهرخ آمدن متوجه که بود غرق خودش افکار در قدر آن

. انداخت دلیار پریده رنگ یچهره به نگاهی تعجب با شاهرخ. گذاشت قلبش روی را دستش و خورد تکانی خود

 :پرسید

 ؟پریده رنگت چرا؟ خوبی دلیار -

 :گفت، نداشت لبخند به شباهتی هیچ که لبخندی با و کشید اشپیشانی به دستی رمقبی دلیار

 ؟خونه بریم زودتر میشه. کنهمی ردد سرم کم یه فقط... هیچی...هیـ -

 راه از ردک سعی. فهمیدنمی را دلیار بد حال علت. بود شده خیره دلیار ناگهانی رفتار تغییر این به متعجب شاهرخ

 :بکشد حرف دلیار زبان از، خودش

 یچ بگو و باش راحت! کنهمی درد سرت نمیگه تو ترسیده هایچشم این! نداشتیم کارمون تو دروغ؟ خانمی -

 !شده

 و داشت ترسناکی نسبتاً یچهره که معتادی مرد دیدن با. گرداند خیابان در را نگاهش هدفبی و کالفه دلیار

 از. درسی ذهنش به فکری. کردمی وحشتناک بیشتر را اشچهره، بود کرده تن به که کثیفی و کهنه هایلباس

 ار خیابان از قسمت آن دستش انگشتان با و اختاند پایین را نگاهش. شدمی شرمش شاهرخ به گفتن دروغ

 :گفت و داد نشان

 !همین، ترسیدم اشچهره از هم من. کردمی نگاه ماشین به بدجور آقاهه اون -

 مشکل زیادی شاهرخ مثل سیاستی با و زیرک مرد به گفتن دروغ. فرستاد پایین سختی به را دهانش بزاق دلیار

 خبریبی در کار صالح خودش نظر از. نداشت این جز ایچاره امّا؛ آمدمی دشب گفتن دروغ از که این با. بود

 . بود شاهرخ
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 .دادمی عذابش شاهرخ سکوت

 ار موضوع این شاهرخ و نداشت مهارت اصالً گفتن دروغ در دلیار. بود شده خیره دلیار حرکات به دقت با شاهرخ

 تمام .شد عصبانی، کندمی امتناع او به حقیقت گفتن از چنانهم دلیار که دید وقتی امّا؛ دانستمی خوبی به

 راحتی به، انتظامی مختلف نیروهای با زدن کله سرو عمر یه از بعد. بود پاشی فرو حال در ذهنش معادالت

 گاهشن ناشیانه دلیار؟موضوعی چه امّا. دارد واهمه آن گفتن از دلیار که است میان در موضوعی بفهمد توانستمی

 . کردمی تبدیل یقین به را شاهرخ شک بیشتر لحظه هر کار این و دیددزمی را

 طخ شاهرخ حرف امّا؛ کند قانع را شاهرخ تا گشتمی جوابی دنبال به. ترسیدمی شاهرخ طوالنی سکوت از دلیار

 :کشید هایشنقشه تمام روی بطالنی

 . کنیمی عصبانیم بیشتر صورت این در چون! بگی بهم دروغ بخوای که نباش این دنبال -

 چند شاهرخ همان به تبدیل شاهرخ. انداخت شاهرخ طوفانی نگاه و شده سخت صورت به نگاهی چشمی زیر

 داروخانه سمت به را سرش ناخودآگاه. ترسیدمی شاهرخ نگاه در نهفته طوفان از دلیار. بود شده پیش وقت

 روزگار ،باشد زیبا تواندمی هم زندگی که بفهماند خودش به آمدمی تا همیشه. شد خیره اشتابلو به و برگرداند

 . انداختمی چاه به را او، نیامده در چاله از و دادمی نشانش را خود رحمبی روی

 اهشنگ دلیار که زمانی از شاهرخ. برگشت شاهرخ سمت به و خورد تکانی پاهایش به دستی برخورد احساس با

 به دهترسی و متعجب دلیار. کردمی دنبال را دلیار نگاه رد و بود شده خم او سمت به، کرد کج داروخانه سمت به را

 انهداروخ تابلو این در چیز چه دانستنمی. بود شده خیره تابلو به درهم هاییاخم با شاهرخ امّا؛ بود شده خیره او

 ظهلح هر و گرفت جان چشمانش پیش محوی تصویر ناگهان. است کرده خود میخ گونهاین را دلیار که دارد وجود

 ...کشید آشفته حال با که تصویری... دلیار خراب حال... گذشته شب... شد ترواضح

 :غرید عصبی حدودی تا و جدی لحن با و کرد راست کمر سرعت به
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 !من بده رو طراحی برگه اون دلیار -

 و نکرد حرکتی هیچ. دآم سرش به ترسیدمی که چیزی از. گذاشت هم روی را چشمانش مضطرب و درمانده دلیار

 . خرید جان به را شاهرخ باالرفته صدای

 !رو لعنتی یبرگه اون من به بده! توام با دلیار -

 کاغذ. ردک باز را کیف خشم با. کشید بیرون لرزانش دستان میان از را دلیار کیف و نداد دلیار به فرصتی شاهرخ

 آب از درست حدسش. انداخت آن به نگاهی و شردف دستانش در را کاغذ خشم با، بود چشمانش مقابل درست

 که ردکنمی درک. زدمی پا و دست خشم و بهت میان. کرد داروخانه تابلو به نگاهی دیگر بار اطمینان برای. آمد در

، داردن اعتماد او به هم هنوز دلیار که کردمی فکر این به وقتی. کند مخفی او از را موضوع این خواستهمی دلیار چرا

 یاردل سمت را اشنشسته خون به و ملتهب نگاه. گرفتبرمی در را وجودش سراسر توصیف قابل غیر خشمی

 که سیک به، شاهرخ به نباید که که دانستمی هم خودش. گرفت پایین را سرش و گزید لب دلیار. گرفت نشانه

 . بود افتاده جانش به خوره مثل که ترسی از وای امّا؛ بگوید دروغ، است ترمحرم او به محرمی از

 زا ترتنها شک بدون. آمد درد به دلیار مظلومیت دیدن با شاهرخ دل. کردمی سوسو دلیار چشمان در اشک برق

 خوب چیز همه امروز. داد فشار را هایششقیقه. نداشت را کس هیچ دنیا این در که دلیاری. بود دلیار، خودش

 دلیار متس به را کاغذ حرف بدون و کشید عمیقی نفس. بود کرده تلخ ار دو هر کام اتفاق این ولی؛ بود رفته پیش

 هم به را زمان و زمین، اطرافیان جانب از خطایی ترینکوچک با که شاهرخی. بود عجیب هم خودش برای. گرفت

 حتی، کردمی فروکش را خشمش، دلیار معصوم چشمان برق. شدمی سالح خلع دختر این مقابل در، دوختمی

 . باشد چشم صاحب خود خشم مسبب اگر

؛ زدمی فریاد کاش؛ بود آور عذاب برایش شاهرخ سکوت. گرفت شاهرخ از را کاغذ شرمنده و زیر به سر دلیار

 که روزی به وای:» گفت خود با. نداشت دوست را سکوت این. کردنمی سکوت ولی؛ کردمی توبیخ را او کاش

 از ترس اینجوری تا بودم گفته بهش رو چیز همه اول مونه کاش؟ کردم کارچی من! بفهمه رو حقیقت
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 .میگم بهش خودم مورد در رو چیز همه امروز! زنگ زنگیِ یا روم رومیِ یا. باشم نداشته رو حقیقت برمالشدن

 ...«بگم بهش باید. کنه خطاب خائن رو من اگه حتی، بیرون بندازه زندگیش از رو من اگه حتی

 هب نگاهی نیم. بگوید اول را کدام دانستنمی اصالً؛ کند شروع کجا از دانستنمی. بزند حرفی تا کرد باز لب

 :گفت آرام دلیار. کردمی رانندگی و بود شده خیره جلو به اخم با او امّا؛ کرد شاهرخ

 .ببخشید -

 صمیمت.دادمی توضیح باید او اکنون. کشید آهی دلیار. گرفت او از را نگاهش مجدد و کرد او به نگاهی نیم شاهرخ

 :گفت و فرستاد بیرون آرام را بازدمش. کند شروع امروز اتفاق از گرفت

 ...دارم دلیل خودم واسه هم من امّا، شدی عصبانی کارم این از دونممی. متأسفم واقعاً من... شاهرخ -

 :گفت و پرید کالمش میان شاهرخ

 . کنی مخفی من از باشی نخواسته بازی چهب یه برای و باشه منطقی دالیلت امیدوارم؟ دالیل اون و -

 :داد ادامه و کرد پوفی دلیار

 . نکنی باور رو حرفم ترسممی من راستش... خب -

 :گفت حال همان در و چرخاند را فرمان شاهرخ

 !نه یا کنم باور که منه با تصمیم؛ بگو بهم تو -

 دیده رفتارش در نرمشی هیچ و بود رفته فرو خود سخت جلد در شاهرخ. فشرد هم روی را چشمانش دلیار

 . شدنمی

 . بشه رخی به ختم قضیه این تا کنی کمک بهم و کنی باور رو حرفم امیدوارم. زدم توهم نه و شدم دیوونه نه من -
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 ندلبخ. بود شده خیره جلو به و زده چهره به بودن جدی نقاب هم او که انداخت نگاه دلیاری به چشمی زیر شاهرخ

 و مظلوم حالت از بیشتر را دلیار حالت این که بشود آن منکر توانستنمی. بست نقش انشلب روی محوی

 :گفت و کرد باز دهان. پسنددمی دفاعشبی

 . بزنیم حرف بتونیم بهتر که جایی یه بریم؛ خب بسیار -

 درگیر دلیار ذهن و سوال از پر شاهرخ ذهن. شد طی سکوت در راه بقیه. کرد اعالم را موافقتش سر با دلیار

. کرد اهینگ اطراف فضای به و آمد بیرون خیال و فکر عالم از دلیار، ماشین توقف با. بود اکنون اتفاقات و گذشته

 به یتمایل کدام هیچ. برد سمتی به خود با و گرفت را او دست شاهرخ. باشند شده خارج شهر از رسیدمی نظر به

 . شکستمی، زمین روی هایشانکفش شدن ییدهسا صدای را بینشان سکوت و نداشتند زدن حرف

 وادار را دلیار و نشست آن روی و رفت سنگی تخته سمت به شاهرخ. رسیدند نظر مورد مکان به ربع یک از بعد

 حاکم ضاف بر مطلق سکوت. کرد نگاهی اطراف به و نشست سنگ روی دلیار. بنشیند مقابلش سنگ روی که کرد

 . بود

 .منتظرم من -

 اردلی. بود شده خم جلو به و گذاشته هایشزانو روی را دستانش شاهرخ. برگشت سمتش به شاهرخ صدای با

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 رو ابامب خواب پیش وقت چند. نویسممی رو دیدم که هاییخواب توش که دارم دفتر یه من که گفتم بهت قبالً -

 انگار ولی بود بابام. ترسیدمی چیزی از انگار. تخواسمی کمک ازم و بود کشیده دراز تخت روی که دیدم

 .شتاختمشنمی

 :گفت لب زیر و داد تکان پایش با را کوچکی سنگ تکه
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 اردالن بابا واقع در، نبوده بابام خوابم توی مرد فهمیدم، دیدم رو اردالن بابا وقتی که بود خواب اون از بعد -

 . بوده

 رفک که بود آنی از ترپیچیده ماجرا. کشید جلوتر کمی را دشخو و نشست صاف حرف این شنیدن با شاهرخ

 باور ار دلیار هایحرف دادنمی اجازه منطقش. ایستاده تخیلی سینمایی فیلم یک وسط کردمی احساس. کردمی

 :گفت و کشید موهایش در دستی کالفه. کردمی سردرگُم را او، بود دلیار نگاه در که صداقتی امّا؛ کند

 ؟خب؟ واقعاً -

 قابلغیر برایش او هایحرف نشود متوجه دلیار تا کرد که تالشی تمام با شاهرخ. انداخت شاهرخ به نگاهی دلیار

 بلند جایش از و زد پوزخندی. دهد تشخیص را او حوصلگیبی و کالفگی توانستمی راحتی به دلیار امّا، است باور

 :شد

 . بافممی هم به دروغ دارم کنیمی فکر بقیه مثل هم تو. نیکنمی باور رو هامحرف دونستممی هم اول از -

 اهرخش سینه به سینه و شد کشیده امّادستش؛ شود دور جا آن از تا چرخید و تکاند را چادرش حرف این دنبال به

 وا اهرخش نقیض و ضد رفتار امّا؛ بزند حرف کسی با خواستمی هامدت از بعد. بود گرفته را گلویش بغض. آمد در

 :گفت جدیت با و شده خیره دلیار به هم در هاییاخم با شاهرخ. کردمی تردید دچار را

 ؟دوزیمی و بُریمی خودت برای چرا؟ کنمنمی باور رو حرفات که گفتم کِی من -

 رانگا که کالفگیت این، میدی گوش داری زور به انگار که اتحوصلهبی حالت این؟ دوختم و بریدم من؟ من -

 تنها جوابم امّا، بزنم حرف خواستم هاخیلی برای! تکراریه مواسه اشهمه، میگم دروغ بهت دارم کنیمی حس

 هک هاییحرف؟ رو ما یا کردی مسخره رو خودت:» گفتنمی بهم کار آخر که بود کالفه و حوصلهبی هاینگاه همین

 «؟راسته واقعاً زدی

 :داد ادامه و کشید بیرون را دستش
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 . کنی یخ رو سنگ رو من بقیه مثل هم تو خوامنمی، زنمنمی حرفی گهدی هم من -

 کردنمی را تصورش وقت هیچ. دربرگرفت را کمرش، شاهرخ تنومند دستان باراین که کرد شاهرخ به را پشتش

 او، ودب تهگرف را دلیار کمر که طور همان. کند تحلیل و تجذیه را دیگران رفتارهای و برخورد اندازه این تا دلیار که

 :گفت درهم هاییاخم با و برگرداند خود سمت به را

 ؟دونیمی یکی بقیه با رو من که ایبقیه مثل برام تو مگه -

 . بزند را حرفش شاهرخ داد اجازه و کرد سکوت دلیار

 یگزند معنی، همسر معنی دونیمی اصالً؟ دارم زندگیت تو جایگاهی چه من؟ کنیمی فکر چی خودت با دلیار -

 طرف به، کنهمی اذیتمون که دیدیم چیزی اگه یعنی؛ کنیم پنهون همدیگه از رو چیزی نباید یعنی؟ چیه مشترک

 . بشه برطرف هست تفاهمی سوء اگه تا بگیم مقابل

 :داد ادامه و گرفت فاصله دلیار از

 نباید وقت هیچ که بفهمی رو این باید. نیست ممکن غیر ولی؛ باشه سخت برام تو هایحرف باور شاید -

 هم ایدیگه کس هر من از غیر به؟ کردی قبول رو من چرا پس اینجوریه اگه. بدونی بقیه با همرده رو همسرت

 .دادیمی بهش مثبت جواب، اوصاف این با باید بود که

 !شاهرخ کن بس -

 :گفت خود جدی لحن همان با شاهرخ. شد اکو و پیچید فضا در دلیار صدای انعکاس

 توقعی هچ کنیم حل رو مشکل این هم با که کنیمی تالشی نه و کنی قانع رو من که زنیمی حرفی نه وت وقتی -

 ؟لطفته نظر بگم؟ بشنوی حرفی چه داری انتظار، امبقیه مثل هم من میگی وقتی؟ داری
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 که شاهرخ. بود گرفته حرصش خودش بازی بچه این از. دادمی گوش شاهرخ هایحرف به زیر به سر دلیار

 .گرفت باال را سرش و برد دلیار چانه زیر را دستش، دید را دلیار سکوت

 :گفت اشبسته هایپلک پشت از دلیار

 ...فقط... فقط؛ شاهرخ دارم باورت من -

 :داد ادامه و کرد باز را چشمانش

 .باشی داشته باورم هم تو خواممی فقط -

 ترشکننده دلیار. کشید آغوش در را عشقش و فشرد هم روی را هایشپلک توصیف قابل غیر آرامشی با شاهرخ

 ختیس راه. است کرده اعتمادبی حد این تا را او که آمده سردلیار بر چه دانستنمی. کردمی تصور که بود چیزی از

 :گفت و کرد بیشتر دلیار نحیف هایدورشانه را دستانش فشار. داشت پیش در

  .کنممی باورت. خانمم کنممی باورت -

 از ار اشبرداشته ترک وجود که بود گاهیتکیه مثل شاهرخ. کرد رسوخ وجودش بند بند در شاهرخ کالم صداقت

 عوض برای. نشست لبانش روی موقعبی لبخندی جدل و بحث همه این میان. کردمی محافظت خطری هر

 شاهرخ سینه روی را سرش. شد تبدیل آرامی یخنده به رفته رفته لبخندش. بود خوبی شروع بحث کردن

. فهمیدنمی را دلیار ناگهانی خنده این دلیل. افتاد خنده به دلیار خنده از شاهرخ. کرد خندیدن به شروع و گذاشت

 :گفت لبخند با

 ؟وروجک خندیمی چی به -

 ...فقط... هیچی... هیچ -

 :گفت و کشید عمیقی نفس
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 . مکنیمی دعوا داریم، نگذشته عقدمون از ساعت 30 هنوز -

 :گفت و انداخت باال ابرویی شاهرخ

 ؟کردیممی دعوا داشتیم ما گفته کی -

 .کرد نگاه شاهرخ به چپ چپ و گرفت باال را سرش دلیار

 ؟بود چی این االن پس -

 :گفت حالت همان در. برد سنگ تخته همان سمت به و گرفت را دلیار دست مجدد شاهرخ

 یبکش جیغ تو، بزنم داد باید من دعوا! نیست اینجوری که عواد! آمیز مسالمت وگوی گفت گممی بهش من -

 ...و بشم عصبانی من بعد، طرفم کنی پرت کفش لنگه

 :تگف و کرد کوتاهی خنده. کردمی نگاه او به شده گرد چشمانی با که برگشت دلیار سمت به و خورد را حرفش

 ! خانمی کردم شوخی -

 . شود بیشتر شاهرخ خنده شد باعث که کرد نازک چشمی پشت حرف این شنیدن با دلیار

 !چی هر حاال -

 و الح تا بود کافی جمله چند همین، بود آمده وجود به بینشان که بدی جَو کردن عوض برای. کرد سکوت شاهرخ

 و مسائل، دهند اجازه نباید اینکه؛ بودند کرده فکر چیز یک به لحظه یک در هاآن دوی هر. کند عوض را هوایشان

 با اهرخش و نداشت معقولی چندان دلیل که ایخنده با دلیار. بگذارد روابطشان روی تأثیری، اطرافشان تمشکال

 . بودند رسیده خود هدف به، باشد طنز تا بود کرده را تالشش تمام که ایجمله

 :شکست دلیار را بینشان سکوت
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 رو چیزی یه کنهمی خواهش من از و بیماره هک دیدم رو نوشین مامان خواب هم دیگه بار یه، خواب اون از بعد -

 . کنم پیدا

 مضطرب را شاهرخ موضوع این و داشت ترس بوی و رنگ دلیار هایحرف. بود شده خیره دلیار به جدی شاهرخ

 :گفت و گرفت گرمش دستان در را دلیار سرد دستان. کردمی

 ؟کردیمی پیدا باید رو چی خب -

 :داد ادامه و کشید آرامی آه دلیار

 ...تخت گوشه میز گفتن فقط... دونمنمی -

 :برگشت شاهرخ سمت به

 ؟داره نوشین مامان به ربطی چه؟ چیه تخت گوشه میز -

 یردرگ ذهنی با و کشید پوفی شاهرخ. داندمی را سؤالش جواب او گویا که بود شده خیره شاهرخ به طوری دلیار

 :داد جواب

 ...رتعما هایتخت یهمه کنار! دونمنمی -

 دهان، باشد رسیده ذهنش به چیزی انگار و گرداند دلیار سمت را اششده گرد هایچشم موضوع این یادآوری با

 :گفت ناچار به و شد متوقف راه نیمه در امّا؛ بگوید را حرفش تا کرد باز

 !عجیبه هم من واسه؟تخت گوشه میز گفتی که -

 ؟شاهرخ میگی چی؟ چی -
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 چیزهای توش که داره وجود عسلی میز تا دو فقط ما یخونه تو:» گفت خود با دلیار به توجه بدون شاهرخ اما

 شاید، کنه پیدا حقیقت دلیار هایحرف %0حتی اگه. مامان اتاق واسه هم یکی، منه اتاق واسه یکی؛ هست مهمی

 . «بشه دستگیرمون چیزی هااون داخل گشتن با

 به ارواد هم را او و شد بلند. کردمی نگاه نامعلومی ینقطه به که دش خیره دلیار به و گرفت باال را سرش شاهرخ

 نشذه ابهامات تمام و کند پیدا فیصله قضیه امروز همین خواستمی دلش، بود خودش به اگر. کرد شدن بلند

 ودب داده هشدار و کرده قدغن او برای را عصبی فشار دکتر که بود دلیاری ماجرا این سوی یک امّا؛ شود برطرفش

 مامت، داشت دلیار که وضعی آوری یاد با هم هنوز. شود داخلی خونریزی باعث است ممکن زیاد عصبی فشار که

 ونبیر پرصدا را نفسش. بود خبربی هاآن از دلیار که دانستمی را چیزهایی. افتادمی لرزه به خشم از بدنش

 :گفت دلیار به رو ذهنش کردن منحرف برای و فرستاد

 ؟چیه دیشبت وابخ قضیه -

 :گفت شاهرخ جواب در و کشید پوفی دلیار

؛ بودن ذهنم تو مشخصی تصویر ولی بودم دیده رو خواب همین هم دیگه بار یه قبالً، هامخواب بقیه مثل هم اون -

 . شد تکرار دوباره دیشب اینکه تا

 :گفت و برگرداند شاهرخ سمت به را سرش

 ؟چیه معنی شکلِ این یعنی؟ شاهرخ -

 نبی از چرا که کند درک توانستنمی شاهرخ ولی؛ بود داروخانه نماد شکل این. کشید هم در را هایشاخم اهرخش

 خرید مخصوص که ایستداروخانه به متعلق که باشد دلیار خواب در چیزی باید، داروخانه نشان همه این

 دور را دستش. کردمی تهیه را هرش هایداروخانه از کاملی لیست فرصت اولین در باید؟ است پدرش داروهای

 :گفت و کرد حلقه دلیار هایشانه
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 . بیفته خاصی اتفاق ذارمنمی نباش نگران امّا؛ نیست معلوم چیزی فعالً -

 :گفت و زد دریا به دل آخر امّادر؛ بود مردد حرفش گفتن در دلیار

، ماگذشته هایخواب و تصویر این آخه! کنه پیدا ربط اردالن بابا به هاخواب این ترسممی من... من... شاهرخ -

 .کنممی اشتباه دارم شایدم دونمنمی

 اًواقع اگر امّا. کرده درگیر را او فکر که کند فکر چیزی همان به دلیار که کردنمی هم را فکرش. ایستاد شاهرخ

 خود با شاهرخ؟ بود گرفته صورت چرا و کسی چه جانب از تهدید این؟ چه کردمی تهدید را پدرش خطری

 !«بشه مربوط اون به نداره دلیلی، افتاده اتاقش یگوشه، تخت روی جونبی جسم یه مثل بابا! ممکنه غیر:» گفت

 شاهرخ .رفتند ماشین سمت به هم با. بزند کنار را کردمی خطور ذهنش به که هولناکی افکار تا داد تکان را سرش

 :گفت و کرد باز دلیار برای را در

 !من به بسپارش. نکن نگران الکی ور خودت -

 :گفت و کرد دلیار روبه شدن سوار از بعد شاهرخ. شد ماشین سوار و کرد قناعت سری دادن تکان به دلیار

 و بود شده رپنچ ماشین که میگیم بقیه و مامان به خونه رفتیم که هم االن؛ نگیم چیزی کسی به فعالً که بهتره -

 . هبش گرفته پنچریش تا کشید طول

 .بهتره خیلی نفهمه کسی اتفاقاً باشه -

 هب را ماشین شاهرخ. کندمی ناامنی احساس اطرافیانش جانب از هم هنوز که بگوید کشیدمی خجالت دلیار

 :داد سوق دیگری سمت به را کالم مسیر. آورد در حرکت

 ؟نداری استرس دلیار -

 ؟چی واسه اوم -
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 . عصر مهمونی واسه -

 :گفت و کرد پوفی دلیار

 بیام هاتونفامیل جمع بین اینکه از جورایی یه خب ولی؛ باشم نداشته استرس کنممی رو تالشم تمام یعنی! نه -

 ...و دارن باهام برخودی چه اینکه. ترسممی

 . انداخت پایین را سرش و کرد سکوت دلیار

 ؟چی و؟ و -

 . شد خیره بیرون به و کشید آهی

 ؟بدم رو جوابش چی بپرسه منسب و اصل به راجع کسی اگه -

 . کرد وارد آن به خفیفی فشار و گرفت را دلیار دست. آورد درد به هم را شاهرخ دل، دلیار آزرده لحن

 . نشده زده که باشی هاییحرف نگران نباید تو. میدم من رو بقیه جواب -

 استرس"، "نباش نگران" هک است این دوتای یکی حداقل شاهرخ یکلمه ده هر از که کرد فکر خود با دلیار

 برایش، عصبی فشار گونه هر از دلیار داشتن نگه دور برای شاهرخ کاری محافظه همه این. "باش نداشته

 . بود آورتعجب

 که شبی از روز دو یکی یفاصله به که عقدی به؛ کرد فکر شاهرخ و خودش به. شد طی سکوت در راه بقیه

. شد اشزندگی در شیرینی اتفاقات باعث ناخوسته که جشنی به. گرفت مانجا، کرد اعتراف را اشعالقه شاهرخ

 . پیوست حقیقت به هایشحرف که دختیسین به

 نثارش شاهرخ که بود عشقی سراسر و مهربان لبخند جوابش که انداختمی شاهرخ به نگاهی گاهی چند از هر

 . کردمی
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 که آنبی، پیمودندمی را مسیر یکدیگر کنار در عشق از سراسر قلبی با. بود رویشان پیش هموار و صاف جاده

 ...گرفتمی مرگ از بویی و رنگ زود خیلی که بازی. است کرده شروع را هولناکی بازی چه هاآن دشمن که بدانند

*** 

 ؟ جونی عروس؟خانوم دلی دل؟ دلیار -

 :گفت و برد باال کمی را صدایش تُن. گرفت آیینه از چشم و زد لبخندی دلیار

 ؟پری جانم -

 ؟تو بیام؟ شدی آماده -

 !بیا -

، ودب کرده تن به که ایشده دوزی منجق مجلسی مانتو در که دلیار دیدن با. شد وارد و کرد باز را اتاق در پریچهر

 :واندخ لودگی با، آمدمی دلیار سمت به زنان بشکن که طور همان و کشید ایخفه جیغ، بود شده دلفریب و زیبا

 تری افسون همه از دِلی/ عشق واسه دِلی/ من واسه دِلی/ زیباتری همه از دِلی/ دلبری دِلی/ وشکلیخ دِلی -

 :گفت و خندید بلند ترانه شنیدن با دلیار

 ! پری دادی فنا به رو مردُم آهنگ -

 :گفت و کرد نمکی با خنده پریچهر

 !نیته مهم؟ دلی یا گُلی؟ کنهمی فرقی چه حاال -

 :داد تکان را سرش بامزه و زد لبخندی دلیار

 !جنابعالیه فتواهای از بله بله -
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 !نکن شک -

 :گفت و زد سوتی، دلیار کامل کردن آنالیز از بعد و کرد دلیار معطوف را نگاهش پریچهر

 ! هلو عدد یه میگن شما به االن! جون -

 . زد پریچهر بازوری به مشتی و شد سرخ دلیار

 !گوب پرت و چرت کم! دختر کن حیا -

 خودم مرگ به. بگم بهت، گفتم بهت صبح که هاییهمون از، آموزنده نکته تا چند یه باید اصال پریچهر جان نه -

 . ذارمنمی بیرون در از رو پام نگم تا، کنن کفن رو شاهرخ، نباشه

 :زد بازویش به دیگری مشت و برداشت خیز پریچهر سمت به، شنید را این تا دلیار

 !بگی چرخهنمی دهنت تو شکر رو خدا که هم جون از دور! تربیتبی -

 :گفت و انداخت باال ابرویی شیطان و تخس پریچهر

 نوچ -

 . دادمی هل اتاق در سمت به را او هم در هاییاخم با دلیار

 !بیرون بفرما هم حاال، خورهمی خودت درد به هاتنکته، بگی آزمونده نکته نکرده الزم -

 :گفت، رفتمی در سمت به خنده اب که طور همان پریچهر

 ؟جشن بیای وارمانتال سانتی خوایمی؟ کنی جمع رو موهات که خواینمی کمک تو االن یعنی -
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 یرهخ زیبایی اینکه با. بود ریخته هایششانه روی رها و آزاد هم هنوز موهایش. ایستاد پریچهر حرف این با دلیار

 یشرایط هر در را خود پوشش او. برود مهمانی به وضع این با شدنمی یراض هرگز امّا؛ بخشیدمی او به ایکننده

 . رفت آرایش میز سمت به و کوبید زمین به محکم را پایش. کردمی حفظ

 . باشی داشته من کردن سالح خلع واسه راه یه باید خدا همیشه که پری بپوکی الهی -

 . رفت یاردل سمت به و زد نمایی دندان لبخند جواب جای به پریچهر

 . خانوم عروس بدی رو من کردن ضایع جواب باید حاالها حاال -

 دلیار خنده از سرخ صورت به نگاهی حرصی پریچهر. نگفت چیزی و خندید نخودی، عقد روز آوری یاد با دلیار

 . کرد

 هلیکوپتری دهخن شدت از االن، کردممی منهدم تانک با رو یکی زدممی هم من... خانوم دلیار بخند... بخند -

 . زدممی

 :گفت و کرد پریچهر به نگاهی آینه داخل از دلیار

 . میگی میاری در کجا از رو وغریب عجیب اصطالحات همه این موندم من -

 :گفت و انداخت باال ابرویی پریچهر

 . کنم جمع رو موهات این تا بشین ساکت هم حاال! هامجیب تو از -

 ترفمی ور سر سنجاق عالمه یک با که طور همان پریچهر. سپرد پریچهر دست به را خود موهای و برگشت دلیار

 :کردمی غر غر لب زیر، کند ثابت را دلیار موهای آنها با تا

 رو هدار بلندی متری صد یه اینکه خیالبی زیادیش اصال؟ کنهمی کارچی تو سر رو مو همه این آخه موندم من -

 ؟ بذارم دلم کجای
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 . نیست بلند خیلی موهام! دیگه ننک اذیت پری -

 :گفت حرص با؛ بردارد را آن تا شد خم. افتاد دستش از گیره که کند وصل را هاگیره از یکی خواست پریچهر

 ؟ زانوهاشه نزدیکی تا موهاش که منه یعمه پس -

 ...که نداری عمه -

 :گفت و ایستاد صاف پریچهر

 !پسنده مورد تموها! خوشکله بسی موهات هااین جدای ولی -

 ؟بپسندی باید تو مگه -

 :گفت و کرد دلیار گوش نزدیک را سرش پریچهر

 !دادی برباد رو دینش و دل که خدا بنده اون! را تو پسندیده یار؛ واهلل نه -

 :گفت و گزید لب دلیار

 . کن بس خدا رو تو پریچهر -

 . بدم جونت شوهر تحویل کنم لبو عین رو تو کردم عهد امروز من -

 آستین در جوابی همیشه او چون؛ ندهد را پریچهر جواب داد ترجیح. انداخت پایین را سرش و کرد پوفی دلیار

 .داد سوق مهمانی سوی و سمت به را بحث.کشیدمی طول فردا تا دهد ادامه خواستمی اگر و داشت

 ؟پریچهر -

 ؟هوم
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 ؟ دارن تو با نسبتی چه الله و ملیکا این -

 ؟ما ویجی قیژی میشن -

 ؟چی یعنی؟! هان -

 :گفت، کردمی وصل را هاسنجاق آخرین که طورهمان و خندید پریچهر

 . جون نوشین یخاله دختر دخترِ میشن اصل در وگرنه، ما برای البته؛ دور خیلی فامیل یعنی -

 .دیگه میشن هم تو مامان خاله دختر دختر یعنی خب -

 :گفت و کشید آهی پریچهر

 ...که بردیم یاد از رو نبودش قدراین، آره -

 صدد در فوراً دلیار. گرفت را بچکد اشگونه روی خواستمی که اشکی انگشتش سر با و نگفت را حرفش یادامه

 :برآمد خواهی عذر

 . ببخش رو من لطفاً. خواممی معذرت من پری -

 و دکوبی دلیار کتف به مشتی و زد لبخندی، بحث کردن عوض برای و کرد دلیار مغموم چهره به نگاهی پریچهر

 :گفت

 . کردممی اتخفه خودم وگرنه آبه ضد چشمم خط و ریمل کن شکر رو خدا برو -

 :گفت و کرد محکم را سنجاق آخرین حرف این دنبال به

 .شد تموم... نکنه درد هنرمندم یپنجه و دست... خب -

 :گفت و نشاند چهره به مندیرضایت لبخند. کرد نگاه را خودش و چرخید آیینه سمت به حرف این گفتن با دلیار
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 . جونم پری مرسی -

 . کن تشکر قشنگ بعد کنم آدمیزاد شبیه هم رو میت عین صورت این. کنم سرت هم شالت بذار، نه -

 ؟شدم خوشکل گفتی که نبودی تو مگه! نامرد اِی -

 . بکنم رو کارم من تا بده امون دقیقه دو حاال. بود گرمی بازار برای اون -

 .سپرد پریچهر دست به را خودش و نشست ساکت دلیار

 ؟وک طالییت شال! خفن خیلی هم حجابه با هم. دختر ستمعرکه. دیدم نت تو امروز رو شال بستن مدل این -

 . کردم اتوش تخته روی -

 لگ شبیه وچکک سیلور یک آخر در و کرد محکم را آن ریزی هایگیره با. شد مشغول و برداشت را شال پریچهر

 حیملی آرایش و رفت آرایش لوازم سراغ به آن از بعد. کرد وصل دلیار صورت کنار، شال گوشه کردن محکم برای

 . زد لبخندی رضایتمند و کشید اشچانه به دستی، کارش شدن تمام با. کرد پیاده دلیار صورت روی

 .دارم دوست بیشتر خیلی رو اتهرهچ معصوم حالت این من ولی؛ کنهمی ترتخوشکل موهات اینکه با -

 ؟خندیمی جوری این صورتم به زدی گند -

 !کن نیگا یه خودت! بخواد هم دلت گمشو -

 در خترد که شدنمی باورش. شد متعجب خود دیدن با دلیار. برگرداند آیینه سمت به را دلیار، حرف این دنبال به

 . باشد خودش آیینه

 . پری مرسی شده عالی واقعاً -

 . گرفت آغوش در را پریچهر
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 . نکردم کاری؛ بابا کنممی خواهش -

 . کرد فوت او صورت سمت به خواند وجعلنا لب زیر و کرد دور خود از را دلیار

 ؟کنیمی که کاریه چه این -

 !بالت زیر زد دیدی دفعه یه! نمکه دریاچه عین چشماش، فری، مزخرف یدختره اون! زخمه چشم برای -

 :گفت و زد دیلبخن دلیار

 . ببینمش دارم دوست خیلی؟ هست هم فریماه مگه -

 :گفت و داد اشبینی به چینی پریچهر

 اجاون فریماه و باشه نفر دو باالی مجرد پسرهای تعداد جا یه میشه مگه ثانی در. نیست هم ایتحفه زیاد -

 به فتهبی بختک عین که طبیعیه ؛هاشخاله دختر مراسم میشه بگم باید مورد این خصوص در خب ولی؟ نباشه

 !پسرها جون

 . برگشتند مخالف سمت به دو هر در صدای با. نگفت چیزی و خندید دلیار

 ؟داخل بیام تونممی خانمی -

 در دلیار. آورد در زدن عق ادای و کرد باز را خود دهان تهوع حالت ینشانه به شاهرخ لحن شنیدن با پریچهر

 شاهرخ که فهمید. رفت پری به ایغره چشم و کرد حفظ را خود موضع آخر در و بود کرده گیر اخم و خنده میان

 هب خنده با. بود تنها خودشان بین همیشه احساسی و صمیمی لحن این چون؛ بوده اطالعبی پریچهر حضور از

 :گفت و گرفت را اششانه پریچهر که رفت در سمت

 . بذارم جان پسرخاله این سر به سر کم یه نذاری اگه کنمنمی حاللت خودم جان به -
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 . پری نکن اذیت -

 . نداره راه -

 :گفت و کرد هدایت در پشت سمت به را دلیار حرف این دنبال به

 !آقاتون چشم رو ذاریمی رو دستت گفتم من وقتی شو قایم جااین برو -

 هک کرد نگاهش چپ چپ دلیار. تگرف خود به ایمنزجرانه حالت و آورد بیرون را زبانش "آقاتون"کلمه گفتن با

 ظرمنت در به پشت شاهرخ. کرد باز را در پریچهر. بود ایستاده در پشت دلیار. داد هل را او و زد چشمکی پریچهر

 :گفت لبخند با حال همان در و برگشت در سمت به دستگیره چرخش صدای با. بود آن شدن باز

 ....اذیـ خانمی دیگه حاال -

 یپسرخاله. بود شده خیره او به زدمی قهقهه که چشمانی با پریچهر. ماسید دهانش در حرف پریچهر دیدن با

 . باشد احساس با توانستمی هم او جذبه با و مغرور

 : پرسید جدیت با و داد تغییر را خود موضع، پریچهر دیدن با شاهرخ

 ؟کجاست دلیار -

 ؟ گیریمی من از رو سراغش، توئه زنِ؟ وا -

 :گفت و برد باال را ابرویش یتا یک شاهرخ

 ؟داشتی چیکار ما اتاق تو االن تو -

 ...دری دم هم تو دیدم بیرون بیام خواستم نیستش دیدم؛ دلیار دنبال بودم اومده... هیچی -

 :گفت و کرد دراز اتاق داخل سمت به را دستش حرف این دنبال به
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 . بده در دم؛ داخل خان شاهرخ بفرمایید -

 شدن وارد با. رفت کنار گاه در از و خندید خیالبی هم او که انداخت پریچهر به گاهین چپ چپ شاهرخ

 عجبت اتاق در دلیار نبودن از که شاهرخ. شود پنهان در یسایه در دلیار تا کرد باز بیشتر را در پریچهر، شاهرخ

 :گفت پری به رو، بود کرده

 ؟تکجاس دلیار بگو. دارم کارش؛ پری ننداز دست رو من -

 :گفت و زد نیشخندی پری

 . برتشمی میاد دزد معلومه خو؛ خدا امون به کردی ول رو خوشکلت زن! من برادر خودته تقصیر -

 شاهرخ. داشتمی بر قدم شاهرخ سمت به آهسته پا پنجه روی دلیار. کرد دلیار به اشاره دست با نامحسوس

 :گفت کالفه

 ؟یبزن حرف آدم مثل دقیقه دو تونینمی پری -

 .نچ -

 :گفت بازاری کوچه لحن با و کرد کلفت را صدایش

 !داش پرونده سرم از حواس و هوش ضعیفه این. موال به خواممی خیلی رو زنت خاطر -

 هایشچشم روی ظریفی دستان ناگهان که بزند حرفی تا کرد باز دهان. کرد کنترل را اشخنده سختی به شاهرخ

 :گفت دلیار گوش کنار آخر در و گذشت اهرخش کنار از خنده با پریچهر. نشست

 . هست بهتون حواسم چشمی چار باشه یادت -
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 روی ار دستش شاهرخ، در شدن بسته صدای با. شد خارج و رفت در سمت به لبخند با پریچهر و گزید لب دلیار

 امّا؛ بود یچیدهپ اتاق در دلیار مالیم عطر بوی، اتاق به ورودش لحظه همان از. کشید دلیار ظریف انگشتان

 کف و آورد پایین آرام را دلیار دستان. شد دخیل هاآن بازی در نیز خود و کند خراب را هاآن شیطنت نخواست

 به داشت دست در را دلیار دستان که طورهمان. بود ندیده را اشچهره هنوز. زد آرامی یــوسه بـ را دستانش

 دلیار همان مقابلش فرشته شدنمی باورش. شد میخکوب جایش سر مبهوت دلیار دیدن با امّا، برگشت سمتش

 .کاویدمی را دلیار صورت جزء به جزء نگاهش با. باشد خودش

 ؟شدم خوشکل -

 و دز لبخندی. انداخت، بود مشهود آن در شیطنت برق که دلیار چشمان به نگاهی و آمد خودش به، دلیار صدای با

 :گفت و کرد حلقه دلیار کمر دور را دستانش

 . خوشگله و دلفریب حال همه در و همیشه من بانوی -

 هب شاهرخ موزون و ورزیده هیکل روی رنگ دودی شلوار و کت. بیاندازد شاهرخ به نگاهی کرد فرصت تازه دلیار

 لباس با یزیبای ست، بود بسته که رنگی دودی کراوات و پوشیده کت زیر که رنگی کرم بلوز. بود نشسته خوبی

 .بود آورده وجود به دلیار

 :گفت شیطنت با دلیار

 ؟ آقا میدید ما به امضا یه! رو خوشکله آقا این وای -

 :گفت و کرد ایخنده تک شاهرخ

 !بچه کن بس -

 :گفت ناز با و کشید هم در را هایشلب، بچه لفظ شنیدن با دلیار
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 !میاری در بازی خسیس داری ببین! خواستما امضا یه فقط من بزرگه آقا -

 :گفت و کشید خود سمت به بیشتر را او اهرخش

 . قزی خاله شدی شر قدراین ظهری از شده چی نیست معلوم -

 :گفت و زد نمایی دندان لبخند دلیار

 . کردم قوا تجدید دونیمی فقط؛ بودم شر من -

 . کشید بیرون جیبش از را موبایلش و کرد کوتاهی خنده شاهرخ

 . وروجک ببینم جااین بیا -

 :گفت و کرد تنظیم را موبایل دوربین هرخشا

 . ببینم بگیر عکس یه متشخص جنتلمن این با بیا -

 . کرد نازک چشمی پشت دلیار

 . باشی داشته متشخص لیدی این با عکس یه که میدم بهت رو خوب شانس این -

 بخندیل به. انداخت سعک به نگاهی دلیار. گرفتند عکس و چسباند شاهرخ سر به را سرش دلیار. خندیدند دو هر

 . گرفت بر در را وجودش سراسر خوشبختی احساس. بود نشسته شاهرخ صورت روی که زیبایی

 . ندادی امضا شما آقاهه نیست قبول این ولی؛ شد خوشکل خیلی -

 . بیاندازد دلیار به نگاهی شیطنت با که بود شاهرخ نوبت بار این

 ؟لیدی خوایمی امضا شما که -
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 . برداشت عقب به قدم یک، کوبیدمی سینه به امانبی قبلش، شاهرخ نگاه دیدن با که دلیار

 ؟ خواممی امضا من گفته کی! واهلل نه؟ من -

 .برداشت جلو به قدمی شاهرخ

 ؟ خواستیمی امضا االن همین تا که نبودی شما یعنی -

 . برداشت عقب به دیگری قدم دلیار

 . خوامنمی دیگه االن... خب... خب -

 لبخند شاهرخ. خورد دیوار به که بردارد عقب به دیگری قدم خواستمی دلیار. آمد جلو دیگری قدم شاهرخ

 . کرد اسیر دستانش میان را او و داد تکیه دیوار به دلیار دوطرف را دستانش و زد محوی

 . پایین بریم ترزود باید، میاد در بقیه صدای االن، طرف اون برو شاهرخ -

 :گفت و انداخت باال ابرویی تخس شاهرخ

 . نمیرم جایی ندم امضا شما به تا من -

 :گفت و گرفت جبهه دلیار

 روی روب؛ میزه روی برگه اوناها بدی خوایمی امضا؟ گرفتی جدی چرا اصال؟ بببینم رو کی باید نخوام امضا من -

 ...امضا همونا

 شاهرخ. ماند تمام نیمه حرفش و شد رگبز ممکن سایز آخرین تا چشمانش، شاهرخ ایدفعه یک حرکت با

 شاهرخ به چشمی زیر و گذاشت ملتبهش یگونه روی را دستش دلیار. گرفت فاصله دلیار از و بوسید را اشگونه

 . بود شده خیره او به لبخند با که کرد نگاه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 702 

 :گفت و زد دلیار به چشمکی، برداشت را دستانش شاهرخ

 !بعد واسه باشه اصلی امضای -

 :گفت لجوجانه و نباخت را خودش امّا؛ شد سرخ گوش بنا تا حرف این شنیدن با ردلیا

 ؟داره وجود بعدی دفعه که داده رو نفس به اعتماد این بهت کی -

 فاصله همان در شاهرخ کرد نگاهش شده گرد چشمانی با دلیار. کرد دلیار نزدیک را صورتش ناگهان شاهرخ

 :گفت نزدیک

 . میده رو نفس به اعتماد این من به شدنت سرخ این -

 " پررویی " و کوبید اشسینه به مشتی دلیار. کرد خندیدن به شروع و برد عقب را سرش حرف این دنبال به

 مشکی ککوچ دستی کیف. آورد بیرون را رنگش عسلی بلند پاشنه کفس. رفت دیواری کمد سمت به. کرد نثارش

 . کردمی نگاه را او سینه به ستد که برگشت شاهرخ سمت به و برداشت را رنگش

 ؟بانو بریم -

 . بریم -

 ههم اصلی سالن در. کرد هدایت بیرون سمت به را او و گذاشت دلیار کمر پشت را دستش حرف این دنبال به

 :گفت و شد بلند مبل روی از هاآن دیدن با پریچهر. بودند هاآن منتظر

 . وشر بشینیم کنیم پهن انداز زیر جااون باید االن؛ دیگه بریم .کردن اجالل نزول هم دوماد و عروس بفرمایید -

 کاوه سمت به پری حرف به توجهبی، زدمی پا و دست کاوه آغوش در و بود شده بیدار که عسل دیدن با دلیار

 راصرا اب و ندارد مهمانی برای مناسبی لباس عسل که بود آمده یادش عمارت به برگشتن راه در صبح. کرد پرواز

 را وا، بود خریده عسل برای که رنگی زرد لباس. بیاورد مهمانی به خودشان با را عسل تا بود خواسته شاهرخ از
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 لگ آن روی که رنگی زرد ایپارچه تِل شوخی و خنده چقدر با که آمد یادش. بود کرده شیرین و زیبا اسمش مثل

 لباس و رنگ سفید کوچولوی هایکفش آن با عسل. خریدند عسل برای را بود شده دوخته بزرگی نسبتاً

 را او یلم کمال با دلیار. درازکرد او سمت به را دستانش دلیار دیدن با عسل. بود شده فرشته یک مثل دارشچین

 . کاشت عسل تپل و نرم هایگونه روی پی در پی هایــوسه بـ و گرفت آغوش در

 . من عسل بشم تو فدای من الهی -

 حضور احساس با. خندیدند عسل حرکت این با همه. گذاشت نمایش به را دندانشبی ایهلثه و خندید عسل

 با شاهرخ. است شده خیره عسل به عمیقی لبخند با که دید را شاهرخ و برگشت عقب به، سرش پشت کسی

 :گفت و داد تکان سری، دلیار دیدن

 . ببینم من به بده رو بابایی دختر -

 و صورت که بود شده خیره شاهرخ به عشق با دلیار. کشید بیرون دلیار آغوش زا را عسل حرف این دنبال به

 جدیت و غرور برای جایی پدرانه عشق در. رفتمی اشصدقه قربان و کردمی باران ــوسه بـ را عسل دستان

 . ماندنمی

 ! دقیقه دو هم کنار وایسید -

 نگاه اهآن به لبخند با و بود ایستاده خود دیجیتال ندوربی با پریچهر. کردند نگاهش دو هر پریچهر حرف این با

 :گرفت را حرفش یدنباله پریچهر. کردمی

.. .شاهرخ شونه رو بذار رو سرت دلیار... بنداز دلیار شونه دور رو هاتدست از یکی و دلیار بده رو عسل شاهرخ -

... ود... یک... بزنید لبخند... خوبه آها ...داشته نگه رو عسل که بذار دلیار دست روی رو دستت یکی اون شاهرخ

 سه
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 با و نگذاشت نصیببی هم را بقیه پریچهر. شد ثبت عکس قالب در دیگری خوش خاطره و شد زده دوربین فلش

 . داد رضایت باالخره خانوادگی عکس چندین گرفتن

 !هاشد دیر؟ شد تموم عکاسیت پری -

 . دیگه بریم. شد تموم آره آره -

، ترگل به الزم سفارشات دادن از بعد هم شاهرخ. شد خارج عمارت از بقیه از ترزود خودش حرف ینا دنبال به

 ،کاوه رنگ سفید جنسیس در کاوه و خانم نوشین. آمد بیرون عمارت از که بود نفری آخرین، کریم و مهتاب

 اب شاهرخ. بودند نشسته شاهرخ منتظر، بود رنگی اینقره کمری که سروش ماشین در هم سروش و پریچهر

 ماشینش به را خودش، سریع و بلند هاییقدم با به هم خودش. کنند حرکت که کرد اشاره هاآن به دست اشاره

 . شد سوار و رساند

 . شد سرد هوا. کردم تنش گرم لباس عسل لباس روی شد خوب -

 نگاه رشپد به درشتش چشمان با و بود نشسته آرام دلیار آغوش در عسل. برگشت سمتش به دلیار، حرف این با

 . کرد روشن را ماشین و زد عسل دستان به ایــوسه بـ و شد خم شاهرخ. کردمی

 . باشیم نکرده دیر امیدوارم -

 :گفت، کردمی باز ریموت با را باغ در که طور همان و آمده بیرون پارکینگ از شاهرخ

  .بگیرن جدی رو تأخیر کم یه بخوان که باشه نای از ترمهم، هستن انتظارش در که سوپرایزی کنم فکر -

 .کرد جا به جا آغوشش در را عسل دلیار

 . زنهمی شور دلم چرا دونمنمی -

 !نیستن که خرخره لولو! آدمن هااون؟ کنیمی بزرگ قدر این رو چیزی هر چرا من عزیزِ -
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 ...تدنیف بدی اتفاق که کردمی دعا دل در. کند کم را دلیار اضطراب از ایذره نتوانست هم شاهرخ شوخی این حتی

 . است کمین در خطری که دادمی ندا او به کسی انگار

*** 

 با. دشمی بیشتر نیز دلیار اضطراب، گذشتمی که ثانیه هر. کردمی حرکت هاریزه سنگ روی آرام و نرم ماشین

 . فرستاد بیرون صدا پر را نفسش، ماشین توقف

 . رسیدیم -

 ساختمان مات که انداخت او به نگاهی نیم، کردمی باز را کمربندش که حالی در و چرخید تشسم به شاهرخ

 . زدنمی هم پلک حتی و بود مقابلش

 ؟دلیار چیه -

 . داد تکان را سرش سرعت به دلیار

 . بریم... هیچی -

 عسل ،داشت یرونب که سردی سوز خاطر به. برداشت را عسل خواب کیسه و برگشت عقب به،حرف این دنبال به

 ماشین از و داد تکان را سرش شاهرخ. شد پیاده ماشین از و گذاشت خواب کیسه در، بود خوابیده راه در که را

 . شد پیاده

 . اومدیممی هم با بعد، کنم پارک رو ماشین کردیمی صبر -

 را حرفش آمدمی متشانس به دوان دوان که ساله 33-33 پسری دیدن با که بزند حرفی تا کرد باز دهان دلیار

 اییمهن و نصف لبخند، پسر دیدن با. کرد دنبال را دلیار نگاه مسیر شاهرخ. دوخت چشم او آمدن مسیر به و خورد

 :گفت و رساند شاهرخ به را خودش پسر. زد
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 .نمیاین دیگه کردم فکر! عجب چه -

 . شد دیر اومد پیش کاری -

 :گفت و دکشی آغوش در مردانه را شاهرخ هوابی پسر

 . بود شده تنگ تواسه دلمون! کلیه خودش اومدی که همین -

 :گفت و کوبید پسر کمر روی دوبار را دستش شاهرخ

 . داری لطف -

 را کتش شاهرخ. شد خیره شاهرخ به پرسشگر و شد جدا او از، بود دیده شاهرخ سر پشت را دلیار تازه که پسر

 در هستهآ هاییگام با دلیار. بیاید نزدیکشان تا خواست او از، بود شده زدرا دلیار طرف به که دستی با و کرد مرتب

 . گفت آرامی سالم و گرفت قرار شاهرخ کنار

 . همسرم، دلیار -

 چه، خدمتش یدوره گذراندن و دوری ماه چند از بعد. کرد دلیار به وسپس شاهرخ به نگاهی تعجب با پسر

 بانز به را تعجبش و بهت نتوانست. شاهرخ ازدواج تا بگیر خواهرانش نامزدی از. شنیدنمی که ایتازه خبرهای

 . نیاورد

 ؟کردی ازدواج که شد چی اصالً؟ کی؟ کردی ازدواج؟ چیزی نه توضیحی نه؟ فقط کوتاه معارفه همین؟ چی -

 ادآوردی به، دآممی زبانش بر که سواالتی انبوه میان در. دادنمی را کسی به زدن حرف اجازه و پرسیدمی وقفهبی

 :گفت و برگشت دلیار سمت به متشخص. است نیاورده جا به را نوازی مهمان رسم که

 دشیا رو من کرد معرفی رو شما فقط که شاهرخ. الدن و ملیکا برادر. هستم طاها من سالم؛ خانم دلیار شرمنده -

 . ببخشید رو من جسارت. رفت یادم، شدم شوکه بس از هم من. رفت
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 :گفت، کردمی ذق ذق انگشتانش نوک سرما از که حالی در و زد دیلبخن دلیار

 . میگم تبریک رو خواهرهاتون خیر امر؛ کنممی خواهش -

 :گفت محترمانه و کرد خم احترام نشانه به سری، بود آمده خوشش دلیار متانت که طاها

 . ممنونم -

 :گفت و برگشت شاهرخ سمت به

 . ارکمب ازدواجت ولی؛ دیره اینکه با -

 :گفت حرفش ادامه در و داد سوق دلیار سمت به را نگاهش

 . خانم شما به همینطور -

 ؟ داخل کنی دعوت رو ما خواینمی حاال -

 . آورد دلیار لب به لبخند کار این که کوبید اشپیشانی به شاهرخ حرف این شنیدن با طاها

 . کنم پارکش برم، بده رو ماشینت ئیچسو شاهرخ! تو بفرما. بود رفته یادم پاک! شرمنده وای ای -

 :گفت، رفتمی ماشین سمت به از که همانطور طاها. گرفت طاها سمت به را سوئیچ شاهرخ

 . میدم بهت بعداً رو سوئیچ میام. داخل بفرمایید -

 با رلیاد. کرد کوتاهی خنده، دلیار شده قرمز بینی نوک دیدن با. برگشت دلیار سمت به و داد تکان سری شاهرخ

 :گفت حرص

 . بینیمی بد وگرنه نخوره سرما عسل کن دعا؛ بخند -
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 :داد ادامه لب زیر

 ؟بودن گرفته ازتون رو داخل مگه؛ کننمی بِش و خوش بیرون وایسادن سرما سوز این تو -

 :گفت، رفتندمی باال را هاپله هم با که همانطور. کرد پنهان هایشلب پشت را لبخندش شاهرخ

 . برسه هوا بابا عسلِ به اصالً نکنم فکر، پوشوندی خواب کیسه این بین رو عسل تو که یجوراین -

 تِپش ناخواسته دلیار. بکشد عقب کمی را او تا کرد دراز خواب کیسه کاله سمت به را دستش و گفت را این

 :گفت و زد شاهرخ دستِ

 . کنهمی لرز بچه دفعه یه! میشه هوا دو! نزن دست -

 . بود ترقوی نیرویی هر از، دلیار مادری مهر شک بدون. کشید عقب را دستش ندهخ با شاهرخ

 ! خشن چه -

 .بگیرد شدت شاهرخ خنده شد باعث که کرد قناعت کردنی نازک چشم پشت به دلیار

 ؟هستن کجا بقیه و جون نوشین -

  .داخل نریم که بدن خبر بهمون، دارن رو مونخوردن قصد اگه. جوریهچه اوضاع ببینن داخل رفتن زودتر هااون -

 در هب رسیدن با. کرد دلیار نثار چشمکی و زد محوی لبخند شاهرخ که کرد شاهرخ صورت به نگاهی نیم دلیار

 باز زا قبل. کردند باز را اصلی در و گفتند آمدخوش هاآن دیدن با، بودند ایستاده بیرون که خدمتکار دو، اصلی

 ودشخ به محکم را عسل خواب کیسه دست یک با دلیار. گرفت دلیار سمت به را بازویش شاهرخ، در کامل شدن

. شنودمی نیز شاهرخ را قلبش کوبش صدای کردنمی احساس. گرفت را شاهرخ بازوی دیگر دست با و فشرد

 و ورغر همان با و داد جلو را ستبرش سینه شاهرخ، در شدن باز با. شد منتظر و داد قورت زحمت به را دهانش آب

 رد شادی موزیک. افتاد سالن در حاضر افراد عظیم خیل به چشمانش دلیار. شد سالن وارد اشهمیشگی جدیت
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 فتهگر نظر در رقـــص برای که قسمتی در هم کمی عده و بودند گو و گفت حال در افراد بیشتر. بود پخش حال

 ار اشخانواده افراد از یکی تا گرداند سر هغریب یچهره هاصد میان در دلیار. بودند رقصیدن مشغول، بود شده

 خم ریس احترام نشانه به. کردمی نگاه او به لبخند با که خورد گره دختسین نگاه در نگاهش ناگهان. کند پیدا

 .«سالم:»زد لب و کرد

 هب رو، کرد خود متوجه را کنارش افراد اکثر که بلندی صدای با دختسین، او صدای و سربی حرکت برخالف امّا

 :گفت هاآن

 ! اومدید خوش! اینجان کیا ببینید! بَه -

 حتی .گرفتند قرار همه توجه کانون رفته رفته. برگشت شاهرخ و دلیار طرف به زیادی سرهای، حرف این گفتن با

 قدم هم کنار در طمأنینه با و آرام که رویشانروبه زوج به تعجب با همگی و بود شده قطع هم موزیک صدای

 صورتش روی اخمی نیمچه و شد تمام طاقتش هانگاه این تمام سنگینی زیر دلیار. بودند شده خیره، داشتندیبرم

 ار زیادی هایـناه گـ بار و بود شده نفرین کلوپ آن در که انداختمی زمانی یاد را او خیره هاینگاه این. نشست

 :کشید بیرون رشافکا از را او شاهرخ آرام صدای. بود نزده دم و کرده تحمل

 . بودن نزده زل بهم جا یه چشم همه این حاال تا -

 این به دلیار. شدنمی دیده صورتش در مزاح و خنده از اثری هیچ امّا؛ دادمی شوخی بوی و رنگ شاهرخ حرف

 دو آن به ایکننده دلگرم لبخند با که دید را نوشین راه میانه در. نیامد هاآن از استقبال برای کس هیچ که کرد فکر

 . کردمی نگاه

 !جان شاهرخ آمدی خوش -

 تن هب رنگی ایفیروزه ماکسی که شد مواجه میانسال زنی با و برگرداند را سرش آرامی و ظریف صدای شنیدن با

 .داشت چهره به هم مالیمی آرایش و بود کشیده سشوار زیبا خیلی را اششده رنگ طالیی موهای و بود کرده
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 به دو هر. رساند هاآن به را خود عجله با زن. داد سوق رنگش عسلی چشمان به، زن یبرازنده هرظا از را نگاهش

 .گرفتند را پاسخش و. کردند سالم او

 . نیاید که شدممی نگران داشتم دیگه؛ کردید دیر چقدر -

 نیقی به شکش، شد زده که بعدی هایحرف با که آشناست زیادی برایش زن صدای که کرد فکر این به دلیار

 .شد تبدیل

 . شد دیر همین واسه. اومد پیش کاری -

 :گفت و زد لبخندی زن

 . پسرم کردی خوشحالم خیلی -

 . شهین خاله بود وظیفه انجام -

 وجهشت دلیار پوشش و زیبایی اول نگاه در. برگشت دلیار سمت به و زد لبخندی شهین. بود او خانم شهین پس

 انتخاب در نوشین که کرد اقرار دل در. داشت نگه ثابت دلیار روی ثانیه چند را کاوشگرش نگاه. کرد جلب را

. است دهش فامیل دختران سرآمد، کیاراد خاندان به آمدن با دلیار که بپذیرد توانستنمی. است کاشته گل، عروس

 گرفته نظر در خواهرش دختر برای را شاهرخ او. بگوید تبریک دو آن به تا نداد اجازه اشزنانه حسادت کرد هرچه

 را وا احساسبی و برداشت دلیار سمت به قدمی. بود ریخته بهم را هایشبرنامه تمامی شاهرخ نامزدی ولی؛ بود

 . گرفت آغوش در

 ؟ هستی شما نوشین و اردالن ایافسانه عروس پس -

 برای حتی شرایط این حملت. انداخت نگاهی او مستاصل و درمانده صورت به و گرفت فاصله دلیار از کمی شاهرخ

 ناولی که دلیاری به رسد چه؛ رسیدمی نظر به فرسا طاقت، بود کرده زندگی خانواده این در تمام سال 36 که او
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 نک خرد اعصاب، داشتند شان دارایی و سرمایه به که غروری. داشت او متکبر و راضی خود از فامیل با را برخورد

 در که شود غروری گرفتار نداشت دوست وقت هیچ. کند دوری هاآن از تا شدمی موجب هم موضوع همین و بود

 :کرد پاره را افکارش رشته دلیار صدای.کند خوددور از را افکار این تا داد تکان را سرش. دارد رواج فامیلش کل

 .میگم تبریک. دیدنتون از خوشبختم بله -

 متشانس به قدمی. بود گذاشته شهین کمر روی و بود آورده باال را دستش سختی به که انداخت نگاهی دلیار به

 . برداشت

 . میشی اذیت من بده رو عسل خانمی -

 شاهرخ آغوش در را عسل خواب کیسه گزار سپاس چشمانی با و آمد بیرون شهین آغوش از خداخواسته از دلیار

 با. دوخت چشم عسلش خواب در غرق و معصوم صورت به و زد کنار را خواب کیسه کاله آرام شاهرخ. داد جای

 !« نشده بیدار صدا و سر همه این تو! خوابه خوش چه بچّه این:» کرد فکر خود

، داشت تشریفات و تعارف جنبه فقط که ممکن لحن ترین میلبی با که کرد جلب را توجهش شهین صدای

 :گفت هاآن هردوی به خطاب

 . شید پیر هم پای به -

 :گفت ایدلسوزانه لحن با و برگشت شاهرخ سمت به

 . پسرم نچشی رو وفاییبی تلخ تجربه دوباره امیدوارم -

 رد وقت یک تا کرد مشت را دستان. شد سخت اشچهره و منقبض فکش عضالت حرف این شنیدن با شاهرخ

 یدتم از بعد. بماند ساکت فامیل ظاهر به قوم این هایزبان زخم برابر در توانستنمی اما؛ نکند ادبیبی خشم
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 هر دل هک طوفانی چشمانی با. کردند استقبال او از اینچنین هاآن و بود کرده پیدا حضور جمعشان میان در طوالنی

 . کرد حلقه دلیار شانه دور را دستش و شد نزدیک دلیار به لرزاندمی را کسی

 فراموش رو امذشتهگ کل بخوام که هست مهربون و خانوم اونقدر دلیار ضمن در؛ لطفتون ظاهر به از ممنون -

 خورد به و پیچیدن برام قبالً منافعشون و سود برای بقیه که ایلقمه مثل نه؛ بود خودم انتخاب دلیار ثانی در. کنم

 . دادن امخانواده و من

 یمتحک خاطر به هم آن. بود داده پیشنهاد او را نسترن. فهمید را شاهرخ کالم در نهفته یطعنه وضوح به شهین

. ردک اختیار سکوت و گرفت دندان به را اشخورده رژ لب شهین. نسترن پدر با شوهرش شرکت تصادیاق روابط

 شهین درهم و ناراضی یچهره و شاهرخ برافروخته صورت بین را نگاهش بهت با که بود دلیار میان این در

، ودب مشخص وضوح به که مغروش مردِ هایشقیقه نبض از ولی؛ است قرار چه از موضوع دانستنمی. گرداندمی

 :گفت و کرد شهین به رو، بحثی هر از جلوگیری برای. ستعصبانی العادهفوق او که بفهمد توانستمی

 ؟ بگیم تبریک هم خانوما عروس به تا کنید راهنمایی رو ما ممکنه؛ لطفتون از ممنون -

 :ردک اشاره قسمتی به دست با و نشاند لب به لبخندی، بود سختی هر به و برگشت دلیار سمت به شهین

 . طرف این از؛ جان دلیار البته -

 ردهک گره مشت، ظریفش دست با دلیار. گرفت پیش در را خود راه و کرد دو آن به پشت. نایستاد این دنبال به

 :گفت و گرفت دست در را شاهرخ

 . آقایی باش آروم -

 . گفتنشه خوشبختی آرزو و کردن خیر دعای عوض؟ میگه داره چی بینینمی مگه آخه دِ -

 . نیاد پیش دوباره برات گذشته تلخ تجربه که کردن دعا فقط ایشون جان شاهرخ -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 713 

 :گفت شوخی به و کرد اضافه شادی صدای به

 . رفت کردن وفابی رو ما نشده هیچی هنوز! تو نه منم بشه عصبانی باید که اون تازه -

 . کرد دلیار به نگاهی، نشسته خون به هاییچشم با شاهرخ

 دست توش هم شوهرش و خودش که آورد روم به رو حماقتی بلکه، باشه خوب زندگیم من که نکرد دعا اون -

 . داشتن

 داماد و عروس جایگاه سمت به خود دنبال و گرفت را او دست دلیار متعجب چهره به توجه بدون و گفت را این

 هاآن به رو شهین. رسیدند داماد و عروس به کی نشد متوجه که بود مختلف افکار در غرق قدر آن دلیار. کشاند

 :گفت و کرد

 . اجازه با؛ بزنم سری هامهمون به میرم من -

 . باشید راحت -

 دو هر. برگشت هاعروس سمت به شد خارج دیدش میدان از که هنگامی. کرد نگاه را شهین رفتن مسیر دلیار

، اشتد دلیار چشمان از ترروشن خیلی اما، رنگ هم چشمانی که هاآن از یکی. کردندمی نگاه او به لبخند با، دختر

 :گفت و کرد دراز دلیار طرف به را دستش

 تیجهن این به شما دیدن با حاال اما؛ شده دار عروس نوشین خاله گفتن وقتی شدنمی باورم. ملیکام من، سالم -

 .سخته خیلی عروسکی همچین از گذشتن که رسیدم

 :گفت و فشرد گرمی به را دستش، بود آمده خوشش ملیکا گرم و صمیمی لحن زا که دلیار

 . میگم تبریک رو نامزدیت. داری لطف؛ عزیزم سالم -
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 باسل پف کردمی سعی که حالی در و زد لبخندی، داشت مشکی چشمانی، خواهرش خالف بر که ملیکا کنار دختر

 :گفت و گرفت تدس در را دلیار دیگر دست، کند جمع را رنگش نباتی

 . امالله هم من، ملیکاست اون اگه. اسمم است ضایع دیگه هم من -

 تضاد خواهر دو این رفتار. کردمی منتقل دلیار به خوبی حس تپلش و گرد صورت. داشت بانمکی چهره الله

 :گفت و زد لبخندی متقابالً هم دلیار. داشت مادرشان رفتار با عجیبی

 . بشید خوشبخت امیدوارم. جان الله میگم تبریک -

 شما لمث ما حال هر به ولی؛ خان شاهرخ کنید دعوت نامزدیتون مراسم برای رو ما ندونستید قابل که شما: ملیکا

 . نیستیم معرفتبی

 :گفت و زد لبخندی حرف این دنبال به

 ؟رفریبز نه مگه. تمنداخمی بهش رو پسرم فوراً، اومدمی گیرم جوریاین عروس یه هم من اگه. میگم تبریک -

 . کشید خجالت خودش پرتی حواس از. بودند ایستاده دختران کنار که افتاد مردی دو به تازه دلیار نگاه

 . میگم تبریک. نشدم متوجه خدا رو تو ببخشید، سالم -

 را شدست،دبو ایستاده ملیکا کنار و داشت تری الغری هیکل و بلند قد که هاآن از یکی و زدند لبخندی مرد دو هر

 :گفت لبخند با و گذاشت شاهرخ یشانه روی

 از عذرخواهی این. نشدیم حضورتون متوجه؛ شدیم شاهرخ با صحبت گرم هم فرامرز و من. خانم نفرمایید -

 . هست ماهم جانب

 نتگف سخن نحوه، کردمی جلب را کسی هر توجه فریبرز مورد در اوّل وهله در که چیزی. انداخت زیر به سر دلیار

 ،یکدیگر با مرد دو این اندازهبی شباهت. چرخید بود شده معرفی فرامرز که مردی سمت به دلیار. بود او ادب و
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. کرد ریافتد مشابه پاسخی و گفت تبریک هم فرامرز به. داشتند یکدیگر با که بود فامیلی نزدیک رابطه از نشان

 :گفت و کرد هاآن به رو شاهرخ

 . نمیشیم حمتونمزا دیگه ما خب بسیار -

 :مدآ حرف به ترزود الله. بود شده خیره هاآن رفتار به متعجب دلیار. گرفتند را دلیار دست همزمان الله و ملیکا

 ...بری تو ذاریممی نه؟ بری خوایمی زودی این به؟ شاهرخ اِ -

 :گرفت را خواهرش حرف ادامه ملیکا

 . ببری جایی خودت با رو دلیار ذاریممی نه و -

 شاهرخ و بودند مهربان بسیار دختر دو این، مادرشان برخالف. شد ظاهر نفرشان شش هر هایلب روی لبخندی

 :گفت و کرد الله به رو شاهرخ. بود قائل خاصی احترام برایشان همیشه

 . هامهمون بقیه پیش میریم. بریم جایی خوایمنمی که ما. شد حسودیم که کن ول رو زنم دست خوب دختر -

 از، جددم گفتن تبریک بعد دلیار و شاهرخ. کردند رها را دلیار دست خنده با و گفتند "آهان" زمان هم ملیکا و لهال

 . برگشتند عقب به ملیکا صدای با راه نیمه در امّا، گرفتند فاصله هاآن

 !شانسی خوش بسی شاهرخ میگما: ملیکا

 :شد شروع دلیار سواالت سیل، هاآن از شدن دور با. کرد قناعت سری دادن تکان به و زد لبخندی شاهرخ

 ؟ سالشونه چند ملیکا و الله راستی! مهربونن و گرم خون چقدر؟ شدن آشنا چطوری؟ فامیلن باهم هااون -

 و خورد را حرفش، خوردمی عسل که هاییتکان با که بدهد را دلیار سوال جواب خواست. زد لبخندی شاهرخ

 لبخند اب شاهرخ. داشت خواب کیسه کاله باالبردن در سعی، کوچکش دستان آن اب عسل. نگریست خواب کیسه
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 با و بود کرده دهانش در را خود دست یک که حالی در، عسل باز چشمان دیدن با و کرد باز را کاله کنار زیپ

 رگشتب دلیار سمت به لبخند همان با. شد ترعمیق لبخندش، بود گرفته محکم را شاهرخ انگشت دیگرش دست

 :گفت و

 . شده بیدار عسل -

 ؟کوش. بشم ایشتیله هایچشم قربون من الهی -

 . داد نشان دلیار به را عسل شاهرخ

 . ببینم من بغل بیا؟ گشنته! خوشکلم دخمل جونم ای -

 :گفت شاهرخ به رو و آورد بیرون خواب کیسه از کامالً را عسل

 . داخلش گذاشتم رو خشکش شیر و جوشآب فالسک؟ بیاری رو دستیش کیف بری میشه -

 :گفت و داد تکان تفهیم نشانه به سری شاهرخ

 . میارم رو وسایل میرم بعد. پیششون بری تو؛ کنم پیدا رو هااین مامان اول بذار فقط باشه -

 . پیششون برم تونممی. بودن نشسته کجا که دیدمشون ورود موقع خوادنمی -

 ؟مطمئنی -

 :گفت اطمینان با و داد فشار هم روی آرامش با را هایشپلک

 . مطمئنم -

 !باشیا خودتون مواظب، خب بسیار -

 . زد دل ته از لبخندی مردانه هاینگرانی دل این به دلیار
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 . مواظبم چشم ولی؛ دارم فاصله باهاشون قدم 05-35 اشهمه -

 و نرم موهاش روی ایپارچه تل و دکر جا جابه آغوشش در را عسل دلیار. شد دور هاآن از و زد لبخندی شاهرخ

 . کرد مرتب را پشتش کم

 . بزرگ مامان پیش بریم بزن. خودم خوشمل عسل شدی حاال خب -

 دندی با که بود سمت همان به برداشتن قدم حال در. بیاورد خاطر به را نوشین حضور محل کرد سعی ذهنش در

 بر قدم زیادی سرعت با دختر چون؛ بکشد کنار او کتحر مسیر از را خود کرد سعی، آمدمی طرفش به که دختری

، کرد هک تالشی تمام با، دلیار. نداشت رویشروبه به توجهی و بود متمایل دیگری سمت به گردنش و داشتمی

 به دمق یک دلیار که بود حدی به ضربه شدت. زد او یشانه به محکمی یتنه دختر و ماند ناموفق العملش عکس

 را چشمانش درد خاطر به. دیدندمی آسیب عسل هم و خودش هم، کردنمی حفظ را تعادلش اگر و رفت عقب

 . کرد گریه به شروع، بود ترسیده ناگهانی تکان از که عسل. داد فشار هم روی

 ؟کجاست حواست تو هی -

 آن نه بودمی ارطلبک باید او. شد خیره او به اخم با و گشود را چشمانش دختر ادبانهبی و گستاخ لحن شنیدن با

 :گفت حال همان در. شود آرام اشگریه تا داد تکان را عسل. دختر

 ؟شدم هم مقصر وقت اون. من به خوردی نیست پات جلوی به حواست شما محترم خانوم -

 :گفت و داد تکان را دستش، بود اطواری شدت به که صدایی با دختر

 ؟خدمتکاری ببینم! گداست آدم مال اداست هرچی -

 رانش اواسط تا زحمت به اشبلندی که رنگ سبز باز العاده فوق لباس. انداخت او به نگاهی خشم با لیارد

 نگاهی. رنگ همان به بلندی پاشنه هایکفش همراه به. بود شده بسته کمرش روی رنگی قرمز کمربند و رسیدمی
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 .است رفته جراحی تیغ زیر که بود مشخص کامالً آن بودن قلمی زیادی که ای بینی. انداخت دختر چهره به

 تشکیل را دختر صورت اجزای، بودند شده آرایش رنگی تیره رژ با که ایقلوه هاییلب و شده تتو ابروهایی

. دکشی هم در را هایشاخم فکر این با. بود شاهرخ چشمان رنگ شبیه العاده فوق چشمانش آبی رنگ. دادندمی

 . باشد شاهرخ چشمان رنگ شبیه او چشمان رنگ خواستنمی دلش

 بود شده نتزئی سرآستینش و پایین در زیبایی هایدوزی منجوق با که مشکی مانتوی. کرد خود پوشش به نگاهی

 و نگر عسلی هایکفش نهایت در و مشکی تفنگی لوله جین شلوار، رسیدمی زانوهایش باالی تا اشبلندی و

 . بود کرده سر به که طالیی شال

 ارخدمتک یک پوشش شبیه اصالً، باشد که چه هر هایشلباس که رسیدمی نتیجه این به کردمی فکر هرچه

 :گفت و انداخت نگاهی را دختر سرتاپای، خشم از شده باریک چشمانی با. نیست

 . باشید اومده جنگل از تازه باید هم شما کنم فکر -

 :گفت و سایید هم روی را هایشدندان، حرف این شنیدن با دختر

 ...جرئتی چه به تو -

 :گفت جدیت با و انداخت باال ایشانه خیالبی، شود تمام دختر حرف نگذاشت دلیار

 حق؛ اشتد طبیعت با جالبی هماهنگی لباستون ضمن در. میدی رو خدمتکار لقب من به شما که جرئتی همون با -

 . پوشنمی ایاندازه این هایلباس ریباًتق، دوست طبیعت هایآدم جور این آخه. بشه اشتباه دچار آدم که بدید

 آخر تا گفتنمی را این اگر که کردمی فکر خود با. گرفت آرام و زد دختر نمای بدن و کوتاه لباس به را اشطعنه

 بپرسد او از تا کرد باز دهان، بود شده خشمگین دلیار جوابی حاضر از که دختر. کردمی خودخوری مدام مهمانی

 او زا را اجازه این، همراهش تلفن زنگ صدای امّا، کند صحبت اینگونه او با که داده را اجازه این دخو به که کیست

 نزما به را دلیار هویت مورد در کنجکاوی و کشید هم در را هایشاخم گیرنده تماس فرد نام دیدن با. کرد صلب
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 به اردلی، دفعه این که بزند او به ریدیگ تنه داشت و قصد و گذشت دلیار کنار از عصبانی. کرد موکول دیگری

 اننش و خط دیگر یک برای، جو ستیزه چشمانی با دو هر. زد او حرکت به پوزخندی و کشید کنار را خود سرعت

 و کشید عسل خیس هایگونه روی دستی آرام دلیار. گرفتند درپیش را خود راه، هم مخالف جهت در و کشیدند

، بود نشسته اشچهره به دختر آن هایحرف و شانه درد خاطر به که هاییاخم با .کرد پاک را اشدردانه هایاشک

 به ار خود و بخشید سرعت هایشقدم به. کرد پیدایشان باالخره. گشتمی نوشین و پری دنبال به جمعیت در

 هب را خود و شد ندبل میز پشت از آیدمی هاآن سمت به هم در هاییاخم با که دلیار دیدن با پریچهر. رساند هاآن

 . رساند او

 ؟کردی دیر چرا؟ کو شاهرخ؟ تو بودی کجا؟ دلیار چیه -

 . کرد باز لب زحمت به، بود بریده را امانش کتفش درد که دلیار

 . شده چی میگم بهت بشینیم بریم بعد. بگیر من از رو عسل اول پری -

 خانم نوشین و خودش که میزی سمت به را او و گرفت آغوشش از را عسل فوراً، دلیار حال دیدن با پریچهر

 ندیلبخ، نکند ناراحت را حساس العاده فوق و مهربان شوهر مادر که آن برای دلیار. کرد راهنمایی بودند نشسته

 :گفت پری به لب زیر و نشاند لب به

 . نده سوتی جون نوشین جلو پری -

 :گفت و زد لبخندی لیارد دیدن با نوشین. داد تکان موافقت نشانه به سری پریچهر

 . دخترم کردی دیر -

 . شد دیر شدیم زدن حرف گرم؛ بگیم تبریک شاهرخ با رفتیم -
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 را او اغسر، نیافت پسرش از اثری وقتی اما؛ نگریست را اطراف و کشید گردنش و نداشت بر دست خانم نوشین

 . گرفت دلیار از

 ؟کوش پس شاهرخ -

 . بیاره رو عسل وسایل کیف رفته -

 :گفت خانم نوشین به خطاب و آمد خدمتکاری دختر حین همین در. کرد سکوت و گفت "آهانی "خانم نوشین

 ؟هستید خانم نوشین شما -

 بله -

 . باال طبقه برید بدم اطالع بهتون گفتن. دارن کاری شما با خانم شهین ببخشید -

 هب رو و کرد مرتب را دامنش و تک. شد بلند صندلی زوی ار. بست نقس نوشین پیشانی روی کمرنگی اخم

 :ودلیارگفت پریچهر

 . میام االن من -

 یننوش اینکه محض به. کردند نگاهی خدمتکار دختر و خانم نوشین رفتن مسیر به و دادند تکان سری دو هر

 :گفت و برگشت دلیار سمت به سرعت به پریچهر، شد خارج دیدشان میدان از خانم

 ؟شده چی ببینم بگو خب -

 .ردک بازگو را دختر آن و خود ماجرای، بود بسته را خود چشمان و داده تکیه صندلی پشتی به که طور همان اردلی

 !ودب هم طلبکار. بهم خورد محکم که کردنمی نگاه رو چشمش جلو افتاده فیل دماغ از انگار که پررو دختر یه -

 ؟حاال بود کی -
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 .انداخت پریچهر به نگاهی چپ چپ دلیار

 ؟بشناسمش من داری توقع ناال -

 . بود پوشیده چی که اینه منظورم بابا نه -

 . قرمز کمربند و کفش با، متری نیم سبز لباس یه -

 :گفت و کشید هم در بیشتر را هایشاخم

 . بود شاهرخ هایچشم رنگ مثل هم هاشچشم رنگ -

 . دادمی عمیق لبخندی به را آن جای و شدمی محو دلیار کلمه هر با پریچهر هم در هایاخم

 ؟نبود شرابی هم موهاش احیاناً -

  چرا -

 . رسید خودش اوج به هم پریچهر خنده، دلیار حرف یافتن پایان با

 پوزش و دک زدی اول راند تو خودت نگو. کنم معرفیش بهت خواستممی تازه که بگو رو من! دختر داری ایول -

 . کردی یکسان خاک با رو

 :گفت و رفت پریچهر به ایغره چشم دلیار

 ؟آخه چیه پوز و دک. بزن حرف درست -

 . آورد در را او ادای و کرد نازک چشمی پشت پریچهر

 . مونهمی کرده چپ ژیان عین. دیگه گممی راست خو... بزن حرف درست -
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 . کرد خندیدن به شروع ریز ریز کند کنترل را خودش نتواست دلیار

 ؟ بود کی این نگفتی... پری تو دست از -

 :گفت معناداری خنده با پریچهر

 .ما یپسرخاله به بندازن تو جای رو خرخره لولو این بود قرار اینکه مثل واهلل -

 :گفت خشم با و کشید هینی پری هایحرف حالجی با اما؛ نشود متوجه را پریچهر حرف منظور ابتدا دلیار

 . کردن خودبی -

 :گفت و خندید پریچهر

  .مونهمی خودت ریش بیخ ما یتحفه پسرخاله این، بابا نخور حرص. شدی درنده شیر ماده یه شبیه االن -

 .شدم کالفه دیگه بزن حرف درست پری -

 ممکن حنل ترین آرام با بار این، داشت بلندی صدای تن اینکه وجود با. کشید جلوتر کمی را اشصندلی پریچهر

  .کند بازگو دلیار برای، بود شده خبر با هاآن ار پیش دقیقه چند همین که را اتفاقاتی تمام کردمی سعی

 هک بود شهین واقع در. بوده، شهین شوهر، آقا بهرام دخترِدوستِ نسترن، دونممی من که جایی اون تا ببین -

 هانای هب نسبت کالً شاهرخ، اومد پیش که جریاناتی اون از بعد. داد پیشنهاد شاهرخ و نوشین خاله به رو نسترن

 ولی نشه باورت شاید. نخوره هااون به چشمش تا اومدنمی هامهمونی تو اصالً هم همین واسه. شد چرکین دل

 . بود شده فراموش و پنهون تقریباً عسل وجود. شدن ظاهر هامهمونی تو هم با شاهرخ و عسل که باره اولین

 :گفت و کشید ترجلو را خود صندلی هم دلیار بار این

 ؟خب -
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 دپیشنها خاله به دوباره رو اشخواهرزاده قراره که بوده این خانم شهین زبون وِرد، پیش وقت چند اینکه مثل -

 .دوختن و بریدن خودشون جورایی یه و بوده خودشون خانواده بین فقط هامدار و قرار این البته. بده

 . نشست دلیار پیشانی بر کمرنگی اخم

 ؟ بوده کی اشخواهرزاده -

 ...دیدی که دختری ونهم -

 . شد ادغام هم با خشمش و تعجب پریچهر بعدی حرف با که رفت فرو هم در بیشتر دلیار هایاخم

 . شهین خواهرزاده، فریماست -

 :گفت متعجب چشمانی با دلیار

 ؟ کردی برام رو تعریفش که فریماییه همون دختره این میگی یعنی؟ چی... چـ -

 . داد تکان تایید نشانه به سری پریچهر

 ...دختر این. روشنه ایقهوه فریما هایچشم رنگ گفتی بهم تو پری ولی -

 :داد ادامه و کرد اخمی

 . ستتیره آبی هاشچشم رنگ -

 .کرد جا به جا آغوشش در را عسل و زد دلیار غضبناک چهره به نمایی دندان لبخند پریچهر

 نِز قراره که خوندن فریما گوش تو اینقدر گفتممی شتمدا. بزنه حرف آدم نمیدی امون که تو. گفتم راست -

 ...شد باورش گویا هم خودش که بشه شاهرخ

 :داد ادامه و زد پوزخندی
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 ...مثالً که گذاشته آبی لنز اومده؟ رو خودش بود کرده ریختی چه ندیدی شاهرخ توجه جلب برای -

 :گفت اششده کلید هایدندان بین از دلیار .گرفت خود به منزجری حالت اشچهره با و نگفت را حرفش باقی

 ؟خب! مزخرف دخترِ!خودیهبی آدم عجب -

 سافرتم خانم این، ببینه رو تو و ما خونه بیاد سیندخت که شبی اون از قبل روز چند کهاین مثل دیگه هیچی -

 !قِبرِس میره میشه بلند، کنهمی گل رفتنش

 .گرفت ودخ به متفکری حالت و کشید اشچانه به دستی

 !دونهمی خدا قبرس رفته چرا کشور همه این حاال -

 :گفت لب زیر حرص با دلیار

 . داشته دوست سواری خر البد -

 . بود جویانه ستیزه و حرصی کامالً دلیار لحن. خندید بلند دلیار حرف این شنیدن با پریچهر

 !واردیا هم تو؛ اومد خوشم نه -

 . داد تکان سری عصبی دلیار

 ؟زنیمی حرف سریالی چرا، بگو رو اشبقیه، پری خیالبی -

 و دز لبخندی. شد ظاهر هاآن جلوی شربت سینی یک با دختری ناگهان که بزند حرفی تا کرد باز دهان پریچهر

 . گرفت فاصله هاآن از کوچکی تعظیم با هم دختر و زد لبخندی دلیار. گذاشت دلیار جلوی شربت لیوانی

 ؟ شد ظاهر جن عین یهو چرا این وا -

 :گفت بود آورده باال خوردن قصد به را شربتش لیوان که حالی در دلیار
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 . گیریمی سخت چقدر. برسه مهمونا به اینه اشوظیفه خدا بنده خب -

 :گفت و کشید هم در را اخمهایش. کشید سر را آن محتویات از کوچکی یجرعه حرف این دنبال به

 . واستمنخ! میده مار زهر مزه اهه -

 :گفت و خندید پریچهر

 . بگیر تحویل بفرما -

 ،خدمتکار شدن نزدیک با. داد تکان دست گذشتمی هاآن نزدیکی از خدمتکاری و کرد نگاهش چپ چپ دلیار

 دیگر نیلیوا برداشتن برای پریچهر اصرار و گذاشت او خالی سینی داخل را اشنخورده دست تقریباً شربت لیوان

 .نپذیرفت را

 . شد چی اشبقیه بگو خوردن شربت خیر از گذشتم! پری خیالبی -

 اهرخش که بماند حاال. پرید قفس از مرغ نشستی چه که شهین دست کف ذارهمی میره سیندخت دیگه هیچی -

 دختسین هایحرف به توجهی زیاد شهین خالصه! سیمرغه هایمایه تو چیزی یه و باالتره مرغ از براشون

 از همین واسه؛ نیست جدی کرده تعریف براش دختسین که اونطوری قضیه کنهمی فکر خودش با و کنهنمی

 برشون ترس، شاهرخی نامزد جدی جدی تو فهمنمی که بعد. نگن فریما به چیزی فعالً که خوادمی خواهرش

 . دهز رو خانش هرخشا قاپ اون زودتر دیگه نفر یه و مونده کالهبی سرش که بدن خبر فریما به چطور که دارهمی

 و داختان شربتش لیوان به نگاهی مشکوک، نیست دو آن به حواسش کسی که دید وقتی و کرد اطراف به نگاهی

 .کرد تازه گلویی و نوشید را شربتش از ایجرعه

 !دلیار رفت کاله سرت. نداره حرف اشمزه این! خوبه شانسم انگار نه -

 !بگو -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 726 

 خرسواری خودت قول به دوماه نیم و ماه یه از بعد پیش روز چند اینکه تا مونهمی مخفی فریما از قضیه این -

 وت وقتی! بماند ستتشنه تو خون به و کنده رو خودش موهای چقدر اینکه. فهمهمی رو ماجرا و ایران گرده برمی

 نباید و گرفتی زن پسرت واسه خبربی چرا که کرده گله خاله به اومده مامانش، بودید رفته تبریک واسه وشاهرخ

 .هاحرف این از و کردیمی امید به دل رو ما

 در. بوده زده حرف نوشین خاله طرف از خواهرش به بوده رفته خودش پیش از شهین که میشه معلوم جااین

 رو جمع عصبانیت با، خورده رکبی چه فهمید وقتی هم فریماه. نداشته خبر موضوع از هم خاله روح که صورتی

 ...ماجرا باقی و خورد تو به که هم بعدش. کرد ترک

 و خواهر راحتی به شهین که شدنمی باورش. خشمگین هم، بود متعجب هم هاحرف این شنیدن از دلیار

 دلش در او یخاله و فریما به نسبت عجیب خشمی موضوع این فهمیدن با. باشد داده بازی را خود خواهرزاده

 . داشت طلب جنگ و جویانه ستیزه سح نوعی فریما به نسبت. کشید شعله

 ؟نگفت هیچی من به چرا ولی؛ فهمیده رو موضوع فریما یعنی پس خب -

 . داد تکان راست و چپ به را سرش و خندید پریچهر

 رنهوگ داشته هم فیزیکی سالمتی چاق هاتبا که نداره خبر. ندیده که رو اتچهره؛ شناسهمی رو تو اسمی چون -

 . اومدمی در خجالتت از حسابی، خورد بهت که موقع همون

 . کنممی حساب تسویه باهاش بعداً خودم -

 . شد ناموسی قضیه اوه اوه -

. شد جلب او سمت به هردوشان توجه، آورد در خودش از عسل که نامفهومی صداهای با. خندید و گفت را این

 از را او. بود شده غافل کوچکش عسلِ از که شده پری تعریفات در غرق قدر آن. گزید دندان به را لبش دلیار

 :گفت و گرفت پریچهر
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 . کرده دیر شاهرخ چرا نیست معلوم -

 هااون حرفی پر ولی بیام زود خواستممی، دیدم رو دانشگاه هایایدوره هم از تا چند راه توی، خانوم ببخشید -

 . نذاشت

 را دستش. زندمی لبخند او به و ایستاده اشدلیصن پشت که دید را شاهرخ و برگرداند عقب به را سرش دلیار

 :وپرسید گذاشت بود کرده احاطه را هایششانه که شاهرخ دستان روی

 ؟دانشگاهیات هم -

 :داد پریچهرجواب شاهرخ جای به

 ...بود لیسانسش فوق ایدوره هم و شاهرخ دوست فریبرز؟ دونینمی مگه -

. دبو شده خیره او به تمام خونسردی با که انداخت شاهرخ به گاهین. نه یا بگوید را حرفش ادامه دانست نمی

 گذشته از چیز هیچ دیگر. کرد بسته و باز اطمینان نشانه به را چشمانش، پریچهر سردرگم نگاه دیدن با شاهرخ

  .بود دلیار مدیون را هااین تمام و دادنمی عذابش گذشته خاطرات دیگر که بود وقت خیلی؛ نبود مهم برایش

 دهش خیره او ایدفعه یک سکوت به تعجب با که دلیار به رو و کشید ایآسوده نفس، شاهرخ تایید با پریچهر

 :داد ادامه، بود

 آمد رفت خالصه. میاد خوشش ازش و بینهمی رو ملیکا، فریبرز مادر، نسترن و شاهرخ عروسی جشن تو -

 با و کننمی مطرح رو درخواستشون فریبرز خانواده پیش وقت چند همین اینکه تا میشه شروع هاشونخانواده

 . میشه تموم قضیه ملیکا مثبت جواب

 . ماجرا اقیب و بینهمی رو الله و میاد تهران از، بوده گرفته رو لیسانسش تازه که فرامرز، ملیکا برون بله مراسم تو

 :گفت و داد تکان تفهیم نشانه به سری دلیار
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 . گرفتن رو خواهرها وتاد اومدن، برادری تا دو پس -

 . هستن هم شاهرخ هایای دوره هم از تا چند نامزدیشون جشن تو که همینه واسه. اوهوم -

 :گفت شاهرخ به رو و کرد قناعت سری دادن تکان به دلیار

 ؟شاهرخ بشینی نمیای چرا -

 به هم سروش و کاوه بعد دقایقی. کشید عقب نشستن برای را دلیار کنار صندلی و داد تکان را سرش شاهرخ

 دستش پشت را شیر از ایقطره و کردمی برعکس را شیر شیشه که همانطور دلیار. شدند اضافه جمعشان

 :گفت پری به رو، کند حاصل اطمینان آن دمای از تا ریختمی

 ؟ نکرد دیر نوشین مامان -

 .گرداند جمعیت بین را نگاهش پریچهر

  آره -

 :پرسید و گذاشت دهان در را بشقابش داخل ارکیدانم شیرینی از ایتکه کاوه

 ؟رفته کجا؛ بینمنمی رو عمو زن -

 . داد را کاوه جواب، بدهد خشک شیر او به تا گرفتمی شاهرخ آغوش از را عسل که طور همان دلیار

 ...باال طبقه رفت باهاش هم مامان؛ داره کار مامان با خانم شهین که گفت اومد دختر یه -

 :داد ادامه و برگشت یپر سمت به

 ؟دیگه بود باال یطبقه -
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 وضوح به آن از خشم و ناراحتی که درهم ایقیافه با خانم نوشین لحظه همان در. داد تکان را سرش پریچهر

 ولا شاهرخ. شدند بلند خود هایصندلی روی از خانم نوشین چهره دیدن با هاآن همه. رسید میز به، بود مشخص

 . کرد باز زبان همه از

 ؟بودی کجا االن تا؟ مامان شده چی -

، دبودن داده نسبت پسرش و عروس به، خواهرش و شهین که اراجیفی و هاناسزا گفتن از تا گزید لب نوشین

 انمخ نوشین به را خودش و زد دور را میز. بفهمد را مادرش آشفتگی توانستمی راحتی به شاهرخ. کند جلوگیری

 :گفت ترتمام چه هر جدیتی با و تگرف را هایششانه. رساند

 ؟ گفتن بهت چی بگو مامان -

 خواهد اپ به آشوبی، بفهمد را حقیقت شاهرخ اگر که دانستمی چون؛ دهد فیصله را قضیه تا کرد باز لب نوشین

 . بزند را حرفش که شد آن از مانع شهین صدای امّا؛ شود آبروریزی جشن این در خواستنمی او و شد

 ؟بشم مزاحم نداره اشکالی! جمعه خانوادگیتون جمع که بینممی! به -

 نظر از را همه شهین. نشست آن روی و کشید عقب را مانده باقی خالیِ دوصندلی از یکی حرف این دنبال به

 شهین. رسیدمی مشامش به دعوا بوی. ترسید نگاه این از دلیار. نشست دلیار روی سختش نگاه و گذراند

 قرار شهین مقابل درست که خود صندلی روی و کشید هم در را هایشاخم شاهرخ. بود بسته رو از را شمشیر

 اشهچان زیر را دستش شهین. گرفت جای خود برصندلی مضطرب و آشوب پر دلی با نیز دلیار. نشست داشت

 گهانینا ازدواج. کند نظر صرفه خواهرش جلوی شدنش تحقیر از توانستنمی. شد خیره شاهرخ به و گذاشت

 گران برایش، بود کرده پخش فامیل در را فریما از شاهرخ خواستگاری خبر خودسرانه او کهآن خبر و شاهرخ

، رود ترباال چه هر آبروییبی تشت که دانستمی هم او و؛ بود انکار قابل غیر فریما از دلیار برتری. بود شده تمام

 و ثروت جز واقع در. است دخترانش نامزدی جشن که نبود مهم برایش. بود خواهد ترمهیب افتادنش صدای

 رس از که هنگفتی ثروت هم و گرفته سخره به را شهرتش هم، ازدواج این حال و نبود مهم برایش چیزی شهرت
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 دلیار هب خطاب و نشاند چهره به لبخندی. بود رفته باد بر، شدمی نصیبش شاهرخ با اشخواهرزاده ازدواج گرفتن

 :گفت

؛ دنگرفتی مراسم و دادید خرج به خساست که شما. بیان گفتیمی هم هااون به خب؟ کجان مادرت و درپ عزیزم -

 . شدیممی آشنا باهاشون مهمونی این تو حداقل

 با شاهرخ ،بزند حرفی آنکه از قبل و برد شالش سمت به دستی. است شده بسته تنفسش راه کردمی حس دلیار

 . داد را شهین جواب، دادنمی را بیشتر سوال پرسیدن یاجازه که لحنی

 . کردن فوت دلیار والدین -

 !«گرفتنش عروس این با آورده در رو بازار چشم! اصالتهبی دختره پس:» گفت و زد پوزخندی دل در شهین

 :گفت ناباوری اصطالح به لحن با و گرفت دهانش جلو را دستش ظاهر در امّا

 ؟ یتیمی تو پس عزیزم اوه -

 را شهین که هاییآن یبقیه هم و شاهرخ هم را این. بود "نسب و اصلبی" یمحترمانه ایگزینج یتیم

 تو:» دبگوی و بزند فریاد شهین صورت در خواستمی دلش. جوشید دلیار چشمان در اشک. فهمیدند، شناختندمی

 !...«نداره رو حق این کس هیچ! بزنی پیشونیم به یتیمی مهر نداری حق تو! یتیم بگی من به نداری حق

 .بود شده مشت رویشروبه زن وقاحت از کاوه دستان. داد فرو سختی به را بغضش و کرد سکوت ناچار به امّا

 لرزان صدای که بزند حرفی تا کرد باز دهان. زدمی کبودی به خشم از اشچهره که انداخت شاهرخ به نگاهی

 :شد بلند دلیار
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؛ هبامن جا همه و همیشه خیرش دعای که دارم نوشین مامان مثل دلسوزی و نمهربو مادر وقتی؛ خانم شهین نه -

؛ هست سروش هایکمک و کاوه داداش هایحمایت وقتی؛ کنممی حس رو اردالن بابا هاینفس گرمی وقتی

 ...دارم پریچهر مثل صبوری سنگ و خواهر یه که وقتی

 مثل و شد سرد و سخت نگاه.خوردمی شیر و بود تهگرف محکم را شیر شیشه ولع با که دوخت عسل به را نگاهش

 .رفت نشانه شهین سمت، تیز و برنده، الماس هایتکه

 . نیستم کار و کسبی من؛ هستن من خانواده نشستن میز این دور که افرادی همه -

 :گفت طعنه با و داد تکیه صندلی پشتی به، نداشت سراغ خودش از که خونسردی با

 . بود کار و کسبی، بودن یتیم از شما منظور اگه البته -

؛ دباش ساکت و وپاچلفتی دست دختری خوردمی دلیار معصوم چهره به. ساییدمی هم روی را هایشدندان شهین

 :داد ادامه و نباخت را خودش. بود ریخته بهم معادالتش تمام هم با ولی

 ،پایین بیاره اینقدر رو معیاراش شده راضی نوشین که بود عجیب برام راستش خب! دوست شوهر چه اوه -

 واسه داشت رسمی و اسم شهر تو و بود بزرگ تاجر یه نسترن بابای ولی؛ یانه هستی جریان در دونمنمی

 ...خودش

 ارهشم به هایشنفس. آوردندمی فشار گلویش به هم با خشم و بغض. انداخت پایین را سرش و کرد اخم دلیار

 المانهظ شهین امّا؛ نشود اشآشفته حال متوجه کسی تا بکشد نفس نامحسوس دکرمی سعی ولی، بود افتاده

 :زد صدایش حرص با نوشین. بود داده قرار اشدهنده آزار و تند هایحرف هدف را دلیار

 ؟شهین -
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 فهمیدهن کس هیچ که کردی نامزد پسرت برای صدا و سربی و پنهونی قدراین وقتی خب ولی؛ عزیزم ببخشیدا -

 وستد شاید کردم فکر، فهمیدیممی کِی نبود معلوم؛ بده بهتون رو ملیکا جشن کارت اومدنمی دختسین گها و

 ...بگی چیزی عروست مورد در کشیمی خجالت یا نداری

 پشت هاییحرف چه و کجاست که نبود مهم برایش دیگر. داد کف از طاقت شهین هایحرف شنیدن با شاهرخ

 شدت از که کنارش لرزان دختر جز، چیز هیچ. شودمی خراب مهمانی که نبود مهم برایش. زنندمی سرش

 یک در. نبود مهم برایش، دادمی نفس گرفتگی از نشان اششده سرخ صورت و زدمی نفس نفس، ناراحتی

 ممحک را دستانش شاهرخ افتاد زمین روی مهیبی با صندلی که طوری؛ شد بلند صندلی روی از محکم حرکت

 :زد فریاد خشم با. شد جلب هاان میز به بیشتری افراد توجه کار این با که کوبید میز روی

 . کنید بس -

 هشد قطع موزیک صدای. ماسید شهین دهان در حرف که بود محکم و صالبت پر، خشمگین قدری به صدایش

 :غرید اششده کلید هایدندان بین از. بودند شده خیره هاآن میز به ترس کمی و تعجب با همه و بود

؛ دخترهاتونه جشن مثالً. برداشتید دور، دارم نگه رو بودنتون تربزرگ و بودن میزبان احترام خواممی چی هر -

 .باشید داشته برخوردی چه باید که ندارید درک و فهم ارزن یه قد ولی

 و چیز همه ات که بود شده فعال آتشفشانی شبیه اکنون او امّا؛ شود مسلط برخودش شاید تا کشید عمیقی نفس

 هاییاخم با و شد بلند شاهرخ مثل هم شهین. گرفتنمی آرام، سوزاندنمی خشمش هایگدازه در را کس همه

 :گفت درهم

 . پایین بیار رو صدات؟ سرت رو انداختی رو صدات چی یعنی -

 ذشتهگ خواستمنمی من. مکن تقدیمتون تقدیر لوح دارید توقع، گفتید من همسر به اومده در دهنتون از هرچی -

 ... نذاشتید خودتون ولی؛ کنم قبر نبش رو
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 :گفت و کرد باز دهان، کند فکر، بگوید است قرار که دروغی عواقب به آنکه بدون

 شما که هایینسترن شبه و نسترن از خیلی از نسبش و اصل قضا از که بوده پدرم نزدیک دوستان از دلیار پدر -

 فوت ادفتص همون توی و داشتن تصادف یه پیش ماه چند بد بخت از منتهی ولی؛ هست ربیشت، کردید لقمه برام

 انمخ نسترن مثل نه و کرده تیز دندون من ثروت برای بعضیا مثل نه دلیار بدونید تا گفتم رو این. کردن

 . میاد در آب از زرد تو و خیانتکار عالیحضرت

 . زد، بود کرده تهی البق ترس از که شهین ترسیده چهره به را آخر تیر

 حتراما به من بگم باید؛ دارم سرافکندگی احساس دلیار با کردن ازدواج از من کنیمی فکر که شمایی برای و -

 00 برای رو خودتون االن همین از ولی؛ باشه چنانیآن جشن نخواستم، بود اشخانواده عزادار اینکه و دلیار خود

 . بمونند دهن به انگشت آدم و عالم که کنم برگزار جشنی چنان قراره چون. کنید آماده فروردین

 :گفت و گرفت باال تهدید نشانه به را اشاشاره انگشت

 . پوریایی شهین خانم سرکار باشه یادتون رو این -

 و عروس سمت به و برداشت را هدیه هایجعبه، اطرافیان مبهوت و مات قیافه به توجه بدون و گفت را این

 :گفت و داد ملیکا و الله دست به را هایجعبه درهم هاییاخم همان با. رفت هاداماد

 . میگم تبریک مجدد هرحال به. بود تمومش بانی و باعث خودتون مادر امّا؛ بیفته اتفاق این نبود قرار -

 وتسک مادرشان که دانستندمی هم اول همان از. کردندمی نگاه را شاهرخ پکر و ناراحت چشمانی با ملیکا و الله

 یختهر بهم نامزدیشان جشن آنکه با. دادند تکان تاسف نشانه به سری. زندمی را خودش حرف باالخره و کندنمی

 !واجب مهمان به احترام و بود هاآن مهمان شاهرخ. دادندمی شاهرخ به را حق کردندمی نگاه که منصفانه امّا؛ بود

 : برداشت جلو به قدمی، داشت خبر مادرش نقشه و جریانات از شوبی کم و بود تربزرگ الله از که ملیکا
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 . افتادمی نباید کدومش هیچ هااتفاق این، شاهرخ آقا شرمنده -

 ...افتاد ولی -

 .رفت بیرون منحوس سالن آن از خداحافظی بدون و گرفت را او بازوی. رفت دلیار سمت به و گفت را این

 لب یرز شاهرخ. شدند روانه شاهرخ سر پشت برافروخته هاییقیافه با نیز سروش و پریچهر، کاوه، خانم نوشین

 :زدمی حرف خود با

 . کردمی اینجوری داشت که گرفته آتیش کجا از نبود معلوم. ذاشتممی جااین رو پام نباید هم اول از -

 :گفت پریچهر و خانم نوشین به خطاب و برگشت عقب سمت به

 ؟ بود چش خانم شهین -

 شدست کف را شهین حق و بگوید را حقیقت تا کرد باز دهان، بزند حرفی خانم نوشین اینکه از قبل چهرپری

 یدنگو چیزی خواست او از و داد تکان طرفین به را سرش و فشار را او دست محسوس خیلی نوشین امّا؛ بگذارد

 :گفت شاهرخ به خطاب خودش و

 . کرد کاری همچین چرا بدونیم کجا از ما؟ رو شهین شناسیش نمی -

 هم را پریچهر و او دست و برداشت قدم نوشین سمت به. نماند دور شاهرخ بین تیز نگاه از نوشین دستپاچگی

 :گفت ساختگی آرامشی با و کرد جدا

 الم همچین چی برای و بوده چی قضیه بفهمم خودم وقتی چون. بگید رو راستش بهم بهتره جان مامان -

 . گذرمنمی کنارش از ساده وقت اون، ختهاندا راه رو ایشنگه

 :گفت ملتمس و کشید بیرون را دستش پریچهر. ترساند را همه شاهرخ هشداردهنده لحن
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 . انداختن راه سرمون پشت ایصفحه چه بگم بذار خاله -

؛ ودب نرفته بیامرزش خدا عموی به شاهرخ اخالق کاش ایکه کردمی دعا دل در. نگفت چیزی و کشید آهی نوشین

 شده ریز چشمانی با شاهرخ. بود برده ارث به عمویش از که داشت را غروری و خشم همان هم شاهرخ ولی

 :گفت

 .میگی بهم رو گفته که اراجیفی و حرفا تک تک پریچهر -

 که ریآخ برخورد تا، بگیر فریما از شاهرخ خواستگاری برای هاآن نقشه از. کرد حقیقت گفتن به شروع پریچهر

 پریچهر دهان از که ایکلمه هر با. بود شده بدل و رد بینشان که هاییحرف و داشت فریما با دلیار استهناخو

 هب شاهرخ، پریچهر هایحرف شدن تمام با. بستمی نقش شاهرخ پیشانی بر عمیقی شیاری، آمدمی بیرون

 و شتبرگ عقب به. شد کشیده نشدستا، بردارد قدم از قدم آنگه از قبل امّا؛ برداشت خیز سالن اصلی در سمت

 ار دستانش شاهرخ. کرد منع رفتن از را شاهرخ سرش دادن تکان با دلیار. شد دلیار پربغض چشمان به خیره

 اهشر سد و رساند شاهرخ به را خود سریع قدمهایی با دلیار ناگهان که گرفت پیش در را خود راه و کشید بیرون

 ،هست که اینی از و ببیند را چشمانش در نشسته اشک شاهرخ تخواسنمی. انداخت پایین را سرش. شد

 :گفت، کند پنهان را بغضش داشت سعی که صدایی با. شود ترعصبانی

 !نرو -

 :گفت و گرفت محکم را دلیار دستان شاهرخ

 حرف مشت یه امخانواده و من سر پشت دادن اجازه خودشون به چطور؟ گفتن اراجیفی چه فهمیمی هیچ؟ نرم -

 . نزنن دهنشون از ترگنده هایحرف دیگه دفعه تا که کنم حالی بهشون باید؟ بزنن مفت

 :گفت و گذاشت شاهرخ سینه روی را سردش دستان بار این دلیار که برداشت جلو به قدمی
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 وت کافی اندازه به هم االن تا. دارن ـناه گـ ملیکا و الله. شاهرخ نکن رو کار این. نیستی هااون مثل تو -

 . شد پا به بلوا جشنشون

 :زد نعره و کشید موهایش در دستی عصبی شاهرخ

 ...یه چشم به االن که منی؟نداری ـناه گـ شدی تحقیر همه این که تو ولی؛ دارن ـناه گـ هااون -

 :گفت و فرستاد بیرون را نفسش عصبی

 .کنار برو دلیار -

 اویمس مکان آن به او بازگشت، دارد شاهرخ که خشمی با تدانسمی. نرفت عقب اما؛ بود ترسیده و ناراحت دلیار

 دچار دوباره که قرارشبی قلب روی را شاهرخ دست. کرد امتحان را ره آخرین. است ناخوشایندی اتفاقات با

 :گفت و گذاشت، بود شده قلب تپش

 !نری میدم قَسَمِت خودم جون به رو تو -

 :گفت و داد فشار هم روی محکم را چشمانش. کرد حس دستش زیر را دلیار کوچک قلب امانبی کوبش شاهرخ

 ؟کنیمی ساکتم اینجوری و عزیزه برام جونت دونیمی؟ لعنتی دیمی قسمم چرا آخه دِ-

 :گفت و کرد هاخانم به رو کاوه. رفت پارکینگ سمت به بقیه به توجه بدون و گفت را این

 . باشید منتظر در دم شما. بیاریم رو هاماشین میریم هم سروش و من -

؛ یچه بود نشده که بهتر دلیار یدلشوره. رفتند باغ خروجی در سمت به آرام هاییقدم با و دادند تکان سری هاآن

 گرفته تهوع حالت اضطراب و دلهره شدت از. است راه در بدی اتفاق کردمی احساس. بود شده هم بدتر حتی

 متس به نگاهی پریچهر. گرفت دهانش جلوی را دستش و ایستاد شامعده محتویات آمدن باال احساس با. بود

 :گفت زده بهت و انداخت او
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 ؟شد چت دلیار -

 . زد عق و گرفت دهانش جلوی دیگر بار را دستش. کند ادا را جمالتش توانستمی سختی به دلیار

 . شده بد حالش دلیار خاله؟ خاله -

 صورتش به چنگی، زدمی عق و بود شده خم زباله سطل رفط به که دلیار بادیدن و برگشت عقب به نوشین

 .انداخت

 ؟اومد سرش بالیی چه زهرا یفاطمه یا -

 . داد دست بهش عصبی حمله دوباره کنم فکر -

 . بیرون ببریمش کن بلندش. بیاد زودی بگو شاهرخ بزن زنگ -

 را دلیار هایشانه دستش یک با هم یچهرپر. داشتبرمی قدم نامتعادل هاییقدم با، ایستاد راست سختی به دلیار

 . گرفتمی تماس شاهرخ با دیگرش دست با و بود گرفته

 ؟الو -

 ؟پری میگی چی -

 . شده بد حالش دلیار بیا خدا رو تو شاهرخ -

 :کشید فریاد بهت با شاهرخ

 ؟ چی -

 . داده دست عصبی حمله بهش دوباره کنم فکر... کنم فکر -

 . میام مدار، در دم بیاریدیش -
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 از چرا که کرد مالمت را خودش بار صد. انداخت کنارش صندلی روی را گوشی خداحافظی بدون و گفت را این

 ولط بیشتر دقیقه پنج اینکه با. شود خارج پشتی در از بود مجبور حاال و بود نبرده را ماشین اصلی در همان

 رنگ چهره دیدن با. شد زنده و مرد بار صد کوتاه انزم همین در اما؛ برساند هاان به را خودش شاهرخ تا نکشید

 یرز را دستش. دوید هاآن سمت به و شد پیاده ماشین از سرعت به، بود داده تکیه پریچهر به که دلیار پریده

 و گذاشت راننده کمک صندلی روی را او آرام، بها گران شیئی مثل. کشید آغوش در را او و انداخت دلیار هایزانو

 پیدا هم کاوه و هم سروش کله و سر لحظه همان در. آورد در خوابیده حالت به را آن و کشید را ندلیص دستی

 صدای. داد فشار گاز پدال روی را پایش و شد ماشین سوار. نداشت دادن توضیح برای مجالی شاهرخ ولی؛ شد

 . بود ریخته بهم را اعصابش، همراه تلفن زنگ

 :کرد هزمزم آرام خراب حالی با دلیار

 .خوبم من برو تریواش شاهرخ -

 کردن غلط به اگه نیستم شاهرخ. شونممی سیاه خاک به رو هااون خوردممی قسم واحد و احد خدای به -

 . نندازمشون

 . بود بریده را امانش تهوع حالت امّا؛ کند دعوت آرامش به را شاهرخ خواستمی دلیار

 .رسیممی االن .بکش دراز. خانمی بگی چیزی خواد نمی -

 . شدمی خاموش و روشن مدام که کرد موبایلش صفحه به نگاهی

 . نیست بردارم دست لعنتی

 . کرد وصل را تماش و گفت را این

 ؟کاوه میگی چی -
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 ؟هستی گوری کدوم -

 . شد فرعی یک وارد و پیچید را فرمان شاهرخ

 . بیمارستان میرم.... نخیابو تو اندازممی طرف اون از. اومدم پشتی خیابون از من -

 . میام هم ما -

 . برمشمی خودم. خونه برسون رو مامان و عسل. نمیای جا هیچ تو -

 ...امّا -

 .نداره امّا -

 رشس روی دنیا او یبسته چشمان دیدن با که برگشت دلیار سمت به نگران. کرد قطع را تماس و گفت را این

 :گفت داد با. ستا شده هوشبی دلیار کردمی فکر. شد آوار

 ؟کن باز رو هاتچشم دلیار؟ دلیار -

 :گفت و زد جانیبی لبخند دلیار

 .امزنده؛ ارباب نزن داد -

 ؟خوبی - 

 . نداره آفت بم بادنجون. نترس؛ میشم خوب -

 . بود باال سرعتش همچنان امّا؛ کرد آسوده اندکی را شاهرخ خیال، بود هوشیار هم هنوز دلیار اینکه

 . میشه بد داره حالم برو تریواش کم یه -
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 مایعی احساس با. بود گرفته دهنش جلوی را دستش و شده خیزنیم سختی به که انداخت دلیار به نگاهی شاهرخ

 ار دلیار کمر دیگر دست با و کنترل را فرمان دست یک با شاهرخ. کرد زدن عق به شروع، دهانش در شور و گرم

، را تشدس کف که خونی به تعجب و بهت با، دستانش برداشتن با دلیار. کردمی نوازش بود شده خم جلو به که

 بدتر را بدش حال، خون شور و تلخ مزه. کرد حس وجودش همه با را ترس. شد خیره بود کرده رنگ سرخ

 :گفت لکنت با. کردمی

 ...خون... شاهرخ... شاهـ -

  .شد خیره دلیار پریده رنگ چهره به وصیفیت قابل خیلی نگرانی با،دلیار خونی دستان دیدن با شاهرخ

 .آوردی باال خون تو دلیار... دلیار -

 :گفت لب زیر و کشید اشپیشانی به دستی حرف این دنبال به

 حسین امام یا -

 معرکه اون اگه! شهینه اون فقط هااین تموم دلیل:» گفتمی باخود. کرد خالی گاز پدال روی، داشت قدرت هرچه

 کاری، یادن دلیار سر بالیی کن دعا! خانم شهین بینیمی بد. نبود جوری این من دلیار وضعیت االن، گرفتنمی رو

 .«کنی مرگ آرزوی صدبار روزی، شدی دلیار حال این باعث و آوردی زبون به که ایکلمه هر زدن از کنممی

 عصبی لهحم قبالً نداشت سابقه. وزاندسمی را او درون از چیزی انگار. رفتمی تحلیل بیشتر لحظه هر دلیار نیروی

 .بدهد دست او به شکل این به

 اضافه ماشین سرعت آنکه جای به و کردمی عمل معکوس انگار، دادمی فشار گاز پدال روی را پایش چقدر هر

 هر که رنگ قرمز عقربه دیدن با. انداخت خودرو سوخت آمپر به ایکالفه نگاه. شدمی کم آن سرعت از، شود

 چطور:»گفت خود با!نداشت امکان این! نه. ریخت فرو دلش در چیزی شدمی ترنزدیک E حرف سمت به ظهلح

 «؟گیریمی ازم امتحانیه چه این خدایا. کردم پر رو ماشین باک دیروز من؟ آخه ممکنه
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 .بود شده خیره او به باز نیمه چشمانی با که دوخت دلیار مهتابی صورت به را نگرانش نگاه

 ...ذارمنمی. نمیشه چیزی. باش قوی اردلی -

 ماشین رفتن راه به که هم امیدی ذره یک همان و ماسید دهانش در حرف. خورد ماشین که شدیدی تکان با

 ندچ و زدمی ریپ حرکت در ماشین. ندارد تعادل و شده سنگین ماشین عقب کردمی احساس. شد ناامید، داشت

 فتارشر روی بر کنترلی او و بودند شده چیره شاهرخ بر نگرانی و خشم. تادایس حرکت از کامل طور به جلوتر متر

 :کشید فریاد و زد فرمان به محکمی مشت. نداشت

 !لعنتی -

 . داد او به را حواسش تمام، خورد دلیار که تکانی با

 . گردممی بر االن. کن صبر دقیقه چند؟ خانمم؟ دلیار -

 دمق ماشین عقب سمت به و شد پیاده ماشین از سرعت به شاهرخ. بدهد ار جوابش که نداشت را این توان دلیار

 . کرد تعجب، ماشین عقب شده پنچر الستیک دو هر دیدن با. برداشت

 ؟ آخه چطوری! لعنتی اهه -

 کاوه بود گذاشته کاش ای که کرد فکر خود با.زد شده پنچر الستیک به محکمی لگد حرف این دنبال به

 . کردیم نگاه او به باز نیمه چشمانی با دلیار. کرد باز را ماشین در و رفت دلیار سمت به رماندهد. بیاید همراهشان

 ؟شد چی... چی -

 . برسونه رو خودش کاوه زنممی زنگ االن بکش دراز تو هیچی -
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 یرو نخو و شد خم جلو به، رسید گلویش به که خونی هجوم با امّا؛ گذاشت هم روی را هایشچشم رمقبی دلیار

 شاهرخ به را فروغشبی نگاه دلیار. بود فروپاشیدن حال در شاهرخ مقاومت. ریخت شاهرخ دستان و لباسش

 . گرفت آغوش در را سرش شاهرخ که بود افتادن حال در. شد بسته هایشچشم و انداخت

 !لعنتی رو هاتچشم کن باز! کن باز رو هاتچشم خدا رو تو دلیار؟ دلیار -

 نگاه .بود شده سرد دلیار بدن. داد فرو سختی به را بغضش شاهرخ. گذاشت جواببی را او ملتمس حنل دلیار امّا

 یابانخ این در شب از ساعت آن امّا؛ ببیند چیزی، ماشینی، رهگذری شاید تا دوخت خلوت خیابان به را قرارشبی

. خواباند صندلی روی را او و بوسید را ردلیا پیشانی، غمگین و نگران قلبی با. زدمی پر هم پرنده حتی فرعی حتی

 ادند و دلیار وضیعت توضیح از بعد و داشت نگه محکم را خودش، بود که سختی هر با. گرفت را اورژانس شماره

 بدون. کرد خوردن زنگ به شروع موبایلش ناگهان که بزند زنگ کاوه به خواستمی. کرد قطع را تماس، آدرس

 :گفت ایخسته لحن با. کرد وصل را تماس و لمس را رنگ سبز یدایره، گیرنده تماس فرد یشماره به توجه

 ؟ بله -

 . شد بلند خط پشت از ایمستانه یقهقهه

 ؟ ارباب خرابه حالت که بینم می -

 . داشت یاد به خوبی به را منحوس صدای آن. کشید هم در را هایشاخم شاهرخ

 ...تو... تو -

 ؟چطوره خانمت؟ تو طوریچ! خودمم خودِ ارباب آره -

 داخل هوشبی که دلیاری و خودش جز امّا، انداخت نگاهی شب سیاهی به و زد چرخی خودش دور شاهرخ

 . ندید را کسی، بود ماشین
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 ؟ خوایمی من جون از چی؟ هستی گوری کدوم فطرت پست -

 هنقش اجرای فرمان هایشهنوچ به سر اشاره با بود بسته نقش اشچهره روی پوزخندی که حالی در صدا صاحب

 :گفت خط پشت از و انداخت شاهرخ هم در چهره به نگاهی حال همان در. کرد صادر را

 امشب همین از؟ نرفته یادت که رو بازی. بگیرم رو ات خانواده و خودت ارزشبی جون خواممی فقط من -

 انداختمش بازی از و زدم رو اتدردونه عزیز یمهره کار اول همین که خواممی عذر ولی؛ شده زده بازی استارت

 . بیرون

 تمام هک دلیار؟ چطور ولی. باشد شده قربانی دلیار که شدنمی باورش. کرد نگاه ماشین سمت به زده بهت شاهرخ

 :کشید فریاد خشم با. بود اشخانواده و او پیش مدت

 . کشمتمی و کنممی پیدات شده سنگم زیر از؛ کشمت می -

 :گفت و زد ندیپوزخ شخص آن

 ...مجبوری، نخوای هم خودت اگه حتی البته! ارباب بگیری موقت مرخصی بهتره فعالً -

 یلموبا حرص با شاهرخ. پیچیدمی شاهرخ گوش در که بود تماس قطع ممتد بوق صدای آن از بعد و گفت را این

 هک گرداند صدا منبع سمت به را نگاهش. رسید گوشش به موتور دادن گاز مثل صدایی. فشرد دستانش در را

، دبو پوشانده رنگ سیاه ایمنی کاله با را خود صورت دو هر که همراهش و پوش مشکی سوار موتور یک ناگهان

 زا چاقویی هاآن از یکی، باشد داشته العملعکس فرصت شاهرخ اینکه از قبل و شدند نزدیک او به سرعت به

 . داد قرار زشتی تیغ هدف را شاهرخ پهلوی و آورد در جیبش

 ضعف از و برنداشتند دست سوار دوموتور آن امّا. پیچید خیابان خلوت و ساکت فضای در شاهرخ دردناک ناله

 را او و کرد برخورد خیابان کنار جدول به محکم شاهرخ پای. دادند هل عقب به را او و کردند استفاده شاهرخ

. دش ناپدید شب سیاهی در و زد دور سوار موتور، رسیدمی گوش به دور از که آمبوالنس آژیر صدای با. زد زمین
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 آن کمک با و داد تکیه ماشین به و آورد باال را خود خونی دست سختی به. زدمی نفس نفس درد شدت از شاهرخ

 فیدس بدنه شدن پیدا با. بود گرفته او از را رفتن راه توان، کردمی احساس پایش در که دردی امّا؛ ایستاد پا سر

 ...داد تکیه ماشین سرد یبدنه به را سرش و خورد سر ماشین کنار، خیابان پیچ از آمبوالنس رنگ

*** 

 . شاهرخ پیش برم من. ببر خودت با رو عمو زن؛ گوشه یه دار نگه سروش -

-... 

 . بذارم تنهاش نمیاره طاقت دلم ولی، گفت چی دونممی -

- ... 

 . باشه

 .انداخت خانم نوشین گریان و پریشان یچهره به نگاهی. گرفتنمی قرار و آرام دلش. زد راهنما و گفت را این

 .پیشش میرم؛ عمو زن نباش نگران -

 ؟نیاد سرش بالیی وقت یه دلیار امبچه -

 :گفت لب زیر و کرد محکم فرمان دور را اشکشیده انگشتان کاوه

 !نشه که امیدوارم. عمو زن نمیشه چیزی نه -

 هاآن زا ترعقب که دید را سروش، ماشین بغل آیینه از. داشت نگه را ماشین و فرستاد بیرون صدا پر را نفسش

 به را شدست سروش. کشید پایین را شیشه کاوه. آمدمی هاآن سمت به دو حالت به و بود داشته نگه را ماشینش

 :شد خم کاوه سمت به و داد تکیه ماشین سقف
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 ؟ امبی برسونم رو پری و خاله میخوای -

 . داد خفیفی فشار را هایششقیقه کاوه

 . دممی خبرت بود چیزی اگه. باشه مراقبشون باید نفر یه. خوادنمی... نه -

 :داد ادامه، نشود متوجه خانم نوشین که طوری و آورد پایین را صدایش

 . زنهمی شور خیلی دلم -

، تنرف از قبل. برداشت را عسل وسایل. کرد زبا خانم نوشین برای را آن و رفت راننده کمک در سمت به سروش

 :گفت نگرانی با خانم نوشین

 !نذار خبربی رو من، شد چی هر -

 . برم زودتر من؛ عمو زن چشم -

 . همراهت به خدا برو -

. ردک حرکت سرعت به، شده رها کمان یچله از که تیری مثل ماشین، گرفت فاصله ماشین از نوشین که همین

، بریدگی دیدن با. دادمی فشار را دردناکش هایشقیقه دیگرش دست با و کردمی رانندگی تدس یک با کاوه

 . داد دست از را اشخانواده که بود وقتی مثل درست حالش. جوشیدمی سرکه و سیر مثل دلش. پیچید و زد راهنما

 با شاهرخ:» گفت خود با، ددی مشغول را شاهرخ خط وقتی امّا؛ گرفت را شاهرخ یشماره و برداشت را موبایلش

 «؟گیرهمی تماس باهام داره و اومده پیش مشکلی نکنه؟ زنهمی حرف داره کی

 پشت هک رنگی آبی و قرمز نور. کرد رانندگی خیابان آن طرف به بیشتری سرعت با کرد جاجابه را دنده فکر این با

 خواستمی او از، زدن راهنما جفت با و بود او سر پشت آمبوالنسی. کرد جلب را توجهش، کردمی حرکت سرش
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 تگرف سبقت او از آمبوالنس که دید تعجب کمال در امّا؛ کرد باز او برای را راه و چرخاند را فرمان کاوه. برود کنار

 . پیچید، داشت فاصله او با متر صد شاید که فرعی خیابان در و

 رزیادت هم باز را سرعتش. بود مشغول هم باز که ،گرفت تماس شاهرخ با دیگر بار. ریخت فرو کاوه دل در چیزی

 سنج سرعت هایعقربه حاال امّا؛ کند رانندگی برساعت کیلومتر15 از بیشتر نداشت سابقه وقت هیچ. کرد

 نسآمبوال. شد تبدیل یقین به حدسش، آمبوالنس دیدن و خیابان در پیچیدن با. بود گذشته 005 از ماشینش

 با و کرد ترمز. دهد تشخیص را شاهرخ ماشین هم فاصله همین از توانستمی کاوه. بود ایستاده او از دورتر کمی

 حظهل یک برای، خونی زمین دیدن با. دوید آمبوالنس سمت به را مسیر باقی و شد پیاده آن از، ماشین توقف

 .یدد آن تلخی تمام اب را حقیقت، برداشت که قدمی با امّا؛ باشند شاهرخ و دلیار واقعاً هاآن شاید که کرد شک

 لویشپه از باریکی جویبار مثل خون و بود داد تکیه ماشین یبدنه به و نشسته زمین روی که شاهرخ دیدن با

 .رساند شاهرخ به را خودش و زد کنار را پوش سفید فرد سرعت به، ریختمی زمین روی

 !کنار بیا کنیمی کارچی آقا -

 .هستم آشناهاشون از من -

 وسایل و برانکارد کردن خارج مشغول سرعت به هادکتر.کشید عقب و شد شل شاهرخ بازوی دور زا مرد دست

 :گفت و زد زانو شاهرخ کنار بهت با.بودند نیاز مورد

 ؟شاهرخ -

 :گفت و کرد باز را هایشچشم سختی به شاهرخ

 .ریخت رو زهرش باالخره لعنتی اون.ریخت رو زهرش -

 .نخورد زمین تا گذاشت زمین روی را دستانش کاوه.شد متمایل سترا سمت به سرش و گفت را این
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 ؟کجاست دلیار...دلیار -

 :تگف دیگری به خطاب اورژانس هایتکنسین از یکی.شد کشیده آن سمت به نگاهش ماشین در شدن باز با

 .بفرسته دیگه آمبوالنس یه بدیم اطالع بیمارستان به بهتره.بیهوشه جااین هم خانم یه -

 سفید یچهره دیدن با.شد بلند خود جای از سختی به کاوه.رفت آمبوالنس سمت به و داد تکان سری مرد آن

 .نیافتد تا گرفت ماشین به را دستش، بود شده خشک او صورت روی که خونی رد و دلیار یشده

 !خدا یا -

 .بزنید زنگ پلیس به باید.برسیم کارمون به ما تا کنار برید لطفاً آقا -

 ار سپهر شماره لرزان دستانی با.انداخت خیابان کنار جدول روی را خودش و کشید عقب لرزان هاییگام با کاوه

 .پیچید گوشش در سپهر یگرفته و آلودخواب صدای، دقیقه چند از بعد.گرفت

 ؟...الو -

 .شدیم بدبخت که بیا سپهر -

 :گفت تعجب با و شد هوشیار سپهر

 ؟ یکجای تو؟ کاوه شده چی؟ چی -

 ...هم دلیار.شده زخمی شاهرخ "...."خیابون بیا فقط -

 :داد ادامه و خورد فرو را بغضش سختی به، دلیار یچهره آوردن یاد به با

 .ماشینه تو خونی و هوشبی هم دلیار -

 .رسونممی االن رو خودم من! من وای ای -
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 .بیا زودتر -

 االح که را شاهرخ هاآن از یکی.انداخت اورژانس تکنسین از نفر چهار به نگاهی.کرد قطع را تماس و گفت را این

 روی و آوردند بیرون ماشین از احتیاط با را دلیار هاآن از نفر دو و کردمی معاینه، بود خوابیده برانکارد روی

 هک وخیمی وضع علت به.دادمی دوم آمبوالنس آمدن از خبر آژیر صدای حین همین در.گذاشتند دیگری برانکارد

 یکله سرو که نکشید طولی.کردند منتقل بیمارستان به و گذاشتند آمبوالنس در را او سرعت به داشت دلیار

 سمت هب را او برانکارد و کردند بلند را شاهرخ.افتادند تکاپو در بیشتری افراد و شد پیدا هم پلیس هایماشین

 ناگهان که کشید عقب ناامید، دید هوشبی را او وقتی امّا؛ رساند شاهرخ به را خودش کاوه.دادند هل آمبوالنس

 خشاهر دست.انداخت نگاهی، بود شده قفل مچش دور که شاهرخ خونی دست به متعجب.شد کشیده دستانش

 :گفت و گرفت را

 ؟ شاهرخ چیه -

 :گفت و زد کنار را ماسک سختی به شاهرخ

 ...موبایلم گوشی...گوش -

 ؟چی موبایلت گوشی -

 منتقل بیمارستان به هم را شاهرخ.شد هوشبی و بدهد را کاوه جواب نتوانست خونریزی دتش از شاهرخ امّا

 .کردند

 متس به، کردند حرکت یکدیگر سر پشت که آمبوالنس دو هر دیدن با و شد پیاده ماشین از سرعت به سپهر

 .دوید کاوه

 ؟شده چی کاوه -
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 :گفت بلند صدای با افسران از یکی به رو سپهر.داد شرح سپهر برای دانستمی که را چه هر کاوه

 ؟ قاسمی سروان -

 .کرد احترام ادای و رساند سپهر به را خودش سرعت به قاسمی سروان

 ؟قربان بله -

 .بگیر تماس مهراد سرگرد با ترسریع چه هر -

 !چشم بله -

 :گفت و برگشت کاوه سمت به حرف این دنبال به

 !هیچی...مدرکی نه...شاهدی نه -

 :گفت ایگرفته صدای با و کرد سربلند کاوه

 ...موبایل گوشی گفت شاهرخ -

 .شد گرد چشمانش

 .بود مشغول بار دو هر.بهش زدم زنگ بار دو بیام خواستممی من وقتی! شاهرخ گوشی! سپهر -

 .شد متعجب هم سپهر بار این

 ؟ کجاست شاهرخ گوشی -

 .کردند گشتن به شروع حرف این گفتن با دو هر

 .افتاده جااین گوشی یه قربان -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 750 

 .رفت افسر طرف به و کرد بلند سرعت به را سرش، حرف این شنیدن با سپهر

 !من به بدش -

 .اطاعت -

 ،داشته تماس شاهرخ با که ناشناسی یشماره دیدن با.کرد روشن را آن و گرفت سرعت به را موبایل سپهر

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم

 ؟مفهومه.بیاره در برام رو شماره این استعالم میگی اکبری به میری فوراً -

 !قربان چشم -

 :گفت و گذاشت او یشانه روی را دستش سپهر.زدمی قدم نگران کاوه

 .میام دستش سپارممی رو جااین، اومد افشین وقتی هم من.بیمارستان برو تو -

 .کرد پرواز ماشینش سمت به و زد جانی کم لبخند حرف این شنیدن با کاوه

*** 

 ساعت هایعقربه سمت را اشعصبی نگاه گاهی چند از هر.پیمودمی عصبی را بیمارستان راهرو عرض و طول

 بیمارستان به شاهرخ و دلیار شدن منتقل زمان از ساعتی دو.کردمی پوفی هاآن دیدن با و گرفتمی نشانه

 نیم از.بود شده منتقل عمل اتاق به اهرخش و ویژه هایمراقبت بخش به دلیار، مدت این طول در و گذشتمی

 قرار و آرام هم لحظه یک برای، بود رسانده بیمارستان به را خود و فهمیده را ماجرا خانم نوشین که پیش ساعت

 .نداشت

 ایستهخ لبخند و آورد پایین را ماسکش دکتر.رفتند او سمت به همه، دکتر امدن بیرون و عمل اتاق در شدن باز با

 :زد
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 !خوبه حالش.گذشت خیر به شکر رو داخ -

 ایسالخورده مرد که دکتر.شدمی شنیده خوبی به درفضا، شد بلند حاضران گلوی از که ایآسوده نفس صدای

 :گفت کاوه به رو، بود

 ؟اتاقم بیای میشه -

 .شد بلند خود جای از سپهر.کرد قناعت سری دادن تکان به کاوه

 .بیام هم من نداره اشکالی اگه -

 ؟شما -

 .باشم داشته خبر جزئیات از باید.جنایی دایره از محمدی سپهر سرگرد -

 با هک برداشتند قدم دکتر سر پشت.کرد اشاره اتاق سمت به دستش با و کرد قناعت سری دادن تکان به دکتر

 دایص با وا یگرفته گچ پای و پریده رنگ چهره دیدن با نوشین.برگشتند او سمت به، عمل اتاق از شاهرخ خروج

 .کرد گریستن به شروع بلند

 !خدا ای! نگذره ازشون خدا الهی.آوردن تو سر رو بال این که نبین زندگیشون از خیر الهی -

 :گفت و کرد پرستار زن به ایاشاره دکتر

 .میده کشتن به رو خودش؛ کنید تزریق بخشآرام یه بهش ببریدش -

 .دکتر چشم -

 .برگشت سپهر و کاوه سمت به و گرفت خانم نوشین از چشم دکتر

 .بفرمایید -
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 نآ پشت و رفت میزش سمت به و بست را اتاق در دکتر.شدند وارد سپهر و کاوه.رفت کنار و کرد باز را اتاق در

 .نشست

 .منتظریم ما دکتر -

 .انداخت، بود زده را حرف این که سپهر به نگاهی دکتر

 هک هم چپش سمت پهلوی و شکسته شاهرخ چپ پای قسا استخوان.بگم بخوام که نیست زیادی توضیح -

، نهک وارد آسیب اشکلیه و داخلی اعضای به بخواد که نبوده بلند ایاندازه به چاقو که آورده شانس.خورده چاقو

 ...امّا

 ؟ دکتر چی اما -

 .داد تکیه اشصندلی پشتی به دکتر

 .بودن خورونده سم بهش که بگم باید، آوردن ایشون با که جوونی خانوم اون خصوص در امّا -

 :گفتند تعجب با کاوه و سپهر

 ؟چی -

 ؟مطمئنید: سپهر

 ؟ آخه ممکنه چطور: کاوه

 وقتی ولی؛ اطالعمبی بنده چطوری و چرا کهاین.شده مسموم خانم این که مطمئنم کامالً من؛ آقایون بله -

 خودکشی قصد به خودشون یا.شد تایید سم وجود، کردیم آزمایش رو خونش و دادیم وشوشست رو اشونمعده

 .دادن سم بهش باالجبار یا بودن خورده سم
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 .گرفت هاآن سمت به و کشید بیرون میزش کشوی از ایبرگه و کرد تازه نفسی

 ولی؛ هبش مرگ باعث نتونسته و بوده رقیق خیلی سم خوشبختانه.دادیم انجام که هاییآزمایش کامل گزارش -

 ونخ چیزی هر خوردن با مدت یه تا ممکنه بیان هوش به وقتی.کرده وارد اشونمعده به شدیدی آسیب متاسفانه

 .بیارن باال

 :تگف و برگشت دکتر سمت به؟ چطور ولی؟ مسمومیت و دلیار.بود انداخته خط، کاوه ابروان بین عمیقی اخم

 ؟ ندارید امری دکتری آقای ممنون -

 به که هست هامراقبت سری یه اومدن هوش به کیاراد انومخ وقتی فقط.نیست عرضی؛ کیاراد جناب خیر -

 .میگم خودتون

 .اجازه با.ممنون؛ چشم بله -

 .خدا پناه در -

 .شدند خارج اتاق از هم در هاییاخم با شاهرخ و کاوه

 ؟ کجا؟ چطوری آخه؟ مسمومیت -

 !کشهنمی مغزم اصالً.سپهر دونمنمی -

 ؟بخوره چیزی ردلیا ندیدی، مهمونی تو...مهمونی تو -

 :گفت و آورد فشار ذهنش به کمی کاوه

 سر من چی هر.گذشت دعوا به هم نصفش که دوساعت یکی سرجمع شاید.نبودیم مجلس تو زیاد دونیمی، نه -

 .نخورد چیزی و بود مشغول عسل با دلیار، بودم میز



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 754 

 .داد تکان سری متفکر سپهر

 .بپرسم پریچهر از ریمب بیا.نیست مساعد حالشون االن که خانم نوشین -

 .باشه -

 سپهر.ودب گرفته دستانش با را سرش و نشسته شاهرخ اتاق پشت صندلی روی که رفتند پریچهر سمت به دو هر

 :کرد خطاب را او محکم صدایی با و شد مسلط خودش به امّا؛ آمد درد به دلش، پریچهر گرفته حالت دیدن با

 ؟خانم پریچهر -

 .شد خیره او به خیس و سرخ چشمانی با و کرد بلند را سرش پریچهر

 ؟بله -

 :گفت و نشست کنارش فاصله با سپهر

 .بدید جواب هامسوال به و کنید فکر دقت با امیدوارم.دارم ازتون سوال تا چند -

 .کرد پاک را هایشاشک دست پشت با پریچهر

 .بفرمایید کنممی خواهش -

 ...چیزی هر، همیو، شیرینی؟ خورد چیزی مهمونی تو دلیار -

 .رسیدمی نتیجه به کمتر، کرد فکر چه هر.شد خیره مقابلش ینقطه به پریچهر

 .بود سرگرم عسل با و زد حرف من با فقط.هیچی، سپهر نه -

 هرپریچ.بود شده مهر به سر ینامه مثل، دلیار مسمومیت مسئله.داد فشار هم روی را چشمانش عصبی سپهر

 :گفت سپهر به رو و شد بلند خود جای از ناگهان
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 !اومد یادم! لحظه یه کن صبر -

 :گفت مشتاق سپهر

 ؟ خب -

 یه هم اون.رفت و دلیار جلوی گذاشت.بود لیوان یه اشسینی تو، اومد دخترِ یه بعد.زدیممی حرف داشتیم ما -

 .نخورد یچیز دیگه هم بعدش.گردوند برش.نخورد ازش هم ذره یه حتی دیگه، میده زهرمار مزه گفت.خورد قلپ

 سپهر، پریچهر حرف شدن تموم با.دادندمی گوش پریچهر هایحرف به دقت و اخم با سپهر و تعجب با کاوه

 :گفت

 ؟ یادته رو دختر اون یقیافه -

 .رفت سریع خیلی آخه! کم یه -

 .نگاری چهره برای دنبالت میام فردا.وقته دیر که االن؛ خب بسیار -

 .نشست صندلی روی دوباره و داد تکان سری پریچهر

 .باشه -

 .هستم جااین من.خونه برو شو بلند پری -

 .کنم ولش کاوه نمیاد دلم؛ خوابیده تخت روی وضعی چه با دلیار -

 .برید سروش و شما.هستم هردوشون مراقب من.باش عسل پیش برو -

 .شدند خارج بیمارستان ار سروش با همراه و شد بلند ناچار به پریچهر

 .میام؛ بزنم افشین به زنگ یه رمب من کاوه -
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 .داداش برو -

 شدستان میان را صورتش و کشید آهی.دوخت چشم شاهرخ اتاق در و نشست صندلی روی کاوه، سپهر رفتن با

 .کرد پنهان

 ...نباید.شدمی طوری این نباید -

*** 

 دهبر ویژه هایمراقبت شبخ سمت به و بود شده احاطه زیادی افراد توسط که کرد دلیار تخت به نگاهی غم با

 به، ردک حاصل اطمینان دلیار وضعیت از وقتی.بودند برده برداری نمونه و آندوسکپی برای را دلیار هم باز.شدمی

 از عدب.شد مواجه او یبسته چشمان با گذشته ساعتِ دَه تمام مثل هم باز و کرد باز را در.رفت شاهرخ اتاق سمت

 ویر دستی.بود رفته خواب به دیگر بار او و کردند تزریق مسکن او به درد شدت از که آمد هوش به بار یک عمل

 .کرد نگاه سپهر به و برگشت عقب به.گرفت قرار اششانه

 ؟نمیاد هوش به چرا -

 .بیاد هوش به تا کشهمی طول داروها و داشته که خونریزی خاطر به گفت دکتر -

 ؟باهات اومد پریچهر -

 ؟ چطوره دلیار حال.ردیمک هم نگاری چهره آره -

 .کشید آهی

 .هوشهبی شاهرخ مثل هم اون -

 ؟ بگیم بهش اومد هوش به وقتی نظرت به -
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 ؟بگید بهم باید رو...چی...چی -

 .شدند خیره او باز نیمه چشمان به و برگشتند تخت سمت به دو هر، شاهرخ لرزان و ضعیف صدای با

 .کنم خبر رو دکتر میرم من.اومد هوش به شکر رو خدا -

 ستانشد کاوه که بنشیند کرد سعی، داشت که ضعفی تمام با شاهرخ.شد خارج اتاق از سپهر، حرف این گفتن با

 .شد کار این از مانع و گذاشت او هایشانه روی را

 !اومدی هوش به تازه، شاهرخ بکش دراز -

 ؟کجاست دلیار...دلیار -

 .فهمیدنمی چیزی شاهرخ فعالً بود بهتر.گزید لب کاوه

 .کن استراحت فعالً تو.خوبه دلیار -

 .ببینمش باید...باید -

 ؟چطوره ما یخورده زخم مریض احوال -

 :گفت و زد لبخندی دکتر.کردند نگاه سمتش به دو هر، دکتر صدای با

 ؟ گذرهمی سخت بهت جااین قدراین.بری خوایمی، اومده هوش به تازه که بینممی -

 .داد قورت را نشدها آب سختی به شاهرخ

 .ببینم رو همسرم خواممی من -

 .ببینی رو خانمت تونیمی بعد.کنم بررسی رو وضعیتت اول بذار -
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 و یکل معاینه از بعد دکتر.زدمی پر دلیار برای دلش.انداخت بالشت روی را سرش و کرد پوفی ناچار به شاهرخ

 .انداخت کاوه به نگاهی اخم با، بود شده تریارهوش حاال که شاهرخ.کرد ترک را اتاق توضیحات سری یک دادن

 ؟ کجاست دلیار -

 به رو، شود خارج افقی حالت از تا آوردمی باال را تخت پشتی که همانطور و رفت شاهرخ تخت سمت به کاوه

 :گفت شاهرخ

 ...بعد بشه خوب حالت بذار گفت که دکتر -

 !حاال همین.ببینم رو دلیار خواممی گفتم -

 .شد خیره او به اخم با و ایستاد صاف کاوه، کشید شاهرخ که یفریاد با

 !نمیاره هوش به رو دلیار تو فریاد و داد.برینمی جایی به راه زدن داد با -

 .شد میخکوب خود جای بر حرف این شنیدن با شاهرخ

 ؟اومده دلیار سر بالیی چه؟ چی...چـ -

 .شد خیره شاهرخ به ندگیدرما با و کرد فرو حالتش خوش موهای در دستی کاوه

 ؟وضع این تو بگم بهت چی من آخه -

 .میشه مربوط من دلیارِ به که چیزی هر -

 او ایبر را اتفاقات تمام ناچار به.نیست بردار دست، نشود مطلع حقیقت تمام از شاهرخ تا که دانستمی کاوه

 دهپیچی پهلویش در که دردی به توجه بدون و شد بلند تخت روی از شاهرخ، کاوه حرف شدن تمام با.کرد بازگو

 .رفت اتاق در سمت به، بود
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 ؟حالت این با کجا -

 !دلیار پیش برم باید -

 .نیست خوب حالت، جات سرت بشین -

 .دید او چشمان در را اشک برق بار اولین برای کاوه و برگشت کاوه سمت به.نبود خودش دست شاهرخ حال

 شکار سزای به رو فطرت پست اون که میشه خوب وقتی حالم.ببینم رو دلیارم که میشه خوب وقتی حالم -

 ...شهینِ اون که میشه خوب وقتی حالم.برسونم

 .کشید موهایش در دستی عصبی

 .پیشش ریممی االن.باش آروم تو...شاهرخ باشه -

 :گفت و گذاشت شاهرخ پای جلوی را بیمارستان مخصوص دمپایی حرف این دنبال به

 نشسته سرم سوزن.کنم درست هم دستت این کن صبر.بری جایی تونینمی برهنه پای با بپوش رو هااین بیا -

 .توش

 پاک ار شاهرخ دست و کشید بیرون جعبه از کاغذی دستمال.داد تکان تاسف نشانه به سری، حرف این دنبال به

 .کرد

 .رفت بیرون اتاق از و زد کنار را او سرعت به شاهرخ، شد تمام کارش که همین

 ؟ کجا آقا -

 :کرد مداخله کاوه

 .بیرون میاد ببینه رو همسرش سر یه.خانم کشهنمی طول زیاد -
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 .آقا داره مسئولیت من واسه -

 .نداره من هایمسئولیت به ربطی شما مسئولیت -

 ویشباز که برداشت در سمت به قدمی، داشت پرستار کردن قانع در سعی که کاوه به توجه بدون و گفت را این

 یگوش و سفید روپوش از.شد مواجه جوانی مرد دَرهم یچهره با و برگشت عقب به.شد قدرتمندی دستان سیرا

 چشمانی با ساله 31-30 مردی که دکتر.است دکتر یک او که بفهمد توانستمی، بود آویخته گردن به که پزشکی

 :گفت شاهرخ به خطاب، بود رنگ میشی

 .بشید اتاق وارد تونیدنمی شما -

 .یندبنش جوان دکتر پیشانی روی کمرنگی اخم شد باعث که گرفت نشانه مرد سمت را اشبُرنده نگاه اهرخش

 .بگیره من از رو حق این تونهمی کسی نه و گیرممی اجازه کسی از نه او دیدن برای؛ منه همسر خانم اون -

 دستان مچ دکتر.شد بازویش ردو از او انگشتان قفل کردن باز در سعی و گرفت قرار مرد دست روی دستش

 .بود برابر تقریباً دو هر نیرو.گرفت را شاهرخ

 لوو؛ بشید وارد من بیمارهای حریم به که نمیدم شما به رو اجازه این من و منه بیمار حاضر حال در شما همسر -

 .باشید داشته بیمار با نسبتی هر

 :گفت شاهرخ به رو و کرد مداخله کاوه.کردندمی برانداز را یکدیگر جویانه ستیزه نگاهی با مرد دو هر

 .بریم بیا شاهرخ نیست شوخی ویژه هایمراقبت بخش -

 انهمصر و نشد جا به جا جایش از هم متر سانتی یک حتی شاهرخ امّا؛ کشید را شاهرخ دست حرف این دنبال به

 :گفت وارزمزمه کاوه.بود رفته نشانه دکتر سمت را توزشکینه نگاه

 .کنممی خواهش، شاهرخ دلیار رخاط به -
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 اششارها انگشت. انداخت او روپوش به نگاهی نیم. ایستاد دکتر یسینه به سینه و زد پس را کاوه دست شاهرخ

 :گفت و کوبید او یسینه به بار چند را

 و تاررف هیچ کیاراد شاهرخ.گذرمنمی رفتارت این کنار از هاراحتی این به من؛ بزرگمهر ساسان دکتر آقای جناب -

 .ذارهنمی جواببی، بشه حقش در که رو کرداری

 .گرفت پیش در را خود اتاق راه، زدمی چنگ قلبش به، دلیار ندیدن برای که غمی با و گفت را این

*** 

 ! گذشته که روزه دو االن؟ نمیاد هوش به چرا -

 اندازه این هم شمیم برای حتی که بخورد قسم بود حاضر.انداخت نگاهی شاهرخ پریشان یچهره به کاوه

 .است ندیده شاهرخ از را پریشانی

 .باش داشته صبر؛ مرد میاد هوش به -

 .گرفت دستانش بین را سرش و کشید آهی شاهرخ

 ؟نه من چرا؟ اون چرا.دلیاره آدم ترینتقصیربی.شد بازی این وارد ـناه گـبی اون؛ منه تقصیر اشهمه -

 .گشت نمایان در چهارچوب در سپهر قامت و شد باز در که بزند حرفی تا بازکرد دهان کاوه

 !بد خبر یه؛ دارم خوب خبر یه -

 :گفت و کشید درهم را هایشاخم شاهرخ

 خاک به رو هااون چجوری ببینن تا بیارم گیر عنترش یخواهرزاده اون و شهین علیه مدرک یه منتظرم فقط -

 .باشه هتونمی خوب خبر بهترین این.شونممی سیاه
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 :گرفت او سمت به را هاییبرگه و ایستاد شاهرخ تخت کنار سپهر

 .نکنم فکر -

 ؟طور چه: شاهرخ

 .کردمی کار خدماتی شرکت یه تو.کردیم شناسایی رو خدمتکار دختر اون، کرد پریچهر که نگاریچهره با -

 :گفت و شد خیز نیم تخت روی شاهرخ

 ؟خب -

 :گفت و کرد اخمی نیمچه سپهر

 ور کارش، سرش به گلوله یه با.کردن پیدا شهر از خارج هایزباله بین رو جسدش دیشب؛ جاستاین بد برخ -

 .بودن کرده تموم

 با.کند کم خشمش از توانستنمی، کشیدمی که هم متوالی و عمیق هاینفس حتی.شد مشت شاهرخ دستان

 :گفت لرزیدمی خشم از که صدایی

 !لعنتی -

 ...کردن بررسی و تفتیش هابچه رو ماشینت که اینه اشدیگه یکی ولی! شاهرخ زیاده خبر -

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 چون ولی؛ شده ماشین کامل توقف باعث که زدن تیر عقب الستیک دو هر به، شده کم ماشینت سرعت وقتی -

 .نکرده چپ ماشین، بوده پایین خیلی سرعت

 :گفت و شد بحث وارد کاوه
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 ؟نیومده صدایی هیچ چرا کردن شلیک ماشین به اگه خب؟ سپهر گیمی چی؟ چی -

 :گفت و نشست شاهرخ تخت کنار سپهر

 دلیار اتاق پنجره به قبل دفعه که ایاسلحه همون با که داده نشون گلوله بررسی.جاستهمین ظریفش نکته -

 .شده شلیک ماشین هایالستیک به، کردن شلیک

 :غرید و زد تخت به محکمی مشت شاهرخ

 !فطرشه پست خودِ کار.عوضی آشغالِ -

 !هیچی به هیچی! موند نتیجهبی هم خط استعالم! خودشه کار که معلومه؟ شاهرخ میگی غیب بسته چشم -

 یدیگر یکینه و کرد سکوت هم باز امّا؛ شود تهی چیز هر از که بزند فریاد قدر آن.بزند فریاد خواستمی دلش

 :گفت و زد غمگینی لبخند ان هایعقربه دیدن با که انداخت ساعت به ایفهکال نگاه.بست زنگار دلش روی

 !برم باید -

 ؟ کجا -

، ودب پرسیده را سوال این که سپهر به رو و خندید تلخ، ساعت دیدن با و کرد دنبال را شاهرخ نگاه مسیر کاوه

 :گفت

 .خانومش عیادت بره خواد می -

 ؟!عیادت -

 :غرید لب زیر، کردمی مرتب را بیمارستانش رنگ آبی لباس و شدمی بلند تخت روی از که همانطور شاهرخ

 .بینیشب تونیمی شیشه پشت از عادی مالقات ساعت میگه فقط.ببینم رو دلیار ذارهنمی بزرگمهر مردک این -
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 جلوی سختی به سپهر و کاوه.است تشنه جوان دکتر خون به حد چه تا دادمی نشان کامالً شاهرخ کالم حرص

 :گرفت او سمت به و برداشت دیوار کنار از را شاهرخ عصای کاوه.گرفتند را خود یخنده

 !کنهمی عمل اشوظیفه به داره.دیگه دکتره خب -

 :گفت روییترش با خواهندمی خودشان برای را چیز همه که تخس هایبچه مثل شاهرخ

 بیمارهاش بقیه روی رو اشمسخره هایقانون این بره؟ بیمارشه دلیار فقط مگه! سرش تو بخوره اشوظیفه -

 .کنه پیاده

 صاع اینکه از.رفت بیرون اتاق از و سپهرکرد و کاوه خندان و شیطان هایچهره به وحشتناکی اخم و گفت را این

 ازب آسانسور در.زد را دوم طبقه دکمه و رساند آسانسور به را خودش سختی به.آمدمی بدش، رفتمی راه دست به

 دیدکه را پرستار 3-3 و بزرگمهر دکتر، شود خارج آسانسور اتاقک از تا آورد باال را سرش شاهرخ که همین.دش

 لیارد اتاق سمت به لنگان لنگ و کرد رها را عصاها.ریخت فرو دلش در چیزی.روندمی دلیار اتاق سمت به عجله با

 اهرخش دیدن با پرستاران از یکی ناگهان.شده احاطه زیادی افراد توسط دلیار تخت که دید شیشه پشت از.رفت

 .کشید را آن پرده و رفت شیشه سمت به، بود شده خیره اتاق داخل به نگرانی با که

 را بیمارستان خواستمی دلش.کشید پر، پرستار حرکت این با، داشت دلیار دیدن برای که هم امید ایذره همان

 دل از دانستندمی چه هاآن.کند خراب، بودند دلیار اتاق داخل که پرستارانی آن تمامی و بزرگمهر دکتر سر روی

 شصورت.نشست صندلی روی مغموم و درمانده؟ مغرور مرد این ترس از دانستندمی چه؟ شاهرخ دلتنگ و قراربی

 قسم.دهب اون رو بقیه و من اشتباه تقاص نذار.خواممی تو از رو دلیارم خدایا:» گفت دل در و پوشاند دستانش با را

 .«نگیر ازم رو اون؛ بگم بهش موقع به رو چیز همه که خورممی

 و دکشی هم در را هایشاخم، بزرگمهر ساسان دیدن با و کرد بلند را سرش، اششانه روی دستی گرفتن قرار با

 بدون.ردکمی بیداد چشمانش متالطم دریای در نگرانی امّا؛ بود پرغرور و محکم ایستادنش استایل.ایستاد صاف
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 به رو و کرد باز دهان دکتر باالخره.بشنود ناخوشایندی جواب و بپرسد سوال خواستنمی.شد خیره دکتر به حرف

 :گفت شاهرخ

 .اومد هوش به شکر رو خدا -

 :رسیدپ، بود کرده سرایت لحنش به هایشچشم از که نگرانی با.دارد نگه محکم را خودش نتوانست این از بیش

 ؟چطوره حالش -

 .شبخ کنیممی منتقلش، باشه جوری همین دیگه دوساعت یکی تا اگه.شده نرمال وضعیتش؛ خوبه لشحا -

 :داد ادامه شاهرخ چشمان به خیره و کرد مکث کمی دکتر

 میشه باعث اشمعده داخلی هایخونریزی این ولی؛ کردممی منتقلش هااین از زودتر؛ آوردنمی باال خون اگه -

 .بدم رو اجازه نتونم

 .فرستاد بیرون مانند آه را نفسش.زدمی حرف او با محترم و مؤدبانه که شد خیره او به شاهرخ

 .بشه تموم ساعت یک این تا مونممی منتظر -

 ؟ببینیش االن خواینمی یعنی -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم شاهرخ

 حق هک کوتاه دیدار یه سر بخوام کهاین تا ترهخوشایند برایم، بشه ختم همسرم دیدن به تهش که انتظاری -

 .کنم التماس و خواهش دیگران به، منه مسلم
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 تکان سری دکتر.شد خیره دلیار پریده رنگ چهره به آن پشت از و رفت همیشگی شیشه سمت به و گفت را این

 شاهرخ نگارا امّا؛ اطرافیانش به رسد چه نداشت سراغ هم خودش از را غروری چنین حال به تا.شد دور او از و

 .ردک حرکت استیشن سمت به آهسته هاییقدم با و زد محوی لبخند فکر این با.بود زده هاآن یهمه دست روی

*** 

 قلمنت بخش به را او، بود مانده ثابت دلیار وضعیت چون و شد تمام، بود کندنی جان هر با کذایی ساعت یک

 به را لیارد تخت توانست او و بود آمیزموفقیت، بیمارستان رکاد کردن متقاعد برای کاوه هایتالش بار این.کردند

 و است کنارش دلیار کهاین از خوشحال.زدمی پا و دست غم و خوشحالی بین ما شاهرخ.کند منتقل شاهرخ اتاق

 .است ندیده را دلیار باز چشمان هنوز اینکه از غمگین

 بیرون اتاق از، کرد حاصل اطمینان وضعیتش از هربزرگم دکتر و یافت استقرار اتاق در دلیار اینکه از بعد

 با.دکرمی نگاه دکتر به به جوستیزه چشمانی با و بود نشسته تخت روی اخم با شاهرخ مدت این تمام.رفت

 ددر به را دلش، دلیار معصوم صورت.رساند دلیار تخت به را خودش و کشید آسودگی سر از نفسی رفتنش

 و بود او...ردلیا یبسته چشمان و بود او دیگر بار...شد تکرار گذشته دیگر بار.ستنش تخت کنار صندلی روی.آورد

 دلیار سرد صورت روی را گرمش دست.بود افتاده تخت روی بیمار و رنجور که عزیزی و بود او...عمیق نفرتی

 .گذاشت

 باز رو کرده خودشون یراج و اسیر رو من که رو نازت هایچشم چرا.نبود این قرارمون؟ شاهرخ نفسِ؟ دلیارم -

 ؟ کنیمی دریغ ازم رو لبخندت و زندگیمه لبخندهات دونیمی؟ کنینمی

 :کشید بو و گرفت دستانش در، بود زده بیرون رنگ سفید روسری زیر از که را دلیار بلند موهای از ایطره

 .میده دست از رو شهامتش تو بدون شاهرخ که شو بلند.عمرم شو بلند -
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 شد مخ.داد فرو را بغضش سختی به شاهرخ.بود بسته همچنان هایشچشم، شاهرخ منتظر نگاه از فارغ ،دلیار امّا

 .بوسید بار چندین را دلیار هایپلک و

 .منی دل مونس تو؛ نرفته که یادت.میشی خوب شده که هم قراربی دِل این برای.میشی خوب تو -

 ...گذاشت دلیار دست روی را سرش و کشید عقب

*** 

 را هایشپلک نداشت توان حتی که بود سنگین ایاندازه به سرش امّا؛ زندمی حرف او با کسی کردمی ساساح

 .بزند حرفی و بچرخد کامش در زبان اینکه به رسد چه، بدهد تکان

 .منی دل مونس تو؛ نرفته که یادت.میشی خوب شده که هم قراربی دِل این برای.میشی خوب تو -

 و بشنود را مغرورش مرد صدای شدمی مگر.داشت خاطر به ذهنش جای جای در را زیبا و مردانه صدای این

، بود که سختی هر با؟ بگذارد جواببی را شاهرخش پراحساس لحن شدمی مگر؟ ندهد نشان العملیعکس

 یهثان چند.دهد فشار هم روی محکم را هایشپلک شد باعث اتاق هایالمپ نور.کرد باز هم از را هایشپلک

 باز را هایشپلک آرام، کرده عادت نور به هایشچشم که شد مطمئن وقتی؛ ماند حالت همان در حرکتبی

 حکمم را او دست که شاهرخ دیدن با و چرخاند را سرش.نبود سختی کار، است بیمارستان در اینکه فهمیدن.کرد

 شهایاخم، لبهایش بودن کخش خاطر به که نشست هایشلب روی لبخندی، است بسته هایشچشم و گرفته

 .شد کشیده هم در

 یکی در امّا؛ بزند کنار اشپیشانی روی از را هاآن و ببرد فرو شاهرخ لَخت موهای در را دستش خواستمی دلش

 صدای با و داد فرو سختی به را دهانش شده خشک بزاق.شاهرخ اسیر دیگرش دست و بود سرم دستانش از

 :گفت آرامی و دارخش

 !من دارم خوابالویی قاییِآ چه -
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 امّا؛ باشد آمده هوش به دلیار شدنمی باورش.کرد باز را چشمانش سرعت به، دلیار صدای شنیدن با شاهرخ

:» ردکمی تصدیق را جمله این همه و همه، او باز چشمان و کردمی خودنمایی دلیار هایلب روی که کمرنگی لبخند

 .«است آمده هوش به شاهرخ دلیارِ آری

 .بوسید را دلیار پیشانی و شد خم.زد صورت پهنای به لبخندی شاهرخ

 ؟خانومم کردی باز رو هاتچشم باالخره -

 ؟ باالخره -

 :گفت ایگرفته صدای با و کرد نوازش را دستش.انداخت نگاه دلیار یشده گرد چشمان به شاهرخ

 .هوشیبی روزه دو به نزدیک -

 شیرینی لبخند، بیاورد بیرون هوا و حال آن از را او کهاین برای.انداخت هینگا شاهرخ گرفته یچهره به دلیار

 :کرد باز را شاهرخ ابروهای بین اخم ظریفش انگشتان با و کشید بیرون شاهرخ دستان از را دستش.زد

 اُفت امواسه، باشم هوشبی روز دو از کمتر، عصبی حمله یه از بعد اگه کالً من.آقایی نمیاد بهت نکن اخم -

 .پایین میاد پرستیژم و کالس.داره

 جان به را درد این او امّا؛ کردمی درد هم هنوز اشمعده.کرد خندیدن به شروع اشتوانی کم تمام با و گفت را این

 به کردمی فکر هم هنوز دلیار.کردمی نگاه دلیار به غم با شاهرخ.نبیند خشمگین و ناراحت را عشقش تا خریدمی

 هایدهخن دیدن با.بگوید او به را حقیقت که نداشت تمایلی شاهرخ.بوده هوشبی روز چند این صبیع حمله خاطر

 :گفت و کشید آغوش در محکم را او.داد کف از طاقت، دلیار

 .بخشیدمنمی رو خودم وقت هیچ؛ اومدمی سرت بالیی اگه -

 :کرد فرو شاهرخ موهای در و آورد باال را آزادش دست دلیار
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 .بوده من برای همیشه عصبی هایحمله این.نیستی مقصر که تو؛ شاهرخ نگو وریجاین -

 :گفت و داد فشار خودش به بیشتر را دلیار شاهرخ

 .بمونه کنارت همیشه ذارمنمی ولی -

 و الکل تند بوی استشمام با امّا؛ ببرد فرو هایشریه به را شاهرخ عطر تا کشید عمیقی نفس؛ زد لبخندی دلیار

 ترس و تعجب با.افتاد شاهرخ کمرنگ آبی لباس به چشمش تازه.کشید هم در را هایشاخم، عفونی دض مواد

 :گفت و کرد جدا شاهرخ از را خودش

 ؟چیه چی این شاهرخ -

 نگاه منظور، کندمی کاوش را بدنش تمام x اشعه مثل دلیار نگاه دید وقتی و کرد دنبال را دلیار نگاه مسیر شاهرخ

 :گفت شیطنت با و زد لبخند.فهمید ار دلیار نگران

 ؟چیه چی چی -

 .دوخت شاهرخ به را نگرانش نگاه دیگر بار دلیار

 !تنته که آبیه لباس همین! همین -

 :گفت و خندید خیالبی شاهرخ

 .بیمارستانه لباس -

 ؟توئه تن چرا! خوریه پلو لباس کردم فکر؟ بابا نه -

 .کشید سشلبا به دستی و انداخت باال ابرویی شاهرخ

 .کنم ست عیالم با خواستم -
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 :گفت اخم با و زد شاهرخ بازوی به آرامی مشت دلیار

 .ببینم خودم بذار اصالً.بده رو من جواب -

 .ردک خوابیدن به وادار را او و نشست هایششانه روی شاهرخ دست که بنشیند کرد تالش، حرف این دنبال به

 .ببینم بخواب -

 !شده چت نفهمم وقتی تا نچ -

 .بود دنده یک و لجباز واقعاً دلیار.کشید پوفی شاهرخ

 .شکست پام، بهش زدم لگد.شدم عصبانی؛ شد پنچر که ماشین الستیک شب اون -

 :گفت بلندی نسبتاً صدای با شاهرخ آخر یجمله شنیدن با دلیار

 ؟شکسته پات؟ چی پات؟ چی -

 در بغضی، شاهرخ گرفته گچ پای دیدن با.کرد گاهن را تخت پایین و شد خم پهلو سمت از حرف این گفتن با

 .نشست گلویش

 ؟ کردی رو کار این خودت با چرا -

 :گفت مهربانی با و گرفت را دلیار چشمان اشک شاهرخ

 .بریزی اشک من خاطر به نبینم.خوبم خوبِ من هیش -

 .آوردی پات سر بالیی چه کن نگاه آخه -

 :گفت و کشید را او دست سپس.بنشیند تا کرد کمکش و گذاشت دلیار کمر پشت را دستش شاهرخ
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 !من نازک دل کوچولوی ببینم جااین بیا -

 نگاه.گرفتند فاصله یکدیگر از شخصی سرفه صدای با.گرفت جای شاهرخ بازوان مأمن در میل کمال با دلیار و

 از را دشخو خجالت با لیارد.کردمی نگاه هاآن به لبخند با پزشکی سینی یک با که افتاد پرستاری به هردوشان

 بخندیل پرستار.شد خیره پرستار به اخم با و گرفت را دلیار هایشانه تمام پررویی با شاهرخ امّا؛ کرد دور شاهرخ

 .نیامد خوش دلیار مزاج به که زد شاهرخ به

 .کنم عوض رو پانسمانتون باید هم شما.کنم چک رو خانوم وضعیت اومدم شرمنده -

 ؟االن -

 .بدم انجام باید رو اموظیفه بله -

 هب که همانطور و شد بلند.گرفت دلیار نگران و سوال پر چشمان از را نگاهش و خواباند را دلیار اخم با شاهرخ

 :گفت رفتمی تختش سمت

 فواق بهش گویا چون؛ بدید قرار کاریتون هایالویت جز رو بقیه خصوصی حریم به شدن وارد اجازه با بهتره -

 .نیستید

 اشدخترانه هایحسادت.کرد ترسیم ذهنش در را او قتل نقشه دلیار کار این با که زد نازی لبخند پرستار

 دختر.دبو کرده گیر داشت پرستار حضور از که بدی حس و داشت شاهرخ بابت که نگرانی بین ما.بود سربرآورده

 :گفت و شد دلیار نزدیک

 ؟یندار تهوع حالت که دیگه؟ چطوره حالت خانمی -

 :داد را جوابش بود کندنی جان هر با دلیار

 .نه؛ ممنونم -
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 .فتر شاهرخ سمت به، نوشت چارت در را دلیار وضعیت اینکه از بعد پرستار.نداشت او با زدن حرف به تمایلی

 یاردل عصبانیت از سرخ و اخمو یچهره با وقتی امّا؛ بود خشمگین پرستار ناگهانی و موقعبی حضور از شاهرخ

 نگفته او به چیزی جراحتش به راجع که بود رفته یادش حتی.بزند قهقهه خواستمی دلش، شد جهموا

 :گفت و آمد شاهرخ سمت به لبخند با پرستار.است

 .شماست نوبت -

 .داد تکان سری، بود گرفته را اشخنده جلوی سختی به که شاهرخ

 .کنممی خواهش -

 را زخم که را لباسش یگوشه شاهرخ.کردمی نگاه را شاهرخ تاپای سر خشم از شده ریز چشمانی با دلیار

 را همه، خودش درد...شاهرخ شیطان چهره...پرستار.بود شده خیره روروبه به تعجب با دلیار.زد باال بود پوشانده

 یدند و پرستار توسط پانسمان شدن برداشته با.بود شده خیره شاهرخ مجروح پهلوی به بهت با و برد یاد از

 رستارپ دست که همین.نزند جیغ تا گرفت دهانش جلوی را دستش، بود زیاد نسبت به تعدادشان که هاییبخیه

 قیعمی لبخند صحنه این دیدن با شاهرخ.کشید سرش روی را رنگ سفید ملحفه، رفت شاهرخ پهلوی طرف به

 را مزخ پرستار که مدتی تمام در دانستنمی او.است کرده حسادت دلیار که کردمی فکر.نشست صورتش روی

 صدای با.دبو شده خیره ملحفه سفیدی به نشسته اشک به چشمانی با دلیار، کرد عوض را پانسمان و عفونی ضد

 در را ملحفه مصرانه اما؛  شودمی نزدیک تخت به که شنید را شاهرخ هایقدم پای صدای، در شدن بسته

 .فشرد دستانش

 ؟ قهره باهامون ما خانمی -

-... 

 ؟خانمی ردلیا -
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-... 

، دلیار اشک از پر صورت دیدن با.کشید بیرون را دلیار دستان در شده چروک ملحفه و نشست تخت یلبه شاهرخ

 باز دهان.گذردمی دلیار سر در چه بداند آنکه بدون خندیدمی دلیار حسادت به او.شد عصبانی خودش دست از

 آن.کرد گریستن به شروع بلند بلند و انداخت شاهرخ شآغو در را خودش ناگهانی دلیار که بزند حرفی تا کرد

 نبد و آمد خودش به سریع اما؛ ماند باز شاهرخ دستان ثانیه چند تا که بود داده انجام ناگهانی را کار این قدر

 .فشرد آغوش در را دلیار لرزان و نحیف

 .ببخش بانو -

 :گفت هق هق میان دلیار

؟ شدی زخمی نگفتی چرا؟ اومده سرت بالیی چه نگفتی بهم چرا...بدی یلیخ...نامردی خیلی...شعوریبی خیلی -

 ؟کردی پنهون ازم چرا؟ شدی زخمی چرا اصال

 گرفت را دلیار هایمشت دست یک با شاهرخ.بود شده دلیار کوچک و آرام هایمشت هدف شاهرخ ستبر یسینه

 .کردمی پاک را او هایاشک دیگر دست با و

 ...که نشده چیزی! رو تهااشک نبینم، هیس -

 .کنهمی اذیتم هم شوخیش حتی اصالً...تو...تو؟ چیه زخم این پس؟ نشده چیزی؟ نشده چیزی -

 خودش سمت به، بود کرده قهر کوچک هایبچه دختر مثل که را دلیار صورت و زد مهربانی لبخند شاهرخ

 .برگرداند

 .نداشتیما قهر خانومی -

 :گفت و دبرگردان را صورتش غم با دلیار
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 .رسیده آسیب بهت ببینم تونمنمی -

 :گفت محکمی لحن با و کرد اخمی شاهرخ

 ؟مفهومه، بریزی اشک یا باشی ناراحت من خاطر به دیگه نداری حق -

 زمان به را حقیقت کردن پیدا.است فیل حضرت کار شاهرخ مثل مردی زبان از کشیدن حرف که فهمید دلیار

 .رفت شاهرخ به ایمزهبا غره چشم.کرد موکول دیگری

 !درنیار بازی ارباب -

 :گفت جانب به حق و انداخت باال ابرویی.زد خیالیبی به هم شاهرخ

 ؟نیستم -

 :گفت عشق با و گذاشت شاهرخ سینه روی را سرش.زد لبخندی دلیار

 .منی احساس با و اخالق بد ارباب همیشه تو -

 .خندید آرام او از یتتبع به هم شاهرخ.کرد خندیدن به شروع زیر زیر و

 ...بود مشکالت حالل بهترین زمان.بود عذابشان باعث که چیزی هر از گذشتن.بود همین راه بهترین شاید

*** 

 !تریواش.گرفت دردم! دلیار آخ -

 :گفت جانب به حق و گرفت کمرش به را دستش دلیار

 سنگ و هکیس با اگه، کنه عوض رو پانسمانت اومدمی دخترِ اون، بودیم بیمارستان تو که پیش هفته یه تا چطور -

 ؟کنیمی ناز کنممی تمیزش آرومی این به دارم من حاال؟ گفتینمی هیچی زخمت جون به افتادمی پا
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 :داد ادامه حرص با و کرد غنچه را هایشلب

 ؟عالیجناب بارگاه به کنند اجالل نزول ناصری خانوم بزنم زنگ برم -

 نارک کوسن.کرد نگاه او به خشم از شده ریز چشمان با دلیار.داد سر بلندی یخنده و برد عقب را سرش شاهرخ

 صورتش به، بود خندیدن پی حواسش شاهرخ چون که کرد پرت شاهرخ سمت به حواسبی و برداشت را تخت

 .آورد در را آخش و خورد

 ؟ زدی! آخ -

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت دلیار

 .کردم ازشتنو و ناز پَ نه پری قول به -

 .کشید عمیقی نفس لبخند با و بست را چشمانش شاهرخ

 .میاد حسادت خوش بوی -

 :گفت حرص با و زد شاهرخ سینه به مشتی دلیار

 ویر، خوردی که چاقویی اون کنم فکر، دکتر سر یه بری باید هم شما.کنم حسادت عملی دماغ اون به عمراً من -

 .کنیمی احساس خیالی بوهای، گذاشته اثر هم بویاییت سیستم

، او کنار و داد دست از را تعادلش؛ کشید را دستش شاهرخ که شود بلند تخت روی از خواست حرف این دنبال به

 .افتاد، تخت روی

 :گفت و زد عقب را موهایش دلیار.گرفت قاب را باریکش کمر شاهرخ دستان

 .زدم بهم رو تعادلتون که ببخشید -
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 :گفت آرام، زدمی کنار، بود ریخته صورتش روی که را دلیار یاهس موهای که همانطور شاهرخ

 .میشه چی بعدش کنم تضمین تونمنمی، میشی برو دل تو و شیرین اینجوری وقتی -

 :گفت و نباخت را خودش اما شد سرخ دلیار

 .دور بندازم رو پانسمان این برم کن ولم؛ هستم برو دل تو من -

 !داره خرج! نچ -

 ؟ دمش بدهکارت هم چیز یه، بدی دستمزد بهم اینکه جای به جنابعالی شخصی پرستار شدم النا من! پررو -

 !اینه مدلم من -

، داشت ادامه همچنان شاهرخ دست از یافتن رهایی برای تالشش و بود تشنه شاهرخ خون به که حالی در دلیار

 :اورد در را شاهرخ ادای

 ! دیکتاتوریه خیلی مدلت خب! اینه مدلم من -

 .رسید گوش به سالن از پریچهر صدای لحظه همان در، خندید شاهرخ

 !پیشت بیارم رو عسل خواممی دلیار -

 :گفت و خندید حرف این شنیدن با شاهرخ

 ...قبلش وقت یه که کنهمی عمومی اعالم -

 شتانگ. کرد امتحان هم را شانسش آخرین دلیار. شد خیره دلیار به شیطنت با و گذاشت تمام نیمه را حرفش

 فرار بتواند او و شود خم پهلویش سمت به شاهرخ دست، شد باعث که کرد فرو شاهرخ پهلوی در را اشاشاره

 .پرید پایین و زد جست تخت روی از بگیرد را او بتواند شاهرخ اینکه از قبل و خندید شیطان. کند
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 !بذاری نم خصوص به بقیه دست رو خرج نخوای دیگه دفعه تا مجازاتت هم این -

 .داد تکیه تخت تاج به، اخم با شاهرخ

 ؟نیست بس دلیار -

 :گفت و زد لبخندی دلیار

؟ هافتاد هاییاتفاق چه که بشنوم پری زبون از باید من و گینمی هیچی من به. ارباب مونده اتتنبیه هنوز -

 ؟هان، امغریبه قدراین

 .شد بلند تخت روی از و دکر پوفی شاهرخ.کردمی بیان دلخوری با را آخر جمالت

 .بدونی خواستمنمی خودت برای فقط من که بگم بهت بار چند -

 .نیست منطقی اصالً دلیلت -

 .برگرداند خودش سمت به را او و گرفت را دلیار هایشانه شاهرخ

 .کنی باور خواینمی تو امّا؛ منطقیه -

 :گفت نشنود دلیار جوری لب زیر

 !هم تو میره کالهمون چین خبر پری این یا من آخرش -

 .گفت کرد کاری خوب اتفاقا -

 :گفت و انداخت باال ایشانه دلیار.آورد باال را سرش تعجب با شاهرخ

 !خب شنیدم -
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 :گفت مظلومیت با و داد تکان سری شاهرخ

 ؟کند عفو بانو کنیم چه ما حاال -

 .شد زده ذهنش دز ایجرقه ناگهان.گرفت خودش به متفکری ژست دلیار

 ؟ کنم مشورت مجازاتت درمورد عزیز بزرگمهر دکتر با برم چیه نظرت دونمنمی، اوم -

 به توجه بدون دلیار. نشست ابروان بین عمیقی اخم و شد منقبض فکش عضالت، ساسان اسم شنیدن با شاهرخ

 :داد ادامه شاهرخ برزخی یقیافه

 .کنند کمک بهم بتونند دشای.هستن ایوفهمیده مؤدب دکتر ایشون که هستی جریان در -

 ؟خورهمی مشورت و صالح درد به کنیمی فکر که هست مردک اون تو چی چی! بیخود -

 :گفت شیطان کشیدمی سرش روی را شالش که همانطور و کرد جمع را موهایش دلیار

 ...دکتره، صحبته خوش، پوشه خوش، داره خوبی و مردونه چهره اوم! چیزها خیلی -

 :گفت هابچه مثل شاهرخ

 ؟ من از بیشتر حتی -

 ؟تو بیشتر رو چی -

 ؟رو بودن تیپخوش و خوشکل -

 .کنیمی فکر چی خودت -

 .بهترم من مسلماً -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 779 

 :گفت و کشید عمیقی نفش، شاهرخ حرکت تالفی به دلیار

 همی آید ما اخموی یار غضب و خشم...همی آید حسادت خوش بوی -

 رارف به پا دلیار، برسد او به اینکه از قبل امّا؛ آمد سمتش به آرام رخشاه. کرد خندیدن به شروع و گفت را این

 :گفت خنده با و گذاشت

 ! خان شاهرخ شدیم مساوی حاال -

 .آمد در پریچهر یسینه به سینه و شد خارج اتاق از حرف این گفتن با

 ؟ کجا -

 :گفت و آورد باال را دستش درون نایلکس

 .ردو بندازم رو هااین میخوام -

 ؟چی عسل پس -

 .کردمی نگاه او به درشتش چشمان با که انداخت عسل به نگاهی دلیار

 .میام هم من شاهرخ پیش ببرش. بشه مریض وقت یه ترسممی؛ کثیفه دستم -

 .باشه -

 را شتوجه تماسی صدای که بود نیامده پایین بیشتر پله چند هنوز. رفت پایین هاپله از و شد جدا پریچهر از

 .کرد جلب

 ؟آوردیش؟ شد چی؟ الو -

-... 
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 .کوچه سر میام االن من نه -

-... 

 .فعالً باشه -

 اطراف به شتاب با کیمیا.نگیرد قرار کیمیا نگاه تیررس در تا رفت باال را آمده پایین پله چند همان آهستگی به

. شد خارج رتعما از و کرد حرکت خروجی درب طرف به، نیست سالن در کسی شد مطمئن وقتی و نگریست

 به و مدآ پایین را هاپله شتاب با، صدایی ترینکوچک بدون. داشت کیمیا حرکت این به نسبت بدی حس دلیار

 درون نایلون یکیسه به نگاهی.رفت اصلی در طرف به او که دید و کشید سرک در الی از.رفت کیمیا دنبال

 ضورح دلیل، توانستمی هازباله این انداختن یرونب بهانه به، دیدمی را او هم کیمیا اگر حتی.انداخت دستش

 .کند توجیه را باغ در موقعشبی

 با یوقت و دوید باغ در سمت به سرعت با، نیست باغ در کیمیا که فهمید. شد خارج عمارت از سریع فکر این با

 شدنمی دقت آمدش و رفت به که کسی تنها.است شده خارج عمارت از کیمیا که دانست، شد مواجه آن بودن باز

 کیمیا رفتمی بیرون کشیدمی عشقش که ساعت هر و آمدمی خواستمی دلش موقع هر که کسی تنها. بود کیمیا

 .بود

 چیز نه شدمی دیده کیمیا از اثری نه امّا؛ گذراند نظر از را وکوچه برد بیرون در الی از را سرش

 :غرید لب زیر و کشید هم در را هایشاخم...دیگری

 خط پشت که کسی اون؟ زدمی حرف داشت کی با؟ بره خواستمی کجا یعنی. شد ناپدید جن عین یهو چه -

 ؟ بود آورده براش چی، زد حرف باهاش

 روییروبه آپارتمان به را نگاهش و کشید صورتش به دستی، رفتمی رژه ذهنش در که هاییسوال از خسته

 ییهاوآمد رفت تمامی و عمارت و شدند مستقر خانه این بقاتط از یکی در پلیس تعدادی که دانستمی. دوخت
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 یلمف که بخوام سپهر از اگه:» گفت خود با.شد زده ذهنش در ایجرقه ناگهان. کنندمی کنترل را شودمی آن به که

 به بتنس خوبی حس من. رفته کجا کیمیا فهمید بشه شاید، بده نشون بهم رو کوچه داخل یبسته مدار دوربین

 .«ندارم میاکی

 را در سرعت به. کرد جلب را توجهش ماشینی آف تِیک صدای دفعه یک که گذاشت هم روی آهستگی به را در

 ریدیگ چیز، شد ناپدید کوچه خم در و پیچید سرعت به که شش و دویست رنگ مشکی یبدنه جز اما؛ کرد باز

 .ندید

 .کنند ترک را آنجا تا دندبو دلیار شدن داخل منتظر خودرو سرنشینان گفتمی احساسش

 .وحدانی کیمیا خانم میارم در کارت از سر خودم -

 .رفت عمارت سمت به مشوش افکاری با و گفت را این

 ؟کنی اشونتجزیه جوش خود صورت به خودت رفتی یا دور بریزی رو هاآشغال اون رفتی؟ موندی کجا تو دختر -

 و باز جز امّا؛ بزند حرفی تا کرد باز دهان.بود شده خیره او هب که دوخت چشم پریچهر به و آورد باال را سرش

 دلیار فکر در غرق چهره به نگاهی پریچهر. نشد خارج گلویش از صدایی، هایشلب یفایدهبی شدن بسته

 :گفت و گرفت قرار رویشروبه.کرد

 ؟خوبه که حالت دلیار -

 :گفت و کشید اشپیشانی به دستی دلیار

 ؟ چطور خوبم...آره...آ -

 و ردب باال را ابرویش تای یک، بود دلیار دستان در هنوز که نایلون دیدن با و کرد برانداز را او مشکوک پریچهر

 :گفت
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 ؟نه مگه دور بریزی رو پانسمان بودی رفته -

 ؟ چطور آره -

 :گفت و گرفت باال را دلیار دست

 ؟ دستت تو چیه هااین پس -

 مشکوک نگاه زیر از کرد سعی.ماند ثابت نایلون روی اشزده بهت نگاه و وردآ باال را نگاهش گیجی با دلیار

 .کند فرار پریچهر

، پروند سرم از هوش عید نزدیک هوای و آب بیرون رفتم، بیرون یزباله سطل تو بندازمش برم خواستم اوم -

 .بیرون اومدم کاری چه برای رفت یادم

 هرپریچ مدت این تمام در.برگشت دوباره و انداخت زباله سطل در را نایلون. رفت بیرون عجله با و گفت را این

 .کردمی نگاه او به موشکافانه

 ؟کنیمی نگاه هابازپرس عین چرا؟ پری چیه -

 ؟ چیه واسه اتدستپاچگی و گیجی این. بگو خودت واهلل دونمنمی -

 :گفت رفتمی اتاقشان طرف به که طور همان و زد پس را پریچهر دلیار

 .پری داشته برت خیاالت -

 :گفت و زد بدجنسی لبخند قضیه دادن فیصله برای

 .برانگیخته رو پلیسیت شم! کرده اثر تو در یار کمال هم شاید یا -

 .رفت اتاقشان طرف به پری هایغرغر به توجه بدون و گفت را این
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*** 

 «روزبعد3»

 موهایش روی حواسبی را برس و بود خیره اینقطه به او امّا؛ شد خیره دلیار به اشمطالعه عینک باالی از

 .کشیدمی

 هاصاع خیالبی. شد بلند میزش پشت از و بست را کتاب. بود دیده فکر در غرق را او اوقات بیشتر، روز 3 این طی

 .کرد نگاه او به آیینه داخل از و گرفت را دلیار هایشانه.رساند دلیار به را خودش لنگان لنگ و شد

 ؟ کرده مشغول اینقدر رو ما عیال کرف چی -

 :گفت و آمد بیرون خیال و فکر از دلیار، شاهرخ صدای با

 ؟ شاهرخ گفتی چیزی -

 :گفت کشیدمی دلیار سیاه موهای روی را آن دقت با که همانطور و گرفت دلیار دستان از را برس شاهرخ

 ؟کرده مشغول رو فکرت چی گممی دارم -

 .فرستاد بیرون را مشبازد و کشید عمیقی نفس

 .هیچی -

 :گفت و کرد باز لب مجددا شاهرخ اینکه تا شد سپری سکوت در ثانیه چند

 تو قدراین هیچی به فکر با روزه 3 تو که نکرد مشغول رو ذهنم قدراین ولی؛ کردم فکر هیچی به هم من -

 .خودتی
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 اشتد اطمینان حاال که بود دیده کیمیا از نقیض و ضد رفتارهای روز سه این در قدر آن.کشید عمیقی نفس دلیار

 بابت هک نگرانی دیگر طرف از.کند ثابت را حرفش تا نداشت مدرکی افسوس اما.است کاسه نیم زیر ایکاسه که

 او به لحظه هر بود دیده هایشخواب در که هشداری. کند فکر درست نتواند شدمی باعث، داشت شوهرش پدر

 .زد صدا را شاهرخ و آورد باال را گمشسردر نگاه. شدمی ترنزدیک

 ؟شاهرخ -

 ؟بانو جانم -

 :پرسید و زد دریا به دل اما؛ بود مردد حرفش گفتن در

 ؟دارید اعتماد کیمیا به چقدر اوم -

 ؟چی -

 ؟بیاد و بره خواست دلش موقع هر ذاریدمی که دارید اعتماد کیمیا به چقدر میگم -

 .کشید هم در را هایشاخم شاهرخ

 .دلیار بگو واضح رو منظورت -

 .دارم شک کیمیا به من -

 ؟ چرا؟ چی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس دلیار

 356 هی که دیدم پیش روز چند خودم.میاد یواشکی، بیرون میره یواشکی.اعصابمه رو روزش چند این هایرفتار -

 .شد سوارش کیمیا که دیدم هم دیروز. بود کوچه تو مشکی
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 دلیار هایقراریبی. برگرداند خودش طرف به را او و گرفت را دلیار هایشانه. گذاشت کنار را برس شاهرخ

 .بود معنیبی برایش

 ؟ مشکوکه کجاش بشه 356 ماشین یه سوار کیمیا اینکه عزیزم -

 :داد ادامه و گفت ایکشیده اهه حرص با دلیار

 تو. اشنب مشکوک هم شونزندگی افراد تریننزدیک به حتی باید هاپلیس؟ چی یعنی، پلیسی مثالً تو شاهرخ -

 ؟ریلکسی قدراین چرا

 همان اب دلیار دید وقتی. گشت صورتش در مزاح یا شوخی از اثری دنبال و انداخت دلیار به ایمزه با نگاه شاهرخ

 اگهانین موضع تغییر به واج و هاج دلیار. شد تبدیل بلندی خنده به صورتش روی لبخند، شده خیره او به جدیت

 .دانستنمی را او موقعبی یخنده این دلیل حتی.بود شده خیره شاهرخ

 ؟خندیمی داری چی به شاهرخ؟ شاهرخ -

 ؟پلیسم من گفتی تو...گفتی تو...تو -

 :گرفت بیشتری شدت اشخنده

 ؟ پلیسم من کردی فکر واقعاً تو -

 .بود شده خیره او به شدمی تربزرگ ذهنش در لحظه هر که سوالی عالمت و تعجب با دلیار

 ؟ هستی چی پس نیستی پلیس اگه -

 !ام تو شوهر دیگه معلومه خب -

 :گفت و کرد ریزی اخم دلیار
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 .شاهرخ باش جدی -

 .نشست دلیار رویروبه سینه به دست و خورد را اشخنده سختی به شاهرخ

 ؟پلیسم من که رسیدی مهم کشف این به کجا از مارپل خانوم خب -

 رد شاهرخ و سپهر هایصحبت و ایستاده گوش فال که روز آن قضیه مورد در توانستنمی. شد تپاچهدس دلیار

 تناراح و آمدنمی خوشش او کار این از شاهرخ مسلماً. بزند حرفی، بود شنیده را...و سیمرغ و سیاه اهریمن مورد

 .شدمی

 خودم واسه خدا رو بشه باز موقعبی که دهنی به لعنت:» گفت دل در.گشت خود نجات برای راهی دنبال به

 «؟کردی خراب بپرسی خواستیمی که هم حاال، نپرسیدی که تو بگو آخه! ساخته

 :گفت اشخرابکاری کردن درست برای و فرستاد بیرون را نفسش

 و شکست اتاق پنجره که وقتی. گنمی بهت رو چیز همه هم هااون. هستی هاپلیس با اشهمه تو خب...خب -

 ...افتاد اتفاق اون

 :داد ادامه و کشید آهی تلخ اتفاقات یادآوری با

 .پلیسی کردم فکر من -

 :گفت و زد لبخندی شاهرخ

 !چیه آقاشون شغل دونهنمی حتی که دارم باحالی خانوم عجب -

 هب راجع هم همین واسه ترسیدممی ازت قبالً، پلیسی کهاین فکر با اشهمه من. دیگه نکن اذیت شاهرخ اِ -

 یه یمنتونست حتی افتاده وارنگ و رنگ اتفاقات بس از ماشااهلل که عقدمون از بعد. پرسیدمنمی چیزی شغلت

 .کنم فکر تو شغل مقوله به بخوام اینکه به برسه چه بکشیم حسابی و درست نفس
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 :گفت خنده با شاهرخ

 .بگه رو یکی این رفته یادش و داده ناقص اطالعات پری باالخره عجب چه -

 ؟شاهرخ -

 :گفت و نشست صاف شاهرخ، دلیار توبیخگر لحن با

 ؟گیمی زور داری اشهمه؟ شده برعکس تو و من جای جدیداً کردی دقت -

 .کرد اشاره شاهرخ پای به و زد نمایی دندان لبخند دلیار

 ؟چیه شغلت ببینم بگو، نشو منحرف اصلی بحث از هم حاال. رسهمی زورم فعالً -

 !کاره هیچ و کاره و همه -

 ؟چی یعنی -

 یرمبگ مرخصی ترم یه شدم مجبور وقت چند این که هستم معماری دکترای دانشجوی بنده حاضر حال در خب -

 هم اون هک بزنیم شرکت یه هامدوست از یکی با، گرفتم رو دکترام مدرک اینکه از بعد قراره البته. دانشگاه نرم و

 .دیگه سال چند تا کو

 ؟ بیکاری دانشجوی یه اًرسم االن یعنی -

 و بافی فرش کارخونه یه، بیاد سرش بال این اینکه از قبل بابا؟ بیکار گفتی کی به! شیطون وروجک آی آی آی -

 !منه عهده به هااون یاداره وظیفه االن.داشت بافت دست فرش کارگاه تا چند

 میقیع نفس، ترسانده را خودش ته و سربی افکار با مدت این تمام و نیست پلیس شاهرخ اینکه فکر با دلیار

 :گفت و کشید
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 !فرش تاجر! جونی ارباب! خان شاهرخ! به به -

 .خندیدند و انداختند هم به نگاهی هردو

*** 

 !میارم در کارت از سر باالخره امروز -

 عقیبت رد کسی اینکه احساس با کیمیا.کرد حرکت به شروع کیمیا سر پشت پاورچین چین پاور و گفت را این

 را نفسش، نیست کسی دید وقتی کیمیا. شد پنهان ستون پشت فوراً دلیار امّا؛ برگشت عقب به سرعت به اوست

 .بود گرفته بینذره زیر را او حد از بیش روزها این دلیار. رفت باال هاپله از و فرستاد بیرون محکم

. کند عبور لهپ پاگرد از کیمیا تا ماند منتظر دلیار .رفت باال غربی ضلع هایپله از همیشه مثل داروها سینی با کیمیا

 قاتا در شدن بسته صدای. داد ادامه خودش راه به و آمد بیرون ستون پشت از آرامی به، پا صدای شدن قطع با

 اتاق رد پشت زنان نفس. رفت باال یکی تا دو را هاپله باقی و کرد تند پا. رسید گوشش به خوبی به خان اردالن

 .برسد کیمیا گوش به عمیقش هاینفس صدای مبادا تا گرفت دهانش جلوی را دستش. رسید اردالن

 اقات در به را گوشش، صدا شنیدن با دلیار. شد شنیده اتاق داخل از موبایل زنگ ضعیف صدای حین همین در

 .بشنود را گیرنده تماس فرد و کیمیا بین مکالمات کرد سعی و چسباند

 ؟میگی چی الو -

-... 

 .نیست کن ول نه -

-... 

 .راحت خیالت نترس آره -
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-... 

 :گفت خباثت با و داد سر آرامی یخنده کیمیا

 !چیزه همه مسئول خودش شاهرخ؟ بفهمن خوانمی کجا از -

-... 

 .ستبچه دختر یه فقط اون -

-... 

 .کنه ثابت تونهنمی -

-... 

 .فعالً اکی -

، شده وارد آن به که جدیدی اطالعات هجوم از دلیار مغز. دادمی تماس قطع از نشان شد فرما حکم که سکوتی

 محکم را در. رفت خود قبلی اتاق طرف به و کرد ترک را غربی ضلع سرعت با و رفت عقب عقب. بود کرده داغ

 :کرد زدن حرف به شروع خودش با. داد تکیه آن به و بست

 .شدم مطمئن االن. مطمئنم؛ ارهد اینقشه یه کیمیا؟ دلیار بود تو با حق دیدی؟ دیدی -

 :داد ادامه همانطور و رفت تحریرش میز طرف به

 !خوردی کجا از نفهمی هم خودت که کنممی رو رو دستت همچین؟ هان بفهمن خوانمی کجا از -

 .انداخت آیینه به نگاهی حرص با و کرد اخمی کیمیا حرف آوری یاد با

 .پَرِت تو زنیمی جوری چه بچه دختر نای ببین کن صبر؟ بچه دختر گفتی من به -
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 .«چیزه همه مسئول خودش شاهرخ:»  شد اکو ذهنش در کیمیا صدای ناگهان

 با. کند باز را آن توانستنمی راحتی به که بود پیچیده هم در کالف شبیه ماجرا این. زد چرخ خودش دور کالفه

 شاهرخ یعنی؟ مسئوله شاهرخ گفت که دبو چی منظورش؟ داره ماجرا به ربطی چه شاهرخ آخه:» گفت خود

 ...« اردالن بابا به خوادمی

 شب سیاه آسمان به خیره و رفت اتاقش پنجره طرف به. گرفت را وجودش تمام ترس خان اردالن آوری یاد با

 :گفت

 قعیاو یچهره که کنم ثابت شاهرخ به تا کنم پیدا راهی یه کن کمکم.کن محافظت اردالن بابا از خودت خدایا -

 نگران رو من، کنهنمی قبول رو هامحرف وقتی ولی؛ نیست ماجرا این تو شاهرخ میگه دلم! چیه کیمیا

 خراب رو کیمیا حسادت روی از دارم کنهمی فکر. کنهنمی قبول رو حرفم میگم چی هر دیدی که خودت.کنهمی

 .کن کمکم خدایا.بشه دیر خیلی ترسممی. کنممی

 غرق قدر آن و داد تکیه سرد شیشه به را سرش. نشست زمین روی و خورد سر تراس در کنار حرف این این با

 .رفت فرو عمیقی خواب به موقع چه نفهمید که شد خیال و فکر در

 *** 

 !بده گوش حرفم به دقیقه یه خدا رو تو؟ شاهرخ -

 ! شد آبروریزی چه که دیدی؟نیستی متوجه چرا! دیگه کن بس دلیار -

 .نیست خوبی آدم کیمیا خدا به. بشی متوجه خواینمی که تویی این -

 .شد خیره او به اخم با و برگشت دلیار طرف بر، رفتمی میزش طرف به که همانطور شاهرخ
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 اون به گفتی. برهمی خودش با رو اون و دنبالش میاد مشکی 356 پژو یه، بار یه روز 3هرسه کیمیا گفتی بهم -

 ؟نه مگه، رفتیم هم با.ردمک گوش حرفت به. مشکوکی ماشین

 :گفت، بود خورده کیمیا از که رکبی آوری یاد با و کرد ریزی اخم دلیار

 ! چرا -

 ؟دیدی چی بگو خودت خب -

 ...کشید پر، بود افتاده که اتفاقاتی و گذشته ساعت یک به دلیار فکر، حرف این با

*** 

 «قبل ساعت یک»

 !دیگه بیا شاهرخ -

 !گچه تو زانو تا پام یه بینیمی کنی نگاه. نیستم پا تیز غزال بنده خانوم -

 :گفت و برگشت طرفش به حوصلهبی دلیار

 !هامیره در دستتمون از برسیم دیر اگه شاهرخ -

 :گفت کالفه و کرد پوفی شاهرخ

 !برسی کجا به خوایمی بازیت مارپل این با آخرش ببینم برو -

 ؟شاهرخ اِ -

 .کنممی صبر! چشم چشم -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر Ava Banoo |(  اول جلد) عشق اسارت رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 792 

 نگاه را طرف آن و طرف این و بود ایستاده کوچه ابتدای که کیمیا دیدن با.شدند خارج باغ در از آرامی به دو هر

 .کشید هم در را هایشاخم، کردمی

 .کنممی حسادت دارم بگو هی حاال! ارباب بفرما -

 به و پیمودیم را کوچه عرض مدام کیمیا.ببیند را کیمیا بهتر بتواند فاصله این از تا کرد باریک را چشمانش شاهرخ

 اصلهبالف شاهرخ و دلیار. شود متوجه را شاهرخ و دلیار حضور نتواند که بود قدری آن فاصله.کردمی نگاه طرفین

 هایونیر که آپارتمانش هایپنجره از یکی به نگاهی شاهرخ. شدند پنهان همسایه رنگ سفید پرشیای پشت

 .داد تکان افسوس نشانه به را شسر و انداخت، بودند مستقر آن در پلیس

 ؟ خوریمی تاسف چرا؟ شاهرخ چیه -

 !کنهمی بازی موشک قایم زنش با کوچه تو داره گنده مرد میگن خودشون با بیننمی هابچه االن -

 .کرد خندیدن به شروع ریز ریز دلیار

 ...وگرنه!باشه درست حرفات کن دعا! بخند! خانوم دلیار بخند -

 ؟چی وگرنه -

 ...وقت اون -

 .کرد اشاره دیگرش دست با و گذاشت شاهرخ لبان روی را انگشتش، ماشین شدن پیدا با دلیار

 .اومدش! کن نگاه رو جا اون! هیس -

 از بعد و رفت راننده کمک درب سمت به کیمیا.کرد دنبال را دلیار انگشت مسیر و گرفت آرام شاهرخ، حرف این با

 از هثانی از کسری در که رنگ سیاه ماشین به درهم هاییاخم با شاهرخ.شد سوار و دکر باز را در، هاییحرف تبادل

 :گفت و برگشت شاهرخ سمت به پیروزی لبخند با دلیار.کردمی نگاه، شد محو چشمانش جلوی
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 .کنیم صبر باید! میشه پیداش دوباره بعد ربع یه، بره که االن؟گفتم راست دیدی

 :فتگ لب زیر عمیقی اخم با شاهرخ

 .کنیممی صبر

 یرتغی را خود مخفیگاه شاهرخ و دلیار مدت این در.شد سپری دلیار پیروزی حس و شاهرخ کالفگی با دقیقه00

 دایابت به قسمت این. بودند شده پنهان داشت قرار کوچه ایحاشیه یباغچه در که تنومندی درخت پشت و داده

 گوش به دور از ماشین صدای، وقت اتالف دقیقه جپن از بعد. داشت بهتری دید و بود ترنزدیک کوچه

 جانهی از دلیار قلب. شدند پنهان درخت پشت دو هر و کشید خود طرف به را دلیار، صدا شنیدن با شاهرخ.رسید

 .کوبیدمی واردیوانه

 سیررب با کیمیا.شدند خیره آن به و آوردند بیرون درخت پشت از را سرشان آرامی به دو هر، ماشین رسیدن با

 قبع به، حرفی گفتن بعد هم راننده.رفت راننده درب طر به و زد دور را آن.شد پیاده ماشین از احتیاط با اطرافش

 و رفتگ را کیسه هم کیمیا.گرفت کیمیا طرف به و برداشت عقب صندلی از را رنگی مشکی نایلون و برگشت

 خیره پژو راننده و کیمیا به اخم با شاهرخ. آمد رد شاهرخ و دلیار سینه به سینه شود کوچه وارد خواست که همین

 مه جوانی پسر که هم راننده. شد خیره او به ترس با و پرید رخسارش از رنگ شاهرخ دیدن با کیمیا.بود شده

 تمسخر به و زد پوزخندی دلیار. شد خیره شاهرخ به و کرد باز را ماشین در عجله با، بود شاهرخ سال و سن

 :شکست را سکوت که بود شاهرخ.انداخت نگاهی را کیمیا سرتاپای

 ؟ نیست من یخونه تو شما کاری شیفت شب تا صبح از امروز مگه؛ خانم کیمیا خب -

 :داد جواب لرز و ترس با کیمیا

 ...بله..بـ -

 ؟ نبینه رو شما کسی بودید مراقب قدراین چرا؟ دارید کارچی جااین االن بپرسم تونممی پس -
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 :گفت پسر به خطاب خشم با شاهرخ ناگهان که انداخت پایین ار سرش کیمیا

 ؟ دارید ایشون با نسبتی چه شما و -

 :گفت و شد قدم پیش کیمیا که بزند حرفی تا کرد باز دهان پسر

 .میدم توضیح کیاراد جناب -

 !انتظامی مأمور حضور در البته! حتماً بله -

 ؟آخه چی واسه؟ خان شاهرخ چی یعنی....یعـ -

 ...کنممی عرض خدمتت االن -

 و اناهم نایلون در کردن باز اما؛ کرد باز را درش.کشید کیمیا دست از را رنگ مشکی نایلون و گفت را این دلیار

 آن به و آورد بیرون بود گرم هم هنوز که را استیل غذای ظرف تعجب با دلیار! همانا هاآن دوی هر شدن شوکه

 .شد خیره

 ...این...این...شاهرخ -

 .شد کشیده سمتش به هاآن دوی هر نگاه کیمیا بغض از پر لحن با

 ...ایشون...ایشون...نمیشه تکرار دیگه...خان شاهرخ خواممی معذرت...من -

 :گفت و گرفت پسر طرف به را دستش

 ...شده گذاشته هامونخانواده بین اصلی هایمدار قرارو که نیست وقت خیلی...نامزدمه سیامک -

 :گفت دلیار چشمان در خیره و داد قورت ار بغضش
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 بهش من. کردن درست سوپ برام مادرشون که کرد اصرار بهم زد زنگ. بودم خورده سرما کم یه من امروز -

 ...نکردن قبول ولی بشم خارج عمارت از امروز تونمنمی گفتم

 :داد مهادا بیشتری آرامش با، دید را شاهرخ پشیمان یچهره وقتی و کشید عمیقی نفس

 ...عذرم من...خان شاهرخ امشرمنده خدا به.بشید عصبانی و ببینید رو من شما که ترسیدممی همین از اشهمه -

 :گفت و آورد باال سکوت نشانه به را دستش شاهرخ

 .داخل ببرید تشریف تونیدمی شما، وحدانی خانوم بپذیرید رو من عذر امیدوارم -

 :داد ادامه دلیار به خطاب بیشتری خشم با

 ...وحدانی خانوم به بده رو ظرف اون -

 ...شاهرخ اما -

 .گفتم که همین -

 خواهی عذر هم او از تا رفت سیامک طرف به شاهرخ حین همین در.گرفت کیمیا طرف به را ظرف ناراضی دلیار

 :گفت آرام و زد دلیار به پوزخندی. کرد استفاده شاهرخ غفلت این از کیمیا.کند

 .نذار من دم ویر رو پات -

 :گفت و زد خشمگینی پوزخند. بوده نقشه هااین تمام که دانستمی دلیار

 بکشی ما زندگی از رو پات کن سعی تو ضمن در.نذارم روش رو پام من تا کن مشخص رو دُمِت یمحدوده تو -

 ! بگیری باال رو سرت نتونی که اندازممی پایین جوری رو رسواییت تشت وگرنه، بیرون
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 خشاهر. گرفت خودش به ناراحتی یچهره فوراً کیمیا. برگشت هاان طرف به و کرد خداحافظی سیامک با هرخشا

 :گفت آرامی لحن با

 .داخل برید شما -

 دلیار از غیر که زد دلیار به ایتنه شدن رد حین در.رفت عمارت سمت به و کرد پاک را تمساحش اشک کیمیا

 ...شد مواجه شاهرخ یشده کبود و خشمگین قیافه با و برگشت عقب به.نشد او منظور متوجه کسی

*** 

 ؟بره آبرومون دوباره داری احتیاج یا؟ اومد یادت شاهکارت؟ خانم شد چی -

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم. کرد سقوط حال زمان به پیش ساعت یک از دلیار خیال حرف این با

 .هستم حرفم سر هم هنوز من -

 :گفت بلندی نسبتاً صدای با و زد میز روی شتیم کالفه شاهرخ

 پرستار یه فقط اون. کنی حسادت بخوای اون به کردمنمی فکر؟ بده کیمیا بگی خوایمی هی چرا آخه دِ -

 !همین ستساده

 خشم اب و داد فرو سختی به را بغضش. بزند داد سرش کیمیا خاطر به شاهرخ که نداشت توقع. کرد بغض دلیار

 :گفت

 .دشمی خوب خیلی، کردیمی اعتماد ذره یه من به، ساختی پاکی و اعتماد یالهه، کیمیا اون از که ذره یه هاگ -

 :گفت تریآرام لحن با. است رفته تند که دانستمی.کشید موهایش در دستی شاهرخ
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، خب! کنار هب هم این اصال. بود نامزدش بدبخت اون. دیدم رفتیم؟ داره کفشش به ریگی کیمیا نمیگی مگه -

 مینه به پلیس کردی فکر، کنم باور رو حرفت هم من فرض بر اصال. کنم باور رو هاتحرف تا بده نشونم مدرک

 به، داره حقیقت هاتحرف که نشه ثابت اگه هم بعدش! خوانمی مدرک هااون؟ کنهمی باور رو هاتحرف راحتی

 !بفهم! دلیار مبفه! کنه شکایت ازت تونهمی حیثیت اعاده و تهمت جرم

 هم یرو محکم را هایشچشم شاهرخ بلند صدای از ناخواسته دلیار. گفت بلند صدای با دیگر بار را آخر "بفهم "

 اب، شود خارج مشترکشان اتاق از تا کردمی شاهرخ به پشت که طور همان و برداشت عقب به قدمی. داد فشار

 :گفت بغض از پر ولی محکم صدای

 رب کمکی هیچ کس هیچ دست از و گذشته کار از کار که نباشه وقتی، بفهمی رو حقیقت که وزر اون امیدوارم -

 .نیاد

 را آن در و شد خارج اتاق از، آمدمی او طرف به و بود شده بلند سختی به که شاهرخ به توجه بدون و گفت را این

 .داد فشار هم ویر محکم را چشمانش.شد خیره شده بسته در به غم و خشم با شاهرخ.بست محکم

 هبچ این از دست شده که هم خدا خاطر به؟ کنم عمل میلم خالف بر بشم مجبور که کنیمی کاری چرا دلیار -

 ...بردار مسخره حسادت و بازی

*** 

 .کرد ایستادن به وادار را او و کشید را پریچهر دست دیگر بار

 ؟بگم بار چند...دلیار نه -

 !بار یه فقط خدا رو تو پری -

 ...نه -
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 :گفت مظلومیت با و کرد پریچهر راه سد را خودش

 .بگیرم قرض میخوام دقیقه چند برای رو گوشیت فقط من؛ کنممی خواهش -

 !شوهرته که اون؟ گیرینمی رو شاهرخ گوشی چرا خب -

 :گفت و کرد رها حرص با را پریچهر دست.شد عصبانی دلیار

 .ندی که خواممی! درک به -

 او به که را اردلی دست.فهمیدنمی را دلیار بدخلقی و عصبانیت دلیل.کردمی نگاه او به شده گرد انیچشم با پریچهر

 :گفت مهربانی با و گرفت محکم داشت را او از شدن دور قصد و بود کرده پشت

 .برسه امپسرخاله داد به خدا اخالقی بد و عنق چقدر -

 :گفت حرص با لب زیر دلیار

 .برسه دادش به زود خدا امیدوارم -

 :گفت گیجی با پریچهر

 .نشنیدم گفتی چی -

 ؟نه یا میدی رو گوشیت شد چی.نبود مهم بیخیال -

 .گرفت دلیار طرف به را همراهش پریچهرتلفن

 !هانکنی خرابش باشه یادت فقط؛ خانم بفرما -

 :گفت و زد اینیمه و نصف لبخند دلیار
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 !کنمنمی پاک رو سپهر آقا یشماره و هاپیام بیارم سرش که بالیی هر نترس -

 .کشید بنفشی جیغ پریچهر

 !کنی چک رو من باکس این کنیمی غلط -

 .آورد در دلیار برای زبانی و زد صورت پنهای به لبخندی موضوعی یادآوری با

 !تونینمی، داره رمز اشونهمه هامعکس و هامپیام...نبود یادم -

 .داد تکان فتاس روی از سری و زد لبخندی دلیار

 ؟کنیمی بازی SMS مملکت پلیس با شینیمی واقعا یعنی -

 .میشیم آشنا هم با داریم خب -

 :گفت رفتمی اتاق طرف به که همانطور دلیار

 سالن ینهم کف هایسنگ. پلیسه آقا با داشتم فیزیکی سالمتی چاق البد بودم من! نشدید آشنا اصال که نه -

 .زدید جرقه چخماق سنگ عین، خوردید هم به چجوری بدن شهادت، بیان زبون به باید

 را هایشقدم سرعت، دویدمی سمتش به که پریچهر جیغ صدای با و کرد آرامی یخنده گذشته اتفاق یادآوری با

 .کرد قفل را در و انداخت اتاق در را خودش و کرد بیشتر

 .بگیر رو جوابت رخ به رخ بیرون بیا مردی -

 .میدم رو جوابت در پشت همین و نامردم -

 :گفت و زد در به دیگری مشت آن دنبال به و خندید پریچهر

 !منه واسه فقط فیزیکی سالمتی چاق! دزدیمی رو من اصطالحات باشه آخرت بار -
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 .داد را او جواب، رفتمی ور پریچهر گوشی با که طور همان دلیار

 ؟ چیه گوشیت رمز حاال! تحفه بابا باشه -

 .نمیگم کنین باز تا -

 باز با که ودب اتفاقاتی ترمهم خیلی، داشت همراه تلفن این به که نیازی. شد تسلیم و کشید پوفی ناچار به دلیار

 فیفیخ جیغ شد باعث که گرفت دلیار بازوی از نیشگونی، در شدن باز با پریچهر. آمدمی سرش به اتاق در شدن

 .بکشد

 ؟ ام تو سن هم من مگه! کنه وخیش ترشبزرگ با که کسی مجازات هم این -

 !االن میشه کبود پری بپوکی -

 :گفت خنده با و کرد باز را موبایلش قفل پریچهر

 .میشه خوب فوری کنهمی بوسش آقاتون؛ نداره عیب -

 اسفت نشانه به سری دلیار. شد سرازیر هاپله از فشنگ مثل و گذاشت دلیار دست کف را موبایل و گفت را این

 لموبای یصفحه به نگاهی. کرد قفل را در، نشود مزاحم موقعبی کسی اینکه برای و شد اتاقش وارد.داد تکان

 :گفت و انداخت

 .داره رو سپهر یشماره پری شدم مطمئن که بود این داشت که حُسنی تنها بازی مسخره همه این -

 سپهر اسم الدنب به، پریچهر هایکانتکت باالی بلند لیست بین و کرد باز را مخاطبین یپنجره حرف این گفتن با

 ادی از را چیز همه ناگهان اما؛ انداخت نگاهی اسم به تعجب با ثانیه چند. کرد توقف اسمی روی ناگهان. گشت

 .کرد خندیدن به شروع و انداخت تخت روی را خودش.برد

 !سپهر بیچاره؟ اسم شد هم "هلمز شرلوک عشقم".پری نشه سرت تو خاک -
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 که تداش تردید. گذاشت تماس برقراری روی را انگشتش، شد تمام اشخنده آنکه از بعد و کشید یعمیق نفس

 شیگو در سپهر شاد صدای بوق چند از بعد.کرد وصل را تماس و زد دریا به دل آخر در ولی؛ نه یا بگوید سپهر به

 :پیچید

 ؟ خانومی جانم -

 :گفت عمولیم صدای با و کرد کنترل را اشخنده سختی به دلیار

 .دلیارم؛ سپهر آقا الو -

 دهانش جلوی را دستش شد باعث، رسیدمی دلیار گوش به تلفن پشت از که سپهر مداوم هایسرفه صدای

 :گفت جدیت با و کرد صاف را صدایش سپهر، ثانیه چند از بعد. کند خندیدن به شروع صدابی و بگیرد

 ؟ کنهمی کارچی شما دست خانم پریچهر ممنظور یعنی...پری گوشی؟ خانم دلیار شمایید -

 :داد ادامه و شد نگران صدایش ناگهان

 ؟ آره؟ افتاده اتفاقی خانم پریچهر واسه نکنه -

 :گفت، بود نشسته اشچهره روی که لبخندی با و انداخت تخت روی را خودش دلیار

 ؟کنم صحبت دیدمی اجازه، سرگرد جناب خیر -

 .شد بلند سپهر شرمنده صدای

 .بفرمایید خواممی عذر...دارید اختیار بله...بله -

 :گفت آرامی صدای با و نشست تخت روی.شد جدی دلیار

 !نفهمه چیزی هم شاهرخ کنممی خواهش.ببینمتون باید -
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 ؟چرا -

 .شد ملتمس دلیار لحن

 اهرخش به قاتمال این از چیزی میدم قسمتون زندگیتون شخص عزیزترین جون به، خدا به رو شما سپهر آقا -

 .کنممی خواهش، نگید

 :گفت جدیت با سپهر

 .ببینید رو من پنهونی خوایدمی چی واسه بدونم باید من -

 :گفت و کرد جاجابه دستش در را موبایل دلیار

 .کنهمی منصرف رو شما اون، بگید شاهرخ به اگه مطمئنم ولی؛ مهمیه مسئله -

 :گفت و شد داربغض لحنش

 !ازتون کنممی خواهش! اردالن بابا خاطر به -

 :گفت و کرد تیز را هایشگوش خان اردالن نام بردن با سپهر

 ؟شده چی؟ چی خان اردالن -

 .بشه دیر وقت یه ترسممی! کنهنمی باور رو حرفم شاهرخ ولی؛ مطمئنم؛ خطره تو جونش -

 ثباع موضوع این مورد در اویکنجک هم طرفی از.آمد درد به دلش دلیار ملتمس و مظلوم لحن شنیدن با سپهر

 :بدهد مثبت پاسخ دلیار یخواسته به سریعاً، شد

 !عمارت میام عصر من، خانم دلیار خب بسیار -

 ...نه عمارت...نه -
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 ؟!چرا -

 !دیگه جای یه. بزنم حرفی ذارهنمی ببینه وقتی شاهرخ مطمئنم -

 ؟کجا مثالً -

 :گفت نهایت در و کرد من من کمی دلیار

 !روییروبه مانآپارت -

 :داد ادامه، باشد داشته مخالفت اجازه سپهر به که این از قبل

 خرید بهونه به پری با 00 ساعت عصر. بگم عمارت تو نیست مقدور برام واقعاً که بگم چیزهایی یه باید ببینید -

 .بینممی رو شما من بعد؛ بیرون زنیممی عید

 ؟بگی خوایمی هم پریچهر به -

 :فرستاد بیرون فهکال را نفسش

 !دونمنمی یعنی...نه -

 .رسید ذهنش به چیزی ناگهان

 موقع اون، خوابهمی نیم و ساعت یک _ساعت یک تقریباً داروهاش خاطر به ناهار از بعد ظهر شاهرخ سپهر آقا -

 .باشه بهتر نظرم به

 .خب بسیار -

 .در دم میام 00335 ساعت من. کرد تغییر ساعت پس -

 .باشه -
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 .رسید گوش به اتاق بیرون از پریچهر صدای

 ؟آوردی گوشیم سر بالیی چه دلیار -

 .نگید چیزی هم پریچهر به لطفا. برم باید دیگه من -

 .چشم باشه -

 .خداحافظ -

 .خدانگهدارتون -

، ودب خودش خیال و فکر در چون که خورد در به ایتقه ناگهان. فرستاد بیرون را نفسش و زد را تماس قطع دکمه

 .پرید جا زا

 ؟بله -

 !منم دلیار -

 جلو را شالش. کرد پنهان سارافونش جیب در را موبایل. کشید هم در را هایشاخم شاهرخ صدای شنیدن با

 اندعوایش زمان از. شد خیره شاهرخ به تفاوتیبی چهره با. کرد باز را در قفل آرامی به و رفت در طرف به. کشید

 هب شاهرخ پانسمان تعویض برای فقط و بود گذرانده اشقبلی اتاق در را مدت نای تمام او و گذشتمی روز چهار

 .گشت برمی اتاقش به دوباره و کردمی را کارش حرف بدون. رفتمی مشترکشان اتاق

 ؟ داخل بیام ذارینمی -

 .بفرمایید -
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 هم در را هایشاخم، بود کرده خطابش جمع فعل با اینکه از شاهرخ.کرد اشاره اتاق داخل به دستش با

 قرار شاهرخ روی در رو و شد کشیده بازویش ناگهان که گذشت کنارش از شاهرخ به توجه بدون دلیار.کشید

 .گرفت

 ؟ نیست بس -

 .کنممی بس وقت اون، کنی اعتماد بهم تونستی وقتی -

 .کرد باز دردناکش بازوی دور از آرامی به را شاهرخ دست و گفت را این

 .کنی گوش دلت ندای به باید هاوقت گاهی ارباب -

 :گفت و گذاشت شاهرخ قلب روی را دستش

 هب که کسی به حسادت سر از داره وایساده روتروبه که دختری این گفت بهت اگه؟ میگه چی بهت ببین -

 !زدی چرا بگم اگه نامردم! من گوش تو بزن و بیا وقت اون، زنهمی تهمت، داره نامزد اصطالح

 .دوخت چشم مقابلش مرد غمگین چشمان به و گرفت شاهرخ ستبر ینهس از را چشمانش

 .کنممی بازی نقش دارم که بگو بهم، بینیمی دروغ ذره یه هامچشم تو اگه -

 :گفت و زد تلخی لبخند

 .باشی داشته باور قبل مثل رو هامچشم حرف اگه البته -

 :گفت و انداخت شاهرخ به نگاهی نیم شدن خارج از قبل. رفت در سمت به و کشید آهی

 رو هاشچشم تو حرف کافیه فقط. مدرک و سند ترینمحکم میشه مقابلت طرف هایچشم هاوقت گاهی -

 .بینهنمی منطق رو بینهمی دل که چیزی وقتا گاهی.بخونی
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 :داد ادامه بغض با و انداخت شاهرخ به نگاهی غم با

 .بینیمی که ییچیزها قضاوت نه بشین هامچشم قضاوت به بار این -

 ...کرد ترک را اتاق غم با و گفت را این

*** 

 طاقت دیگر. دادمی نشان را دقیقه 00335 ساعت هایعقربه. انداخت اشمچی ساعت به نگاهی استرس با

 سرعت به را هاپله. شد خارج آن از، شد مطمئن کس هیچ نبودن از وقتی و کرد باز را اتاق در آرامی به، نیاورد

 باغ در به را خودش دو با. آورد دست به را خورد آرامش تا کشید عمیقی نفس. شد خارج عمارت از و رفت پایین

 .رساند

 ماشین ترمز صدای با که کشید اطراف به سرکی.بود ایزنده موجود هر از خالی و خلوت ظهر موقع آن کوچه

 .رساند سپهر به را خودش.کندمی نگاه او به و شد پیاده خود 050 پژوی از که دید را سپهر و برگرداند را نگاهش

 سالم -

 ؟نکردم که دیر سالم -

 .اومدم زود کم یه داشتم استرس من...نه -

 .بریم بیاید. خانوم دلیار باش آروم -

 نگز سپهر که دید دلیار. کرد راهنمایی آپارتمان در طرف به را دلیار و انداخت اطراف به نگاهی حرف این گفتن با

 .شد بلند مردی صدای بالفاصله. داد فشار خاصی تکنیک با را پنجم یطبقه هایاحدو از یکی

 ؟بله -
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 .رسید آشیانه به عقاب -

 .سپهر تو بیا -

 وارد و گذشتند بیرون محوطه از. شدند داخل دو هر سپهر و دلیار و شد باز تیکی صدای با در حرف این دنبال به

 دکمه سپهر. کند توجهی اطرافش فضای به که دادنمی را اجازه این او به دلیار یآشفته ذهن. شدند البی

 :گفت دلیار به خطاب و زد آسانسور

 .بفرمایید -

 .ببخشید...بله؟...هان -

 پخش آسانسور اتاقک در مالیمی آهنگ که همانطور، شد آسانسور وارد. بود عصبانی خودش پرتی حواس از

 :گفت دلیار به خطاب سپهر، شدمی

 ؟ دلیار مطمئنی چقدر -

 :گفت و فرستاد بیرون کالفه را نفسش دلیار

 .بخورم خنک آب و زندون برم، بشه ثابت هامحرف خالف اگه حاضرم که مطمئنم قدریاون -

 صدای. است ترمهم کردمی فکر او آنچه از قضیه فهمید؛ دید را دلیار کالم جدیت و درهم هایاخم وقتی سپهر

 طرف هب و آمد بیرون اتاقک از سپهر آن دنبال به و شد خارج حرف بدون دلیار. ستشک را فضا سکوت شده ضبط

 شدن باز صدای دنبالش به. فشرد را در زنگ خاصی روش با هم باز. رفت طبقه آن در موجود واحد دو از یکی

 .ردک باز کامالً را در سپهر دیدن با و آورد بیرون را سرش جوان مردی، شد باز نیمه در.رسید گوش به در هایقفل

 !پسر تو بیا -
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 به و سپهر. کرد اشاره داخل به جدیت با. شد جلب دلیار به مرد توجه کار این با که کرد مصلحتی سرفه سپهر

 ساختمان در هم دیگر مرد چهار، کرد باز رویشان به را در که مردی بر عالوه، شدند جا آن وارد دلیار او دنبال

 از آرامی جواب کردندو اکتفا کوتاهی سالم به و شدند بلند خود هایصندلی روی از دلیار دیدن با همگی. بودند

 و انواع اب مسکونی واحد آن کنار و گوشه تمام تقریبا. بود شده متعجب دیدمی که چیزی از دلیار. شنیدند دلیار

 ره دید که شد دانچن دو وقتی تعجبش. بود شده پر دیگر وسایل و بزرگ هایمانیتور و شنود وسایل اقسام

 طرفش به و گرفت هاآن از چشم سپهر صدای با.دهندمی نشان را کوچه و عمارت از ایگوشه هامانتیور از صفحه

 .برگشت

 .منتظریم ما خانم دلیار خب -

 رس پشت آرامی به دلیار.کرد اشاره داشت قرار سالن وسط در که رنگی چوبی میز سمت به حرف این دنبال به

 هایصندلی هاآن از نفر سه و سپهر. نشست صندلی روی دیگر مرد 0 یخیره هاینگاه زیر و کرد حرکت سپهر

 .کردند انتخاب نشستن برای را روییروبه

 حاال تا هم شاهرخ حتی. جااین بیاید دادم اجازه که کردم اطمینان بهتون چقدر که کنید درک رو این امیدوارم -

 رو مدهاو مشکوک نظرتون به که چیزی هر یا دونیدمی که هرچیزی بهتره پس. نذاشته ساختمون این تو رو پاش

 .بگید بهم

 تک.کرد بازگو بود دیده و دانستمی که را آنچه هر و کشید عمیقی نفس.کرد نفرشان چهار هر به نگاهی دلیار

 شحرف اثبات برای حتی.گفت هم را مشکوکش آمد و رفت و مخفیانه هایصحبت، کیمیا با برخوردهایش تک

 نبجا از ایمنتظره غیر هایحرف شنیدن با سپهر. کند تعریف هاآن برای نیز بود دیده که را خوابی شد مجبور

 که هامرد از یکی، دلیار هایحرف شدن تمام از بعد.شدمی افزوده مدام ذهنش درون جواببی سواالت به، دلیار

 :گفت دلیار هب خطاب، داشت گندمگون پوستی و رنگ مشکی چشمانی

 ؟بشیم مشکوک بقیه به بخوایم خواب یپایه بر که میشه مگه -
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 .داد تکان طرفین به را سرش دلیار

 .شدم روروبه باهاش حقیقت تو، دیدم خواب تو من که چیزی این ولی خیر -

 .ددا هل سپهر طرف به میز روی و آورد بیرون اشمانتو جیب از را طراحی یبرگه، حرف این دنبال به

 اگه. هست داروخونه همون سردر، آرم این که شدم متوجه داروخونه بودیم رفته بابا داروهای خرید برای وقتی -

 خواهش ولی؛ ندارن قبول رو چیزها این که هستن هاخیلی. دارید حق، کنیدنمی باور رو هامحرف از قسمت این

 .بگیرید جدی رو هامحرف بقیه کنممی

 :گفت دلیار به رو، بود شده خیره طراحی برگه به قتد به که حال در سپهر

 ؟نیست نامزدش، داشته مالقات اون با هم قبل روزهای و بوده باهاش کیمیا که شخصی اون کنیمی فکر چرا -

 :گفت و داد بیرون کالفه را نفسش دلیار

 متوجه کار آخر، ببینه نزدیک از تا بردم رو شاهرخ که پیش روز 3-0 ولی کردممی رو فکر همین اولش من -

 هک اونی ولی؛ بودن استیل شونهمه قبلی هایکپ هاب .داره فرق پیش روز چند با ماشین( 0)کپ هابکه شدم

 .بود رفته در زوار و معمولی، بود وصل ماشین به پیش روز چند

 :پرسید او از کاری محکم برای و زد دلیار بینی تیز و هوش این به لبخندی سپهر

 توق اون، کنه عوض رو هاکپ هاب اون خواسته تنوع برای و اومدیم. باشه محکمی دلیل تونهنمی که این خب -

 ؟چی

 هاستفاد معمولی چیز یه از و بذاره کنار رو گرون و خوشکل هایکَپ هاب اون نمیاد کس هیچ ولی؛ دونممی بله -

 .کنه

*** 
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 شپوش را چرخ مرکزی بخش و داشته تزیینی جنبه هک است گردی صفحه:  قالپاق( hubcap) کَپ هاب(:0)ن.پ

 آلیاژی هایرینگ دارای که آنهایی و بزرگ هایقالپاق دارای هستند فوالدی رینگ دارای که خودروهایی.دهدمی

 " لمهقاب در " معنی به آذربایجانی ترکی زبان از کلمه این.هستند کوچکتر مراتب به هایقالپاق دارای هستند

 .آنهاست ظاهری شباهت نیز آن دلیل که تاسشده گرفته

*** 

 به هخیر و بود نشسته دیگری میز پشت که هامرد از یکی به خطاب و داد تکان تفهیم نشانه به سری سپهر

 :گفت کردمی تایپ را چیزی هامانیتور

 .مبنداز نگاه یه بهشون بعداً تا کنار بذار برام رو میگم که هاییتاریخ این هایفیلم محسن -

 :گفت آرامی نسبتاً صدای با محسن

 !قربان چشم -

 :گفت سپهر به رو، دادمی نشان را 00300که آن هایعقربه دیدن با و انداخت ساعت به نگاهی دلیار

 .بشه بیدار شاهرخ که حدوداست همین. برم باید دیگه من -

 ردکمی مرتب را میز روی هایهبرگ که همانطور و برداشت را کتش. شد بلند میز پشت از و تکان سری سپهر

 :گفت

 یاکیم هایآمد و رفت تمام هم بعد به این از. خورهمی دردمون به بعداً؛ کنید ثبت رو آرسته خانوم هایصحبت -

 ؟مفهومه. میشه گرفته نظر زیر برابر صد دقت با وحدانی

 :تگف، بود کرده باز را در که مردی همان روبه سپهر. کردند اطاعت و کوبیدند زمین بر را خود پای هاآن از نفر سه

 ؟نه ای بکشی بیرون هافیلم تو از بخوری درد به اطالعات بیام اینکه از قبل تا تونیمی ببین داداش میالد -
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 .دنبالش میرم االن؛ چشمم روی -

 فعالً -

 در وبارهد وقتی.آمد ونبیر ساختمان از دلیار همراه و گفت جمع به نباشیدی خسته و خداحافظی حرف این گفتن با

 .آورد زبان بر داشت ذهن در ورودش لحظه از که را سوالی دلیار، گرفتند قرار آسانسور اتاقک

 ؟ کردید اعتماد بهم چرا -

 .کرد باز را صحبت سر و انداخت دلیار به نگاهی نیم. کشید عمیقی نفس سپهر

؛ ودهب نظر زیر، رمضون مش تا بگیر شاهرخ از همه آمد و رفت، شدن مستقر ساختمون این تو هابچه که اولی از -

 ترلکن هاشآمد و رفت یهمه. بود خانم کیمیا همین بودیم ندیده ازش مشکوکی رفتار هیچ که کسی تنها ولی

 نم. نداشتم نکردن خطا پا از دست و گناهیبی همه این به نسبت خوبی حس من امّا؛ بود شده حساب و شده

 ...شدم مشکوک هم پریچهر به بار یه حتی

 :گفت و برگشت سپهر سمت به تعجب با دلیار

 ؟بشید مشکوک پریچهر به تونیدمی چطور شما -

 :داد ادامه و زد لبخندی سپهر

 رأس در قسمم و وظیفه و پلیسم یه، باشم عاشق یه حتی یا و برادر، دوست یه که این از قبل من خانم دلیار -

 .هامهمسئولیت تمام

 :گفت و شکست را سکوت سپهر مجدد. کرد سکوت و زد لبخندی دلیار

 کمشکو بهش شما، نیومد ما چشم به که هاییآمد و رفت این کردمنمی هم فکرش هیچ؛ باهوشی خیلی شما -

 .بشید
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 روز اون اتفاقی هم من اگه شاید. نشنیدید رو کیمیا هایحرف و نبودید خونه داخل شما چون شاید خب -

 .شدمنمی مشکوک اصال، دمشنینمی رو هاشحرف

 را خود هایصحبت، داشتندمی بر قدم آرام آرام که همانطور. شدند خارج هاآن دوی هر و شد باز آسانسور در

 .دادند ادامه

 ؟چرا. نگفتی شاهرخ به رو زدی من به که هاییحرف از خیلی تو دلیار -

 .انداخت پایین را سرش و کشید آهی

 فکر بدتر.کردنمی فرقی هم باز، شنیدم چیا گفتممی بهش اگه حتی. داره اعتماد کیمیا به من از بیشتر شاهرخ -

 .فهممنمی رو اعتماد همه این دلیل اصال. زنممی آتیشی و آب هر به کیمیا دادن جلوه بد برای دارم کردمی

 :گفت آرامی صدای با و کرد دلیار به رو، اتفاقی آوردن خاطر به با سپهر

 .اومده وجود به شاهرخ توی اعتماد این؛ افتاد پیش نیم و سال دو که اتفاقی اطرخ به شاید -

 .دوخت سپهر به را پرسشگرش نگاه دلیار

 ؟اتفاق کدوم -

 و بیمارستان میره عیادت برای فرش تجارت یزمینه تو خان اردالن هایرقیب از یکی، پیش نیم و سال دو -

 خصش اون که تیغی و میرسه سر هم کیمیا موقع همون که کنهمی لهحم بهش، میشه تنها خان اردالن با وقتی

 .کنهمی زخمی رو اون و خورهمی کیمیا بازوی به بوده آورده خان اردالن کشتن برای

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس
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. داره اعتماد اینقدر بهش کیمیا فداکاری خاطر به شاهرخ که زنممی حدس، شخص اون دستگیری از بعد -

 همون زندگی به تونهنمی، انداخته خطر به رو خودش جون، پدرش جون خاطر به که کسی کنهمی فکر شاهرخ

 .باشه تهدید براش و بزنه آسیبی داده نجاتش که شخصی

 ؟اومد ضارب اون سر بالیی چه -

 .کرده خودکشی که رسید خبر، خوردن خنک آب ماه چند از بعد -

 نفر یک مرگ. کردمی نفرصحبت یک مرگ مورد در راحت چه سپهر. نزند یغج تا گرفت را دهانش جلوی دلیار

 .بود عادی ایمسئله سپهر برای و بود شده اشزندگی کابوس به تبدیل، دلیار برای

 .بکنی رو تالشت تمام باید تو. سخته خیلی شاهرخ به ادعا این کردن ثابت که همینه برای -

 .بود نرسیده سپهر حتی کس هیچ فکر به روز آن تا که کرد زمزمه را حرفی لب زیر ناخواسته کامالً دلیار

 .بریزه رو زهرش بعد و کنه جلوه عزیز رو خودش تا بوده نقشه یه اشهمه شاید -

  کرد حرکت خروجی در سمت به سپهر به توجه بدون و داد فرو سختی به را بغضش

 ساله 00 دختر یک ذهن از هاپردازی نظریه این متما شدنمی باورش. بود شده خیره دلیار به تعجب با سپهر

 جدیدش افکار در غرق قدر آن؟ است نکرده نگاه موضوع به زاویه این از حال به تا چرا که کرد فکر این به.باشد

 .زد صدا را دلیار و آمد خودش به ناگهان. نشد دلیار شدن دور متوجه که بود شده

 ؟خانم دلیار -

 ؟بله -

 :گفت و رساند او به را خودش بلند گام چند با سپهر
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 امارهشم.بذارید جریان در من با دیدین ایدیگه مشکوک چیز یا شد خبری اگه. باشید داشته همراهتون رو این -

 .کردم سیو داخلش رو

 .شد خیره رویشروبه موبایل به تعجب با دلیار

 ...آخه اما -

 شاهرخ و دبری لو دفعه یه اینکه امکان هم ثابت تلفن. کنید استفاده پریچهر گوشی از مدام تونیدنمی که شما -

 اهامب لزوم موقع و دارید نگه خودتون پیش رو گوشی این پس. هست بشنوه رو مکالماتمون ایدیگه کس هر یا

 .بگیرید تماس

 .گذاشت مانتویش جیب در و گرفت سپهر از را همراه تلفن و داد تکان موافقت نشانه به سری دلیار

 .بشه خبر با ما امروز مالقات از نباید کس هیچ! کس هیچ، خانم دلیار کنممی کیدتا -

 .متوجهم بله -

 :گفت و برگشت او سمت به دلیار آخر یلحظه در.کرد همراهی را دلیار عمارت در پشت تا سپهر

 ؟داشتم ازتون خواسته یه سپهر آقا -

 ؟ بفرمایید -

 ؟داره رو آرم این که هست شهر تو هداروخون تعداد چه ببینید لطفاً میشه -

 :داد ادامه و شد خیره اینقطه به

 !داره کوفتی داروخونه اون به ربطی یه قضایا این مطمئنم -
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 هب امّا؛ رسیدمی نظر به سخت دلیار هایحرف کردن قبول اینکه با.بود شده خیره دلیار درهم قیافه به سپهر

، غلط یا درست دلیار هایحرف:» گفت خود با. بدهد مثبت پاسخ ردلیا یخواسته به که نداشت ایرادی نظرش

 .خانه اردالن داروهای مختص داروخونه اون نباشه چی هر. بکنه بهمون بزرگی کمک تونهمی، خیالی یا واقعی

 .«بشه دستگیرمون خوبی اطالعات بشه شاید

 :گفت و زد دلیار به لبخندی فکر این با

 .نباشید گرانن شما. میشم پیگیرش حتماً -

 .کرد نگاه سپهر به قدرشناسانه دلیار

 .آقاسپهر ممنونم ازتون واقعاً -

 .باشم ممنون ازتون، دادید که اطالعاتی خاطر به باید من. کنممی خواهش -

 ایدهش کنترل یخنده با سپهر به رو ببندد را باغ در خواستمی که آخر لحظه در و کرد بسنده لبخندی به دلیار

 :گفت

 ؟میاد خوشتون هلمز شرلوک شخصیت از شما -

 :گفت منزجرانه و کشید هم در را هایشاخم سپهر

 ؟چطور. متنفرم ازش که هست فیلم شخصیت تنها -

 :داد جواب، یافتمی وسعت لحظه هر که لبخندی با دلیار

 .خداحافظ میرم دیگه من...جوری همین...هیچی -
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 توانستنمی، ماندمی دیگر ایلحظه اگر چون؛ بست را در سپهر زده بهت یچهره به توجه بدون و گفت را این

 :گفت لب زیر. بُردمی جا یک را پریچهر و خودش آبروی و کند کنترل را اشخنده

 !متنفره ازش که اسمی! پری عشقت روی گذاشتی هم اسمی چه -

 ار هاسنگفرش طول که که نطورهما سپهر حرف یادآوری با. کرد خندیدن به شروع ریز ریز، حرف این گفتن با

 ؟بشه مشکوک پریچهر به تونهمی چجوری سپهر:» گفت خود با، رفتمی عمارت طرف به آرام آرام و پیمودمی

! تره ترسناک شاهرخ از سپهر. ترسیدممی ازش و پلیسه شاهرخ کردممی فکر من وقت اون! هستا آدمی عجب

 .«میشه مشکوک بهت فوری کنی خطا پا از دست

 :گفت آبی آسمان به خیره و گرفت باال را سرش

 هک جاییبی اعتماد یپرده این تا کن کمکم خدایا. میشه شروع حقیقت اثبات برای من جنگ لحظه همین از -

 .بدم نشونش رو حقیقت و بزنم کنار شاهرخ هایچشم جلوی از رو داره کیمیا

 .رفت عمارت سمت به محکم هاییقدم با و گفت را این

*** 

 تلفن لرزش که بود متوالی بار دومین این. شد خیره پریچهر به اجباری لبخند با و فرستاد بیرون کالفه را نفسش

 ار دستش. بدهد را سپهر جواب توانستنمی پریچهر پرحرفی خاطر به اما؛ کردمی احساس جیبش در را همراه

 اکثر که کرد شکر را خدا بارها. داد رفشا دستش در را موبایل و برد فرو رنگش زرشکی سارافون جیب در

 موبایل لرزش. باشد داشته خود کنار در همیشه را همراه تلفن راحتی به توانستمی او و داشتند جیب هایشلباس

 به ستید کالفه. کرد لرزیدن به شروع موبایل هم باز دفعه یک اما؛ فرستاد بیرون راحتی به را نفسش. شد متوقف

 رّافشح زنِ این. زنهمی زنگ هم سر پشت که داره مهمی کار چه نیست معلوم:»گفت خود اب و کشید اشپیشانی

 .«برسه سپهر بدبخت فریاد به خدا. زنهمی حرف بند یه گیرهنمی نفس که هم
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 :گفت پریچهر به رو و شد بلند مبل روی از کالفه فکر این با

 .میام جایی یه برم من، بده تاستراح یه هم فکت به، sleepحالت رو برو دقیقه دو پری -

 !زنممی حرف دارم؟ بری خوایمی کجا -

 .شد دروغ به متوصل مخمصه این از رهایی برای و انداخت پریچهر به نگاهی چپ چپ

 ؟میدی اجازه. دارم کار بهداشتی سرویس، روتون به گالب -

 :گفت و زد نمایی دندان لبخند پریچهر

 !ها بیای زود فقط. معزیز داری اختیار.سالمت به برو -

 :گفت و داد فشار هم روی حرص شدت از را هایشدندان دلیار

 .بگیرم دائم اقامت خواممی پس نه -

 :گفت و خندید بلند پریچهر

 !مستراح مقیم خانم دلیار! ها میشه جالب -

 .کرد نگاهش اخم با دلیار.کرد خندیدن به شروع بلند بلند و گفت را این

 .کننمی ایجکتت ادبیتبی این خاطر به کنیمی شوهر دیگه زرو دو! تربیتبی -

 کنار موبایل اینکه محض به.کرد وصل را تماس و کرد قفل را در.رفت اتاقش طرف به حرص با و گفت را این

 :شد بلند سپهر عصبی صدای، داد قرار گوشش

 !باشه دستت دَم همیشه گفتم بهت خوبه؟ نمیدی جواب رو گوشی چرا؟ کجایی هست معلوم دلیار -
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 : گفت سپهر مشابه لحنی با، بود شده عاصی پریچهر حرفی پر از که هم دلیار

 رو پریزش که رادیویی انگار ماشاءاهلل. دادممی رو تلفنت جواب هااین از ترزود من دادمی اجازه زنت این اگه -

 .کنهمی سخنوری پشت یه، برق به زدن

 :گفت آرامی لحن با و زد لبخندی. کرد فروکش سپهر عصبانیت

 ؟ بودی پریچهر پیش -

 خانمتون پری به رو ارادتتون مراتب وگرنه بمونه پنهون باید مونمکالمات که شرمنده. توناجازه با بله -

 .رسوندممی

 :گفت دلیار به صمیمی لحن با و کرد ایخنده تک سپهر

 .دارم برات خوب البته و مهم خبر تا چند -

 :گفت اشتیاق با و کرد جا به جا دستش در را موبایل دلیار

 ؟خب -

 .نره بیرون صدات اصالً که جایی یه برو -

 .هستم اتاقم تو -

 .شنونمی، وایمیسن گوش فال یا بیرون میره صدات دفعه یه نه -

 ! لحظه یه کن صبر -

 یاد ،بهداشتی رویسس درب دیدن با. کند پیدا را مناسبی مکان تا گرداند اتاقش در چشم حرف این دنبال به

 :گفت سپهر به رو و شد حمام رختکن وارد. کرد خندیدن به شروع صدابی و افتاد پریچهر حرف
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 !بگو خب -

 .کشید عمیقی نفس سپهر

 بررسی مجدد که رو بسته مدار هایدوربین هایفیلم. خورد دردمون به خیلی دادی بهمون که اطالعاتی اون -

، بودی دیده تو قبالً که اونی با، دیدید شاهرخ و تو روز اون که ایراننده و شینما اون که شدیم متوجه؛ کردیم

 وستد کیمیا با هفته یه فقط اون.نشد دستگیرمون زیادی چیز، کردیم دستگیر که رو پسره اون خب. دارن فرق

 ذاغ براش تونهمی اگه و بگیره غذا تونهنمی و کاره مشغول میگه و زنهمی زنگ بهش کیمیا هم روز اون و بوده

 .ببره

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم دلیار

 کی پیشش رفتمی کیمیا که هاقبلی اون پس...پس؟ بوده شده تعیین قبل از روزمون اون برخورد یعنی این -

 ؟بوده

 :گفت، بود مشخص وضوح به آن خنده که صدایی با سپهر

 !زنیمی حرف و سیپرمی سوال هاکارآگاه شبیه! دلیار شدیا وارد -

 :گفت و کرد کوتاهی یخنده دلیار

 .فیلمام جو تو هنوز، ببینم پلیسی فیلم باهاش کرده مجبورم روز چند این زنت بس از -

 :گفت آرامی لحن با و خندید هم سپهر

 .نشده زنم که هنوز -

 خالص رو عالم یه بریشمی میداری ورش میای، میشه گذاشته هامدار و قرار دیگه روز چند اهلل شاء ان -

 ؟بوده کی شخص اون نگفتی، بحث این خیالبی حاال! کنیمی
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 ؟زنینمی حدس -

 :گفت سکوت ثانیه چند از بعد و کرد فکر کمی دلیار

 .شناسممی رو کمی افراد من خب، رسهنمی ذهنم به کسی -

 یوقت. کنیم باز دوباره رو شده همختوم پیش دوسال که ایپرونده شدیم مجبور تو روز اون هایحرف خاطر به -

 جز نیست کسی داره مالقات پریچهر با بار یک روز 3 هر که شخصی اون شدیم متوجه، کردیم زوم رو هافیلم

 !تیمور پسر

 .نکشد جیغ بهت و هیجان شدت از تا گرفت دهانش جلوی را دستش دلیار

 یتعصبان روی از پریروز من که حرفی اون یعنی حساب این با. بکنم رو فکرش تونمنمی اصالً! من خدای وای -

 ...زدم

 .ردک کامل را دلیار یجمله ادامه سپهر.شد خیره حمام یدیواره شکل حبابی هایکاشی به بهت با و کرد سکوت

 شهنق یه اشهمه خان اردالن از پرستاری مسئولیت کردن قبول و عمارت به کیمیا شدن وارد یعنی...دلیار آره -

 !بوده

 ؟ چی واسه آخه ولی -

 .کنیم اثبات رو کاریشون ـناه گـ بخوایم تا نداریم کافی شواهد هنوز. دونمنمی -

 ؟ کنیدنمی دستگیر رو تیمور پسر چرا خب -

 دستگیر رو نفر یه تونیمنمی مدرک و دلیل بدون هم بعد، باشی داشته قضایی حکم باید دستگیری برای که اول -

 هم هاتحرف اثبات برای حتی ولی؛ رسیدیم چیزها این به و دادیم انجام رو تحقیقات وت هایحرف طبق ما. کنیم

 .باشیم استناد قابل مدرک یه دنبال باید پس. باشیم داشته شاهد تا چند باید
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 .بیندمی را او و ایستاده رویشروبه سپهر که انگار. داد تکان تفهیم نشانه به را سرش حرف بدون دلیار

 ؟هستی مخان دلیار -

 .آمد بیرون خیال و فکر از سپهر صدای با

 .بود انگیز بر شوک خیلی هاتحرف. هستم...آره -

 .بشو شوکه دفعه یه بعد بگم هم رو اشبقیه بذار -

 ؟هست خبری هم باز مگه -

 .آره -

 فکارشا به. است فیلم اصلی کاراکتر و ایستاده جنایی فیلم یک وسط کردمی احساس. شد گوش سراپا دلیار

 .سپرد سپهر به گوش و خندید

 ؟خب -

 آرم این که هست شهر تو داروخونه همون فقط. کردیم بررسی هابچه با، دادی نشونم که رو داروخونه اون آرم -

 از یکی شد معلوم آوردیم در که رو اطالعاتش. متفاوته شکلشون هاداروخونه یبقیه. داره سَردَرش رو

 و خرید مورد در هم ایسابقه سوء هیچ. زنهمی رو اول حرف کارش تو و صاحبشه رشه دکترهای تریننامخوش

 .نداشته این به شبیه مسائلی یا دارو مجاز غیر فروش

 .ودب گرم واقعا رختکن هوای. بود شده خیس عرق از دستانش کف. جاکردجابه دستش در را گوشی کالفه دلیار

 ؟ باشه داشته تونهمی معنی چه پس -
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 اینه نم حدس، آورده رو شاهرخ اسم مکالماتش از یکی تو کیمیا، گفتی اینکه به توجه با ولی؛ دلیار دونمینم -

 نای تو دونممی که جاییاون تا آخه. ها مایه همین تو چیزی یه یا بده جلوه مقصر رو شاهرخ خوادمی جوری یه که

 کارهای و خریدهمی رو خان اردالن روهایدا خودش همیشه و نداده اجازه کاوه حتی کس هیچ به سال 3-3

 !کردهمی پیگیری رو پدرش بیماری به مربوط

 .داد فشار چشمانش روی محکم را دستش دلیار

 ؟برمیاد من دست از کاری -

 .میشه خان اردالن اتاق وارد وقتی مخصوصاً. باشه کیمیا به حواست چشمی چهار خونه توی باید تو -

 ؟آخه چجوری -

 !کنیمی پیدا رو راهش مطمئنم، هستی باهوشی دختر تو -

 :گفت و گرداند حدقه در را چشمانش دلیار

 .بیارم رد کارش از سر و اتاق ی تو برم بفهمه کیمیا کهاین بدون بتونم من که نمیشه باعث تعریف این ولی -

 ؟ داشتی خارجه اقامت قدر این نشد باطل پاسپورتت؟ دلیار؟ دلیار -

 لندب جایش از سرعت به، زدمی صدا را او که پریچهر بلند صدای، آن دنبال به و اتاقش در شدن کوبیده صدای با

 را هشآ و شد کوبیده حمام دیوار به اشپیشانی و خورد لیز پایش حمام کف هایسرامیک خیسی خاطر به که شد

 .کرد بلند

 ؟خوبه حالت؟ دلیار شد چی -

 .دارهنمی بر سرم از دست قبرستون یینهس نفرسته رو من تا زنت این. آره...آخ -
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 .جون از دور -

 اغوند پیشونیم، خورد سر پام که بیرون برم حمام از اومدم. زدم سکته که اتاقم در به کوبید همچین! خدا به -

 !شد

 هایشاخم دلیار. کرد خندیدن به شروع دلیار حرف شدن تمام با، بود کرده کنترل را اشخنده سختی به که سپهر

 :گفت و کشید هم در را

 .لطفاً نخندین -

 :گفت دلیار به و کرد کنترل را اشخنده سختی به سپهر

 .کردید انتخاب زدن حرف برای رو بهداشتی سرویس که بود جالب برام فقط. ببخشید خب بسیار -

 .خندید و افتاد پریچهر را خودش مکالمه یاد بهداشتی سرویس گفتن با

 .نداره آدم کار به کاری کسی که ستخونه از نقطه همین فقط خب -

، دبو زده که جاییبی حرف روی گذاشتن سرپوش برای. گزید را لبش و شد سرخ، بود زده که حرفی تجزیه با

 :گفت سریع

 .خداحافظ، زنهمی صدام پریچهر یعنی...کیمیا.برم باید دیگه من -

 وننیشگ را خودش، کردن تنبیه برای آنکه از بعد و دکر قطع را تماس. بدهد را جوابش سپهر حتی که نداد اجازه

 .کرد باز را اتاق در عصبانیت با. شد خارج بهداشتی سرویس از، شد جمع صورتش درد از و گرفت

 ؟ میگی چی؟ پری چیه -

 ؟ کنیمی کارچی داری ساعته دو -
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 ؟ وریمر و عبور مامور؟ بدی گیر باید هم مقوله این به؟ آخه داری من کارچی تو -

 :گفت و زد نمایی دندان لبخند پریچهر

 !قهرن آقاشون با بیشتره هفته یه که هاییخانوم برای مخصوصاً؛ اوهوم -

 :گفت، شدمی خارج اتاق از که همانطور و رفت در کوره از پریچهر حرف این شنیدن با دلیار

 !میگما بهت چی یه، ندارم حوصله اصالً رفته آبروم پری -

 به رانینگ با. کردمی نگاه او به شده باز دهانی با پریچهر. شد میخکوب خود جای بر و گفته چه شد متوجه ناگهان

 مه باز که دانست، دید، نداشت سوال عالمت با تفاوتی که را پریچهر قیافه وقتی و برگشت پریچهر سمت

 شد رسیدمی ذهنش به که هرچیزی دامان به دست و فشرد هم روی را چشمانش درمانده.است کرده خرابکاری

 .نشود او پاپیچ پریچهر تا

 خشاهر دست از من. دیگه بریمی رو آبروم کشیمی هوار داری تو که جوری این که بود این منظورم ببین خب -

 باال رو صدات تو که اینجوری ولی؛ بفهمه جون نوشین خوامنمی. قهرم باهاش همین واسه امعصبانی کم یه

 .بدن آشتی رو ما تا سفیدی گیس و سفیدی ریش میان االن. فهمیدن هم ترور اون کوچه تا ده تا االن بردی

 :گفت و زد لبخندی، بود شده قانع که پریچهر

 ؟ کردید قهر چرا حاال -

 :فتگ بیشتری آسودگی و لبخند با، شد راحت پریچهر بابت از خیالش که وقتی و کشید ایآسوده نفس دلیار

 .کنن درک رو هاشونخانوم واقعی ارزش تا قهرها این الزمه کم یه مردها واسه خیالبی -

 !اوهو -
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 هم با یکن دانلودش میای. ببینمش دوباره دارم دوست خیلی که دیدم پلیسی فیلم یه قبال من پری میگما -

 ؟ببینیم

 :گفت خوشحالی با پریچهر

 !کردی استقبال تو بار یه عجب چه -

 .«گفتم رو این حواست کردن پرت واسه هم االن همین، نداری خبر:»گفت و خندید دل در دلیار

 !ذوقم تو بزن! گرفتا ذوقم بار یه حاال پری اِ -

 .مببینی هم با کنممی دانلودش ایدقیقه دو؛ بگو رو اسمش اتاقم بریم بیا. ذوقت تو بزنم کنم غلط من -

 به که دید را شاهرخ دلیار آخر یلحظه در. کرد اتاقش روانه خود با و کشید را دلیار دست و گفت را این

 و گرفت شاهرخ از سختی به را نگاهش.است شده خیره او به خاصی نگاه با و داده تکیه اتاقشان در چهارچوب

 .شد پریچهر اتاق وارد

*** 

 یگرد بار خواستمی دلش. شد مواجه دلیار خالی جای با گذشته روزِ هشت تمام مثل و چرخید پهلو به سختی به

 به را خشاهر هایشگفتن "آقایی آقایی" با و شود اتاق وارد، زندمی برق شیطنت از که چشمانی و لبخند با دلیار

 حال در هم شب آن، شد سپری دلیار هاینفس حس بدون که نحسی هایشب تمامی مثل هم باز اما؛ ببرد اوج

 . بود شدن سپری

 تمام .شد خیره سقف به و گذاشت اشپیشانی روی را ساعدش و کشید دراز باز طاق بیهوده انتظاری با و ناامید

 کالفه. گرفت جان چشمانش پیش فیلم یک مثل همه و همه، دلیار غمگین و تلخ لحن، دعوایشان، هاروز این

 عکس به هرشب مثل و کرد باز را هایشعکس گالری. برداشت عسلی روی از را موبایل و کرد دراز را دستش
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 بخندل. کشید دلیار صورت روی آرام را شستش انگشت. شد خیره بودند گرفته مهمانی از بلق که شاندونفره

 :گفت تصویر به خطاب و زد تلخی

 ور من و بگردونی رو ازم اینجوری غریبه یه واسه که انصافه این؟ کنیمی مجازات چی خاطر واسه رو من داری -

 کیمیا هب تونمنمی هم بخوام اگه حتی من که کردیمی کدر کاشکی؛ دلیار کردیمی درک کاشکی؟ بگیری نادیده

 اون روز اون، نبود کیمیا اگه. کردن پدرم و من حق در زیادی هایفداکاری اشبرادرزاده و وحدانی دکتر. کنم شک

 بدی آدم تونهنمی داده نجات رو بابام جون که کسی فهمیدیمی کاشکی دلیار. کُشتمی رو بابام فطرت پست

 . باشه

 :داد ادامه و شد کشیده هم در هایشاخم روز آن اتفاق آوری یاد با

 جااون وقتی ولی؛ انداخت لرزه به رو دلم که دیدم رو ترسی هاتچشم توی چون؛ کردم گوش حرفت به -

 و زنمب فریاد سرت خواستمی دلم، شد کارـناه گـ و شرمنده نگاهت لحظه یه تفاهم سوء یه خاطر به که فهمیدم

 وامخنمی دلیار« ؟بزنه موج شرمندگی توش منه افتخار سنبل که هاتچشم این که کنیمی کاری چرا:» مبگ

 این خاطر هب بیشتر؛ نبود کیمیا به زدن تهمت خاطر به من عصبانیت! بشی پشیمون بعداً و کنی کاری ندونسته

 خوامنمی من. بره سوال زیر شخصیتت که کردی کاری چیزی هر یا نادونی، حسادت روی از که شدم عصبانی

 ونا تای صد به رو اتگندیده تار یه که کیمیا مثل زنی از بخوای و کنه پر ندامت رو هاتچشم که برسه روزی

 . بخوای عذر، نمیدم

 و سمی، نکشد نفس آن در دلیار که اتاقی هوای کردمی احساس. کشید عمیقی ونفس بست را چشمانش

 :گفت لب زیر و بست را چشمانش.است آورمرگ

 . کن تمومش رو مجازات این دلیار کنممی خواهش -

 به و برگرفت در را او خواب موقع چه نفهمید که کرد فکر معصومش چشمان و دلیار به قدرآن و گفت را این

 .رفت خواب
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 که گذردمی ساعت چند دانستنمی. کشید دست نرمش صورت روی و برداشت کنارش از را مخملی عروسک

 شب تاریکی به را جایش روز روشنی که بوده قدریآن فهمیدمی اما؛ است کرده حبس عسل اتاق در را خودش

 نهات. بود شده خیره نامعلوم اینقطه به تاریکی در و نداشت هم را المپ کردن روشن یحوصله حتی. است داده

 افکاری هجوم از ذهنش. کردمی ترنروش کمی را اتاق تاریک فضای، شدمی تابیده بیرون از که اندکی نور

 . بود انفجار معرض در نامنسجم

 شمانچ انگیز غم دریای دیگر قسمتی. بود کیمیا انداختن دام به برای کشیدن نقشه حال در ذهنش از ایگوشه

 لمث کردمی احساس. بود شده اسیر خیال و فکر همه این میان او و کردمی تداعی چشمانش پیش در را شاهرخ

 سوزش. بلعندمی را او خیال و فکر، رویمی فرو آن در بیشتر، بزنی پا و دست بیشتر چه هر که باتالق کی

 جیبش از را مبایل. بدهد فشار را دردناکش چشمان و بردارد خیال و فکر از دست ایلحظه شد باعث چشمانش

 میان از و ببندد را انشچشم لحظه یک شد باعث صفحه زیاد نور. کرد روشن را آن یصفحه و آورد در

 و رفتگ عسل اتاق در از را اشتکیه، دادمی نشان را شب نیمه که ساعت دیدن با. کند نگاه ساعت به هایشپلک

 کممح صدای بچرخاند را دستگیره کهآن از قبل اما؛ برد در دستگیره طرف به را دستش. شد بلند زمین روی از

 در به را گوشش و کشید عقب را دستش. رسید گوشش به، اددمی شخصی دویدن از نشان که هاییقدم

 یدشنمی که هایچیز به را حواسش تمام و شد حبس اشسینه در نفس شخص آن صدای شنیدن با. چسباند

 . سپرد

 ؟الو -

-... 

 .بیار هم رو هااون از یکی بیا زود -

-... 
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 .بده انجام رو گفتم بهت که کاری -

-... 

 .شکست زمین ردخو دارو شیشه اهه -

-... 

 . خورد لیز دستم از، نبود مزاحم اون از خبری دفعهاین ولی؛ دونممی دونم می -

-... 

 .برسون رو خودت زود. در دم میام من باشه -

 را سرش. دش باز آرامی صدای با در و چرخاند را دستگیره احتیاط با دلیار. شدمی ترضعیف رفته رفته کیمیا صدای

 متس به و آورد در را هایشکفش، شد مطمئن کیمیا نبودن از وقتی. گذراند نظر از را راهرو و برد رونبی در الی از

 به لیارد. بود باز نیمه اتاق در. آورد دست به خوبی مدرک بتواند تا بود فرصت بهترین این. دوید خان اردالن اتاق

 ثلم هم اردالن اتاق. سربرسد لحظه هر کیمیا دترسیمی. کرد نگاه را سرش پشت دیگر بار. شد اتاق وارد آرامی

 اثری بالدن به اتاق تاریک درفضای، داشت عادت تاریکی به که دلیار چشمان. بود رفته فرو تاریکی در عسل اتاق

 ختت به، بود کیمیا آمدن و اتاق در پی مدام حواسش که همانطور. گشتمی دارو یشده شکسته یشیشه آن از

 ...ناگهان که بود اطراف به کردن نگاه حال در. شد نزدیک

 ...آخ -

 ارکن. نرود بیرون اشناله صدای تا گرفت دهانش جلوی را دستش. کرد احساس پایش کف در دردناک سوزشی

 پوشیده خون با پایش کف و رفته فرو پایش در شیشه ایتکه. کرد نگاه پایش کف به و نشست زمین روی تخت

 .بود شده
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 . شیدک بیرون پایش از را شیشه تکه دیگر دست با و گرفت را دهانش دست یک با سختی هب. کشید آرامی آه

 سرش از را شالش. شود جاری پایش از بیشتری خون و باز خونریزی مسیر شد باعث شیشه آوردن بیرون

 ستد دو هر با و شد خم. بود نشسته اشپیشانی بر سردی عرق درد از. پیچید پایش دور سختی به و برداشت

 مک نور در. شد خم بیشتر. کرد جلب را توجهش تخت زیر عجیبی شئِ درخشش ناگهان که داد فشار را پایش

 حتیاطا با و برد جلو را دستش. دهد تشخیص را دارو شیشه هایتکه توانست، شدمی تابیده پنجره از که سویی

 دلیار. بود شده چسبیده آن روی ودار مشخصات برچسب. انداخت آن به نگاهی و برداشت را تکه ترینبزرگ

 وبیخ مدرک تواندمی شیشه تکه این کردمی احساس امّا؛ نفهمید برچسب روی انگلیسی هاینوشته از چیزی

 .باشد

. شد دازان طنین راهرو در کیمیا کفش هایپاشنه صدای ضعیف انعکاس که بردارد را هاتکه باقی تا کرد دراز دست

 یدچرخمی خودش دور مضطرب و نگران. شود خارج اتاق از تا نداشت فرصتی. شد بلند خود جای از ترس با دلیار

 حظهل هر دلیار قلب ضربان و شدمی ترنزدیک لحظه هر پا صدای. کند پیدا شدن مخفی برای مناسبی مکان تا

 . رفتمی باالتر

 ضایف کمد داخل که کردمی عاد. رفت سمتش به لنگان لنگ. افتاد اتاق یگوشه دیواری کمد به چشمش ناگهان

 یباًتقر کمد، داشت که خوبی شانس از. کرد باز را دیواری کمد در. باشد داشته وجود شدنش پنهان برای کافی

 . بایستد کمد در توانستمی راحتی به دلیار، بندی طبقه نداشتن خاطر به و بود خالی

 ترم سانتی یک اندازه به ایفاصله کمد در یلنگه ود بین. بست را آن در و شد کمد وارد سرعت به و نکرد معطل

 . بگیرد نظر زیر را بیرون محیط راحتی به توانستمی دلیار خاطر همین به، داشت وجود

 آن ویر آباژور و شد نزدیک تخت کنار عسلی به. بود دستانش در دارو ایشیشه که شد اتاق وارد حالی در کیمیا

 و شد خم کیمیا. بود آورده وجود به تخت فضای پیرامون را اندکی روشنایی، ورآباژ رنگ زرد نور. کرد روشن را

 . کرد زدن غر به شروع لب زیر و برداشت زمین روی از را هاخرده شیشه
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 . دور بریزم رو هااین، ندیده کسی تا باید -

 با دلیار. گذاشت گرن مشکی نایلون داخل را غذا ظرف و ریخت غذایش ظرف در و کرد جمع را هاآن سرعت به

، کرد جمع را هاشیشه خرده تمام اینکه از بعد کیمیا. کردمی نگاه کیمیا به بود شده مقطع که هایینفس و تعجب

 باال را خان اردالن لباس آستین. کرد خارج آن وسیله به را شیشه محتویات و کشید بیرون کاور از را سرنگی

 . کشید

 . ردک میخکوب خود جای بر اورا که دید چیزی ناگهان امّا؛ کردمی نگاه بیرون به و بود شده چشم دلیار وجود تمام

 فراموش را پایش درد دلیار. شد خارج او گلوی از ضعیفی هایناله و کرد خوردن تکان به شروع خان اردالن بدن

 دبلن هاینفس صدای نکرده خدای و نکشید جیغ هیجان و ترس از تا گرفت را دهانش محکم دست هردو با. کرد

 . نرسد کیمیا گوش به عمیقش و

، دکشیمی خان اردالن دست روی را الکل به آغشته پنبه که همانطور و داد سر پلیدی یخنده که دید را کیمیا

 :گفت او به خطاب

 !هانکنی اذیت و باشی خوبی پسر بود قرار اِ-

 هترینب. رسید دلیار ذهن به فکری ناگهان. نبود دخوشاین دلیار نظر از کیمیا یجمله. خندید حرف این دنبال به

 را آن ایصد ضبط یبرنامه کمد نقطه تاریکترین در. آورد بیرون جیبش از را موبایل سختی به. بود همین مدرک

 . ودش مال بر اشنقشه و کند درز بیرون به نوری مبادا تا کرد کم را اشصفحه روشنایی بالفاصله و کرد روشن

 گرفت در دو بین فاصل حد را موبایل. ببیند را آن نتواند کیمیا کم نور آن در شدمی باعث موبایل رنگ سیاه یبدنه

 پوزخند صدای. آمد باال خان ارالن هایدست از یکی که دید تعجب با. شود ضبط ترواضح کیمیا هایحرف تا

 .رفتمی رژه مغزش روی کیمیا عصبی
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 که حاال؛ اومدنمی در صدات ها قبالً، کردی پیشرفت؟ کیاراد خانِ اردالن جنابِ عجله این با کجا! نچ نچ نچ -

 ؟ کنی خراب رو من نیم و دوسال این هایزحمت تموم که میاری در صدا، میشی نزدیک مرگت به داری

 :داد ادامه حال همان در. زد آن به ضربه چند و گرفت باال را سرنگ

 یختار داروی خاطر به، نباتی زندگی با کردن نرم وپنجه دست دوسال زا بعد کننمی فکر همه... راحت خیالت -

 مغزی مرگ دچار، کردم تزریق تو به رو اون اطالعبی هم من و گرفته، شاهرخ، پسرت شازده که ایگذشته

 ...شدی

 و باشد پست قدراین بتواند کیمیا که کردنمی هم را فکرش حتی. بود افتاده لرزش به خشم و ترس از دلیار بدن

 در ات برد کمد داخلی دستگیره سمت به را دستش. بدهد گونه این را اشخانواده و شاهرخ محبت و اعتماد جواب

 کیمیا حرف شنیدن با اما؛ کند مال بر همه برای را کیمیا کاریـناه گـ و فساد یپرونده امشب همین و کند باز را آن

 .کرد فرو اردالن رگ در را سرنگ و شد خم کیمیا. شد متوقف راه نیمه در دستش

 . کردممی رو فکرش که بودن اونی از تراحمق اتخانواده -

 :گفت، دادمی گوش شدمی ترضعیف لحظه هر که خان اردالن هایناله به که همانطور و کشید بیرون را سرنگ

 پسر اون. کردی رد رو تهسک یه فقط هم اول همون از تو که دونهنمی هم احمقت شاهرخ اون حتی... کس هیچ -

 سکته یه با آدم کدوم آخه. کرد باور رو ما یشده اجیر دکترِ هایحرف که بود خنگ قدراون باهوشت اصطالح به

 ؟باشی دومیش تو که میشه کما وارد خفیف

 رمزق برچسب توانست آباژور کم نور همان در دلیار و برداشت عسلی روی از را دارو یشیشه حرف این دنبال به

 . دهد تشخیص را آن رنگ

 رو تکارِ امشب همین و بدم لِفتش بخوام نبودم مجبور، کردنمی تعقیبم سایه عین فضولت عروس اون اگه -

 ...اومده در آب از زرنگ بچه دختر این، احمقت یخانواده کل برخالف ولی؛ کردممی سرهیک
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 :گفت و داد تکان تاسف نشانه به را سرش

 جونِ نجات برای پیش دوسال من که مصلحتی چاقوی اون. کنه ثابت رو هاشحرف تونهمین که حیف امّا -

 !باشه داشته اعتماد بهم لوح ساده یه مثل شاهرخ شده باعث، خوردم تو ارزشِبی

 :داد ادامه و کرد ایخنده تک

 خانواده این با زمعزی عموی اگه میگم خودم با روز هر! طفلی آخی. زد داد نوعروسش سر من خاطر به حتی -

 . بوده یار من با همیشه شانس. برسم هدفم به تونستمنمی وقت هیچ من شاید نداشت آشنایی

 . رفت در طرف به و گذاشت کیفش در را دارو شیشه حرف این دنیال به

 خودم جورایی یه. کنم خاطرات مرور باهات داشتم دوست. سوخت تواسه دلم؛ زدم حرف باهات خیلی امشب -

 خوب. میشه بازنده یکی و برنده یکی و داره آخری یه بازی هر خب ولی؛ میشه تنگ بازی این واسه دلم مه

 رو خودت...تاک تیک...تاک تیک. شده شروع مرگت معکوس شمارش االن همین از چون؛ جون اردالن بخوابی

 . کن آماده ابدی خواب یه برای

 عقب را خود و ترسید هم دلیار حتی. رفت عقب قدم یک و ترسید اکیمی کار این با که خورد در به ایتقه ناگهان

 :گفت ایشده کنترل صدای با کیمیا. شود پنهان بیشتر کمد تاریکی در تا کشید

 ؟!بله -

 !وحدانی خانم هستم مهتاب -

 . تو بیا

 :گفت کیمیا به خطاب و شد اتاق وارد مهتاب

 ؟ دیگه بود "...."بیمارستان برای.منتظرتونه در دم آژانس خانم -
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 . میام االن من برو تو؛ آره -

 . بله -

 :گفت مضحکی لبخند با و چرخید خان اردالن سمت به کیمیا. کرد ترک را اتاق و گفت را این مهتاب

 دو تا نه... قیامت به دیدار. بمونم پیشت این از بیشتر تونمنمی. دارم بیمارستان شیفت امشب؟ شد چی دیدی -

 !کیاراد مستر بای بای دیگه روز

 او از چشم، بست محکم را اتاق در و شد خارج اتاق از کیمیا که ایلحظه تا دلیار. شد خارج اتاق از و گفت را این

 یرونب قصد و بود مانده خود مخفیگاه در مبهوت و مات دلیار امّا؛ بود رفته کیمیا که شدمی ایدقیقه 0. برنداشت

 هک پاهایی با. شد خارج آن از و کرد باز را کمد در لرزان دستانی با. بود ارانفج معرض در ذهنش. نداشت رفتن

 آمد باال نفسش لحظه یک در. شد نزدیک شوهرش پدر تخت به، بودند کرده وصل آن به تنی صد هایوزنه انگار

 یداص و بغض با و کشید خان اردالن صورت شده سفید هایریش روی دستی. پوشاند را صورتش اشک سیل و

 :گفت ایگرفته

 یه نم دیگه االن... کنممی رو رو عوضی زن اون دست من. برسه کثیفش یخواسته به ذارمنمی... بابا ذارمنمی -

 طاقت خدا رو تو. کنه برمال رو شیطان اون دوسال این تموم هایکاری کثافت تونهمی که مدرک یه... دارم مدرک

 التونح دوباره شما. خورممی قسم. کنم درست رو چیز همه خورممی قسم. بیارید طاقت دیگه کم یه فقط. بیارید

 . بیاره سرتون بالیی پست آدم اون که دمنمی اجازه من. میشه خوب

 اشک خشم با و کرد مشت را دستش. داد توصیف قابل غیر خشمی به را خود جای صدایش در نشسته غم

 . کرد پاک را چشمانش

 شمارش االن همین از چجوری ببینید؟ نه؛ شده شروع شما مرگ عکوشم شمارش گفتمی داشت اون -

 . کنممی شروع رو خودش نابودی معکوس
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 تا چیزی. انداخت ساعت به نگاهی. شد خارج اتاق از خان اردالن سرد دستان بوسیدن از بعد و گفت را این

 یمارهش بالفاصله. کند تلف را قتو توانستنمی. رساند اتاقش به را خودش. بود نماند باقی بامداد سه ساعت

 "دباشنمی دسترس در نظر مورد مشترک "عبارت که اپراتور صدای اما؛  بگذارد جریان در را او تا گرفت را سپهر

 همان هم باز اما؛ گرفت را سپهر یشماره مجددا، زیاد اضطراب با. شد کوبیده سرش بر پتک مثل، گفتمی را

 .شد تکرار کن خرد اعصاب صدای

 را هرسپ یشماره هم سر پشت که همانطور و بود افتاده هایشلب جان به زیاد استرس با. نبود بردار دست دلیار

 :گفت لب زیر، گرفتمی

 .کنممی خواهش... کنممی خواهش... بردار رو گوشیت خدا رو تو سپهر -

 و نشست کامپیوترش میز پشت کالفه. کند صحبت سپهر با نتواند دلیار تا بود داده هم به دست چیز همه انگار امّا

 بررسی را زخم تا شد خم. شد کشیده مجروحش پای به نگاهش ناگهان. شد خیره آن رنگ سیاه یصفحه به

 ایشهشی یتکه که آمد یادش. نشست صاف و کرد اخمی. نشست بدنش در سوزن مثل جسمی دفعه یک که کند

 را اش مطالعه چراغ. گرفت خود مقابل و آورد بیرون جیبش از را آن .است گذاشته جیبش در، بود کرده پیدا که را

 فهکال شدنمی متوجه چیز هیچ اما؛ بود شده خیره شیشه به دقت با. انداخت شیشه روی را آن نور و کرد روشن

 این بفهمم تونستممی وقتاون، شدمی حالیم زبان ذره یه کاشکی:» گفت خود با و گذاشت میز روی را شیشه

 هااون. بگم بهش بتونم که بگیره قرار دسترس در سپهر زودتر کنه خدا. خورهمی دردی چه به و چیه برای دارو

 ...«به تونستممی اگه. کنن پیدا رو دارو این به مربوط اطالعات توننمی ترسریع

 . نشست صورتش روی محوی لبخند و شد گرد چشمانش موضوعی آوردن یاد به با

، گفت بهم پری بود رفته یادم چطور. امحافظه این به لعنت اهه؟ آخه نبود یادم چرا. تونممی خودم که من -

 ؟ خریده WiFi شاهرخ
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 پهرس با دیگر بار چند دلیار، آن شدن لود تا. کرد روشن را آن و زد برق به را کامپیوترش یشاخه دو، حرف این با

 :کرد زمزمه بل زیر، مانیتور به خیره، کامپیوتر اصلی یپنجره شدن باز با. ماند نتیجهبی تماسش اما؛ گرفت تماس

 .باشه نکرده خاموشش پریچهر کنه خدا فقط -

 . کوبید بهم را دستش ذوق با، اینترنت آیکون دیدن با و دوخت مانتیور یگوشه به را مضطربش نگاه

 . ازت ممنونم... ممنونم خدایا -

 و اشتد هانوشته سایر از تربزرگ فونتی که را برچسب روی یسیانگل حروف. شد وصل اینترنت به سرعت به

 پایش زخم که شد کارش در غرق آنقدر. داد فشار را Enter دکمه و کرد تایپ دقت با، داروست نام بود مشخص

 :کرد خواندن به شروع لب زیر. بود سپرده فراموشی دست به کامالً را

. شودمی استفاده باال خون فشار به مبتال بیماران در آن تثبیت و خون شارف یآورنده پایین عنوان به "...."داروی -

 ...ندارد خاصی جانبی عوارض دارو این مصرف

 و ادد تکیه اش صندلی پشتی به امید نا. نکرد یافت بودن خطرناک از ینشانه هیچ امّا، خواند بود چه هر دلیار

 :گفت

 چرا پس. نداره چنانی آن ضرر نویسهمی، گردممی هم چی هر؛ ستساده خون فشار داروی یه فقط که این -

 ؟کنه تزریق اردالن بابا به رو دارو این که داشت اصرار اینقدر کیمیا

 :گفت آن به خطاب. گرفت صورتش مقابل و برداشت را شیشه

 ؟ بوده داخلش چی یعنی -
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 جدا هشیش از و چسبید نگشتشا به رنگ سفید برچسب از ایگوشه ناگهان که کشید آن برچسب روی دستی

 نگاه، بود چسبیده شیشه به و شده مخفی رنگ سفید برچسب زیر که رنگی قرمز برچسب به تعجب با دلیار. شد

 :گفت لکنت با دلیار. بود دلیار برای هشدار چراغ یک مثل آن سرخ رنگ. کرد

 ... یعنی... خدا وای...ودب دارو شیشه اون روی که برچسبیه همون شبیه که این... این من...خدای -

 . کرد زدن قدم به شروع اتاق در و شد بلند خود جای از سرعت به

 واسه؟ دادهمی بابا به رو عجیب داروی این، خون فشار داروی جای به کیمیا مدت این تمام... یعنی... یعنی -

 ...گذاشته تقلبی برچسب دارو شیشه روی! کردهنمی شک کسی که بوده همین

 :داد ادامه ترس با و کشید موهایش رد دستی

 . بگم سپهر به زودتر هرچه باید، خدا یا -

 وانفرا استرس با. است دسترس در او که دید تعجب کمال در امّا؛ گرفت را سپهر یشماره دیگر بار ناامیدی با

 :پیچید گوشش در سپهر متعجب صدای، بوق هفتمین با. شمردمی را هابوق تعداد

 ؟ دلیار کردی اعتس به نگاه -

 نشان واضحش صدای و نبود سپهر صدای در گرفتگی هیچ امّا؛ بود صبح 0335. افتاد ساعت به نگاهش تازه دلیار

 :گفت سپهر به طلبکار. است نبوده خواب که دادمی

 ؟ آخه بودی کجا. موبایلت به زنممی زنگ دارم دوساعته -

 . مربوطه تو به گفت میشه تقریباً که داشتم شبانه تفتیش و سرکشی یه -

 :گفت تعجب با دلیار حرف تجزیه با
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 ؟ زنیمی زنگ بهم داری پیش دوساعت از چرا تو -

 ربمضط، سپهر حرف این شنیدن با، کرده صحبت او با چیز چه به راجع سپهر بود نشده متوجه اصال که دلیار

 . کرد جا به جا دستش در را گوشی

 بعد وگرنه؛ بندازیم گیر رو کیمیا که داریم وقت ساعت 00 فقط! محکم خیلی رکمد یه. کردم پیدا مدرک یه من -

 . بکنه رو کار این خوادمی گفت خودش. کشهمی رو اردالن بابا اون از

 .کرد دعوت آرامش به را او، بود شده متعجب دلیار هایحرف شنیدن که سپهر

 . شده چی بگو بهم یواش... کنیمی سکته االن... دختر آروم... آروم -

 :گفت کالفه و ملتمس. نداشت جنون تا ایفاصله استرس شدت از دلیار

 ...عمارت بیا االن همین خدا رو تو سپهر -

 ...دلیار امّا -

 . میشه ترنزدیک اشخواسته به عوضی اون بگذره که لحظه هر کنممی خواهش -

 :داد ادامه تریآرام لحن با

 .کنهمی قانع هم رو خشاهر کردم پیدا من که مدرکی -

 :پرسید مکث با. خورد جا دلیار کالم جدیت از سپهر

 ؟ چیه مدرکت -

 ! کیمیا خود صدای -

 :گفت بهت با سپهر
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 ؟ آخه چطور؟ چی -

 !بیا فقط تو -

 . رسممی دیگه نیم و ساعت یک، ساعت یک تا. شهرم از بیرون االن من. باشه... باشه -

 . تنشس تخت روی و کشید آهی دلیار

 . منتظرم باشه -

 .باش شاهرخ و خودت مراقب -

 هب حد این تا دیده خواب در دلیار که آرمی که کردنمی هم را فکرش حتی. کرد قطع را تماس و گفت را این سپهر

 :گفت، زدمی استارت که طور همان و شد ماشینش سوار سرعت به. باشد بخور درد

 . رسهمی جالبی جاهای به داره پرونده این باالخره اینکه مثل -

 . راند عمارت سمت به را ماشین و کرد جا به جا را دنده

*** 

 ؟ مونده کجا سپهر این پس؛ شد 6335 ساعت -

 و ترفمی نشانه آیفون سمت را منتظرش نگاه، بار یک دقیقه پنج هر و زدمی قدم اصلی سالن در استرس با

 خواب 0 ساعت تا حداقل عمارت افراد تمام جمعه هایروز که دانستمی. شود بلند آن صدای که بود منتظر

 ...ناگهان که شکستمی را دستش هایمفصل مضطرب. هستند

 ؟ کنیمی کارچی جااین موقع این تو دلیار -
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 آیدمی پایین پله یک پله یک و داد هاپله کنار نرده به را اشتکیه که دید را شاهرخ و برگرداند را سرش تعجب با

 را خود آرامش فوراً اما؛ کرد تهی قالب ترس از شاهرخ دیدن با لحظه یک برای. است شده خیره او به اخم با و

 :گفت شاهرخ به خطاب، دادنمی را بیشتر پرسیدن اجازه که جدی لحن با و آورد دست به

 . ارباب بخیر صبحتون -

. نیامد خوش شاهرخ مزاج به حرکت این. شود دروغ به متوسل نخواهد تا ندهد را شاهرخ سوال جواب داد ترجیح

 هایلکه. شد گرد هایشچشم سالن کف دیدن با که بزند حرفی تا کرد باز دهان؛ آمد پایین هاپله از سختی به

 :پرسید بهت با و رساند دلیار به را خودش عجله با. کردمی خودنمایی سالن کف، پا رد مثل خون از کمرنگی

 ؟ چیه هااین؟ کردی کارچی تو دلیار -

 قرمز اکنون که رنگی زرد شال، بود شده بسته شال با که شد کشیده دلیار پای به نگاهش، حرف این دنبال به

 تنها بل زیر. کوبید اشپیشانی به محکم اطراف دیدن با. شد اطرافش متوجه شاهرخ حرف این با دلیار. بود شده

 :آورد زبان بر کلمه یک

 ! لعنتی -

 . شد خیره شاهرخ خشمگین و مضطرب چشمان به ننگرا چشمانی با

 ؟ اومده پات سر بالیی چه بدی توضیح بهم االن همین باید -

 ...منتظر من -

 زد ارکن را دستانش، شاهرخ به توجه بدون. انداخت طنین سالن در آیفون صدای که بود نشده تمام حرفش هنوز

 و برداشت را گوشی. کرد خوش جا هایشلب روی یلبخند سپهر دیدن با. رفت آیفون طرف به لنگان لنگ و

 :گفت
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 . بفرمایید -

 .بود شده خیره دلیار هایکار به تعجب با شاهرخ. زد را در شدن باز دکمه و

 ؟ داری کارچی سپهر با تو -

 :گفت و برگشت شاهرخ سمت به دلیار

 !بگه تو به رو چیز ههم تا اومده هم االن. گرفت جدی پلیس یه رو نکرد باور شوهرم که حرفی -

 :گفت و کشید موهایش در دستی کالفه شاهرخ

 ؟ کردی ماجرا وارد الکی رو سپهر چرا؟ بگم بهت چی آخه -

 . بود شده خشمگین و عصبی شاهرخ صدای تن

 . کنممی بد رو یکی حسادت روی از دارم بگی بعداً که زنمنمی حرفی من -

 ...بس دلیار -

 !ینپای بیار رو صدات شاهرخ -

 دیدن با هم او اما؛ شد نزدیک دو آن به هم در هاییاخم با سپهر. برگشتند طرفش به دو هر، سپهر صدای با

 :گفت تعجب با و کرد فراموش را خشمش خون هایلکه

 ؟ کردی کارچی دلیار -

 :گفت و کشید پوفی کالفه دلیار

 . رسممی پام زخم به بعداً. بدم نشونت بریم بیا -
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 . کنی سالخی رو خودت که نگفتم؛ بیار دست به مدرک گفتم؛ االن همین نه -

 :گفت و زد لبخندی دلیار

 . اتاقم داخل بریم بیا. داشت رو ارزشش -

 . باشه -

 . کردیم نگاه را رفتنش مسیر تعجب با شاهرخ. رفت اتاقش طرف به و گذشته شاهرخ کنار از حرف این دنبال به

 ؟خبره چه جااین -

 :گفت و برگشت طرفش به. نشست اششانه ویر سپهر دست

 ؟ کنیدمی کارچی دارید -

 :گفت و کرد اشاره باال یطبقه به سپهر

 . بسته پشت از بازپرسه و کارآگاه چی هر دست خانمت که فعالً. فهمیمی خودت بریم بیا -

 اب هم هنوز دلیار که دیدند و شدند ردلیا اتاق وارد دو هر. برود باال را هاپله تا کرد کمک شاهرخ به و گفت را این

 :گفت دلیار به تشر با شاهرخ. رودمی طرف آن و طرف این اشزخمی پای

 . ببینم بشین بگیر نرفته تنت خون کل تا -

 دلیار طرف به. زد پس را سپهر دست شاهرخ. نکرد پیدا کردن مخالفت جرأت دلیار که بود جدی آنقدر کالمش

. یدکش بیرون را اولیه هایکمک یجعبه و رفت آرایش میز کشوی سمت به سپس. اندنش تخت روی را او و رفت

 و کشید هم در را هایشاخم خون دیدن با. کرد باز دلیار پای دور از را شال آرامی به و نشست دلیار پای پایین
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 زدیکن او پای به را بتادین به آغشته پنبه که شاهرخ به خطاب و شد خم دلیار. کرد پرتاب ایگوشه به را شال

 :گفت، کردمی

 ...خودم نیست الزم -

 . جات سر بشین گفتم -

 :گفت دلخوری لحن با و آورد باال را دلیار پای شاهرخ. نشست سرجایش و کرد اخم دلیار

 نمک فکر؟ بدی انجام خودت به رسوندن آسیب بدون رو کاری یه تونینمی! آوردی خودت سر بالیی چه ببین -

 !دبخوا بخیه

 :گفت و گذاشت شاهرخ دست روی را دستش اضطراب با دلیار

 . میدم انجام گفتی تو کاری هر بعد، بگم رو چیز همه بذار -

 زدیکن، شاهرخ کار اتمام با سپهر. گرفت فاصله او از کرد محکم را بانداژ اینکه از بعد و کرد پوفی کالفه شاهرخ

 :گفت و شد دلیار

 ؟ خب -

 . داد تکانش هوا در و برداشت را موبایل. رفت میزش طرف به و شد بلند عجله با دلیار

 ! من مدرک از هم این -

 ؟بدید توضیح هم من به میشه -

 اهرخش صورت روی عمیقی اخمی، کلمه هر با. کرد تعریف شاهرخ برای را ماجرا تمام و کشید عمیقی نفس سپهر

 :گفت و رگشتب دلیار طرف به، سپهر هایصحبت شدن تمام با. نشستمی
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 ؟ نمیاری در رو صداش و کنیمی خوادمی دلت کاری هر یواشکی -

 !یگرفتمی رو جلوم کنم کارچی خواممی بفهمی اگه دونستممی اما؛ گفتممی بهت کردیمی اعتماد بهم اگه -

 ؟رسیدی کجا به االن خب -

 !کن صبر -

 هب تعجب و بهت با مرد دو هر. کرد پخش سپهر و شاهرخ برای را شده ضبط فایل و کرد روشن را موبایل دلیار

 نشد تمام با. شد کبود خشم از و آمد در تعجب و بهت حالت از کم کم شاهرخ صورت. بودند شده خیره موبایل

 :گفت و زد دیوار به مشتی، صوتی فایل

  .بشه زندگیم و خونه وارد ایعفریته همچین یه دادم اجازه که من به لعنت! من به لعنت -

 . کشید عقب محکم را هاآن و برد فرو موهایش میان را دستش و چرخید خودش دور کالفه

 ؟ جالد اون دست سپردم رو بابام خودم هایدست با چطوری؟ من کردم غلطی چه... من خدای -

 . گذاشت او یشانه روی را دستش و رفت سمتش به. شد ریش ریش شاهرخ پریشانی دیدن با دلیار قلب

 . کرد بازی خوب خیلی رو نقشش کیمیا. نیستی مقصر تو خشاهر -

 !کشمشمی خودم هایدست با. کشممی رو عوضی اون من -

 :گفت دلیار به رو و کرد مداخله سپهر

 ؟کردی ضبط رو فایل این چجوری -

 :گفت و کرد هگان دلیار به برانگیزی تحسین نگاه با سپهر. کرد تعریف برایشان را گذشته شب اتفاقات تمام دلیار

 . باشی زرنگ اینقدر که کردمنمی هم فکرش حتی؛ آفرین -
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 !مونده هنوز کنید صبر -

 :گفت و نشست کامپیوترش میز پشت حرف این دنبال به

 . جااین بیاید -

 دو از را دستانش و گرفت قرار دلیار صندلی پشت شاهرخ اما؛ ایستاد کنار سپهر. رفتند دلیار سمت به نفر دو هر

 :گفت و آورد بیرون را شیشه تکه میزش کشوی از دلیار. داد تکیه میز به فطر

 !خانوم کیمیا کاریـناه گـ مدرک دومین هم این -

 آرامش لبخند شاهرخ، حرفش شدن تمام با. گفت شاهرخ و سپهر به دقت با و جزء به جزء را هایشحرف تمام

 :گفت و زد بخشی

 . خودم کوچولوی جاسوس کنممی افتخار بهت -

 سپهر هب خطاب و کشید عقب را خودش خجالت با دلیار. بوسید را دلیار پیشانی و شد خم سپهر به توجه بدون و

 :گفت، کردمی نگاهش لبخند با که

 ؟ میشه چی االن خب -

 :گفت و زد لبخندی سپهر

 هم نم راستی. کنیم گیردست رو کیمیا مونده فقط! کردی خودت رو کارها یهمه ماشاءاهلل که شما دیگه هیچی -

 !برات دارم خبر یه

 ؟چی -

 ؟بودی داده بهم که رو داروخونه آرم اون -
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 ؟خب -

 سر ور آرم این که بوده شهر تو داروخونه یه پیش سال چند، فهمیدم اتفاقی خیلی تحقیقات سری یه از بعد -

 ونا به سر یه رفتم هم دیشب. دش پلمپ، تقلبی و مجاز غیر داروهای فروش و خرید خاطر به ولی؛ داشته درش

 . کردم پیدا رو قدیمیش انبار هم، زدم متروک داروخونه

 :گفت شاهرخ بار این

 ؟ خب -

 مصرف تاریخ داروهای هادالل یواسطه به و کردنمی دارو قاچاق کارهای جااون مخفیانه گویا دیگه هیچی -

 . کردنمی بازار وارد گذشته

 ؟داره ما اتفاقای با ارتباطی چه هااین حاال -

 !بدونه خانم کیمیا کنم فکر ولی؛ دونمنمی -

 :گفت کالفه شاهرخ، کیمیا اسم بردن با

 . آوردن بابا سر بالیی چه ببینه تا بیاد دکتر یه بزنیم زنگ باید -

 حال هک بگو و کیمیا به بزن زنگ تو شاهرخ. دارم نقشه یه من! بسه گذاشتن دست روی دست دیگه، موافقم -

 ونمرسمی سرهنگ به رو کامل گزارش من هم فاصله این تو. برسونه سریع خیلی رو خودش اون و شده بد پدرت

 . گیرممی رو تیمور پسر و اون بازداشت حکم و

 ! خب بسیار -

*** 
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 از وجه هیچ به بود داده هشدار خانواده اعضای تک تک به سپهر. بود شده مهیا و آماده چیز همه بعد ساعت یک

 . بود برنگشته عمارت به هنوز و بود بیمارستان در هم هنوز کاوه. نیایند بیرون خود هایتاقا

 ؟ ایدآماده -

 :گرفت ار کیمیا یشماره و برداشت را خانه تلفن شاهرخ. کرد اعالم را موافقتش سر با و کشید عمیقی نفس دلیار

 ؟الو -

-... 

 . وحدانی خانم سالم -

-... 

 ...شده بد پدر حال؛ عمارت برسونید رو خودتون ترعسری چه هر لطفا -

 :کرد بازگو را حرفش ادامه سرش دادن تکان با و انداخت سپهر به نگاهی

 .برسونن ترسریع هرچه رو خودشون تا اورژانس به زدیم زنگ ما، کرده لرزیدن به شروع پدر بدن -

 . رسید هم سپهر و دلیار گوش به صدایش که طوری؛ پیچید تلفن در کیمیا بلند صدای ناگهان

 ؟ کردید بود کاری چه این شاهرخ آقا نه -

 ؟خانوم چی یعنی -

 . رسونممی زود خیلی رو خودم من که اینه منظورم یعنی -

 :گفت تلفن به خیره و زد پوزخندی شاهرخ. کرد قطع را تماس شاهرخ به توجه بدون و گفت را این
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 !خانوم کیمیا از هم این -

*** 

  است شده تهیه و نوشته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 ادشفری صدای که نکشید طولی اما؛ داد را موبایلش جواب و گرفت فاصله هاآن از. خورد زنگ سپهر فنتل ناگهان

 . انداخت طنین سالن در

 ؟پس کردیدمی غلطی چه جااون شما -

-... 

 ؟ کرد فرار ایدفعه یه اخه چی یعنی -

-... 

 . ببندن رو شونخونه هب منتهی هایخیابون تمام بگو هانیرو به. رسونممی االن رو خودم -

-... 

 !گفتم که همین -

 . برگشت شاهرخ دلیارو سمت به و کرد قطع را تلفن حرص با

 . کرده فرار تیمور پسر طهماسب -
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 :زدند فریاد هم با شاهرخ و دلیار

 ؟چی -

 . میشه خراب چیز همه، بره در دستمون از اگه، برم باید من. شنیدید که همین -

 :کشید هم در را هایشاخم شاهرخ

 !رسهمی دیگه ساعت نیم تا کیمیا؟ کنیم کارچی باید ما حاال -

 :گفت و داد فشار را اششقیقه کالفگی با سپهر

 .بشن عمل وارد سریع سپارممی هابچه به. کنید گرم رو سرش اومد وقتی؛ کنهنمی شک چیزی به کیمیا -

 :گفت حرص با شاهرخ

 !کنه فرار طهماسب مثل کیمیا ،نشه باعث بهشون کار سپردن اگه -

 :گفت، داشتبرمی مبل روی از را کتش که همانطور و رفت شاهرخ به ایغره چشم سپهر

 .فعالً! باشه حواستون -

 هم هب نگاهی نگرانی با هردو دلیار و شاهرخ. دوید در سمت به و بشنود جوابی تا نایستاد حرف این گفتن با

 . انداختند

 بود مانده باقی وقت، نظرشان مورد یلحظه نرسید تا ساعت نیم فقط

*** 

 ؟ ایآماده -
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 .دوخت شاهرخ به را چشمانش لرزان مردمک. داد قورت را دهانش آب زحمت به دلیار

 ... آره -

 ددی را کیمیا. شد خیره باغ به و کرد باز را ورودی در. کرد باز را در و گذاشت آیفون دکمه روی را دستش شاهرخ

 باال ار هاپله سرعت به کیمیا. زد پوزخندی و کرد دنبال را آمدنش مسیر. کندمی عبور فرش سنگ زا عجله با که

 . دبو شاهرخ جانب از سری دادن تکان تنها جوابش که کرد سالم شاهرخ به، زدمی نفس نفس که حالی در و آمد

 ؟ نکردم که دیر خان شاهرخ شرمنده -

 !نه -

 :پرسید لرز و ترس با و زد دریا به دل اما، ودب مردد سوالش پرسیدن در کیمیا

 ؟نیومده هنوز که اورژانس... اورژانس -

 ات رفتمی کنار درگاه از که همانطور. نزد پوزخند که کرد را تالشش تمام و برد باال را ابرویش تای یک شاهرخ

 :گفت خشنی لحن با، شود وارد کیمیا

 !نیومده که هنوز ولی بفرستن دیگه کیی شده قرار، کرده پنچر آمبوالنس راه وسط -

 :گفت لب زیر و کشید عمیقی نفس کیمیا

 شکر رو خدا -

 ؟ گفتید چیزی -

 . بریم... نه... نه -
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 یشترب قدمی چند هنوز. کرد کت حر به شروع و زد نشنیدن به را خودش بود شنیده را کیمیا حرف اینکه با شاهرخ

 اجرای وقت. برگرداند رو او از و کشید هم در را هایشاخم کیمیا. داد نشان را خودش دلیار که بودند نداشته بر

 :تگف پشیمانی لحن با و برداشت کیمیا سمت به قدمی. گرفت خودش به مغموم حالتی دلیار. بود نقشه

 . خشیدبب. شدممی مشکوک بهت الکی نباید من. متأسفم واقعاً پیشم روز چند رفتار خاطر به من جان کیمیا -

 احساس. بود شده خیره، داشت تفاوت پیشش روز چند رفتار با درجه 005 که دلیار آرام رفتار به تعجب با یاکیم

 ایتانهدوس و خونسرد ظاهر به لحن با. است درک قابل بیشتر برایش دلیار جوی ستیزه و سرکش رفتار کردمی

 :گفت

 . نداره ایرادی کنممی خواهش -

 :گفت و زد لبخندی دلیار

 . نونممم -

 رنداشتهب بیشتر قدم چند هنوز. گرفت فاصله دلیار از و گفت سَرسَری کنممی خواهش مشوش افکاری با کیمیا

 نیمع حاال. رفت عقب به قدم چند. بست یخ تنش تمام پیام دیدن با. شد بلند موبایلش SMS صدای که بود

 گهن دستانش در را موبایل نتوانست و کرد لرزیدن به شروع دستانش. کردمی درک را دلیار مهربان هایرفتار

 مبهوت و مات او اما؛ برگردند طرفش به شاهرخ و دلیار که شد باعث و خورد زمین به بدی صدای با موبایل. دارد

 :کردمی فکر پیام مضمون به فقط

 . شدی سوخته یمهره یه توهم! خورینمی دردم به دیگه -

 را نشپریشا نگاه. باشد رفته لو او که نداشت امکان. داد تکان طرفین به را سرش و داد سر هیستریکی یخنده

 :گفت و دوخت هاآن به
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 . نیست ممکن اصال این. باشید فهمیده تونیدنمی شما! ممکنه غیر این -

 :گفت خنده با و آورد باال را دستش انگشتان هادیوانه مثل

 !بشه آب بر نقشِ هامنقشه تمام شبه یه نمیشه. کردم رو کار این تموم سال دو من... من -

 :گفت و برداشت جلو به قدمی. بود شده خیره او به اخم با شاهرخ

 ؟ زنیدمی حرف چی به راجع؟ وحدانی خانم خوبه حالتون -

 :گفت خشم با و کشید بلندی جیغ کیمیا

 . نیار در رو اطالعبی هایآدم ادای. ببند رو دهنت! کیاراد شاهرخ شو خفه -

 :گفت و رفت نشانه دلیار سمت خشمگینش نگاه

 ! متنفرم ازت! منی بدبختی بانی و باعث گشنه گدا یدختره تو... تو -

 :تگف و شد نزدیک او به قدم چند. دارد کردن فرار خیال کیمیا که شد متوجه دلیار. برداشت عقب به قدم چند

 .نکن ترسخت خودت برای رو شرایط این از بیشتر کیمیا -

 :گفت و داد سر آمیزی جنون یخنده کیمیا

 !اهپلیس نه بیفتم شما گیر ذارممی نه بدون رو این ولی؛ میزنی حرف پلیسا مثل اومد خوشم، خوبه نه -

 . شد خارج عمارت از دو با و کرد گرد عقب و گفت را این

 !کرد فرار لعنتی -
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 روانه اردلی دنبال گرفته گچ پای با شاهرخ. کند ارفر او دهد اجازه توانستنمی. دوید کیمیا دنبال سرعت با دلیار

 :گرفت را سپهر شماره حال همان در و شد

 . کرد فرار کیمیا سپهر -

 :شد بلند سپهر فریاد صدای

 ؟ آخه چطوری؟ چی -

 !داد پیام بهش یکی -

 . میفرستم رو هابچه االن، بهشون لعنت -

 . باشه -

 و کیمیا دویدن سرعت امّا؛ بدود سریع تواندمی که جا آن تا وحشمجر پای با کرد سعی و کرد قطع را تماس

 . بود شاهرخ از بیشتر خیلی دلیار

 . زدمی صدا را او و دویدمی کیمیا سر پشت بلند هاییگام با دلیار

 !میفتی دردسر تو بیشتر اینجوری! وایسا کیمیا -

 شنخ و زبر آسفالت روی برهنه پاهای با دلیار. ردکمی اضافه دویدنش سرعت به دلیار به توجه بدون کیمیا امّا

 . آمدمی سرشان پشت دو آن به نسبت زیادی فاصله با هم شاهرخ. دویدمی کیمیا دنبال به کوچه

 کیی گاهی چند از هر و بود کم خیلی تعطیل روز خاطر به هاماشین تردد. داشت وجود اصلی خیابان ترجلو کمی

 . کردمی عبور آن از ماشین دوتا
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 تحلیل ستگیخ خاطر به که صدایی با و کشید فریاد خیابان دیدن با دلیار. نداشت خیابان تا چندانی فاصله کیمیا

 :زد داد، بود رفته

 !وایسا میدی کشتن به رو خودت -

 سیاه موتور دیدن با اما؛ کرد اضافه را هایشقدم سرعت به. کرد فراموش را پایش درد خیابان دیدن با شاهرخ

 ابانخی طرف به سرعت به دلیار آن دنبال به و کیمیا. شد منجمد هایشرگ در خون پوش مشکی دوسوار با نگر

 آن سمت به آوری سرسام سرعت با موتورسوار که دید شاهرخ. نداشتند سواران موتور آن به توجهی و رفتندمی

 او به که بودند هاییهمان هاآن. گرفت جان چشمانش پیش، خودش خوردن چاقو یصحنه. کندمی حرکت دو

 :زد صدا را دلیار فریاد با. ریخت فرو دلش در چیزی فکر این با. کردند حمله

 !وایسا دلیار -

 به و نسهمگی تصادفی صدای آن از بعد و شد پیدا دور از رنگی سیاه ماشین ناگهان. بود شده دیر خیلی دیگر امّا

 هب چشمانی با. گرفت او از را شاهرخ توان مانده باقی، یابانخ آسفالت روی جانبی تنی شدن پرت آن دنبال

 . افتاد لرزه به آسمان صدایش غم از که کشید فریادی و نشست زمین روی نشسته اشک

 !...دلیار -

 

 «اول جلد پایان»

 0310 ماه آذر 1: تایپ شروع

 0316 ماه مهر 6:تایپ پایان

 :01301ساعت
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*** 

 : نویسنده سخن

. درسی پایان به هاششیرینی و هاتلخی، هاسختی تموم با اول جلد نگارش، سال یک تقریباً زا بعد باالخره

 نهایت رمان خوندن از امیدوارم ولی؛ کنم همراه هاشخصیت و داستان با رو شما که بودم موفق چقدر دونمنمی

 .ستنی اشکال از خالی که همسلم و بود رمان نویسندگی برای من اول تجربه عشق اسارتِ. باشید برده رو لذت

 بهم و بودند کنارم در زیادی دوستای. کردند حمایتم آخرش تا که ممنونم نهایتبی عزیزم بابای و مامان از

 . زارمگ سپاس تکشون تک از جا همین از. کردند کمک قلمم پیشرفت به انتقاداتشون و نظرها با و دادند روحیه

 کجا به کیاراد خانواده سرنوشت اینکه. کنید قضاوت بهش راجع تا ذارمیم خودتون یعهده بر رو داستان پایان

  .باشید همراهم " تلخون رازِ "اسم به رمان دوم جلد با میشم خوشحال. پردازممی بهش دوم جلد در، میشه ختم

  شما سعادتمندی آرزومند

 تبار رحیمی سارا

  Ava |( عشق اسارتِ دوم جلد)تلخون رازِ رمان - تایپ درحال

http://forum.negahdl.com/threads/221101 / 
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر
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مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه  برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 
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