
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سایت نگاه دانلود تهیه و منترش شده، و متامی حقوق آن نزد این سایت محفوظ است دراین کتاب 

 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 شد تبخیر که عشقی: رمان نام

 انجمن کاربر ر.فاطیام: نویسنده
 دانلودنگاه
  مافیایی-جنایی عاشقانه،: ژانر

  Kiarash70: ناظر

 Zahraツ و lam.mim: ویراستاران
 

 خالصه داستان

 امیر،. شودمی بزرگ عظیم، عامرتی در پدرش نهایتبی قدرت با که دخرتیست مهتا،
 میان این که عشقی و آموزدمی را کردنزندگی سخت خانساالر دست در که ستپرسی
 و بگیرد جان خاکسرت زیر از ققنوسی مثل نباید چرا ولی شود؛می نابود و ماندمی ناگفته

 دخرت هم، خانساالر و شناسدمنی عشق و است رحمبی کارانجنایت یدنیا برخیزد؟
 !عاشق انسان یک جان قیمت به حتی فروشد،منی هاراحتی این به را اشدردانه
 نبینی او از غیر را کسهیچ تا پوشاندمی بخارش با را چشامنت یجلو شود،می تبخیر عشق

 شودمی رسازیر چشمت از اشک شبنمی مثل شد، که گرم ایشعله با دوباره ولی نخواهی؛ و
 .است آورشگفت چنین عشق! آری. کندمی دگرگون را حالت هم باز و
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 سرازیر قلبت به گرمایی و ایشعله با دوباره اما شود بخار و برود شاید ماند،می آب مثل عشق
 و شودمی
 . قطراتش از شویمی پُر زیبا چه بارهیک

 :گفتارپیش
 مرد این بفهمی و كنی كشفش خواهدمی دلت همیشه كه قدرآن است، غریبی یواژه پدر،

 از دلت تا! نكشی آه یک تو تا بدهد را اشزندگی و هستی یهمه است حاضر كه كیست
 روح تواندمی چگونه! غالب چیز همه بر و است محكم قدراین چطور بدانی كه! نگیرد چیزی

 !نگوید آخ و بكشد دوش بر صالبت با طوراین را رنجورت جسم و
 تكیه آن به عمر یک كه كوهی! بگیرد تو از را او بارهیک كه كابوسی دارد دردی چه و

 از كه شود آوار سرت بر چنان شیرینت تصورات دیوارهای! فروبریزد و شود متالشی داشتی
 !ببندی امید روزنی هر به نفس، دم یک برای و بیفتی كندنجان به بریدهنفس اشسنگینی

 !دارد فاصله مقدسش نام از و تصوراتم از چقدر است پدر كه مردی این فهمیدم دیر چه و
 نابود شبه یک موجود، ترینمهربان من برای و بود رحمبی یهیوال یک همه برای كه پدری

 .شد
 و جایی در شدمی كاش! نشد بزرگ و ماند كودكی غفلت و خبریبی در همیشه شدمی كاش
 تا شوم، این از تربزرگ خواهمنمی دیگر! است بس»: گفت خدا به و كرد توقف زمانی
 !«توانستی نه و است كار در خواستنی نه كه افسوس! افسوس ولی! است كافی جاهمین
*** 
 1382 سال
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 به جذابش و سیاه چشمان آن با و بیاید روز هر مثل كه این. دیدنش منتظر. منتظرم هم باز
 .«خانوم بگید من به فقط لطفاً دارید كاری هر فرمودن امر پدرتون»: بگوید و بزند زل من

 با و كنم ـمار*خـ را چشمانم دارم رنگشپر حضور همین به كه نیازی یهمه با هم من و
 .«بری تونیمی. ندارم كاری كه فعالً»: بگویم غرور

 .شود دور مقابلم از و كند خم را سرش مخصوصی ژست با هم او و
 این به بدجور ولی چطور، و كی از دانمنمی! است تاببی دلم چقدر و كرده دیر امروز چقدر
 ولی ام؛كودكی از شاید یا و نوجوانی از. است بوده همیشه كه مردی! امكرده عادت جوان مرد
 دارد، اعتماد بیشتر او به چشمانش از كه پدر مباشر پسر! امدیده را او دارم یاد به چه هر

 برای كه پدری. است جاری هایشرگ در پدر همان خون مطمئناً نه شاید، كه پسری
 و رحم از و است پُر زیركی و هوش از! دارد و داشته را عاصعمرو حكم ما یخانه یمعاویه
 !خالی مروت

 فكر امتازه غریبوعجیب روزوحال این به و امنشسته آفتاب به رو زالل و تمیز استخر كنار
 سعی و دادممی ربط هورمونی تغییرات و نوجوانی بلوغ به را التهاب این اوایل. كنممی
 یعنی. شودمی كمتر طاقتم گذردمی بیشتر چه هر ولی! بگذرم كنارش از تفاوتبی كردممی

 این تا پسری عاشق هم آن باشم؟ شده عاشق خان،ساالر دختر تنها من، كه دارد امكان
 دارد سال دو و بیست كه االن و كرده كار پدرم برای سالگیپانزده از كه پسری! پایین درجه
 !است من دستور منتظر مطیعانه هنوز

 .بخیر صبح خانوم، سالم -
 نیمكت روی و پریدم جا از صدایش شنیدن با كه بودم غرق خودم احوال و حال در قدرآن
 نگاه بود، ایستاده سرم یباال و آمده صدابی طوراین كه مخاطبم به عصبانیت با! شدم خیزنیم

 !«ترسیدم میای؟ خبربی یهو اینطوری چرا»: گفتم و كردم
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 :گفت زیرسربه و بست را خندانش سیاه چشمان
 رو شما كه نیست راننده امروز بگم خواستم فقط. خانوم نداشتم رو ترسوندتون قصد -

 .برمتونمی من واجبه كارتون اگه برسونه،
 : گفتم و كشیدم پوفی حرص با
 .شم حاضر میرم خب،خیلی -
 هاوقت بعضی. است بزرگ خانه این چقدر! اَه. افتادم راه به عمارت سمت به او به پشت و

 ندارد نشد كه كار البته! بخرم ماشین هم حیاط مسیر همین كردنطی برای خواهدمی دلم
 .باشد الزم بدن برای باید هم رویپیاده اندازه این نظرم به ولی
 او رنگسیاه بنز طرف به پوشیدم، را سنم یمقتضا یساده لباس همیشه مثل كه این از بعد
 مثل را او وقتهیچ. شدم سوار جلو صندلی بر و رفتم كشیدمی را انتظارم عمارت یجلو كه

 احساست از شاید و دانستمی خوب را این هم خودش. دیدمنمی پیشكار یا راننده یک
 !آوردنمی مباركش یرو به و بود خبربا هم خودش به من پنهانی

 دلم. افتاد راه و كرد عوض را دنده جذابی پرستیژ با و بست را كمربندم همیشه مثل
 مطلق سكوت در او ولی كند روشن چیزی رادیویی موزیكی، حداقل یا بزند حرف خواستمی

 یخانه تا ایدقیقه پنج مسیر كه راندمی آرامش با قدرآن! بود رانندگی به حواسش فقط
 را در. شدم پیاده صدابی و كردم حفظ را امهمیشگی غرور! كشید طول ساعت نیم دوستم،

 :گفت كه شنیدم را اشـردانـه*مـ یصدا و رفت پایین پنجره شیشه بستم، كه
 تا بمونید منتظر داخل لطفاً. دنبالتون فرستممی رو راننده شیش ساعت. میرم من خانوم، -

 .بگیرن تماس باهاتون
 :گفتم و چرخاندم سمتش به را سرم

 .بكشه طول بیشتر كارم شاید من بیاد، هفت ساعت بگو -
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 و گفت ای«باشه» لب زیر میلیبی با چرخاند، صورتم یرو دور یک را اشجذبه پر چشمان
 .شد دور مقابلم از دیگری حرفبی
 بكار رو زبونت نگاهت یجا به نمیشه دنبالم؟ بیای خودت نمیشه»: بگویم خواستمی دلم

 ببینی؟ دوست یه چشم به هم رو من حداقل و نخوری رو هاتحرف قدراین نمیشه بندازی؟
 !«اربـاب یه نه خانوم، یه نه
 مسخره تكراری و روتین یكارها این از حالم داره دیگه! اَه»: كردم زمزمه زیرلب حرص با و

 !«خورهمی هم به
 با و آورد بیرون مخصوصش اتاقک از را سرش پایم یصدا شنیدن با نگهبان و بود باز در

 راه به عمارتشان طرف به حسیبی با و شدم وارد. كرد دعوت داخل به مرا غلیظش یلهجه
 باز ولی نرسد ما یپا به هاآن ثروت شاید. انداختم مقابلم نوساز ساختمان به نگاهی! افتادم

 هم دوست انتخاب برای ما و نبود عجیبی چیز البته كه داشتند، جای مرفهین یطبقه در هم
 .نداشتیم زیادی حق حتی

 دختر او. بودیم شده دوست هم با پدرم یهامهمانی از یكی در و بودم همكالسی پردیس با
 امـطه رابـ كه است خاطر همین به داشت،وامی جنبش به هم مرا و بود بازیگوشی و پرانرژی

 هر امسال. آیدمی خوشم دارد كه مثبتی انرژی از. امكرده حفظ او با هنوز سال سه از بعد را
 درس برای جایی و دهد اجازه پردیس یهاشیطنت اگر البته كنیم،می تمام را نهم كالس دو

 یاراده و خواست با چیزهمه كه این از و دارم دوست را مدرسه من! بگذارد باقی خواندن
 كه مرفهی یهاخانواده یهمه مثل او ولی برم؛می ـذت*لـ گرفت، خواهد انجام خودم

 یرشته االن از بسازند، را زندگیشان اطرافیان خوشایند طبق آینده در مجبورند فرزندانشان
 هم ایانگیزه مسلماً ندارد، آن در انتخابی حق هیچ چون و شده انتخاب نیز اشتحصیلی

 .داشت نخواهد وجود
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 كرد پُرچانگی بشر این بس از. بود نشده تمام كارمان هنوز و رسیده هفت نزدیک ساعت
 و نشسته استرس پر هم من و مانده ناتمام باشد داشته زیادی ینمره است قرار كه ایپروژه
 !كنممی تماشا را نشده تایپ و ماندهباقی یهابرگه
 :گویدمی كه شنوممی اتاق در دم از را خیالشبی یصدا

 دیگه، میدم تحویلت میارم كنممی تایپش صبح تا! شده چی انگار حاال، خوبخیلی! بابا ای -
 نه؟ مگه تایپش، مونده فقط كردیم، تموم كه رو كاراش یهمه
 :گویممی لب زیر درهم، یابروها با و دهممی تكان تأیید عنوان به را سرم

 كنیم، نصف بذار كنی؟ تایپش خوایمی چطوری. ستصفحه سی! ببین. زیاده خیلی ولی -
 خوبه؟ من، رو اشبقیه بزن، تو پونزده صفحه تا
 خاطربه! بگیرم نمره باید چی برای من پس. كردی تو كه رو كاراش یهمه. خوادنمی -

 كردنت؟ تماشا و نشستن
 ...ولی -
 .پاشو. دارم كار كلی كه تونخونه برو پاشو هم حاال. گفتم كه همینی نداره، اما و ولی -
 :گفتم و دادم تكان سری میلیبی با
 !كنیم تعریف و ببینیم باشه، -

*** 
 طرف به سریع خداحافظی یک از بعد و كردم جمع را وسایلم موبایلم زنگ یصدا شنیدن با
 :كردم زمزمه بسته چشمان با و ایستادم در پشت ایلحظه چند. افتادم راه به در

 و نندازی زمین رو روم بار یه میشه چی! خدایا وای …كه یعنی باشه اومده خودش اگه -
 !نكنی خطیخط رو قشنگم رویای
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 وا و خوابید بادم راننده، دیدن با ولی كردم، باز را چشمانم و نهادم بیرون به پا نفسم، حبس با
 !رفتم

 با خواستمی دلم. گرفتم جا عقب صندلی در و افتادم راه سمتش به آویزان دهان و لب با
 !محلبی خروس. بگیرم نشناسوقت یراننده این از اساسی حال یک امپشتیكوله همین

 را خود كه فهمممی را این! خوردممی حرص امشده درگیر خودم دل با خاطرشبه كه این از
 حس خودم روی به را نگاهش سنگینی بارها! دانمنمی را دلیلش ولی بیندمی من از ترپایین
 كاری مشغول را خود سریع یا گرداندبرمی را رویش من توجه محض به چند هر ام،كرده
 زبانش و عمل با اگر حتی دارد من مشابه احساسی هم او كه خوشمدل این به ولی كندمی

 .بزند دیگری حرف
*** 
 خسته هم خواندن كتاب و دیدن فیلم از. بزنم باد را خود و بنشیم باید بیكاری از امروز یبقیه
 چیزیهیچ اصالً...!  با هم آن! گذار و گشت مثالً خواهد،می دیگر چیز یک دلم ام،شده

 !است بهتر ندهم نفهممزبان خودِ به الكی خوشیدل و نگویم
 تا را صدایش و كنممی انتخاب را شادی و انرژی پر موزیک و ضبط سمت به برممی دست

 .برممی باال هایمگوش شدنِكر حدِ
 با صدا، ناگهانی قطع با كه هستم آهنگ ملودی با مبل روی دستم و سر دادنتكان حال در

 !گردمبرمی سرم پشت به تعجب
 !كندمی تماشا مرا و زده كمربهدست كشیدهدرهم یهااخم با بانوسلطان اوه، اوه

 لبخند با و كنممی باز را نیشم بگیرم، را توبیخی و جنجال و جار هر یجلو كه این برای
 اگر البته! گیرممی آویزانش قرمز یهالپ از آبداری ماچ و روممی سمتش به ایآمدهكش
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 ولی كنم اشكردهعمل دماغ نثار گرگیكف یک ماچ، جای به خواستمی دلم داشتم قدرت
 !را آن از بعد یپیامدها تحمل توان نه و دارم را زورش نه كه حیف خب،
 هدفم به رسیدن برای را چاپلوسی و گوییتملق اطرافیانم مثل كه متنفرم خودم از چقدر

 من به بهتری یهادرس پدر، آن و عمه این با زندگی دیگر، خب ولی كنممی انتخاب
 .است نیاموخته

 نیستم، مستثنی قضیه این از هم من و كنندمی خطاب بانوسلطان را او همه كه سلطان،عمه
 گرداندبرمی را رویش است، عجین او با كه غریبیعجیب غرور و درهم یهاسگرمه همان با
 :گویدمی و
 باشی؛ داشته زندگیت یتو دیسیپلین ذره یه و نشی مادرت مثل تو كه بودم امیدوار چقدر -

 این یجا كاش ای! میشه اون مثل هم سیرتت صورتت، برعالوه بینممی روز هر ولی
 !داشتی زیبا كردار و رفتار ذره یه زیبا یچهره

 زیر و اندازممی بازویش زیر را دستم و روممی سمتش به دوباره اممسخره لبخند همان با
 :گویممی گوشش

 این و داری دوست عاشقانه رو اتزادهبرادر تو دونممی كه من. نبینم رو اخمت بانو،سلطان -
 .كنممی ماچت بازم و گیرمنمی دل به همینم خاطربه. نشدنمه پررو برای فقط هاحرف

 و داد هلم عقب به. شد عصبانی واقعاً باراین كه ببوسم را لپش دوباره كه بردم جلو را صورتم
 .گرفت فاصله من از
 داشته خانومانه شخصیت ذره یه! آدم به نشو آویزون طوریاین گفتم بار هزار! مهتــا -

 خانوم. شدی بزرگ. سالته پونزده دیگه تو كنی؟ رفتار هابچه مثل خوایمی كی تا! باش
 .باش
 .«چشم»: گفتم لب زیر و انداختم پایین را سرم
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 .رفت پیش كارش اتاق سمت به و برگرداند را رویش هم او
 ثروت كل و نیستند بیشتر برادر و خواهر یک همین. است پدر بزرگتر خواهر سلطان،عمه

 و كنند تقسیم را خود سهم كه این جای به اول همان از كه رسیده هاآن به اجدادی و پدری
 حق از البته كه كنند، گذاریسرمایه شراكتی گرفتند تصمیم بروند، خود زندگی پی كدام هر

 .رسیدند داشتند، آنچه برابرصد به انداختند راه كه تجارتی با نگذریم
 -او خود قول به -از كه سلطانعمه افتاد، اتفاق من، سالگیپنج در كه مادرم مرگ از بعد

 عرضهبی پدر همان به و گرفته او از قانون هم را پسرش تنها و شده جدا اشعرضهبی شوهرِ
 .«بمونید تنها شما خوامنمی» كه بهانه این به البته! شد ما گردن وبال و آمد بود، سپرده
 قراضه ماشین یک هست ذهنم در او از كه ایخاطره تنها ندارم، خاطربه زیاد را امعمهشوهر

 .همین بود، خندان همیشه كه لبی و
 پیش سالده. است شده جوانی خودش برای االن بینم،می باریک سالی را رادین ام،عمهپسر
 برای چرا دانمنمی هنوز لحظه این تا البته. بود سالهده پسركی بردیم، خود با را مادرش ما كه

 و آیدمی اینجا تا راه همه این سال هر گذاشته، تنهایشان و نمانده پیششان كه مادری دیدن
 و كند مهربانی كسی به بخواهد كه ندارد قلبی اصالً كه مادری چنین هم آن! گرددبرمی
 !بدهد عشق
 .پرسیدم او از را سوال این روز یک شاید! بگذریم خب،
 است این امپرسیده همه از بار هزار هزاران و كرده درگیر را ذهنم همیشه كه دیگری سوال

 شدنمی خودمان كشور در مگر داشت؟ ایرادی چه ایران مگر شدیم؟ خارج ایران از چرا كه
 صحبت خودشان خوبی به را زبانشان. امكرده عادت جااین به دیگر االن البته كرد؟ تجارت

 عاصی را بقیه سوالم جواب دنبال به هم باز ولی آید؛می خوشم كشورشان راحتی از و كنممی
 .امكرده
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 زندگی ترمرفه هاآدم جااین در. است بیشتر پیشرفت برای جا. است آزادی كشور جااین»
 .«است ترعالی چیز همه هوا؛ آسمان، آب،. است ترقشنگ زندگی جااین در. كنندمی
 !پدرم مباشر خان،ایرج زبان از هم بیشترشان. امگرفته االن تا كه است هاییجواب هااین

*** 
 آیا كه بدهد مانماندهناكام یپروژه از خبر حداقل و بگیرد تماس پردیس منتظرم و شده شب

 انجام خودم هم را كار یبقیه كاش زند،می شور دلم! نه یا كند تمام را تایپش توانسته
 یجلو یراهرو در زدنقدم مشغول دست در موبایل. نداشتم استرس طوراین حداقل دادم،می

 و زدم زنگ باربیست خودم. تماسم منتظر جااین من فقط و اندخوابیده همه. هستم عمارت
 تماس باهات دوازده ساعت شب»: گفت كوتاه اسیاماس با آخر در و نگرفتم جواب

 .نیست خبری هیچ و گذشته هم دوازده از دقیقه بیست االن و. «گیرممی
 افتاده؟ اتفاقی خانوم، -

 یواشكی به ایعالقه چه بشراین دانمنمی. پریدم جا از اشناگهانی صدای با هم باز
 طوالنی قدرآن. كردم نگاهش جوابی هیچ بی و كشیدم پوف فقط باراین. داشت شدنظاهر

 باعث كه كردم كاری كه این از. خواست معذرت و انداخت زیر را سرش باالخره كه
 :گفتم و زدم بندینیم لبخند جبران، برای. شدم ناراحت شوم، اشخواهیعذر

 كنی؟می كارچی جااین شب وقتاین تو. بودم دوستم تماس منتظر -
 خاص ژست با و كرد شلوارش جیب در دست بیاورد، باال را سرش كه این بدون

 :گفت اشهمیشگی
 اگه ببینم اومدم ایستادین، جااین شما دیدم كه خونه رفتممی داشتم شده، تموم كارم تازه -

 .بدم انجام هست كاری
 .اومدی كه مرسی بازم. ندارم بربیاد تو دست از كه كاری یعنی ندارم؛ كاری نه -
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 با خواستنمی دلم. افتاد راه به ماشینش سمت به و داد تكان را سرش و زد اینصفه لبخند
 لعنت را خودم بودم، گرفته خانومعمه از مطمئناً كه بدم اخالق این خاطربه. برود ناراحتی این

 :گفتم آرامی نسبتاً صدای با و رفتم دنبالش به قدمی چند. كردم
 !امیر -

 منتظر انگار و بود ایستاده جیبدردست یک ژست همان با همچنان. برنگشت ولی ایستاد
 .بود حرفم یبقیه

 .ببخشید -
 چرا؟ -
 ...كه این خاطربه -

 .بگویم باید چه دقیقاً دانستمنمی
 ؟«كنی خواهیمعذرت مسخره چیز یه خاطربه شدم باعث كردم؟ ناراحتت رنجوندمت؟»

 صورتم به آرامش با را سیاهش چشمان و برگشت حرفبی طورهمان دید، مرا سكوت وقتی
 و دادم قورت را گلویم آب زحمت به. تاببی و شد قراربی دلم نگاهش، آمدن كش با. دوخت

 :گفتم بپوشاند را لرزشش كه ضعیفی یصدا با
 .بندازی پایین رو سرت شدم باعث كه این خاطربه -

 را رفتنش و ایستادم جاهمان. شد دور و روبرگرداند كوتاهی آه با و افتاد زیر به نگاهش دوباره
 و روگرداند من از كه بود او همیشه مثل و رسیدمی نظر به دور چقدر جااین از. كردم نگاه

 .كشیدمی سمتش به بیشتر مرا هایششدندور همین شاید و. گرفت فاصله
 روی پردیس كوچک عكس و خورد زنگ موبایلم باالخره كه بود گذشته یک از ساعت
 ولی كردممی خالی سرش بر را امروز یهمه حرص توانستم،می اگر. شد نمایان اشصفحه
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 كه این بدون. آمدبرنمی دستم از كاری دور راه این از هم من و بود شبنیمه االن كه حیف
 :گفتم تشر با بدهم، او به صحبت یاجازه

 داری؟ اعتس اختالف ما با ساعت یک كه كنیمی زندگی گوری كدوم دقیقاً تو -
 :توپیدم و شدم عصبی بیشتر شنیدم، كه را خیالشبی و شاد یخنده یصدا

 یه بیام پاشم االن همین تا «نه» بگی منتظرم فقط یعنی نه؟ یا كردی تایپ رو لعنتی اون -
 !بگیرم ازت اساسی حال

 :گفت بود صدایش در هنوز كه ایخنده همان با
 خدابه. خودت جون نخوردم تكون نوابی كامپیوتر این یپا از سره یه االن همین تا بابا، آره -

 .كنهمی زُقزُق انگشتام
 :گفتم لبخند با و كشیدم آسودگی سر از عمیقی نفس

 بفرستم رو یكی تا خوایمی هم اگه یا برات میدم ماساژ میام خودم فردا حاال، خبخیلی -
 !بهت بده حال بیشتر

 :داد جواب ـنـسی*بدجـ با و فهمید را صدایم شیطنتِ
 كل حركتش یه با! من بكنم عشقی چه... جونم ای. خواممی فرستی،می رو امیر اگه -

 .پرهمی خستگیم
 :گفتم و كردم عوض رو بحث ای،خندهتک با
 كه توضیحاتی روی هم خورده یه تا بیا ترزود. گیرمشمی ازت مدرسه تو فردا من پس، -

 .منتظرتم. كنیم كار بدیم خوایممی
 .بای. پس بینمتمی اوكی، -
 .بای -

*** 
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 در مرا روز، چند تا طور،این ها،وقت بعضی چرا دانمنمی ندیدمش، اصالً كه است روز هشت
 دارد، را دیدنش یهوا بدجور دلم. شودنمی آفتابی جلویم اصالً و گذاردمی دیدنش عطش

 !كالمی و حرفی بی دور، راه از حتی
 با كردنپچپچ مشغول پاركینگ یمحوطه در جاهمان كه پدرم كاركنان از یكی سمت به

 من دیدن با و برگرداند را سرش. كردم حضور اعالم كوتاهی یسرفه با و رفتم بود، موبایلش
 باال ابرویی خنده، و تعجب با. گذاشت جیبش در كند قطع كه این بدون را گوشی و شد هول

 :گفتم و انداختم
 .ندارم ایعجله من! كردیمی خداحافظی حداقل -

 :گفت ایعجوالنه لبخند با و فشرد را ایدكمه جاهمان از و كرد جیبدردست
 .بفرمایید رو امرتون. نیست مشكلی خانوم، نه -
 روزه چند ولی بده خبر بهم و كنه پیگیری برام رو موضوعی یه امیر كه بوده قرار راستش، -

 كجاست؟ نداری خبر تو. نیست پیداش
 :گفت كوتاهی مكث از بعد و آورد باال تعجب با بود انداخته زیر كه را سرش

 من به مهمیه، یمسئله اگه. رفتن مسافرت به كاری برای ماه یک مدت به امیر ، خانوم -
 .میدم انجامش بگین

 با پس كنم، خیالیبی به وانمود كردم سعی ولی بودم كرده هنگ خبرش، شوک از كه این با
 :گفتم و كردم صاف را صدایم ای،دقیقهیک تأخیر

 .مرسی حال هر به. كنه اعالم بهم رو نتیجه و بیاد خودش كنممی صبر. نیست الزم نه، -
 تونیدمی داشتین امری هر امیر غیاب در هستم، خدمتتون در من خانوم، كنممی خواهش -
 .بدم انجام براتون تا بگید من به
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 حرف بی و گفتم ای«باشه» سریع خیلی. شدمی بد حالم داشت اشچاپلوسی همه این از
 چند هر كنم، فرار متملق یهاآدم این یهمه از خواستمی دلم. روبرگرداندم او از دیگری

 با مطمئناً كه اعظم خانساالر جناب بزرگ، رئیس حتی. موجودات همین از بود پر خانه این
 .بود كرده تكمیل را اشمجموعه و آورده هم گرد را افرادی چنین كامل هوشیاری

 كشید كجاست، نبود معلوم كه دنیا سر آن تا دنبالش به را دلم كه خبری و افتادم امیر یاد به
 مورد در ندارد وظیفه كه او! داشتم جابهنا انتظارات آدم این از من قدراین چرا. برد خود با و

 كه هم من شخصی و مخصوص مسئول. بگیرد اجازه من از یا كند مشورت من با كارهایش
 اندازد؟می چنگ دلم به ناامیدی چرا و دلخورم؟ من چرا پس نیست،
! «نیست سختی كار كه این. بگیر را اششماره و بردار را موبایلت» گفتمی سرم در كسی
 !هرگز! وقت هیچ! زنمنمی زنگ قطعاً پس بداند سریسبک دختر مرا خواستمنمی

 حالبهتا ولی است حفظ تلفنم و خودم یحافظه در است سال چندین اششماره كه این با
 كار این به نیازی هم االن. امنكرده استفاده آن از مهم، خیلی یكارها برای حتی وقتهیچ
 .روممی پیش امعمه اتاق سمت به و دارمبرمی بچگانه و ابلهانه افكار این از دست. بینمنمی

 یک با كه شنوممی را صدایش. زنممی در آرامیبه و كرده تأملی بازشنیمه اتاق در پشت
 .دهدمی ورود یاجازه «تو بیا»

 سمتش به نیست، آن در بودنمصنوعی از اثری هیچ مطمئناً كه لبخندی با و گیرممی نفسی
 رو. گویممی خیربهعصر و سالم زنم،می اشگونه روی كه كوتاهی یـوسـه*بـ با و روممی
 :گویدمی همیشگی سردی همان با. كند نگاه مرا گرددبرنمی حتی و ایستاده پنجره به
 .باش حاضر و بده انجام رو كارهات دیگه، یهفته برای بودم گفته كردی؟ آماده رو خودت -
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 خواممی دفعهاین و شدم بزرگ كه بودم گفته. است آماده چیزهمه. بانوسلطانعمه بله -
 حاضر چیزهمه نحو بهترین به باشید مطمئن بدم، انجام خودم رو كارهام شما نظارت بدون
 .نیست نگرانی جای هیچ و شده

 :گفت و كرد براندازم خاصی حالت هیچ بدون و برگشت باالخره
 .امیدوارم -
 :گفتم آرامی به فروغش،بی آبی چشمان به نگاهی با
 !دارم سؤال یه... فقط -
 . «بپرس چیه؟» یعنی كه داد تكان سری پرسشی حالت با

 : گفتم
 هستن؟ هم خانایرج یخانواده بدونم خواممی -

 زد، حرف مستقیم شدنمی كه بزرگ یبانوسلطان با خب ولی بود امیر منظورم اصل در یعنی
 هم دختری خانایرج چون البته! نباشد برانگیزشک تا پرسید كلی صورت به باید
 .كردنمی ایجاد حساسیتی زیاد سوال، این داشت من یهاسالوسن

 همان پشت هم باز ولی شدم؛ خوشحال. داد تكان تأیید عالمت به سری تفاوتی،بی با
 : پرسیدم دوباره و ماندم امخانمانه ماسک

 .نمیره جایی امیر حضور بدون هم سمیرا معموالً و مسافرت رفته امیر شنیدم امروز آخه -
 لب زیر و رفت پیش اتاقش مبل سمت به و كشید بحث این به عالقگیبی روی از نفسی
 :گفت

 …وگرنه بیاد خوب یخبرها با امیدوارم البته. گردهبرمی موقع اون تا -

 كی؟ برای خوب یخبرها چی؟ وگرنه …وگرنه كرد؟ سكوت چرا
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 و رفتم جلو داشتم، حفظش در سعی االن تا كه پرستیژی به توجه بدون. افتاد شور به دلم
 :گفتم و نشستم مبل یدسته روی

 خب؟ -
 بود نزدیک شوم، بلند آنجا از كه داد هلم دست با و رفت كارم این خاطربه ایغرهچشم عمه

 خواستمی دلم. نشوم پاكله كه داشتم نگه زمین روی محكم را پاهایم كف ولی بیفتم
 خاطربه ولی! روانی ایِعقده. بكوبمش دیوار به و بپیچانم دست دور را مرتبشهمیشه یموها
 بی و كشیدم عمیقی نفس پس داشتم؛ نیاز آرامش حفظ به بگیرم را سوالم جواب كه این
 .ایستادم منتظر مبل، همان كنار حرفی، هیچ
 ترزود كه این برای و رفت رو از باالخره ندارد خالصی دستم از دید كه دقایقی از بعد انگار
 :داد جواب كند، كم را شرّم

 و میشه تموم هفته دو طی ببره، پیش درست رو كارش اگر و رفته مهم خیلی كار یه برای -
 دادانشنتیجه احتمال بده، انجام قراره رو كاری همچین كه باریهاولین چون البته. گردهبرمی

 !كنن كارچی خانامیر این قراره ببینیم منتظریم هم ما پس. ضعیفه
 بود چسبانده اشجمله آخر كه ای«وگرنه» آن از توانستمنمی ولی شد؛ راحت خیالم كمی

 :گفتم دوباره پس بگذرم،
 میشه؟ چی برگرده، خالی دست یا بكشه طول كارش اگه حاال -
 :گفت لب زیر متفكرانه بود، نشسته كه حالتی همان با
 .نیفته اتفاق این كه بهتره -

 ادامه اما؛ بشنوم را حرفش یادامه شاید كه كردم سكوت هم باز ولی بود افتاده تكاپو به دلم
 !نداد
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 از بتوانم بلكه تا افتادم راه اتاق بیرون سمت به ایاضافه حرف هیچ بدون طاقتیبی با
 .كشید حرف این از بیشتر شدنمی خانومعمه از! كنم پیدا را سؤالم جواب دیگر یجاها
*** 
 همان متین، با دوباره بتوانم اگر خواستممی افتادم، راه پاركینگ طرف به و رفتم بیرون
. نبود او از خبری گشتم چه هر. كنم صحبت گرفتم، را امیر غیبت آمار او از كه پدرم كارمند

 كاری چه دانستمنمی واقعاً. ایستادم مستأصل جاهمان و كوبیدم زمین به را پایم حرص با
 یا پدرم گوش به مطلب این از خبری كه كنم اعتماد توانممی كسی چه به یا بكنم باید
 شلوارم پشت جیب از را موبایلم باالخره كردنسنگینسبک كمی با. نرسد سلطانعمه

 فوقش فوق. كند كمكی توانستنمی كسهیچ او از غیر. گرفتم را سمیرا یشماره و درآوردم
 كه مهم یعنی. نبود مهم زیاد هم آن فهمید،می امیر به امعالقه از و شدمی رو پیشش دستم

 و عاقل دختر قدرآن كند، حفظ خودش پیش را رازم كه كردممی خواهش او از اگر ولی بود؛
 .نزند حرفی كسی به كه بود ایفهمیده

 :شنیدم خط یسو آن از را آرامش یصدا و شد برقرار ارتباط بوق چند با
 خوبی؟. جان مهتا سالم -
 چطوری؟ تو. خوبم من مرسی. عزیزم سالم -
 حرف بعد اتاقم برم هستم كه جاییاین از من بده وقت بهم لحظه چند یه فقط. خوبم منم -

 اوكی؟ بزنیم،
 .مونممی خط پشت من. باش راحت باشه، -

 .شنیدم ترانرژی پر و تربلند دفعهاین را صدایش دوباره تا كشید طول لحظاتی
 !خانوم كردی ما از یادی عجب چه. خب -

 :گفتم خجالت با و زدم لبخندی
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 .داشتم ازت خواهشی یه. شدم مزاحمت جان،سمیرا ببخشید -
 !شما بفرمایید امر. عزیزم چیه حرفا این -
 .مسافرت رفته كاری چه برای امیر بپرسی شركت یهابچه از میشه اگه خواستممی -

 این. فهمهمی االن! مهتا زدی گند! اَه»: توپیدم خودم به حرص با و گرفتم گاز محكم را لبم
 «!آخه پرسیدنه سوال طرز چه
 :داد جواب كنم، حسش توانستممی هم جاهمین از كه لبخندی با
. هاجنس بهتر ارزیابی و انتخاب برای ایتالیا رفتن شركت اكیپِ با. نرفته تنها كه امیر -

 .بره امیر گفتن دفعهاین
 دهممی لو را خودم كامالً بپرسم دیگر سوال یک اگر دانستممی كه این با. نشدم قانع هم باز

 :پرسیدم باز و نیاورد طاقت دلم ولی
 خطری نشدنش، انجام صورت در كه هست مهم قدراین ارزیابی و انتخاب این نظرت به -

 بیاد؟ پیش امیر برای
 :پرسید آرامی یصدا با چون شد؛ نگران و افتاد كار به اشخواهرانه حس انگار حرفم، این با
 جانی؟ خطر مثالً؟ خطری چه -

 :رفت پایین صدایم تن آگاهخودنا منم
 .كنم فكر آره -
 كی؟ طرف از -
 .طرف اون احتماالً. دونمنمی -

 خندید؛می چه به دقیقاً دانمنمی. خندیدن به كرد شروع و زد ایقهقه بلند یصدا با ناگهان
 و شوخی برای بلكه نبوده؛ صدایش رفتنپایین باعث نگرانی هم، اول از كه فهمیدم ولی

 .است كرده رفتار كاراگاهانه طوراین من انداختندست
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 كرد، پاک بود شده جاری خنده اثر بر كه هم را چشمانش اشک احتماالً و خندید كه خوب
 :گفت

 كردی، عوض رو امروحیه قدراین امروز كه جانمهتا مرسی واقعاً. خندیدم چقدر! خدا وای -
 !طلبت ـوس*بـ یه

 :گفتم و دادم بیرون صدابی را حرصم پر نفس
 ببینمت؟ تونممی سمیرا -

 :داد جواب ام،بارهیک درخواست این خاطربه مكث، لحظاتی از بعد
 بیرون؟ یا شما یخونه كجا؟. حتماً آره-
 .آبه كنار كه همون بینمت،می خیال شاپكافی عصر امروز. بهتره بیرون نه، -
 .جاماون پنج ساعت. كجاست دونممی باشه، -
 .خداحافظ. منتظرم -
 .خداحافظ -

 نزدیک از خواستممی فقط بشنوم، چه یا بگویم چه است قرار دانستمنمی. نبود دلم یتو دل
 و بودم مشكوک چیزهمه به بدجور روزهااین. شوم مطمئن ماجرا بودنخطربی از و ببینمش

 بادیگارد همه این و خانه در نشستن كاربی حال هر به. زدمی دامن امدلشوره به بیشتر همین
 قدرآن وقتهیچ االن تا البته. آوردمی پیش آدم ذهن در شبهاتی و شک محافظت، و راننده و

 نام به عظیمی یمسئله یپا االن ولی بگیرم را اشپی بخواهم كه نبوده قوی حس این
 مرموزانه، تجارت و كار و عمارت این یماجرا از باید حتماً كه است میان در «امیر»

 !سردربیاورم
 ! چیه؟ منظورت گی؟می 
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! نداره خبر هیچی از معلومه و ستساده خیلی كه اینم بابا ای» گفتم خودم با و كردم پوفی
 «كنم؟ كارچی حاال
 نشده این از ترمشكوک تا و بپیچانم را اومده پیش بحث جوریچه كه بودم فكراین توی

 :پرسید نگرانی لحن با و آورد جلو را سرش و شد خم میز روی كه ببندم را قضیه
 ندارم؟ من كه داری خبر چیزی از تو! مهتا -

 فهمیدنمی را بودنش مصنوعی خودم جز كسهیچ كه لبخندی با و كشیدم عقب را سرم
 :گفتم

 رمانای و فیلما بس از روزااین. شدم خل گمونم به! كنیامی فكرایی چه هم تو! بابا نه -
 .گرفتم قرار تأثیر تحت بینممی و خونممی مرموز و مجهول

 یهمه كه سمیرا، تنهانه واقعاً كه ایخنده! خندیدم هه هه هه دلیلیهیچبی هم بعد و
 .بردند پی بودنش الكی و جابی به هم اطرافمان میزهای

 مشكوكش نگاه به پس. كنم جمع را بحث و كنم پیدا را نفسماعتمادبه سریع كردم سعی
 :گفتم مهربانی با و دوختم چشم

 .حتماً بیا اینامامانت با تو نیومد هم امیر اگه دیگه؟ بینمتمی هفتهاین مراسم برای -
 :گفت آرامی به و گرفت را دستم كه شوم بلند امصندلی از خواستم و برداشتم را كیفم

 باش مطمئن. كنی حساب داررازنگه دوستیه عنوانبه من روی تونیمی بود چیزی اگه -
 .مونهمی محفوظ پیشم عمر آخر تا حرفات

 .فشردم را انگشتانش تأیید، ینشانه به و زدم رئوفش قلباین به لبخندی
 حركت دستور راننده به و شدم ماشین سوار فایده،بی نشستاین خاطربه زیرافتاده سری با

 .دادم
*** 
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 كارهایش یهمه كه خانایرج به مخصوصاً بودم، مشكوک چیزهمه به كه بود وقتی چند
 یشامه آن از ایبهره و بودم ساالرخان دختر هم من هرحال به. بود زیركانه و مرموزانه

 یا نخواستم، كه بود این خاطربه نگرفتم، را دنبالش االن تا اگر ولی بودم؛ بـرده اشقوی
 برای خصوصاً. نداشتم را پذیرشش آمادگی اصال كه شود آشكار برایم حقایقی ترسیدم شاید
. بود وچراچونبی قهرمان یک مثل برایم همیشه و داشتم دوست را پدرم قدراین كه منی

 از بعد كه پدری! كردمی ظاهر جلویم زدنی برهم چشم در كردممی اراده هرچه كه پدری
 ولی دارد ـطه*بـ*را هاییزن با شنیدممی هرچند. نكرد ازدواج دیگر من خاطربه مادرم

 باز عمارت داخل به را هاییزن چنین پای وقتهیچ كه كردمی حفظ را خانه حریم قدرآن
 بلكه چاپلوسی، یا ترس روی از بقیه مثل نه بودم قائل عجیبی احترام برایش همیشه. نكند
 اهمیت دنیااین در كه كسی تنها به و دانستمی خوب را این نیز او و. قلبم صمیم از واقعاً
 بیشتر روابطشان و نداشت دوست من مثل هم را سلطان عمه حتی. بس و بودم من دادمی

 ! فامیلی و خونی یـطه*بـ*را تا داشت شغلی و كاری یجنبه
 و زدممی حرف او با روحی حساس شرایطاین در و داشتم مادری خواستمی دلم همیشه
 او، كمبود خاطربه احتماالً كه بوده خدا خواست هم این دیگر خب ولی كردممی مشورت

 همهاین به بود رنگ و نور وجودشان كه كسانی! كند وارد امزندگی به را دیگری كسان
 .دنیایم انگیزگیبی

 كه ستكاری چه! كجاست یعنی. گرفتم دلشوره بارصدمین برای و افتادم امیر یاد به دوباره
 كارشان از سر باید حتماً باراین! دارد؟ همراهبه برایش بدی عاقبت ندهد انجام درست اگر

 .روممی پیش شودمی كه جایی تا و دربیاورم
 هم او و كند پیاده مرا جاهمان كه خواستم راننده از شد، وارد عمارت داخل به كه ماشین
 محوطه پاركینگ قسمت به و رفت او تا ایستادم جاهمان ساختگی آرامش با. كرد اطاعت
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 و عمارت سراسر كه ایمداربسته هایدوربین به توجه با. انداختم نگاهی اطرافم به. پیچید
 یهمه جای از. دهم انجام مشكوكی حركت توانستمنمی داشت نظر زیر را پشتی باغ

 را همه سیاهزاغ جاآن هایتلوزیون از و رفته نگهبانی اتاق به بارها بودم، باخبر هادوربین
 دوربین آن، با كه تلوزیونی به نبود حواسش نگهبان كه هم چندبار البته. بودم زده چوب
! كردم تماشایش دقایقی و كرده زوم صورتش روی زدم، ناخنک شدمی كنترل امیر كارمحل

 بود حرفبی و ساكت طورهمان جاهمه و همیشه. دارم دوست را اشذاتی آرامشاین قدرچه
 . دادمی انجام ایاضافه توضیح یا دستور هیچ بدون را كارهایش و

 :كردم زمزمه خودم با دوباره
 ! شده تنگ برات دلم امیر كجایی -
 . زدم پس ذهنم از سرم دادن تكان با را فكرش همیشه مثل هم باز و

 كه جاییهمان. افتادم راه عمارت پشت سمت به معمولی رویپیاده مثل حالتی با و آرامی به
 سرم! دادندمی انجام را كارهایش باید دیگری افراد احتماالً االن و داشت حضور امیر معموالً

 از! گیرممی نفس دارم یعنی كه كردم باز دوطرفم به را دستانم و گرفتم آسمان سوی به را
 ! زدنمی پر هم پشه حتی نبود، خبریهیچ انداختم، نگاهی اطرافم به چشم زیر

 نزدیكی نسبتاً یفاصله از را هاییسگ صدای. افتادم راه دوباره و گرفتم صاف را سرم
 راهم به هاآن خیالبی ترسیدم،نمی هاانسان از غیر ایزنده موجودهیچ از چون ولی شنیدممی

 بود سالمده وقتی بارآخرین كه دری. رسیدم آهنی بزرگ یدروازه به باالخره و دادم ادامه
. شد شروع جاهمان از امزندگی در امیر حضور اولین چون دارم خاطر به خوب. بودمش دیده

 كه كردیممی بازی بیسبال عمارت پشت یمحوطه هایچمن در رادین امپسرعمه با داشتیم
 به توپ. دویدم رفتههوابه توپِ سمتِ به سرعت با و زدم توپ به ایضربه محكم چوبم با من

 بزرگ درِ هایمیله الی از و رفتم. آمد فرود هافنس طرفآن و رفت خاردار تورهای پشت
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 ناامیدانه نكردم، پیدا را توپ انداختم نگاه هرچه. كشیدم داخل به سركی مقابلم دارقفل
 :گفت آرامی به كه شنیدم سرم پشت از را ایمردانه نسبتاً صدای كه برگردم خواستم

 ! كوچولو خانوم خطرناكه جااین -
 بیشتر دوسالییكی زمانآن چون. بود آشنا برایم اشچهره. كردم نگاهش و برگشتم اخم با

 آشنایی اشخانواده با پس. بود شده وارد ما شخصی و كاری زندگی به خانایرج كه نبود
 اطراف و عمارت محوطه در چندبار و چندین اما است؛ خانایرج پسر او دانستمنمی و نداشتم

 افراد با صحبت از را من پدرم كالً یعنی. بودیم نشده كالمهم هنوز البته. بودمش دیده پدرم
 نزدیک از و دانستمی هاقصه گرگ را مذكر هایجنس یهمه بود، كرده منع دوروبرش

 ! هاغریبه مخصوصاً. كردمی برحذرم هاآن به شدن
 به رفتمی كه را هایشلب كنم،می نگاهش درهم و كرده گره هایاخم با دید وقتی امیر

 : گفت و گرفت دندان به شوند باز خنده
 ! كردی؟ پیچیپیچ طوریاین برام چشماتو كه گفتم چی من مگه -
 :گفتم و دارم نگه را هایماخم كردم سعی چنانهم ولی گرفت امخنده اصطالحش از
 ! كوچیكترم ازت قدراین فقط بینینمی مگه. نیستم كوچولو خانوم من -
 الكی نفسماعتمادبه هم موقعهمان اشخدایی. دادم نشان را وجبیک یاندازه دستم با و

 دانستممی تركوتاه وجبیک رسیدممی شكمش تا زوربه كه را خودم اساسی چه بر! بود زیاد
 هایملب روی به لبخندی ناخودآگاه كنممی فكر ماجراآن به وقتی همیشه! نفهمیدم هم هنوز
 به سری اشباالرفته ابروهای با و شد باز زیبا ایخنده به هایشلب او كه طورهمان آید؛می

 زیبا لبخند همان دیدن با شاید گویممی خودم با هاوقتبعضی! داد تكان حرفم تأیید ینشانه
 ! شد شروع امعالقه جذابش و
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 كه زد زانو جلویم طوری. آورد را توپم شده، حصاركشی یمحوطه از برایم و رفت روزآن
 :گفت جدیت با و بگیرد قرار چشمانم مقابل صورتش

 تأیید منو حرف بپرسی هم پدرت از اگه. نیست مناسبی جای خانوما برای جااین ببین، -
 یه عنوانبه بلكه بودنت، دختربچه خاطربه نه پس. نیای طرفاین كه خوادمی ازت و كنهمی

 ! دی؟می قول باشه؟! نیای جااین دیگه خواممی ازت متشخص خانوم
 كه باكالسی و قشنگ هایحرف خاطربه ولی بود؛ كرده كنجكاو مرا بیشتر حرفش كهاین با

 :گفت و كرد اشاره كفشم به لبخندی با هم او. كردم قبول زد،
 ! خانوم؟ ببندمش؟ خوایمی -

 بندشان كه هایمكفش روی هم بعد و چرخید انگشتش به سیاهش هایچشم روی از نگاهم
 زبانم و سر با بود دیده خانوم و بزرگ را من كهاین خاطربه هم باراین. ماند ثابت بود شده باز

 :گفتم
 ! لطفاً بله -
 :گفت و شد بلند جایش از و زد گره را بندها كامل، جدیت با
 باشه نیاین، سمتاین افتاد هم توپتون اگه حتی و برید لطفاً هم شما رم،می من دیگه خب -

 ! خانوم؟
 را من شدم باعث و انداختم دهانش توی خودم را گفتن «خانوم» این كه آیدمی یادم وقتی

 .گیردمی حرصم ببیند بزرگ قدراین
 ! كشممی دلتنگی سر از آهی و گیردمی دلم خاطراتش یادآوری از چندباره و دوباره
 آهنی درب منتظرم انگار و چسبانده مقابلم سرد هایمیله روی را صورتم طورهمان
 پناه ستونی پشت و كشیده ایگوشه به را خود پایی صدای شنیدن با! شود باز خودخودبه
 استفاده روش همان از هم من تا كنندمی باز را در چگونه كه كردم جمع را حواسم! گرفتم
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 آن میانیِ قفل جلوی را كارتی ایستاد، در نزدیک كه دیدم را مردی و كشیدم سركی. كنم
 ! رفت كنار و شد گشوده هم از آهنی درِ یدولنگه راحت، خیلی و گرفت

 ! شدم خیر در یدوباره شدن قفل و ماشین آمدن بیرون به استیصال سر از آهی و افسوس با
 سرِ تا كردم گردعقب اصلی، عمارت سمتبه و دادم ناسزا قفلی چنین مخترع به دل در

 ! شوم ایپیچیده یمخمصه چنین وارد بیشتری درایت با و بچینم اینقشه فرصت
*** 
 كه ستهاییآدم پرسنلی كارت قفل،آن كلید خب گفتم خودم با اول. كردممی كاری باید
 ولی! بردارم را او كارت توانممی پس! است امیر مسلماً هاآن از یكی كه كنند،می كار جاآن
 خیلی احتمال چون و چه؟ باشد بـرده خود با را كارتش اگر كه دادم جواب ناامیدی با بعد

 ! رفتمی بین از شانساین پس باشد رفته ماموریت به كارت بدون كه دادم كمی
 آن و گرفتممی كمک كسی از باید كاراین برای كه بود كارت بدون قفل كردن باز دوم راه
 .بود نشدنی قطعاً هم
 و ورود دلیل به همآن كه بود محوطه داخل پرسنل از یكی كارت دزدیدن سوم، حلراه

 و بیندازم گیرشان طوریچه كهاین حاال. بود سختی كار هم باز آرامشان و صدابی خروج
 مردود هم حلراهاین خب! داشت جدایی داستان خود دیگر بروم كش جیبشان از را كارت

 .شد
 كارآگاه این از بود آمده خوشم. كشیدممی رویشان پررنگی خط قرمز خودكار با و نوشتممی

! باشد میان در امیر حتی و خودم جان پای است ممكن كه كردمنمی فكر این به اصالً. بازی
 كنار راحت توانستمی پازل مثل كه كردممی تصور سرگرمی شاید یا و بازییک را چیزهمه
 قرار خودش جای در و بود شده گم قطعات بعضی اگر یا و شود حل و بگیرد قرار هم

 ! كرد درست اشبقیه با ای تازه شكل شدمی فوقش فوق گرفت،نمی
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 مراسم موعد و گذشت هم دیگر یهفتهیک ببرم، پیش از نتوانستم كاری هیچ تالشم همه با
 با و بودم گرفته عهده به خودم را امشخصی كارهای. رسید فرا شركت تأسیس سالگرد

 عمارت بزرگ سالن در بود قرار كه شدم ایمهمانی در حضور یآماده شوق و ذوق دنیایک
 خانایرج یخانواده ترینشانمهم و هاآن یجمله از كه پدرم كاریِ افراد تمام و شود برگزار
 ندیده كه شدمی دوهفته از بیشتر. بودم امیر دیدن منتظر صبرانهبی. داشتند حضور بودند

 .بودمش
 ! «آیدمی» گفته كه سمیراست هایحرف به امیدم تمام

 كفش با رسدمی پایم قوزک تا پشت از و زانو روی تا جلو از كه رنگیخوش یآب حریر لباس
 نشان سنم از بیشتر خیلی موهایم شنیون و آرایش با و امپوشیده براقی و ایسرمه بلندپاشنه

 بیاید، كه منتظرم... منتظرم. زندمی تندتند امـیـنـه*سـ در نگران و تاببی دلم. دهممی
 را حضورش فقط دلم! تفاوتبی و قیدبی نگاهی با همیشه مثل هرچند و حرفبی هرچند

 ! ادعابی و بوده ـمرنگ*كـ همیشه كه حضوری خواهد،می
 مهمی شخص انتظار فهمیدمی مطمئناً دیدمی مرا هركس كه بودم دوخته چشم در به چنان

 و بنشینم راحت خیال با توانستممی و نبود من به حواسش كسی خوشبختانه ولی. كشممی را
 .بمانم منتظر زده چانه زیر دستی با

 ندارم یاد به... شدند فرماتشریف خانایرج و شد باز در باالخره كه بود نه نزدیک ساعت
 با اول. رفتم سمتشان به و برخاستم جایم از! باشم شده خوشحال قدراین دیدنش از حالتابه
 بود، زیبا نهایتبی و تُرک خانومیک كه همسرش بعد گفتم، آمدخوش و داده دست خانایرج
 در شوق برق كه سمیرا آخر در و بوسید را صورتم و گرفت ـوش*آغـ در مهربانانه مرا

 :گفت گوشم زیر و فشرد خود به مرا بود نمایان درشتش و مشكی چشمان
 خبریه؟! كردی خوشكل ناقال -
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 از كه شدم مطمئن. كردم كالمش در پنهان شیطنت یحواله چشمكی و زدم لبخندی
 گذاشتممی جواببی را حرفش طورهمین پس. فهمیده چیزهایی امیر به نسبت احساسم
 .بودم ترسنگین

 كنم؛ دعوتشان سالن به شدند منتظر و ایستاده چنانهم دادند، خدمه تحویل كه را وسایلشان
 ایخنده با خان ایرج! نبود بقیه به حواسم و بودم یشانخانواده اصلی فرد انتظار در من ولی

 :گفت
 فرمایید؟می اجازه جان، مهتا -
 :گفتم و سمتش به برگشتم گیج و تعجب با
 ! چی؟ برای بله؟ -

 :گفت شد،نمی جمع صورتش از كه لبخندی با و گرفت را بازویم زیر سمیرا
 .ایستادیم بقیه راه تو جااین تو، بریم بهتره! عزیزم -

 :گفتم خانایرج به رو و گزیدم را لبم شرمندگی با و شدم هایشانحرف یمتوجه تازه
 .كنممی خواهش بفرمایید. هستن منتظرتون پدرم. سالن توی بفرمایید لطفاً ببخشید، -

 اصلی سالن وارد هرسه وقتی. كردم دعوتشان داخل به دست با و افتادم راه جلوتر خودم
 :گفت آرامی به و گرفت را بازویم سمیرا كه برگردم خواستم شدند،

 .نیومده هنوز -
 برد پریشانم حال به پی ام،چهره حالت از كنم فكر. شدم خیره چشمانش به نگرانی و ترس با

 .كشید سالن یگوشه سمت به و انداخت بازویم زیر را دستش كه
. شوم آرام كمی كه بود منتظر حرفبی. آورد ایآبمیوه لیوان برایم و نشاند مرا مبلی روی
 :گفتم و گذاشتم دستش روی را دستم! باشد خونسرد قدرآن توانستمی طورچه او دانمنمی

 باهاتون؟ گرفته تماس داری؟ ازش خبری -
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 ولی نه یا بود درست كارم دانمنمی. انداخت زیر به سر و داد حركت نه، عالمت به را سرش
 و شدم بلند! ببرم پیش از كاری تنهایی توانستمنمی. كردمی كمكم باید نفریک باالخره
 كه لنگدمی كار جاییک بود فهمیده هم او مطمئناً. رفتم اتاقم سمتبه و كشیدم را دستش

 میز طرفبه و كردم رها را دستش شدم كه اتاق وارد. افتاد راه دنبالم وجوابسوالبی
 و خواهر كهاین مثل. كردمی تماشا مرا حركات صدابی طورهمان او و رفتم جلو كامپیوترم

 از زیادی چنانآن شناخت كهآن با. بودند بـرده ارث به مادرشان از را ذاتیشان آرامش برادری
 پدرم هایشركت از یكی در و است بزرگتر من از چهارسال دانستممی فقط و نداشتم سمیرا

 برایم است شبیه امیر به روحی نظر از قدراین دیدممی كههمین هرحالبه ولی كند؛می كار
 و گرفته سمتش به را دستم. كنم اعتماد برادرش مثل هم او به بتوانم كه كردمی كفایت
 :گفتم

 .سمیرا جااین بیا -
 .دوخت چشم مانیتور صفحه به و ایستاد كامپیوتر به رو كنارم و آمد

 :گفتم
 برییای؟ پسش از كنیمی فكر بخوام، كمک ازت و كنم اعتماد بهت خواممی من ببین -
 :گفت خونسردی همان با
 كاری؟ چه پس از -

 خورد؛می چشم به ای ذره هم او در بود من در كه ترسی و هیجان همهآن از خواستمی دلم
 ! آرامش همهآن از امان ولی

 را مداربسته هایدوربین و ممنوعه یمحوطه ینقشه مثالً كه امشدهخطیخط كاغذهای
 :گفتم و گذاشتم جلویش بودم كشیده

 ! بشم قسمت این وارد كنی كمكم خواممی. ماست عمارت ینقشه این ببین، -
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 :گفت متفكرانه و كرد نگاه كاغذها به كمی
 كجاست؟ قسمت این -
 را بود آن در ممنوعه یمحوطه ینقشه كه كاغذی شد، بیشتر هیجانم سوالش این با

 :گفتم و كشیدم خط آن آهنی یدروازه دور خودكاری با و برداشتم
 خواممی من. شهمی باز محوطه كاركنان پرسنلی كارت با فقط كه داره قفلی یه در این -

 .برسه دستم به هاكارتاین از یكی كنی كمكم
 :گفت مشكوكی حالت با و جنباند را سرش! دیدم درشتش چشمان در را تعجب باالخره

 یه كه جایی بشی؟ جااون وارد خوایمی چرا تو اصل در یعنی بكنم؟ رو كاراین باید چرا -
 مجاز رو هاآدم یبقیه حضور كه هست خطرناک قدراین حتماً پس داره قفلی همچین

 ! ندونستن
 :گفتم نگرانی با
 باید ما! مرموزه یمحوطهاین مسئولین از یكی امیر نه؟ یا بشه پیدا داداشت خوایمی تو -

 ! باشه باید چی بعدیمون قدم بدونیم بعد تا كننمی كارچی جااین بفهمیم اول
 شد وارد باید جایی تا گرفتم یاد رو این همیشه من! بازیه؟بچه كردی فكر واقعاً تو! مهتا -

 از بیش! بشی رد ازشون و برگردی بتونی شهمی بسته داره سرت پشت درای دیدی اگه كه
 .نداره دنبال به ایدیگه چیز خطر از غیر كارایی همچین توی كشیدن سرک حد

 :گفتم اطمینان با و گرفتم را دستش
 آسیبی من به نداره جرئت كسی و ودستگاهمدماین رئیس دختر من كه اوالً نباش، نگران -

 بره هم سرم باش مطمئن. فهمهنمی چیزی تو كمک از كسی عنوانهیچ به هم بعد. بزنه
 .نمیارم ازت اسمی
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 دستش روی كه مرا دست و برگشت سمتم به كامل چون شد، نگران واقعاً انگار حرفماین با
 :گفت و فشرد بود
 بهت بخواد كسی خاطرشبه كه باشه چی تو اون قراره مگه! زنی؟می كه چیه حرفااین -

 االنت یمسخره فكرهایاین به فردا و زدی دخترونه توهّم یه مطمئنم! برسونه؟ آسیب
 ! خندیمی
 ! گویدمی او كه باشد طورهمین كاش كردم آرزو دل در و زدم زل چشمانش به حرفبی

 فكرهایم كند ثابت من به كهاین برای خودش قول به البته كند، كمكم كه كرد قبول باالخره
 .بس و بود مهم هدفم به رسیدن برایم فقط هردلیلی به ولی است پوچ
 از یكی طریق از خواستمی كهاین مثل. بیاورد گیر را هاكارتآن از یكی برایم فردا شد قرار

 هایكارت ساخت و طراحی و كردمی كار شركت كامپیوتری قسمت در كه دوستانش
 از و بوسیدم را خوشگلش یبرآمده هایگونه. دهد انجام را كاراین بود او یعهده بر پرسنلی
 موعود روز به رسیدن برای و كردم سیر هپروت در را مراسم یبقیه. كردم تشكر كمكش

 .ریختم هانقشه
 برای كه اشكاردانی به. رسید دستم به پست طریق از كارت باالخره كه بود بعد چهارروز
 طبق. گفتم آفرین بود، كرده استفاده روش این از بقیه نشدن مشكوک و كاریمحكم
 كارهای به حواسش كسی و كارند مشغول همه كه صبح فردا باید بودم كشیده كه اینقشه

 صبح تا كشیدم دراز رختخوابم در و رفتم همیشه موعد از زودتر پس. كنم شروع نیست، من
 .دهم انجام را كارم بازتری فكر و بیشتر انرژی با

 موبایلم هشدار زنگ صدای با نه ساعت نزدیک. تعطیل كه هم مدرسه و بود یكشنبه صبح
 آماده ورزشی لباس با و دادم انجام را امروزه هر روتین كارهای معمولی خیلی و شدم بیدار

 انجام صبحگاهی ورزش كسی چه صبح ده ساعت كهاین البته. شدم صبحگاهی ورزش
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 این به بقیه چون. نداشت تعجب جای اصالً من برای مخصوصاً و ما عمارت در دهدمی
 .شدنمی مشكوک مسئله این به كسی بودند، كرده عادت امغیرعادی رفتارهای

 حس هم باز ولی نیست؛ درست كارم دانستممی. بود كرده عرق دستانم در كارت استرس، از
 اتاق سمت به رفتم اول. شدنمی جلودارم نگرانی و ترس كه بود زده باال قدرآن امكنجكاوی
 در همیشه مثل را نگهبان و شدم داخل. كنم قطع را قسمت آن دوربین خواستممی نگهبانی،

 :گفتم باانرژی و رفتم سرش باالی. دیدم جدول كردن حل حال
 ! نباشید خسته -

 :گفتم و رفتم هاتلویزیون طرف به. كرد تشكر لبخندی با و چرخاند طرفم به را سرش
 اومده؟ كی رفته كی امروز خبرا؟ چه -
 .امانه و امن در چیزهمه. نیست خبری هیچی، -
 :گفتم لبخند همان با و گرفتم دستش از را ،خودكار رفتم طرفش به
 و كنی درست خوشگل یقهوه یه خودت برای بری تونیمی نیست خبری كه حاال پس -

 .برگردی تا هستم جاهمین هم من بیای،
 جایش سر آرام و ساكت چیزهمه دید وقتی و انداخت هاتلویزیون به نگاهی تردید با اول

 :گفت مهربانی با و برخاست جایش از كند،نمی وآمدیرفت عمارت در كسهیچ و هست
 .برگردم من تا باشید جاهمین شما پس ممنون، -

 :گفتم و بردم باال اكی عالمت به را شستم انگشت
 .راحت خیالت برو -
 را محوطه به مربوط تلویزیون و كردم پیدا را دیروز فیلم. شدم مشغول رفت بیرون در از تا

 .انداختم كار از هم را دوربین و كردم تنظیم آن روی
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 رفتارم به تا بیاید پستش سر و برگردد نگهبان تا كردممی صبر باید حال. این از این خب
 خیال و بود گذشته خوش بهش زیادی انگار ولی شدم؛ منتظر ایچنددقیقه. نشود مشكوک
 هاراننده از یكی كنار زدم، دید را دوروبر و بردم بیرون اتاق از را سرم! نداشت برگشتن
 :گفتم بلندی صدای با! خوردمی را اشقهوه راحت خیال با و بود ایستاده

 ! برم باید دارم كار من كه بیا لطفاً هاكان، -
 مقابلش طرف با خداحافظی مشغول و میام االن من برو تو كه داد عالمت دست با برگشت

 .شد
 وقتی و برسد تا ایستادم همانجا نكند توجه هاتلویزیون به زیاد برگشت وقتی كهاین خاطربه
 .شدم خارج اتاق از دادم، اطمینان بهش چیز همه بابت از

. كردم دویدن به شروع عمارت پشت سمتبه آرامش با. بود نقشه اجرای نوبت حاال خب
. گرفتم قفل جلوی را كارت زدممی درجا كه طورهمان و ایستادم آهنی بزرگ درب روبروی

. پاییدم ترس با را اطرافم. كرد شدن باز به شروع تیكی صدای با در لحظاتی از بعد
 مسئله همین كه نداشت دوربین دالیلی به بنا محوطه درون. نبود كسی از خبری خوشبختانه

 قدرآن. كردم تازه نفسی و شدم پنهان هادرخت از یكی پشت عجله با! كردمی ترمشكوک را
 بفهمم خواستممی فقط و بودم كرده فراموش را امیر كل به كه بود انگیزهیجان چیزهمه
 ! است انجام حال در كارهایی چه محوطه انتهای ساختمان در و جاآن

 ساختمان سمتبه سرعت با اطراف، امنیت از اطمینان با و انداختم اطراف به نگاهی
 از را اطرافم هم باز. ایستادم دیوارها از یكی پناه در. دویدم پشتی بزرگ نسبتاً و سفیدرنگ

 كه شوند، ورحمله سمتم به بودم شنیده را صدایشان كه هاییسگ داشتم انتظار. گذراندم نظر
 همراهم و كرده پر گوشت و استخوان از را پالستیكی و داشتم راهكاری هم این برای البته

 به نگاهی! بود افتاده دلم به ترس! نبود ایزنده جاندار هیچ و سگ از خبری ولی بودم؛ آورده
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 بود تاریک و سیاه هم هایششیشه و داشت پرده متاسفانه. انداختم امدستی ـل*بغـ یپنجره
 ! شدنمی دیده چیزی و

 به بود شده زوم در روی چشمانم كه طورهمان و انداختم نگاهی ساختمان در سمتبه
 بود زیاد سرعتم چون و خوردم سكندری و كرد گیر چیزی به پایم بارهیک كه دویدم سمتش

 روی دمر كه طورهمان! كردم سقوط زمین به شدت به و كنم كنترل را خودم نتوانستم
 یک حتما دیگر االن كه خواندم را خودم یفاتحه و بستم را چشمانم بودم، افتاده آسفالت

 .كردمنمی هم درد احساس حتی ترس فرط از. اندایستاده سرم باالی آدم لشكر
 از و گشودم آرام را چشمانم شود،نمی شنیده جایی از صداییهیچ دیدم كه چندلحظه از بعد
 و شدم بلند جایم از سرعت با! نبود خبری واقعاً انگار نه،. گذراندم نظر از را دوروبرم چشم زیر

 و دست پوست. كرد زُقزُق و درد به شروع پایم و دست تازه. رساندم در كنار به را خودم
 ! كردمی درد بدجور هم پایم قوزک. آمدمی خون و بود شده كنده كامالً زانویم

 مسلط خودم بر تا كشیدم عمیقی نفس و بستم را چشمانم ولی شد؛ آشوب دیدنش از دلم
 ! باشم
*** 

 انگار نه،» گفتم خود با! نبود خبری هم باز. كشیدم داخل به سركی ایشیشه درِ از آرامی به
 «!نداره وجود مشكوكی چیزهیچ واقعاً

 هلمز كارآگاه احساس! كشیدم داخل به را خود در، الی از و كردم باز را در كوچكی هل با
 .كردممی جستجو جنایت و جرم از اثری یا رد دنبال به بادقت را اطراف و بود داده دست بهم

 از عمل، اتاق درِ مثل. بود دولنگه كه رسیدم دری به دوباره و گذشتم باریكی راهروی از
 مانند،پنجره یتكه همان از! آن باالی ایشیشه شكلمستطیل قسمتیک با چوب جنس
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 نفر هاده كه كامل وسایل و تجهیزات با بزرگ آزمایشگاه یک! واو. انداختم داخل به نگاهی
 .بودند كار مشغول سفید ماسک و پزشكی مخصوص هایلباس با
 كجاست؟ دیگه جااین! من خدای وای -

 بود، شده حک در روی كه مخصوصی لوگوی از عكسی و درآورده پشتم جیب از را موبایلم
 چیزهمه حتماً پس دارند لوگو وقتی. دادممی انجام بیرون را بیشتر تحقیقات باید. گرفتم
 ! است مجاز و قانونی

 از عجله با و برگشتم عقب به پس! بروم لو بود ممكن بمانم، جاآن این از بیشتر توانستمنمی
 .شدم دور جاآن
 دیدن با و رفتم نگهبانی اتاق سمت به. شدم خارج بودم، شده داخل كه روشی همان به

 هاتلویزیون به هم هرازچندگاهی و بود خم جدولش روی سرش. زدم لبخندی دوباره هاكان
 نگرانی با و كشیدم را هاتلویزیون از یكی كابل بردم، دست آهسته. انداختمی نگاهی

 :گفتم او به رو ساختگی
 ! افتاده كار از انگار دوربینه این ببین وای -
 اشاولیه حالت به را چیزهمه سریع خیلی هم من. دوید بیرون سمتبه و برخاست جایش از

 .زدم بیرون اتاق از و برگرداندم
 با را امزخمی پای و دست و رفتم اول. كشیدم آسودگی سر از نفسی رسیدم كه عمارت به

 هایملباس هم بعد شود كم سوزشش از كه زدم رویشان زخمچسب چند و كردم تمیز بتادین
 شده حک آن زیر كه اسمی و لوگو طبق. نشستم كامپیوترم پشت سریع و كردم عوض را

 كامالً! كرد پیدا را دارویی پخش و ساخت بزرگ شركتیک تعجب كمال با. كردم سرچ بود،
 ! دولتی كارشناسان نظارت تحت و مجاز
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 برای البد»: گفتم خود با بود؟ چه برای محافظت و قفل همهاین پس خب! شدنمی باورم
 « !داشت وجود جاآن كه خطرناكی هایویروس خروج از جلوگیری و سالمت حفظ

 زحمت خودم به همهآن بیهوده هم من و رسیدمی نظر به كنندهقانع و منطقی چیزهمه ظاهراً
 هنوز روزبیست از بعد چرا و رفته ماموریتی چه به شد؟می چه امیر ماجرای پس! بودم داده

 بود؟ برنگشته
 قانع هاجواب همین به دیدم بهتر. بودم گرفته سرگیجه بود ذهنم در كه سوالی همهآن از

 ناپدید و دارویی شركت این بین ارتباطی هیچ چون بردارم؛ بیشتر كنكاش از دست و شوم
 !كنم پیدا توانستمنمی امیر شدن
 و سمیرا نگرانی و شده تمام تحملم دیگر. گذشتمی امیر شدن مفقود از روز ودومینسی

 بگذار بشود خواهدمی هرچه. بروم پدرم سراغ به باالخره شد باعث آن، بر مزید هم مادرش
 ! بود آمده سر به صبرم دیگر من بشود،
 بود ایبرگه روی سرش. شدم داخل ورودش، یاجازه با و زدم در و ایستادم اتاقش در پشت

 بعد. ایستادم میزش كنار حرفبی و رفتم ترنزدیک. نوشتمی آن روی را چیزهایی تندتند و
 مخصوصش مهر با و بست را آن گذاشت، پاكتی درون و زد تا را برگه كارش، شدن تمام از
 ! داشت الزم موم و مهر قدرآن كه بود ایمحرمانه ینامه البد خب! كرد مهر را پاكت درِ

 كه مهربانی از پر لبخندی با! انداخت منتظرم چشمان به نگاهی و آورد باال را سرش درنهایت
 :گفت و داد تكان را سرش برد،می كار به من مقابل در فقط همیشه

 داری؟ احتیاج چیزی! خوشگلم دختر جانم -
 :گفتم مقدمهبی و كردم نگاهش ایلحظه واكنشی هیچبی
 كجاست؟ امیر بابا، -
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 حالت با و شد مسلط خود بر زود خیلی ولی دیدم؛ چشمانش در ایثانیه برای را تعجب
 :داد جواب تفاوتیبی
 .ماموریت رفته -
 ماموریتی؟ چه -

 :پرسید مشكوكانه و كرد ریز را چشمانش
 داری؟ كارچی امیر با تو -

 سرم. افتادمی وال و هول به بدنت كل هیچ، كه پا و دست زدمی زل آدم به طوریاین وقتی
 :گفتم عمیقی نفس با و انداختم زیر را
 اگه كه خواستن و گرفتن من از رو سراغش چندبار مامانش و سمیرا. نگرانشن شخانواده -

 ! كنم پیدا ازش چیزی ایشماره حداقل تونستم
 كه داشتم نگه پایین چنانهم را سرم ولی كردم؛می حس هنوز را نگاهش همان سنگینی

 .بدهم لو را خودم نگرانم نگاهِ با مبادا
 و رفت اتاقش یپنجره سمت به زنان قدم و شد بلند جایش از سكوت، دودقیقهیكی از بعد

 :گفت آرامی به و ایستاد من به پشت
 .نداریم ازش خبری هم خودمون ما بگو بهشون -

 ازش خبریهیچ كه چه یعنی! افتاد شماره به نفسم نگرانی از! ریخت فرو ـیـنـه*سـ در دلم
 ! ندارند

 :گفتم آمددرمی چاه ته از كه صدایی و خشک گلویی با
 ندارین؟ خبر ازش طورچه پس ماموریت؟ فرستادینش نگفتین مگه -
 :گفت بود تعجب از ناشی كه اخمی با و برگرداند را سرش صدایم شنیدن با
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 توضیح شدمی مربوط شخانواده و تو به كه ایاندازه تا! كنی؟می بازجویی من از داری -
 .بزنم حرفی بینمنمی الزم دیگه این از بیشتر دادم،

 :داد ادامه لب زیر و برگشت اولیه حالت به خونسرد خیلی دوباره
 .ببند سرت پشت هم رو در -

 یک خاطربه همآن! كردمی بیرون اتاقش از را من باراولین برای داشت! بیرون؟ برو كه یعنی
 ! ساده جواب و سؤال
 .شدم خارج اتاق از افتاده زیر سری با و بست را گلویم راه بغضی
*** 

 قدراین كه خانایرج حتی و عمه پدرم، دست از. بگذارم بیابان به سر خواستمی دلم
 برای بود رفته واقعاً اگر! شدممی دیوانه داشتم كردند،می برخورد امیر نبودن با تفاوتبی

 كهاین جایبه چرا پس بودند، خبربی او از خانایرج حتی و پدرم راستیبه اگر و ماموریت
 مخصوصاً را ناامیدكننده خاموشی و ناراحتی یک شود، دیده شانچهره در نگرانی و قراریبی
 ! خشمگین؟ مدام و بود عصبی قدرآن پدرم كه بود شده چه دیدم؟می خانایرج نگاه در

 در را سرش ریزیک چون! كشیدمی را چیزی انتظار مرموز، سكوتی در انگار هم سلطان عمه
 كه بود هفتهیک! چیست فهمید شدنمی كه دادمی انجام كارهایی و بود بـرده فرو تاپشلپ

 مخصوصاً آمد،درنمی كسی از صدا و بردمی سر به وحشتناک وضعیتاین در ما یخانه
 فریادهای و گرفته قرار پدرم عنایت مورد دائم كه هانگهبان و راننده و بیچاره یخدمه
 كسی از را سؤاالتم خواستمی دلم! زدندنمی جیک و كردندمی تحمل را خراششگوش

 كه بودم مطمئن تقریباً ولی! شدمی كاسته اضطرابم و نگرانی همهاین از حداقل و پرسیدممی
 ! ندارد را گفتنش جرئت باشد داشته اطالعی هم اگر و ندارد خبر ماجرا از كسهیچ



 

 

38 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 هیچ، نداشت كه ایفایده ولی كردیم؛ صحبت هم با و گذاشتم قرار عمارت از بیرون سمیرا با
 زنده دانستیمنمی كه همین. نبود بند چیزهیچ و كسهیچ به دستم! شد بیشتر هم نگرانیمان

 دل هیچ، من حاال! بود آورعذاب دیگری هرچیز از بیشتر خبریبی و انتظار این و نه، یا است
 مادرش. شدندمی زنده و مردندمی لحظه هر كه خواهرش و مادر بیچاره درک، به تابمبی

 تأییدی مهر ،«كنید صبر» گفتنِ با و نداد اجازه خانایرج دهد اطالع پلیس به خواست هرچه
 كه بود قرار چه از داستان دانمنمی. زد امیر مكان و جا از بودنش مطلع مورد در من شکِ بر

 ! شود كشیده ماجرا به پلیس پای خواستندنمی حتی
 هایشتركِش و تركید؛ و رسید انتها به زمانش ساعتی، بمباین باالخره كه بود چهلم روز

 و زخمی را روحم جایجای و كرد برخورد بودم بمب این منبع در كه من به همه از بیشتر
 .ساخت مجروح
 و فرورفته خود در روزچهلاین تمام مثل و بودم نشسته اتاقم در من بود، غروب نزدیک
 كه خدمتكاری دخترک «ملیكه» و شد باز اتاقم در ناگهان كه اندیشیدم،می امیر به غمگین
 یچهره و ناگهانی حضور این با. شد وارد دادمی انجام را من مخصوص كارهای

 ایلحظه برای را ضربانش صدای كه فروریخت چنان امـیـنـه*سـ در دل اش،پریدهرنگ
 ! نشنیدم

 :گفتم اضطراب با و دویدم سمتش به
 ! شده؟ چی -
 :گفت زبان لكنت با
 ! مُــرده... مـ... امیر... ـن... میگـ... آقا... آ -

 واكنشی، هیچبی طورهمان گفت، چه نفهمیدم اولش كه كرد تلفظ بد را كلماتش قدرآن
 ! بودم دوخته چشم دهانش به جمله، یبقیه منتظر
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 :گفتم و دادم حركت گیجی با را سرم
 ! خب -

 تكرار را اشلعنتی یجمله عمیقی، نفس با دوباره كه شد امدقتیبی و پریشانی متوجه انگار
 به خیره هاگرفتهبرق مثل و ایستاده نامتعادل طورهمان من و... چهارباره باره،سه. كرد

 متوقف قلبم ضربان حتی و رفت یادم از هم كشیدن نفس حتی! بودم شده خشک دهانش
 ! مُردم لحظاتی برای حتی شاید و شد

 برایم چراغی نوری، كسی خواستمی دلم! شد انگیزوهم و تاریک جاهمه و بستم را چشمانم
 .«شو بیدار نبود، بیشتر كابوسی چیزهمه نترس،» گفتمی آرام و كردمی روشن

 گشودن با كه افسوس و كردم باز بود شده سنگین كوهی یاندازه كه را هایمپلک امید،این با
 ! رسیدم تریدردناک حقیقت به دردناكم هایچشم
 چرا من پس. زدمی ضربه صورتم به و بود ایستاده تختم باالی نگرانی با طورهمان ملیكه

 را حرفش كارها،این جایبه چرا! مانست؟می باد حركت مثل دستش چرا! كردم؟نمی حسش
 گفته؟ دروغ گفتنمی و گرفتنمیپس

 صدایی بود زده چنبره گلویم در كه دردی با و داده قورت را دهانم آب بود كندنیهرجان به
 :گفتم و شد خارج دهانم از خسخس مثل

 ! شده؟ چش امیر -
 :زد لب آرامی به ولی داشت بیم گفتنش از انگار

 .گردهبرنمی دیگه گفتن -
 ! گفت؟ كی -
 خانایرج و... پدرتون -

 :گفتم عجیبی امیدواری با و كردم لمس را دستش



 

 

40 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 حتی یا شهر،این یا گرده،برنمی خونهاین به دیگه كه اینه منظورشون شاید. نمرده شاید -
 ! ها؟! كشوراین

 ! داد تكان «نه» عالمت به سری و گرفت گاز ناراحتی با را لبش
 :گفتم ضعیفی صدای با
 .گـهنمی دروغ بهم حسم این كنم،می حسش. ستزنده كه مطمئنم شده، اشتباهی حتماً -

 كاری حداقل و برخیزم جایم از بتوانم تا بدهم انرژی خودم به مثبت فكرهای با كردم سعی
 ! بكنم

 سمت به و سركشیدم نفسیک بود آورده برایم كه را آبی لیوان شدم، بلند ملیكه كمک با
 .افتادم راه به بیرون
 ترواضح بتوانم تا رفتم سمتآن به آمد،می پایین سالن از خانایرج و پدرم ضعیف صدای
 حرف عصبانیت با كه پدرم صدای چسباندم، گوش در پشت ولی نبود درستی كار. بشنوم

 :شدمی شنیده وضوحبه نرود، باال صدایش كردمی سعی و زدمی
! دربره قسر و چیزهمه به بزنه گند تونهمی كه! بود؟ كرده فكر چی خودش با لعنتی اون -

 صدبار روزی كنممی كاری كردین، عمل من دستور غیر بشنوم اگر خدا خداوندی به ایرج
 با من. جوریهچه خیانتكار سزای و چیه من قانون كه دونیمی خودتم. كنین مرگ آرزوی
 این عوضیت یخواهرزاده همون خصوصاً تونهمه جلوی بارها االن تا و ندارم شوخی كسی

 .كردم ثابت رو
 وقتهیچ چندسالاین توی اون كه دونینمی هم خودتون! ساالرخان بگم چی دونمنمی -

 اصالً. نبوده اون كار مطمئنم هم االن! چیه عاقبتش دونستهمی چون نكرده خطا پا از دست
 ! بیاره امیر سر رو بال این باید چی برای اون
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 كرد،می سوراخ را امـیـنـه*سـ یقفسه شدتبه داشت هایشانحرف شنیدن از كه دلی با
 ! زدم زانو زمین روی

 قلبم رو دست و پریدم جا از بود، سالن زینتی گلدان احتماالً كه چیزی شكستن صدای با
 ! گذاشتم
 .كردمی خاموش را خشمش اشیاء پرتاب با داشت طوراین كه بود عصبانی خیلی پدرم مطمئناً

 طورچه! بوده؟ كجا سالهمهاین اصالً! داشت؟ امیر به ارتباطی چه خانایرج یخواهرزاده
 به كه نبود اشایرانی یخواهرزاده همان این! بودمش؟ ندیده من و كردهمی كار پدرم برای

 چنین مستحق كه بود كرده كار چه حاال كرد؟می زندگی تهران در فرزندش و زن همراه
 خودشان قول به كه كسی به هم آن! بود كرده خیانت! بود االرخانس جانب از خشمی

 ! نكرده؟ كاریهیچ سالچنداین در چرا! چرا؟! كرده كار برایش خالصانه «هاسال»
 :شنیدم را پدرم جواب چون بود پرسیده خانایرج شاید یا شنید پدرم را سوالم انگار

 بعد كنه جلب رو من اعتماد خواستهمی البد! بدونی باید لندهورشی دایی كه تو رو این -
 رو روزی همچین ینقشه داشته مدتاین تمام حتما! شرفبی بزنه رو نهاییش یضربه

. كنمنمی قبول رو وشروطیشرطهیچ وگرنه ببینم رو امیر یجنازه خواممی بگو! كشیدهمی
 فردا همین. ببینه رو عقوبتش شكل بدترین به خواممی درآورد قلدربازی هم اگه

 رسونده عملش سزای به واقعاً كه كنمنمی باور طوریاین. بیارین برام رو اشتیكهتیكه
 ! باشینش

 را چیزهایی چنین شودمی مگر. آمددرنمی امحنجره از صدایی و بود گرفته زهر طعم دهانم
 تو و بزند حرف راحت قدرآن انسانیک كشتن مورد در پدرت شودمی مگر ماند؟ سرپا و شنید

 خیال،بی تو و اندكرده سالخی را عشقت بفهمی شودمی مگر! نشوی؟ نابود درون از
 ! بتوانم و كنم سعی هم من تا شودمی اگر! ات؟زندگی پی بروی و روبگردانی
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 در شیپور مثل صدایی و لرزیدممی درون از نداشت، هم نشستن تحمل حتی دیگر زانوهایم
 ! كشیدمی سوت سرم
 دستی كه آمدم خود به وقتی فقط شد زده دیگری هایحرف چه و گذشت قدرچه دانمنمی
 ببینم سربرنگرداندم حتی! كرد منتقل اتاقم به را سردم و روحبی جسم و گرفت را بازویم زیر

 در خواستمی دلم و نبودم دنیااین در اصالً! غریبه؟ یا بود آشنا! زن؟ یا بود مرد! كیست؟
 و بشنوم هم با را هولناک خبر همهآن بتوانم كه بود چندسالم مگر! بمانم باقی هپروت همین
 ! بنشینم؟ آرام و ساكت
 قدرآن و باشی دختر اگر مخصوصاً است، خارج انسان استقامت و توان حد از چیزهابعضی

 ! احساساتی
 خواستمی و آورده بیرون خاک زیر از سر هیوالیی مثل بود امزندگی تمام كه پدری بارهیک
 دیده او از محبت و مهر فقط زمانآن تا كه منی برای این! ببلعد را امزندگی و هستی تمام
 ! دردناک و الیم بود عذابی بودم،
*** 

 پرسوز قدرآن كه بود شده خبردار تازه احتماالً. دویدم هاپله سمت به سمیرا فریاد صدای با
 صورت همان با و آمد طرفم به سالن درب جلوی من دیدن با! كردمی گریه و كشیدمی جیغ

 وجودم تمام با كردم حس كه محكم قدرآن! كشید ـوش*آغـ در مرا بغض فشار از قرمزشده
 را ترشلرزان هایشانه و دادم حركت را لرزانم دستان سختیبه. شدم حل احساسش و او در

 در نداشت شكستن خیال كه بغضی با و كردم نوازش را اششده پریشان موهای. فشردم
 :كردم زمزمه گوشش

 .كن گریه. بده تسكین رو دردت بتونه هااشک همین شاید عزیزم، كن گریه -
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! اندكرده اشسالخی كسی چه دستور به دانستممی كه بود برابر صدهزار من برای عذاب این
 چیزی كه سمیرا حالبهخوش! كنم گریه توانستمنمی حتی كه بودم حیرت و شوک در قدرآن

! كند گریه صدابی و آرام ایگوشه طوراین توانستمی كه مادرشان حالبهخوش و دانستنمی
 بریزم؛ اشک گذاشتمی و رفتمی پایین گلویم خارِ این كاش. داشتم را توانش هم من كاش
 .شدنمی كه... افسوس ولی... حیف ولی

 در گفتند و دادند اشخانواده تحویل و آوردند را اششده تكهتكه و سوخته جسد بعد یهفته
 ! شده منفجر ماشینش و كرده تصادف ماموریت، طی

 بقیه چگونه و كرده تصادف او فقط چرا افتاده اتفاقاین ماموریت در اگر نپرسید كسهیچ و
 اند؟برگشته سالمت و سالم
 مرگ علت و كرد، تأیید را جسد هویت قانونی پزشكی حتی و بود شده ریزیبرنامه چیزهمه

 مقصر دنبال كسی حتی و نشد مشكوک ماجرااین به حتی كسی. داد تشخیص تصادف را
 ! خواستند طوراین پدرم و خانایرج چون! نگشت

 ! سیاه مكان آن از نحس، یخانهآن از عمارت،آن از. كنم فرار. بروم گرفتم تصمیم اول
 جایبه را هاآدم وحشیانه قدرآن كه بدوزم كسانی چشم در چشم و بمانم توانستمنمی

 و ارزش هیچ دیگر كه شوم روروبه پدری با و بمانم بود سخت! كردندمی قربانی خودشان
 ! نداشت برایم اعتباری

 دستان با را او فرزندش، حق در پدری جایبه كه بود مردی دیدن و ماندن تروحشتناک و
 ! نیست آن از برگشتی دانستمی شاید كه فرستاد مسلخی به خود
 او مگر شد؟ كاری چنین به راضی خانایرج طورچه كه بود جواببی سؤالی مثل برایم هنوز
 تحویل را پسرش خودش دستان با چرا پس نداشت؟ دوست را اشجگرگوشه مگر نبود؟ پدر
 حاضر بودند خواسته هاآن كه چیزی تحویل برای حتی و. داد وحشی و جانی مشت یک
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 هم را اشخواهرزاده است ممكن حتی! كنند تكهتكه آن گرو در را فرزندش گونهاین تا نشد،
 كه بودند موجوداتی چه هااین! باشند كشته شكل بدترین به ـیانـت خــ همین خاطربه

 یا و بود؟ وفادار ساالرخان به قدراین یعنی! بود ترباارزش انسان یک جان از برایشان چیزهمه
 ! دیدنمی دیگری چیز كه بود كرده كور را چشمانش طوری مقام و جاه شاید
 من با را كارهمین پدرم كنم، ـیانـت خــ ودستگاهشاندم به روزی هم من اگر یعنی
 ! كند؟می

 ! شاید! دانمنمی
 جااین كهاین نه مگر! رساند؟می آسیب خودم از غیر كسی چه به رفتنم كه كردم فكر این به

 و عادی زندگی هم، امیر از بعد كهاین نه مگر! ندارد؟ ارزش چیزی برایشان مال و جاه از غیر
 تا باشم. بمانم بود بهتر شاید نبود، درست راه رفتن پس دارد؟ ادامه همچنان طبیعیشان

 حاضرند حتی كه شود تمام گران برایشان قدراین تواندمی چیزیچه به ـیانـت خــ بفهمم
 به هركدام كه پدر دو از انتقام. بگیرد انتقام توانستمی ماندنم شاید یا و! بگیرند جان برایش
 !كشتند را فرزندانشان نوعی
 دهم، انجام را كار دشوارترین گرفتم تصمیم سنّمآن با من ولی بود ترسخت آنكه با ماندن
 در و گرفتند من از بارهیک به را جانم و روح كه كنم خدمت كسانی برای و بمانم
 .كردند اممتالشی سالگیپانزده

 زودتر كاش! كنم؟ عادت اطرافم شرایط به تا گذشتمی چندسال یا و چندماه چندروز، باید
 باید كارماولین مسلماً. بگیرم تریدرست تصمیمات تا كنم آرام را سرگردانم روحاین بتوانم

 ! كنم عوض را امرشته كه باشد این
 هایشركت از كدامهیچ به ربطی خواندممی من كه چیزی ولی بود؛ سخت برایم كهاین با

 كرد، فداكاری باید مواقعبعضی هدف، به رسیدن ترسریع برای گفتم خود با پس نداشت پدرم
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. برسم كردم،نمی فكر آن به روزی حتی كه هدفی به تا دادم تغییر را راهم. كردم من و
 خود معروف لوگوی بر را خانوادگیمان نام كه «سمندر بزرگ هایشركت ریاست و مدیریت»

 .داشتند
*** 

 عمه پدرم، كردند، علم قد جلویم بارهیک به همه چون گذشت، سخت خیلی سالسهآن
 دلیل به شاید. بودند مخالف شدتبه بودم گرفته كه تصمیمی با خانایرج حتی و سلطان،

 ولی! كنم تجارت فرسایطاقت و سخت كارهای درگیر را خودم من خواستندنمی كهاین
 مواجه رسدمی كجا به دانستمنمی هنوز كه هدفی به رسیدن برای اشتیاقم و مقاومت با وقتی
 كامالً برایم مخالفتشان جهت خانایرج و عمه یناگفته دالیل. شدند نرم كمكم شدند،
 امپراطوری وتختتاج وارث ساالرخان دختر خواستنمی دلشان مسلماً. بود واضح و روشن
 فرزند تنها كه چرا نبود هضم قابل برایم پدرم كردن مخالفت میان،این در ولی باشد؛ سمندر

 با هرحالبه ولی بیابد؛ دخترش از مورداعتمادتر توانستنمی و بودم من جانشینش و
 فتدریا قول كهطوری كنم، جلب را نظرش و بگیرم بورسیه خودش از شدم موفق سرسختی

 ! داد من به تحصیالتم پایان از پس هم را مدیریتی هایپست
*** 

 معنا چه برایم اصالً دانمنمی كه كسی برای دلتنگی دوباره و لعنتی روزهمان سالگرد هم باز
 فارغ باراین من و كرده برپا یادبود مراسم برایش سالسهاین مثل خانایرج! داشت مفهومی و
 آن بر آشنا اسمی از غیر به نشانی و عكس هیچ كه قبری سر بر پیشین بد هایاحساس از

 هنوز سالسه از بعد! خوانممی فاتحه برایش و نشسته سر بر سیاهی روسری با نیست،
 پرسش هیچبی شدم موفق چگونه و! برسم؟ جااین به توانستم چگونه كه است سخت باورش

 چشمان در و امنشسته جااین آرام قدراین چگونه! كنم؟ آرام را درگیرم ذهن پاسخی، و
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 و دهد نشان غمگین را خود كندمی سعی كه او از نفرت احساس بدون و زده زل خانایرج
 ! بكشم؟ قبراین سفید سنگ روی را دستم خواند،می دعا پسرش روح شادی برای لب زیر

 آن از كسی به آنكه بدون ولی بود؛ كندن جان مثل برایم و گذشت سخت كه است درست
 ! بیاورم دوام ساعت و روز این و جااین تا توانستم بگویم چیزی كثیف راز

 خود و باشم خونسرد بقیه مثل باید هم من. برگشتیم عمارت به كه بود گذشته پنج از ساعت
 نیز ترم پایان سنگین و سخت امتحانات و است ترم میان. كنم آماده مضاعف تالش برای را

 تغییر برای كه كنم ثابت هم باز تا باشم بهترین هرسال مثل باید و شودمی آغاز دیگر دوماه
 .امنكرده اشتباه امتحصیلی روند
 دارم؛ دوست را باران! است بارانی هرروز كه دارد من با ناسازگاری سر هم هوا انگار روزهااین
 ! بكشم نفس درست گذاردنمی و زدهخیمه روحم بر كسالت! نه را دلگیرش هوای ولی

 یمحوطه همان یا حیاط سمت به دست در كتاب دارم،برمی چتری و پوشممی را امبارانی
 .روممی عمارت پشت یشدهكاریچمن

 با دارشیب سقفیک داد دستور امراحتی برای پدرم كه امرفته جاآن به گرما و سرما در قدرآن
 امان در برف و باران و آفتاب دست از اشدردانه دختر تا كنند نصب فلزی و محكم یدوپایه
 دیوار از گفتم. نكردم قبول بسازند خلوتم برای كوچک ایكلبه یا اتاق خواستند هرچه. باشد

 پناه جاآن به كه كنممی فرار دیوارها از گفتم! آیدمی بند نفسم و گیردمی قلبم. متنفرم
 كه ایمنطقه در هم آن بسازد، برایم را قشنگ شیروانیاین كه شد راضی نیز او و. بیاورم
 با داشت حصار جاآن هنوز البته! خطرناک امیر قول به و بود ممنوع برایم هم دیدنش روزی
 باز چیزی چه با دانمنمی دقیقاً االن! شدمی ترپیشرفته سالبهسال قفلش كه ایدروازه

 هم سمیرا چند هر! آیدنمی كارم به دیگر پرسنلی كارت آن هست كه هرچه ولی شود؛می
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 توانستم كارتآن با نپرسید حتی و نشد ممنوعه یمنطقه آن پیگیر دیگر امیر مرگ از بعد
 ! نه یا دهم انجام كاری
 و دارد خبر جااین كارهای از هم او شاید یا و كرده منصرف كاراین از را او پدرش شاید

 ! گویدنمی چیزی
 سواین به را باران و وزدنمی باد خوشبختانه. نشستم امهمیشگی نیمكت روی و رفتم مستقیم

 ولی لغزد؛می هایمكتاب روی دستم.  باران از پر هوا و است سیاه آسمان فقط. كشاندنمی
 شده گرفته مغزم از بدنم اعضای اختیار كه است وقت خیلی. ندارد را كردنشان باز قصد انگار

 « !اوست خاطرخواه كه هرجا كشدمی» دارد را ما هم دل این و! گردیده اهدا قلبم به و
! نیا؟ خرابه هوا وقتی نگفتم مگه! اومدی؟ هم باز»: گویدمی آرامی به كه شنوممی را صدایش

» 
 رویایی امیر این مثل هم واقعی امیر دانمنمی! زنممی لبخند رویش به و كنممی بلند را سرم
 بیشتر را امیر این! نه یا بزند حرف من با ایآمرانه لحن و مهربان نگاه چنین با توانستمی

 آلودعتاب و خشمگین حتی هایمكودكی مثل بلكه گوید،نمی «چشم» فقط چون دارم، دوست
 ! كندمی توبیخ اشتباهاتم خاطربه مرا و زندمی زل چشمانم به

 نگاه سیاهش چشمان به دلخوری با. كشدمی عقب دستش او و برممی پیش را دستم
 :گویممی و كنممی
 ! بودی؟ كجا! بود شده تنگ برات دلم -
 ! بده قدرچه هوا روزااین بینینمی مگه! نیای هم تو تا نیومدم مدت یه! داشتم كار -

 :گویممی و كنممی اخم
 ! بدی هم تو -
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 قدرچه. خردمی نگاهش با را چشمانم ناز و شودمی گشوده لبخندی به هایشلب باالخره
 ! جاهمه جمع، در تنهایی، بیداری، خواب، در همیشه، هست؛ كه خوشحالم

 :گویممی و كنمیم دراز را دستم ترس با! كندمی رفتن قصد و شودمی بلند جایش از
 ! كجا؟ -

 لبخند همان با و رودمی عقب كشد،می كنار را خود! همیشه مثل گیرد،نمی را دستم هم باز
 :گویدمی آرام

 .برسم كارم به برم منم! بخون رو درست بشین -
 ! بشین دیگه كم یه بری؟ خوایمی زودی این به االنم اومدی؛ روز چند از بعد -

 ! همیشه مثل هم باز. رودمی و دهدمی تكان نه ینشانه به را سرش
 بویش. كشممی عمیق نفس و بندممی را چشمانم. آرام و سبک دارم، خوبی حس قدرچه

 ! كندمی پر را امشامه باران عطر با و جاستاین هنوز
 كنارم در جاهمه كه است سالسه. دارمش هنوز من ولی باشند؛ داده دست از را او بقیه شاید
 در كه زمانی همان از! دارم دوست را حساین ولی نه؛ یا امشده دیوانه دانمنمی! بینمشمی

 هرروز! شد باز رویش به دلم چشم افتاد، دلم بر الیم عذاب آن و شد نهاده خاک در قبرستان
 و. اشهمیشگی صورت و قیافه همان با! كردممی ترسیمش ذهنم در و آمدممی جاهمین به

 دیده گونهاین واقعیت در آیدنمی یادم! تجسُم به شد تبدیل ذهنی تصوراتاین كمكم
 .است جسورتر و پرواتربی رویاهایم امیر ولی باشمش؛

 غافلم مكان و زمان از طوری. شوممی فارغ جاهمه از و كنممی گرم خواندن درس به را سرم
 را روز و شب انسان كه هست اطراف و دور چراغ قدرآن! شده شب كی دانمنمی كه

 كه بینممی را ملیكه و گردانمبرمی رو شودمی نزدیک كه پایی صدای با! دهدنمی تشخیص
 .آیدمی سویم به
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 جمع را كتابم و دفتر سریع كه امگرسنه قدرآن. خواندفرامی شام برای مرا و شودمی ترنزدیک
 به تندتند نشوم، خیس تا بگیرد سرم باالی را چتر دارد سعی كه او به توجهبی و كنممی

 .روممی عمارت سمت
 از كسهیچ و بخوریم غذا میز دور باید شرایط بدترین در حتی كه است این پدرم قانون

 .ندارد را قانون این گذاشتن زیرپا حق نفریمانسه یخانواده اعضای
 من حضور منتظر هم سلطانعمه و پدر و شده چیده نحو بهترین به شام میز همیشه مثل

 كنممی عوض را خیسم لباس شویم،می را ورویمدست و روممی اتاقم به حرفبی. اندنشسته
 ! دقیقهده عرض در. گردمبرمی سریع و

 :شنوممی را پدر صدای كنممی تمام كه را سوپم
 ازت هزاربار نداره؟ ایوان مگه نداره؟ پنجره اتاقت مگه نشستی؟ بارون زیر رفتی باز تو -

 تا. شیمی تربدقلق و لجبازتر شیمی بزرگتر هرچی! برداری كارتاین از دست كه خواستم
 ! باشم؟ سالمتیت و تو نگران باید من كی

 دلم در كه هاییحرف باید فقط االن كه دانممی. زنمنمی حرفی و كنممی نگاهش آرامش با
 .نیاورم زبان به چیزی و كنم حفظ درونم را اندشده تلنبار
 به را لبخندم. چرخاندمی غذایش در را چنگال و نگردمی مرا مشكوكی نگاه با سلطانعمه

 این از بیش. خیزمبرمی میز سر از كوتاهی خواهیمعذرت با زیرلب و دهممی كش رویش
 عادت شرایط به و است سخت برایم هنوز كنم، حفظ را خود یخونسردانه نقش توانمنمی

 ! امنكرده
 :شودمی شنیده صدایشان ولی هستم هاپله یمیانه در
 اروپا؟ یا آمریكا بفرستیش دانشگاه برای نیست بهتر نظرت به ساالرخان -
 .مراقبشم بیشتر و خودمه یسایه زیر جااین. باشه دور ازم دخترم خوادنمی دلم! نه -
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 ! نیست صالح به هم موندنش جااین... ولی -
 .كنممی گوش بهتر و ایستممی جاهمان حرف این با
 ! شركت؟ یا خانایرج شما، من، نیست؟ كی صالح به -
 بینینمی مگه. نیست خوب خودشم برای حتی موندنش. نیست كسهیچ صالح به -

 رو شركتا كارهای و كنه تمومش زودتر تا كنهمی درس غرق رو خودش بیشتر روزروزبه
 بگیره؟ دستش

 قدراون باش مطمئن. بكنمش هاقسمت از یكی مدیر تا بخونه رو درسش گفتم بهش من -
 .بهش بسپارم رو مهم شركتای كه نیستم احمق

 خواستهمی فقط پس! بود؟ نداده قول خودش مگر! روممی وا جاهمان هاحرفآن شنیدن با
 ! گرفته كسانم تریننزدیک همین از دلم قدرچه خدایا، آه! كند وا خود سر از مرا

 كمی اتاقم در خواهدمی دلم. كنممی طی را هاپله چوبی هاینرده كمک با و اندازممی دست
 ! بیندیشم ایچاره بعدیشان احتمالی تصمیمات مقابل در و كنم فكر

*** 
 آن به رسیدن برای كه هدفی و آینده را ذهنم یهمه چون كنم،می صبح سختیبه را شب
 دوست من« !دنیا طرفآن بفرستند مرا واقعاً نكند»! كرده پر كنم، طی را دشواری مسیر باید

 سویآن به كنند پرتابم موشک مثل ام،شده نزدیک امخواسته به همهاین كه حاال ندارم
 ! هادوردست

 هایرتبه جزو هم امسال مطمئنم. دادم عالی خیلی را امتحانم خوابیبی و استرس همهآن با
 فكرهای قدرچه! كنممی كسب را بزرگ هایدانشگاه به ورود برای مجوز و شوممی برتر

 ! خوشحالم قدرچه و دارم سر در بزرگی
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 كه حیف! حیف ولی شود، سهیم امشادی در خواستممی! نیامد شدم، منتظرش هرچه امروز
 ! فهمدنمی را انتظار معنی من مثل كسهیچ
 ! كنممی فكر هازمانآن خاطرات به و نشینممی

 از همیشه. جویدممی را ناخنم و بودم نشسته دوستم منتظر داشتم، سالدوازده آیدمی یادم
 بیشتر گویندمی! شدممی استرس دچار هم دلیل همین به شاید داشتم، نفرت كشیدن انتظار

 چنیناین هم من برای مسلماً و گرددبرمی كودكیشان زمان به هاانسان روحی هایتشویش
 ولی بردمی خود با مرا و گرددبرمی داد قول كه هستند مادرم مثل همه كنممی فكر. بود

 كه دیدم كودكی عالم در كهاین! دارم خاطر به را همین فقط مادر از شاید! نیامد وقتهیچ
 ـوشش*آغـ در مرا مهربانی با او و كردم گریه سرش پشت قدرچه. رفت و بست را چمدانش

 به مادر یک قول ندانست وقتهیچ! گرددبرمی روزی كه گفت گوشم در و فشرد
 آتشی چه قول آن شدن شكسته با كه كاردمی كوچكش دل در امیدی بذر چه اشدختربچه

 ! افتدمی هاكاشته آن خرمن در
 و گرفتممی استرس طورهمین كشیدمی طول ساعت یک از بیشتر انتظارم وقتی همیشه
 گذاشته دوستم با كه قراری طبق كه بود ساعتسه نزدیک هم روزآن! جویدممی را ناخنم
 .برویم بود تولدش كه هایمانهمكالسی از یكی یخانه به هم با تا آمدمی بایستمی بودیم

. برگرداندم را رویم و برداشتم امبیچاره هایناخن سر از دست كنارم، در ایسایه افتادن با
 كشیدمی رخ به را اشچهره یجذبه اشمشكی و پرپشت ابروهای كه جدی صورت با امیر

 به و داده قورت را دهانم آب! ترسیدم عجیبش یقیافه این از لحظه یک. كردمی نگاهم
 :گفتم آرامی

 كردم؟ كارچی مگه كنی؟می نیگا جوریاین چرا! چیه؟ -
 ! نجو رو ناخنت نگفته بابات مگه -
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 :گفتم و دادم تاب غیظ با را هایمچشم هم من
 ! شممی طوریاین زیاد استرس از كه گفته دكتر آقای دونینمی مگه هم تو -
 :گفت و نشست چشمانش در لبخندی امحاضرجوابی از
 بیفته؟ قراره مهمی اتفاق چه! االن؟ مضطربی چی برای -

 .ندادم جوابی و انداختم باال ایشانه
 ناخنم توانممی نه دیدم وقتی دقایقی از بعد. ایستاد جاهمان سماجت با و نشد خیالبی هم او
 :گفتم درهم هاییاخم با و برگشتم طرفش به شده، كاسته استرسم از نه و بجوم را
 ! دیگه برس كارت به برو خب! نداری؟ كار تو مگه -
 .رمنمی نیاد، منتظرشی كه كسی وقتی تا -
 بلند توانستممی كه جایی تا را سرم و ایستادم رویشروبه رفتم گرفت، حرصم دستش از

 به را چشمانش و آورد ترپایین را سرش و كرد همكاری هم او! نگاهش به بزنم زل تا كردم
 :گفتم امبچگانه هایاخم همان با. دوخت من
 ! كنی؟ اذیت نباید رو محترم خانوم یه نگرفتی یاد هنوز تو -

 :گفت و گرفت دندان به بود، شدن كج حال در ایشدهسركوب یخنده شدت از كه را لبش
 بخواد و نكنه گوش رو بزرگترش حرف اگه چی؟ باشه لجباز خیلی محترم خانوم اون اگه -

 ! كرد؟ باید كارچی بپیچونه، رو هااون
 :گفتم و چرخاندم شدمی نزدیک كه ماشینی صدای سمت به را سرم

 .برسه دوستش مهمونی به بره تا كنی نگاهش و وایسی باید فقط... كرد نباید كاریهیچ -
 كهاین بدون رفتم، كه چندقدمی و برداشتم را امدخترانه قرمز كیف و زدم چشمكی و لبخند

 :دادم ادامه برگردم طرفش به
 .كنممی خالی هم رو تو جای -
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 هیچبی. بود رفته و داده انجام را اشوظیفه همیشه مثل هم باز انگار نشنیدم، جوابی هیچ و
 .احترامی حتی و تشكر توقع و انتظار
*** 
 مرا مادرش گفت و گرفت تماس دیروز. بروم سمیرا دیدن به است قرار هامدت از بعد امروز
 كمال با هرحالبه ولی منظوری؛ چه به دانمنمی دقیقاً! منزلشان كرده دعوت عصرانه برای
 .پذیرفتم میل

 شاید كند،می پیدا خوبی حال دیدنش با دلم... دارم دوست خان،ایرج برعكس را مادرشان
 و هایشانچشم درشتی و حالت فرزند، هردو. اندازدمی او یاد به مرا اشچهره به نگاه چون
 هیچ اعضا یبقیه در كهآن با. اندبـرده ارث به مادر از را مخصوصشان ابروهای شكل حتی

 هایشچشم و است رفته خانایرج به اشچهره تركیب سمیرا. ندارند یكدیگر به شباهتی
 یا شناسمنمی من كه شانخانواده از كسی به شاید دانم،نمی! امیر ولی است؛ رنگایقهوه
 ! امندیده

 كه روممی ویالییشان منزل به و نشسته ماشین در آماده و حاضر كه گذشته چهار از ساعت
 .است استانبول جای بهترین من نظر از و دارد مقابلش را دریا خیابانیک یفاصله با

 خوبش بوی! فشاردمی خود به مهربانی با مرا و آیدمی استقبالم به گشاده رویی با فریباخانوم
 ویال داخل به مرا. گیرممی را دستش ایصمیمانه لبخند با و كشممی نفس عمیق را

 یزاویه دریا به و ستایشیشه دیوار كنار در كه رنگییاسی مبل روی و كندمی راهنمایی
 .نشاندمی دارد، ایالعادهفوق دید
 و كندمی باز مرا كنار هایپنجره ازیكی خودش و دهدمی را الزم سفارشات خانه، خدمتكار به

 خنكی هنوز هوا و است ماه اردیبهشت. اندازدمی پا بر پا و نشیندمی مبل، روی مقابلم
 .برد را ـذت*لـ نهایت شودمی دریا آرامشِ این با و دارد مطبوعی
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 ! نه؟ دیگه، شهمی تموم امسال! دَرسا؟ از خبر چه مهتاجون خب، -
 و نگرممی چشمانش به زند،نمی حرف تركی به من با همیشه همچون كهاین از متعجب

 :گویممی
 ! بزنین حرف فارسی زبون به كسی با حاال تا بودم ندیده -
. شوممی بلند جایم از احترامش به و گردمبرمی جانبش به كندمی سالم كه سمیرا صدای با

 پایین به هم مرا خود با همراه و كندمی اشغال مرا كناری مبل احوالپرسی، و روبوسی از بعد
 .كشدمی

 :گویدمی بسته، نقش لبانش بر هنوز من سوال خاطربه كه لبخندی با فریباخانوم
 ! دونستی؟نمی. كردم زندگی ایران رو عمرم اول سالبیست. عزیزم ایرانم تُركای از من -

 :گفتم باالپریده ابروی با و كرده گرد را چشمانم
 ! نیستین بلد فارسی اصالً شما كردممی فكر حتی! دونستمنمی من! جداً؟ -
 با بخواد كه نیست خونه اصالً كه خانایرج! بلدن؟ فارسی سمیرا و امیر طوریچه پس -

 ! بزنه حرف كسی
 مثل درست و كندمی استفاده حال زمان از امیر یدرباره هم هنوز! شد فشرده حرفش با قلبم

 تأیید عالمت به را سرم و نشست لبم بر تلخی لبخند! بردمی نام او از است، زنده كه سمیرا
 و سلیس قدرآن كه هاییبچه كه بودم نكرده توجه موضوعاین به اصالً درواقع. دادم تكان
 .باشد مادریشان زبان باید مسلماً زدندمی حرف فارسی روان

 وانمود چرا زدین؟نمی حرف خودتون زبون به جاهیچ و وقتهیچ االن تا چرا پس خب -
 ! اصلیتونه؟ زبان تركی كردینمی
 فقط دارن حضور هاغریبه كه جاهایی و هامهمونی تو معموالً خانایرج یتوصیه خاطربه -

 .دارن خبر من بودن ایرانی موضوعِ از كمی خیلی افراد. زنممی حرف تركی
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 كه هستم كسانی معدود همان جزء هم من پس گفتم خود با و شدم خوشحال دلم ته
 :آوردم زبان بر را ذهنم سوال ولی. فهمیدم را رازشان

 ! كنن؟ معرفی همه به ایتركیه رو شما كه دادن ترجیح خانایرج چرا -
 :داد را پاسخم مادرش جای به سمیرا باراین

 رو دلیلش همه به شد مجبور آورد، دست به بارهیک به كه شغلی و مالی ارتقاء خاطربه -
 .كنه معرفی همسرش بودن تُرک

 ! برسه؟ مقام و پول به تونهمی زود خیلی باشه جااین اهالی از همسرش كه كسی یعنی -
 به زودتر ناخواهخواه و شن،می حل ترراحت مشكالتش و كارا هرحالبه ولی! دقیقاً نه -

 .رسهمی داره نظر در كه هدفی
 قدرهمین مالقات اولین برای فعالً ولی دربیاورم؛ بیشتری چیزهای از سر خواستمی دلم

 ! بود كافی
 را یشانخانه قسمتاین حالتابه. انداختم اجمالی نگاهی اطراف به ام،قهوه نوشیدن حال در

 آمدیممی كه هربار ما و بود جدا جااین از ها،مهمانی سالن قسمت گمانم به چون بودم؛ ندیده
 اشخاص برای جااین احتماالً گفتم خود با. شدیممی پذیرایی مهمان، بخش و سالن همان در

 .است ترخودمانی و ویژه
 بود كجا این ایستاد، حركت از چشمانم چیزی دیدن با ناگهان كه بودم زده دوریک را جاهمه
 در كه بود نصب دیوار ترینانتهایی بر امیر از بزرگی پوستر! بودمش ندیده حالتابه من كه

 كه پهنی شكلمنحنی ستون یسایه در چون احتماالً بودم، نشده آن متوجه ورودم زمان
 از را عكس و شوم بلند خواستمی دلم. بود گرفته قرار داشت خود در را كوچكی یشومینه
 یخواسته بر چشم پس داد؛نمی اجازه غرورم هم و كشیدممی خجالت هم ولی ببینم؛ نزدیک

 .كردم بسنده دورادور نگاه همان به فقط و بستم دلم
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 از ولی بمانم شام برای كرد تعارف سمیرا شیرینی و قهوه خوردن بعداز بود، غروب نزدیک
 :گفتم ایدوستانه لحن و تشكر با و برخاستم جایم

 باید و شهمی شروع داره امتحاناتم. دارم درس كلی كه برم من دیگه، وقتیه برای بمونه -
 .بكنم بیشتری تالش امسال برای
 به بیشتر حتماً كه كردم دعوتشان روییگشاده با و كردم دراز فریباخانوم سمت به را دستم

 كرد قبول خوشحالی با هم او. نمانند خاص هایمهمانی و مراسم منتظر و بزنند سر منزلمان
 دیدنم به تا بیابد من، هم و باشد تعطیل او هم كه مناسبی فرصت كه گفت سمیرا به و

 .بیایند
 .رفتم بود منتظرم و آمده كه راننده طرفبه و شدم خارج در از و كرده خداحافظی

*** 
 سعی فراوان تالش با و دادممی امتحان و خواندممی دیگری از پس یكی را هادرس

 رسیده جایی به. بگیرم نادیده سوخت،می اشدلتنگی تب از بود روزها كه را دلم كردممی
 هم خیالی امیر همین اگر دانمنمی. نشوم دلخوش هم رویایش حضور به باید كه بودم
 دنیا در زیبایی حسهیچ دیگر مطمئناً! آوردممی دوام طورچه و كردممی باید كارچه آمدنمی

 .بزند پیوند مجهولم یآینده و زندگی به مرا بتواند كه نداشت وجود
 توانست رادین، آمدن خبر امتحانم، آخرین روز در و آشفتگی و حسرت بدِ شرایطهمین در

 ایتازه جان من در همیشه او حضور. كند تزریق روحم و جسم به مضاعف انرژی یک
 به دوای برایم انگار بود، كه هرچه ولی بگذارم توانستممی چه را اسمش دانمنمی. دمیدمی

 ! بود موقع
 الزم برایم این و. كردمی جدا دور رویاهای و اوهام آن از و زدمی بند زمینی زندگی به مرا او

 .موقعیتی چنین در مخصوصاً بود،
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 به كردممی فراموش كه كردمی وپادست سرگرمی و تفریح برایم قدرآن آمدمی وقتی همیشه
 ورود منتظر و آمده هاگذرانیخوش از طوماری با مطمئناً هم االن. كنم فكر دیگر چیزهای

. برگشتم خانه به خوشحالی با مدرسه از دادم، عالی همیشه مثل كه امتحانم از بعد. بود من
 بر خانوادهاین در كسهیچ چرا دانمنمی من! بود كردن نرمش مشغول محوطه در نیامده هنوز

 ! دهدنمی انجام را كارهایش زمان اساس
 یخنده ولی پرید جا از كهآن با. ترساندمش «پخخخ» با پشت از و رفتم طرفش به لبخند با

 همچنان و شدنمی بزرگ بشر این. كشید ـوش*آغـ در مرا محكم و كرد سرخوشی
 .بود شده متوقف اشسالگیپانزده-چهارده هایسال در رفتارهایش

 .دادم هلش عقب به و كشیدم بیرون محكمش بازوان زیر از را خود
 روزنامه و بود نشسته هال در مبلی روی پدرم. شدیم عمارت وارد خنده و شوخی با هردو

 رادین به ایغرهچشم ابتدا و آمد بیرون اتاقش از هم عمه ما، سروصدای با. كردمی مطالعه
 :گفت و برداشت قدم پدرم سمتبه اشهمیشگی نخوت و اخم با سپس و رفت

 مناسبی یگزینه نظربه شده، سنگین خیلی تحریماتش ایران روزااین شنیدم ساالرخان -
 ! نیست؟ طوراین. میاد ما تولیدی صنایع هایمعامله برای
 با و داد تكان سری تأیید عالمت به بردارد، رویش پیش یروزنامه از چشم كهاین بدون پدرم
 ! داد را جوابش «اوهوم» یک

 در تحقیقی یه كه بكنی خانایرج با صحبتی یه خودت نیست بهتر نظرتبه... خب -
 بعد مسلماً چون. ماست نفع به كنیم اقدام زودتر هرچه كنممی فكر من بده؟ انجام مورداین

 ! مهمه خیلی اول قدم! كننمی بتونن كه هركاری تحریما زدن دور برای رقبا یهمه این، از
 :گفتم كردممی گوش او هایحرف به دقت با و ایستاده كه من
 ! مثال؟ شركتمون كدوم -
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 كنجكاوی كاری مسائل در داشتم باراولین برای كه من به و برگشتند تعجب با هردو
 بعداز! بودم آورده وجودبه ناخوشایندی سكوت سوالم، با كهاین مثل! زدند زل كردممی

 لودگی با آمدن، كوتاه خیال من نه و دارند دادن جواب قصد هاآن نه دید كه رادین دقایقی،
 :گفت و انداخت امشانه دور را دستش

 .نكنیم دخالت بزرگترا كار تو و بازیمون دنبال بریم ما بهتره كنم فكر -
 رو از دید كه پدرم. بود جواب پیِ در دوآن بین چنانهم او، به اهمیتبی من نگاه ولی
 :گفت آرامی به روم،نمی

 .دارو احتماالً -
 :گفت لب زیر هایمچشم در خیره طورهمان و انداخت پیشانیش بر چینی عمه،

 .باش دَرسِت فكر به فعالً تو -
 در كردم سعی و انداختم زیر را سرم نكنم تحریک این از بیشتر را كنجكاویشان كهاین برای
 ! خیالبی و شوخ بروم، فرو رادین قالب

 :گفتم بلندی نسبتاً صدای با و برداشتم را بود دورم هنوز كه را دستش
 اضطراب درس،بی درس! )یوک اضطراب یوک، درس. آزادم آزاد امروز از كه بریم خب، -

 (اضطراببی
 :پرسیدم رسیدیم كه اتاقم به
 اینجایی؟ كِی تا -
 ماه یه -
 ! موندیمی بیشتر همیشه! كم؟ قدراین چرا ماه؟ یه فقط -

 :داد جواب و كرد ولو اتاقم مبل روی را خود
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 وقتی» گفتمی. بیام ذاشتنمی. رفتم در بابام دست از زور به دفعهاین! تازه زیاده همینم -
 «.مونممی تنها جااین منم برگردی، خوادنمی دلت دیگه ریمی

 :گفتم و نشستم مبل روی كنارش
 مشكالتو این دیگه شدیمی راضی اگه! پس؟ شد چی! بگیره؟ زن بابات نبود قرار مگه -

 .نداشتی
 و وآمدرفت كلی بعدِ! خوامنمی گفت خودش! كنم مخالفت بخوام كه چه من به! من؟ -

 خو» گفتم شد خورد اعصابم منم« !نیستم بگیر زن من» گـهمی اومده تازه بحث، و حرف
 «!بمون اوقلیعزب نساخته، باهات كه زنی یه خاطربه طورهمین عمر آخر تا نگیر،

 :گفتم تعجب با و انداختم باال را ابروهایم
 ! بگیره؟ زن خوادنمی دلش هنوز عمه خاطربه یعنی -
 ! زنه هرچه از شده دلزده كالً انگار نظرمبه بلرزه، مامانم برای دلش هنوز كهاین نه -
 ! لحاظ اون از... آهان -
 .لحاظ همون از بله، -
 :گفتم شیطنت با و خندیدم حرفش لحن از
 ! زده زَنا از رو دلت كسی هم تو نكنه! گیری؟نمی زن چرا تو -
 :گفت درخشیدمی اشآبی چشمان در كه برقی همان با و انداخت نگاهی چشمانم به
 ! بـرده رو دلم یكی كه من -

 من را دلش نكند! هستم؟ من منظورش نكند! لرزیدم خود به نگاهش و حرف از لحظه یک
 را دلم بخواهد كهاین به رسد چه كنم؛ فكر موضوع این به حتی خواستمنمی اصالً! ام؟بـرده

 .كنم ذوق و بیاید خوشم یا بلرزاند
 :پیچاندم را حرف و زدم نفهمی به را خودم
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 بیای؟ كه كردی راضیش طوریچه اوضاعاین با حاال -
 مامان. نگفتم هم دروغ البته. رممی دارم كاری یمسئله یه برای گفتم بهش دیگه، هیچی -

 .بدم انجام كاری یه براشون كه كرد احضار منو و گرفت تماس پیش چندوقت
 ! كاری؟ چه -
 توی قراره كنم فكر. گفت اینا و شعبه و شركت مورد در چیزایی یه سربسته فقط كه فعالً -

 چیزی جلوش امروز كه نداره خبر مسئله از دایی هنوز كنم گمون البته. بزنن شعبه هم ایران
 ! نگفت موضوع از
 دربیاورم؛ سر ماجرا از داشتم دوست. برخاستم و دادم تكان سر مشكوک، و مشغول ذهنی با

 باید پس. بكشم پیش بحثی توانستمنمی دانستنمی زیادی چیز هنوز رادین وقتی تا ولی
 .ماندممی مناسب فرصت منتظر و كردممی صبر
 عمه و نداشت خبر هم پدرم شاید حتی و دانستمنمی من كه بود چیزها خیلی كهاین مثل

 ! بكند كارهایی پرده پشت خواستمی تنهاییبه
 تاب روی عمارت جلوی چمن در. آمد پیش رادین خود دست به بعد دوروز مناسبم، فرصت
 هوا به محكمی و ناگهانی حركت با كه خواندممی آواز خودم برای و بودم نشسته درختی

 فرود زمین بر مخ با وگرنه بودم داده گیر تاب هایطناب به را دستم كه شد خوب. شدم پرت
 ! افتادمی ساالرخان ـردن*گـ بینی زیبایی عمل یک خرج و آمدممی

 غشغش من حركات به كه رادین. چسبیدم ترمحكم را جایم و كشیدم ترس از جیغی
! داد هل بیشتری شدت با و نهاد ـمرم*كـ بر را دستش دوباره كرد،می كیف و خندیدمی
 :زدم فریاد باراین

 ! شهمی ول تاب االن روانی یدیوونه! رادین كن بس -
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 هایخنده همان با و آمد و شد بعدی هل خیالِبی چون ام،ترسیده واقعاً كه فهمید انگار
 .بایستم حركت از آرامآرام هم من تا ایستاد تاب كنار سرخوشش

 كه او. بردم هجوم طرفشبه عصبانیت با و پریدم جهشیک با تاب، سرعت شدن كم با
 پریده چون من البته. افتاد هاچمن بر و شد پرت عقب به هوابی نداشت مرا یحمله انتظار
 تالفیِ به و كنم حفظ را تعادلم توانستم و بود رفته فرو چمن مرطوب خاک بر پایم بودم

 .كردم خالی را امعقده دل، ته از ایخنده با بود كرده كه كاری
 و نشست لبش بر لبخندی من یخنده از ولی گرفته؛ درد ـمرش*كـ بود معلوم كهآن با

 و انداختم باال چندبار را ابرویم شیطنت با. برخیزد كنم كمكش تا كرد دراز طرفمبه را دستش
 :گفتم

 مرد ای را خود دستِ بگیر و برخیز -
 ! توانمنمی نگو و برخیز
 زیر را دستش. رساند من به را خود بلند هایقدم با و برخاست جا از و كرد سرخوشی یخنده

 :گفت گوشم كنار آرامی به و انداخت بازویم
 میگم منشیم به خواستی مالقات وقت دفترم دم اومدی وقتی فردا كه نكن طوریاین -

 ! ها نده راهت
 :گفتم مسخرگی با و برگرداندم طرفشبه را سرم

 هم منشیت و بیام باید عصازنون من بشی جایی مدیر بخوای تو كه موقعی اون تا! بابا نه -
 ! بهم دهمی ورود اذن شما یاجازهبی و دارهمی نگه رو وسالمسن حُرمت
 ! خندیدمی خیالبی و راحت قدرچه حالش، به خوش. شد بلند اشخنده صدای دوباره
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 زودی به قراره كه چون نباش؛ خوشحال پس! داری لطف من به خیلی تو كه واقعاً -
 جز نیست كسی هم محترمش مدیریت و كنه كار به شروع سمندر بزرگ شركت از ایشعبه

 .اینجانب
 :گفتم و كردم نگاهش شده گشاد هاییچشم و تعجب با
 كجا؟! واقعاً؟ -
 تهران یعنی ایران، -
 یعنی كردن؟ انتخاب رو تو چرا حاال بشه؟ اجرایی قراره كِی و گرفته رو تصمیم این كی -

 ! نبود وبالشوندست تو كسی تو از ترتجربه با و بزرگتر
 یه كه دانشگاهم. سالمه23 من! همینه خاطربه داری لطف من به زیادی تو گممی وقتی -

 ربطیهیچ كامپیوتر مهندسی یرشته كه دارم قبول رو این البته. شهمی تموم داره دیگه ترم
 و. بربیام پسش از كنم فكر هرحالبه خب ولی نداره؛ دارویی و تجاری شركت یه مدیریت به

 یهمه تا كشهمی طول سالییک حدود و ستاولیه تحقیقات حد در فعالً االن كه بگم اینم
 یهمه با كه دارم قبول خودم درضمن! شركت اون مدیر بشم من و بشه اكی كامالً كارا
 ولی! نیستم بیش مترسكی جااون فقط من و هستن كارههمه مامانم و دایی حرفا،این
 پرستیژ و كالس كلی سمندر، مثل بزرگی شركت مدیریت پركندهن سِمت همین حالهربه

 بله. كرد خواهم صفا و عشق باهاش و كنممی استفاده موقعیتاین از كامالً منم كه داره
 ! طوریاستاین خانوم،

 باورم كه من! تو نام به هم اون بزنه تهران تو شعبه یه شده راضی بابام واقعاً یعنی -
 شركت ینماینده بكنن رو تو كهاین قبول هم باز باشن، خودشون كارههمه اگه حتی! شهنمی

 ! كنهمی اعتماد آدما به دیر خیلی پدرم! سخته خیلی بزرگی این به
 :گفتم خودم با لب زیر و



 

 

63 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 ! كردن بقیه و امیر كه كاری با اونم -
 شاقی كار چه مگه! بدبینی؟ قدراین چی برای اصالً! گیمی چی تو فهممنمی كه من -

 و دارن اقامت جااین خودشون كهاین برای اوالً! نكنن؟ اعتماد بهم كه بدم انجام خواممی
 رو قراردادها و امضاها تمام كه دنمی من به االختیارتام وكالت یه برن، و بیان هی تونننمی
 و شهمی انجام خودشون منظم و دقیق نظارت با كارها یهمه بعدشم. كنم امضا بنده

 و داره صاحب جااون بفهمن بقیه كهاین برای مترسكم یه فقط من گفتم كه طورهمون
 ! همین! نكنن پیدا تاراجشو جرئت

 تو كه ره این كنممی فكر كه من! ؟«همینه» كردی فكر واقعاً! تو خوشه دلت چه... هه -
 .نزن صابون دلت به زیاد جانم، ستتركستان به رویمی
 تقسیم پارانوئیدی توی با رو شادیم اومدم كه من از حیف اصالً! هم تو بابا بینم برو -

 ! دیوانه! كنممی
 جدیجدی یعنی! شد ناراحت واقعاً یعنی! شد دور متعجبم چشمان جلوی از و گفت را این
 و خواهیمعذرت برود خواهدمی كسیچه حاال. فقط داشتم كم را همین! باباای! كرد قهر

 و كردن قهر دیگر؛ است تلخ حق حرف خب. كنمنمی كاری چنین عمراً كه من! نازكشی؟
 !كه ندارد شدن ناراحت

*** 
 اولش از هم شاید دانمنمی. آشتی برای آمد و نیاورد طاقت خودش گذشت، كه دوساعتییكی
 باشد، كرده ناراحتش كه چیزی برای راحت هم قدراین وگرنه كرده قهر بودم كرده گمان من

 چیزهای و حسادت بر دالّ را هایمحرف كه شدم خوشحال هرحالبه. شودنمی قدمپیش
 .است نگذاشته دیگری
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 هایراه از بودم گرفته تصمیم اول. نیاوردم میان به حرفی مسائلاین و شركت مورد در دیگر
 از راحتی همین به هاآن مسلماً. كنم استفاده الزم اطالعات آوردن دستبه برای دیگر
 بودند، كرده تالش رساندنش جااین به برای هاسال كه شركتی برای تجربهبی جوانیک

 به دیگری هایجنبه از و كرد اندیشیمثبت شدمی البته! كردندنمی صادر مدیریتی حكم
 یآینده و زندگی فكر به شاید! دارد سر در اینقشه سلطانعمه شاید! انداخت نگاه مسئله

. كند گذاریسرمایه برایش طریقاین از مستقیم مالی كمک بدون خواهدمی و افتاده پسرش
 ! شاید

 سركی توانستمی مسلماً. كنم پیگیری را قضیه سمیرا طریق از كه رفتم روز همان هرچند
 به رد دست هم او ولی بیاورد؛ گیر برایم چیزی و بكشد پدرش حتی و شركت كارهای به
 ایمسئله هر بدبینانه و نكنم دخالت پدرم كارهای در قدراین كه خواست و زد امـیـنـه*سـ
 ! نكشم چالش به را
 جواب در كسهیچ چون شوند؛ باز خودخودبه هاگرهاین تا بمانم منتظر باید آمدمی نظر به

 كارهای در مرا نداشتند قصد واقعاً انگار كه هم پدر و عمه. زدنمی درستی حرف سواالتم
 ! بدهند دخالت مهم
 «!بشود این و شود آن كنی صبر گر» اندگفته قدیم از كه طورهمان ولی
 سفر! برگردد خواستمی رادین كه روزهمان! گرفتم بعد دوهفته دقیقاً را صبرم جواب هم من
 در و ایستاده باتعجب كه من! بود انداخته جلو را بلیطش و داده كاهش را اشماههیک

 دانمنمی! بیرون زدم اتاق از و نیاوردم طاقت كردم،می نگاه ساكش كردن جمع به سكوت
 چون شاید داشت، فرق جورهایییک دفعهاین انگار! بود گرفته اشناگهانی رفتن از دلم چرا

 لحظه یک. بیاید قبل از تركم خیلی است مجبور شركت كارهای خاطربه دیگر بود گفته
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 گفتنش از داشتم، پیش در كه هدفی آوردن یادبه با ولی آیممی هم من بگویم خواستم
 . شدم منصرف

 و كنم فكر خواستممی. نشستم محبوبم درختی تاب روی چمن، یمحوطه در و رفتم
 با كه بود گذشته قدرچه دانمنمی! برسم معقولی ینتیجه به شاید بچینم هم كنار را چیزهمه
 :گفت گوشم در كسی و شدم كشیده عقب به تاب

 .دختردایی شه،می تنگ برات دلم -
 پایین هُری انگار دلم و شد رها جلو سمت به هم تاب شدم، جمع خود در كهاین با زمانهم

! گرفت اوج بدجور قلبم طپش ولی تاب؛ ناگهانی حركت از یا بود او حرف از نفهمیدم! ریخت
 داشتم، خاصی حال. نگریستمی مرا عجیبی لبخند با. كردم نگاهش ایلحظه و برگشتم

 و پریدم پایین حركت درحال تابِ از! بودم بیگانه تازه، حس این با! نبود ملموس برایم انگار
 در، نزدیک. نایستادم ولی شنیدممی سرم پشت را پایش صدای! افتادم راه عمارت طرفبه

 .برگرداند خود طرفبه مرا و كشید آرامی به را بازویم
 و كند پیدا عالقه من به بودنش رادین از فراتر نداشت حق او كردم،نمی درک را احساسش

 زمین به رنگیكم اخم با و انداختم زیر به را سرم! نماید ابرازش محابابی گونهاین آن، از بدتر
 تندی بتواند تا داد بیرون محكم را بازدمش و كرد حبس ایلحظه را نفسش. شدم خیره

 :گفت مكث، كمی ازپس و كند آرام را تنفسش
 شدی؟ ناراحت حرفم از! كنی؟می فرار چرا -

 .دادم تكان آره، ینشانه به را سرم
 :گفت بود پیدا صدایش در كه لبخندی با باراین

 بشه؟ تنگ برات دلش كسی نداری دوست چرا؟ -
 .نه عالمت به باراین و كرد حركت زبانم جای به سرم دوباره
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. ماندم سكوت در و دوختم نگاهش به را چشمانم. كرد بلند را سرم و برد امچانه زیر دست
 :گفت كه كرد تعبیری چه نگاهم از دانمنمی

 ! دلخوری؟ چرا نزدم، بدی حرف كه من -
 :گفت رنگیكم اخم با باراین كه انداختم باال ایشانه

 ! دیمی جواب ایماواشاره با كَروالال عین میاد بدم! زنی؟نمی حرف چرا حاال -
 .نمیاد خوشم جدیدت رفتارایاین از منم. بیاد بدت خوب -
 ! باشم كرده ناشایستی كار نمیاد یادم من! رفتاری؟ چه مثالً -
 رو لفافه در هایاشاره و حرفا معنی كه فهمممی قدراین! رادین نكن توهین من شعور به -

 .بدم تشخیص
 ! باشم؟ داشته دوستت من نداری دوست! چی؟ كه حاال خب، -

 :گفتم غیظ با و كردم طوالنی مكث آمد، بدم زدنش حرف پردهبیاین از لحظه یک
 كه االن بهتره. بس و دونممی رادین فقط رو تو من. ندارم دوست. نه بگم، راست و رک -

 .كنی تمومش جاهمین نشده شروع چیزی هنوز
 اهمیتبی رو من قدراین سادگیاست؟ همین به مسئله كردی فكر واقعاً نشده؟ شروع چی -

 ! بگیری؟ جدی رو احساسم خواینمی حتی كه بینیمی
 چه كه فهمیدمنمی. شدم خیره ناراحتش هایچشم به و كردم ریز را هایمچشم تعجب با

 نظربه خوبی چیز بود كه هرچه ولی چیست هاحرفاین از منظورش و بگوید خواهدمی
 ! رسیدنمی

 :داد ادامه تریمالیم لحن با
 .بفهمی رو حسم رفتنم از قبل خواستم -
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 جواب رفتن دمِاین اگر مطمئناً. كنم سكوت دادم ترجیح و فرستادم بیرون بااستیصال را نفسم
 .گرفتممی وجدانعذاب خودم هم و كردممی دلخور را او هم دادممی را حرفش

 یچندجمله با توانستمی جوانی اوج در كه بود مانده نخوردهدست قدرآن روحم هنوز كهاین
 .بد هم و بود خوب هم نرود، بیراهه به و نشود متالطم تاب،بی نگاهیک با و چنینیاین

 دارند، ـیـنـه*سـ در قلب یک هاآدم. بتپد باید نفریک برای فقط قلب بودم معتقد همیشه
 كه بلرزد وابروییهرچشم برای كه دلی گفتممی. شوندمی عاشق بار یک زندگیشان در پس
 .لرزاندَشمی نسیمی و باد هر كه است بیدمجنون نیست، دل

 ولی بودم؛ نكرده تجربه را نوعشاین حالتابه و داشت تازگی برایم حساین كهاین با
 در ولی داشتم؛ دوست را او. بیفتد غلیان به احساسم كه نكرد دگرگون را دلم حال قدرهاآن
 از و ببندم دل او به بخواهم كهاین خوب، رفیق یک حتی یا بازی،هم خون،هم یک حد

 .نبود هضم قابل برایم شوم، قراربی عشقش
 گذاشتم هم روی را چشمانم. شدم ولو هال هایمبل روی و رفتم عمارت داخل به حرفبی
 :گفت آرامیبه ای،دقیقه چند سكوتی از پس. نشست كنارم كردم حس كه
 به اومدنت جااین گـهمی. ورااین بیام كمتر من كه بزنه خوادمی رو شركت اون مادرم -

 خوامنمی من گفتم بهش ولی چیه صالح از منظورش دونمنمی كهاین با. نیست صالح
 از منو مادرانه، هاینگرانی سری یه خاطربه ندارم دوست. بسپارم شما دست رو صالحم

 .كنه دور «تو» و جااین
 :گفتم بود بسته چشمانم كه طورهمان

 ! كنه؟می خراب رو چی بودنت جااین مگه! نگرانه؟ چرا -
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 چی دارن اینا فهممنمی من! خودته نفع به ندونی، الزمه، كه چیزی از بیشتر بهتره گـهمی -
 از سر كمكم بعد بشه، روبراه كارا تمام گذاشتم. فهمممی هرحالبه ولی! كننمی مخفی رو

 ! داره امیر یمسئله با هم ایـطه*بـ*رایه هست كه هرچی. دربیارم اسرارشون
 حركتماین با. برداشتم مبل پشتی از را ـردنم*گـ و كردم باز را چشمانم نامش، شنیدن با

 :داد ادامه چون شده مهم برایم مسئله كه شد متوجه انگار
 ! بیاد هم تو سر اومد امیر سر كه بالیی خوامنمی گـهمی مامانم -
 ! كنی؟ كار و بمونی جااین هم تو بوده قرار مگه! داره؟ تو به ربطی چه امیر یمسئله -
 كرده رو صحبتش پیش وقت خیلی. شركتشون تو ببره منو دایی و بیام داشتم تصمیم آره، -

 تأسیس فكر به و ریخت همبه رو چیهمه یهو فهمید مامانم تا چرا دونمنمی ولی بودیم؛
 ! افتاد ایران تو شعبه

- ... 
 :داد ادامه دهمنمی جوابی دید وقتی

 موافقت مجبوره هرحالبه ولی! بده نشون واكنشی چه دونمنمی... نداره خبر هنوز بابامم -
 من دست جااون كارهای اجرایی مسئولیت شده راضی بوده كاری اصل كه دایی فعالً. كنه

 كن كم رو جااین به وآمدترفت مدت یه برای گـهمی مامانم! شهمی چی ببینن بعد تا باشه
 .باش شركت فكر به فقط و

 :گفتم و زدم پوزخندی
 ! نگرانه یا راضیه مسئلهاین از مامانت نفهمیدم باالخره كه من -

 :گفت رفتمی اتاقش سمت به كهدرحالی و شد بلند جایش از و خندید
 ! چشه دونهنمی خودشم! دونممی چه -

*** 
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 دادنمی اجازه وقتهیچ چرا دانمنمی. شد رفتن برای آماده كه بود عصر شش نزدیک ساعت
 زیادتری مدت برای خواستمی باراین چون ولی! برود اشبدرقه برای فرودگاه تا كسی

 .كنم اشهمراهی زیاد اصرار با توانستم من برنگردد
 در را هایمحرف دادم ترجیح كه من. زدیمنمی حرفی و بودیم كرده سكوت هردو ماشین در

 به دانمنمی او سكوت ولی نباشد؛ اضافی بحث برای مجالی تا بزنم لحظه آخرین و فرودگاه
 ! بود منظوری و دلیل چه
 هم بعد. برگردم من تا بماند منتظر و برود پاركینگ به گفتم راننده به رسیدیم، كه فرودگاه به
 داخل وقتی. شدم همراه كشید،می خودش دنبال را اشهمیشگی كوچک چمدان كه رادین با

 داخلی، قسمت به ورود آماده و شد تمام كارش زودتر نداشت تحویل برای باری چون رفتیم،
 :گفت آرامی به و ایستاد مقابلم

 ! خب -
 :گفتم و انداختم نگاهی غمگینش صورت به لبخند با
 .هستم مُهمت خبرای منتظر خب، -
 ! خبری؟ چه مثال! مهم؟ خبرای -
 .اینا و مدیریت و شركت كارهای از -
 ! هستی خودم از خبرایی منتظر كردم فكر... آها -

 عوض را بحث مسیر خونسردی، كمال در و نیاوردم، خودم روی به ولی گرفتم؛ را منظورش
 :گفتم و كردم

 ! ایران؟ بیام سر یه بتونم منم دیگه سال نظرت به -
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 ناگهانی تغییر از حیرتش دانمنمی! كرد نگاهم خیرهخیره و داد باال تعجب با را ابروهایش
 نكرد، پیدا جوابی كدامهیچ برای صورتم از بود هرچه ولی! من رفتن ایران از یا بود بحث
 ! كرد فوت آرام را نفسش و برگرداند را رویش چون
 :دادم ادامه پررویی با هم من
 ! بگیرم؟ ویزا باید بیام، بخوام اگه -

 :داد جواب باالخره آیم،نمی كوتاه امانداخته راه كه بحثی از دید وقتی
 .بیای ایرانی پاسپورت با باید البته نداری، ویزا به نیازی خیر،نه -
 .دونممی -
 ! پرسی؟می چرا دونیمی كه تو خب -

 اشخنده هم او حركتماین با. انداختم باال شانه و زدم اشچهره خشن حالت به لبخندی
 طوراین دانممی را احساسش كه االن نداشتم دوست. كشید ـوشم*آغـ در آرامی به و گرفت

 خوردم وول قدرآن ـوشش*آغـ در پس. كنم كور را ذوقش نخواستم ولی بفشارد، خود به مرا
 :گفتم. نشاند موهایم بر ایـوسـه*بـ آخر در و كرد رهایم تا
 .بیام قراره كه باش منم منتظر مونی،می جا كه برو دیگه خب -
 رو پست این بیای خوایمی نداری، رو من مدیریت دیدن چشم دونممی كه من بیا، باشه -
 ! دربیاری دستم از

 دست با و ورودی گِیت سمت به دادم هلش بااخم و گرفتم نشنیده را اشمزهبی شوخی
 .كردم بایبای برایش
*** 

 در تحصیل خاطربه قدرآن. شدم قبول وبازرگانیتجارت مدیریت یرشته در دانشگاه باالخره
 هایبچه یهمه به كه بودم خوشحال ای،رشته چنین هم آن استانبول دانشگاه بهترین
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 پدرم. برگشتم خانه به كه بود گذشته 12 از ساعت شبآن. دادم حسابی سور یک كالسمان
 خود با. است مطالعه یا كار مشغول كه دادمی نشان اتاقش روشن چراغ و بود بیدار هنوز
 زدم اتاقش در به كه كوتاهی یتقه ازپس. بروم اتاقم به بعد و بگویم بخیریشب اول گفتم

 به را در دقایقی، ازپس! هیچ هم باز زدم، در دوباره! نیامد جوابی ولی شدم بفرماییدش منتظر
 انگار و گذاشته میزش روی را سرش كه دیدم را او! كشیدم سركی داخل به و گشودم آرامی

 مثل. كردم صدایش آهسته و ایستادم میزش نزدیک شدم، وارد لبخندی با. بود بـرده خوابش
 سمتبه را دستم باراین! نخورد هم كوچكی تكان حتی كه بود رفته عمیقی خواب به كهاین

 خوابش هم قدرهاآن چون ترسیدم! هیچ هم باز! دادم حركت آرامی به و بـرده اششانه
 سردیِ از گرفتم كه را دستش. نشود بیدار تكان و صدا همهاین با كه نبود سنگین

 جیغ! من خدای! زدنمی! گرفت نشانه را نبضش ناخودآگاه انگشتم! كردم لرز غیرطبیعیش
 هایكمک هایآموزش و كنم حفظ را آرامشم كردم سعی خواباندمش، زمین بر و كشیدم

 را دهانش بعد و آوردم فشار اشـیـنـه*سـ بر بارسه دستم كف با. بیاورم خاطر به را اماولیه
 وارد سرش پشت نگهبانان از نفرچند و عمه و شد روشن هاچراغ كه بدهم تنفس تا كردم باز

 :زدم فریاد فقط من. شدند اتاق
 ! اورژانس بزنه زنگ یكی -
 بیرون زدن زنگ برای كسیچه دانمنمی. دهانش درون كردم فوت قدرت تمام با را نفسم و

 بدنم تمام ترس و بغض شدت از كه مرا و آمد جلو( پدرم مخصوص نگهبان) متین ولی رفت؛
 : گفتم هقهق با. گرفت را جایم خودش و كرد بلند لرزیدمی
 .شـیـنـه*سـ یقفسه روی بده فشار رو دستت دوتا كف -

 از بعد باالخره تا. مصنوعی نفسیک فشار، بارسه داد،می انجام را گفتممی كه چیزهایی دقیقاً
 مخصوصشان وسایل با دكتر و پرستار چند و شد شنیده هم آمبوالنس آژیر صدای دقیقهپنج
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 را موهایم آرامی به و گرفت ـوش*آغـ در مرا عمه. رفتند سرش باالی و زده كنار را ما
 وحشتناكش كارهای خاطربه هنوز كه است درست. بود پدرم بود كه هرچه. كرد نوازش

 خدایا»: نالیدم دل در قلبم صمیم از. داشتم دوستش نهایتبی هم باز ولی بودمش؛ نبخشیده
 « !بمیره نذار داری دوست هركی جون به رو تو. بده نجاتش كنممی خواهش

 تو» گفت عمه هرچه و كردم حركت آمبوالنس سمتبه جانشنیمه جسم حامل برانكارِ با
 همان با و نكردم قبول. «ریممی پشتشون خودمون ماشین با ما. رهمی باهاش متین نرو،

 خالی و پر دهانش روی كه اكسیژنی یكیسه به. انداختم آمبوالنس در را خود سرووضع،
 و گذاشت امشانه روی را دستش سرش، باالی دكترِ. ریختممی اشک و كردممی نگاه شدمی
 :گفت آرامی به
 كه عملیاتی با اونم كه كرده كوچیک یسكته یه فقط. ستزنده. دخترجون باش آروم -

 .شهمی خوب حالش شاءاهللان و شده احیا دادین، انجام روش
 .بود نگرانی از پر دلم و لرزیدمی همچنان امچانه رسیدیم وقتی تا
 دوساعتیكی با. گذاشتند جا در پشت جاهمان مرا و بردنش عمل اتاق سمتبه عجله با

 را او چرا دانمنمی. بود همراهشان هم خانایرج باراین البته. رسیدند هم بقیه و عمه تأخیر،
 و دادم تكان سالم عالمت به را سرم سلطانعمه به رو! بودند آورده خود با شب وقتاین

 :گفتم
 ! اومد سرش بالیی چه ببینم گـهنمی هیچی هم هیچكی! تو اون بردنش دوساعته -

 :گفت و فشرد گرمش و بزرگ هایدست در را امزدهیخ دستان
 .ایهقوی مرد اون. نباش نگران عزیزم، شهنمی چیزیش -

 سرش از كاله دكتر. شد روان دنبالش به مانهمگی نگاه و دوید عمل اتاق سمتبه خانایرج
 :گفت بود نزدیكش كه او به رو و برداشت
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 .نباشید نگران هم شما. بیرون میارنش االن. گذشت خیر به شكر رو خدا -
 به را سرمان ایآسوده نفس با و شدیم ولو سرمان پشت صندلی روی عمه و من حرف،این با

 پاهایم. افتاد راه یوسیسی سمت به احتماالً و شد همراه برانكار با خانایرج. چسباندیم هم
 :گفتم. كرد بلندم جا از و گرفت را بازویم زیر عمه نداشت، شدن بلند توان

 ! نفهمیدین؟ شما طورچه شد؟ طوریاین كه بود چِش بابام امروز سلطان،عمه -
 سرخ صورتش رنگ ذره یه! چیزیشه كه نشدم متوجه هم شام میز سر كه من دونم،نمی -

 كردم فكر و نگرفتم رو اشپِی منم! گرممه گفت شدی قرمز چرا گفتم بهش وقتی كه بود
. شنیدم رو جیغت صدای كه رختخواب تو بودم رفته تازه! شده طوریاین گرما خاطربه فقط
 .افتادممی پس نگرانی از داشتم. گذشت خیر به شكر رو خدا حاال
 .رسیدیم یوسیسی در پشت به و دادم تكان آره عالمت به را سرم
 :گفت و ایستاد عمه نزدیک خانایرج

 .بیایم فرداصبح بریم بهتره نظرمبه. هوشهبی فعالً كه اونم... بشه وارد كسی ذارننمی -
 .برین خواینمی اگه شما. خانایرج نمیام كه من -

 تكان او برای تصدیق عالمت به سری سپس و انداخت من به نگاهینیم ابتدا سلطانعمه
. افتادند راه به بیمارستان خروجی راهروی سمت به دو هر خداحافظی، و حرف هیچبی. داد
 را كسهیچ و بودم تنها شرایطی چنین در كهاین از. رفتم وا صندلی روی جاهمان هم من

 و ثروت همهآن با است سخت قدرچه! بود نرفته رادین حداقل كاش! گرفت امغصه نداشتم
 در كه كسانی تنها. بماند كنارت بیماری وقت در كه باشی نداشته را كسهیچ حشمت

 بكمصمٌ پایین ورودی انتظار سالن در كه بودند هاراننده ازیكی و متین بودند مانده بیمارستان
 .كنم خبرشان من تا بودند دوخته آسانسور در به چشم و نشسته
*** 
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 كاور و لباس هزارجور با توانستم من و آمد هوش به كه بود صبح پنج ساعت
 و ضعیف قدراین را او حالتابه. بایستم كنارش دقیقهسه مدت به مخصوص یشدهضدعفونی

 هم او یسایه از زیردستانش و بود قدرت اوج در همیشه كه كسی بودم، ندیده ناتوان
 چه دانمنمی. كشیدمی نفس وغریبعجیب هایلوله و دستگاه هزارجور با االن ترسیدند،می

 رحمبی قدرآن كهاین باور و بود انكار غیرقابل من به هایشمحبت و مهر داشتم، احساسی
 كه را دستش و رفتم جلو! سخت برایم بدهد كشتن به هدفش راه در را كسی بتواند كه بوده

 زمزمه را نامم مانند،ناله صدایی با و لرزید پلكش. گرفتم انگشتانم میان در بود افتاده كنارش
 و مانممی كنارش كه هستم من فقط شرایطی چنین در كه دانستمی هم خودش. كرد

 :گفتم و گرفتم قرار صورتش مقابل بالبخند. كنم نمی رها را دستش
 خوبی؟! بابا سالم -

 :گفتم. داد تكان «بله» عالمت به را سرش و كشید عمیقی نفس
 كنه؟نمی درد جاییت -
 :گفت ایخفه صدای با
 نه -

 آرامی به نشوم، بیمار مزاحم دقیقهسه از بیشتر كه بود ایستاده سرم باالی طورهمان پرستار
 :گفت گوشم در
 .تمومه وقتت دیگه دقیقهیک -

 :گفتم پدرم به رو و دادم تكان باشه ینشانه به را سرم
 منتقلت و بشه خوب حالت زودتر تا كن استراحت هم شما. بیرون برم باید من باباجون -

 اكی؟. بخش به كنن
 .برو گفت سر با و گذاشت هم روی را هایشپلک
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 :گفتم و فشردم بود دستم در هنوز كه را دستش
 باشه؟. دنب خبر بهم تا بگو خواستی چیزی یا داشتی كاری اگه. بیرونم همین من -

 .بود تشكر ینشانه به احتماالً. كرد نوازش آرامیبه را شَستم انگشتم و جنباند سر دوباره
 متین به و بروم پایین طبقه به تا شدم خارج یوسیسی بخش اتوماتیک در از و شدم جدا او از

 یچهره دیدم كه چیزی اولین شد باز كه آسانسور درِ. بدهم را پدرم آمدنِ بهوش خبر
 كنار در را متین و گرداندم چشم زد،می چرت و شده كج ـردنش*گـ كه بود راننده آلودخواب
 در كه تصویرم از. ایستادم سرش پشت و رفتم. یافتم دست به فنجان بزرگ، یپنجره
 :گفتم. گرداند رو طرفمبه و دید مرا افتاد مقابلش یتیره یشیشه

 .خوبه حالش. اومد هوش به -
 اولین شاید! خوردنمی تكان و من به بود زده زل وغریبشعجیب سبز چشمان با دقیقهیک تا

. گذاشتمی پاسخ انتظار در مرا و شدمی خیره چشمانم به گستاخانه طوراین كه بود كسی
 :گفتم و كردم اخمی

 كنی؟می نگاه جوریاین چرا! چیه؟ -
 دیگر از بیشتر متین از چرا دانمنمی. چرخاند دیگری جای به را چشمانش و زد پلک باالخره

 دماغی با سبز ریز چشمان. داشت ترسناكی یقیافه جورهایییک. ترسیدممی پدرم نگهبانان
 هایفیلم جنایتكاران یاد به را آدم تنومندش، هیكل كنار در كه باریک لبی و عقابی

 .انداختمی هالیوودی
 از كالً. كنم هست كه این از تراوراق را صورتش جانانه مشتیک با خواستمی دلم همیشه

 ! آمدمی بدم شكلیاین مردهای
 چیزی لب زیر و كشید درهم را هایشاخم چون شدم؛ خیره او به زیادی من باراین كنم فكر

 «!ندیده آدم یدختره چته، خودت»: بود گفته احتماالً. افتاد راه راننده سمت به و گفت
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*** 
 نظربه! كنند مرخصش خواستندنمی همچنان و گذشتمی پدرم شدن بستری از روز سه
 زااسترس كارهای و كار فشار گفتندمی چون هستند؛ اشدوباره یسكته نگران رسیدمی
 ! كند ترخراب را حالش تواندمی

 كه خانایرج مثل درست رفت،می و زدمی سری و آمدمی باردوسه روزی فقط كه عمه
 عوض را شیفتشان نوبت به هرروز كه نگهبانان همراه به من ولی! نبود بیش ایغریبه

 بودم، رفته عمارت به بارچهارپنج فقط مدتاین در. بودیم كرده اتراق بیمارستان در كردندمی
 .همین برگشتم، و كرده عوض لباس و گرفته دوش همآن

 یک یاندازه بودیم گرفته برایش كه اتاقی و بوده كارساز پول هم جاهمین خوشبختانه البته
 هرحالبه ولی نداشتم؛ مشكلی ماندنم برای من و بود امكانات یهمه با پذیرایی سالن

 دیگر روز دو باید گفت دكتر وقتی. است آزاردهنده هم باز مجهز، و بزرگ هرچند بیمارستان
 :گفتم و رفتم در كوره از كند، مرخصش تواندنمی و بماند هم
. كنیم مراقبت ازش جاهمون و خونه تو ببریم رو بیمارستان این امكانات تمام تونیممی ما -

 .بریم تا كنین امضا رو ترخیصش حكم زحمتبی پس
 :گفت جدی حالت با و كرد اخمی بود، بداخالقی پیرمرد كه دكتر

 ـردن*گـ اومد سرش هربالیی كه كنه امضا رو بیمارستان یتعهدنامه بیاد مریضتون -
 .كنممی مرخصش منم وقتاون. خودشه

 بگیره بخواد اگه. خداست دست عمر دكتر آقای. كنیممی امضا بگید رو جا هر باشه -
 .گیرهمی هم شما دست زیر جاهمین
 از و رفت دادممی را جوابش او جای به و ایستاده سلطانعمه كنار كه من به ایغرهچشم
 :گفت و زد رویم به لبخندی بود، شده بیدار ما ّوبحثجر از كه پدرم. شد خارج اتاق
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 ! دهمی دستت كار درازت زبوناین آخرش -
 :زد غر و كرد وجود ابراز همیشه مثل هم سلطانعمه

 ! رو ما سر هم و دهمی باد به رو خودش سر هم آخرش، -
 :گفتم غیظ و حرص با
 باد بر با كه نیستن هم مثل همه. باشم نداشته شما با كاری كنممی سعی نباشید، نگران -

 ! باشن نداشته مشكلی دیگران سر رفتن
 :گفت شَک از ریزشده هایچشم با و كرد ترعمیق را اشكردهگره هایاخم

 ! چیه؟ منظورت -
 :گفتم اشعصبانی آبی هایچشم به پوزخندی با و كردم اخم هم من
 (ظور من! )ندارم زوری هیچ اساساً من...هیچی -

 كار و بیاندازدم پدر چشم از تا دهد جلوه بچگانه را من كارهای خواستمی فقط چرا دانمنمی
 ! نشود محول من به مهمی

 پادرمیانی برای باالخره پدرم كه شدیم خیره یكدیگر عصبی هایچشم به هردو قدرآن
 :گفت و كرد مصلحتی یسرفه

 .كنیم فرار جااین از ترسریع تا بیار بگیر كنم، امضا باید رو ایبرگه چه ببین برو دخترم، -
 كه بداند خواستممی! افتادم راه بیرون سمتبه و كندم نگاهش از چشم ای،مغرضانه تأمل با

 فكر حتما. هست كارهایش به حواسم و فهمممی سنّم از بیشتر خیلی و نیستم بچه دیگر
 ! نفهمند چیزی هم بقیه و بدواند موش زیركانه تواندمی هنوز بود كرده

 و برگردم خانه به زودتر خواستمی دلم! رفتمی گیج سرم و سوختمی چشمانم خوابیبی از
 با شدمی و بود آدم كلی دیگر جاآن! بخوابم هاساعت ونرممگرم تخت روی و خودم اتاق در

 .رفت خواب به و سپرد هاآن به را پدر راحت خیال
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 را هایشلباس و آماده را پدر. برگشتم اتاق به و گرفتم را تعهدنامه یبرگه و رفتم پذیرش به
 وارد بفرماییدش صدای با. رفتم دكتر اتاق سمت به امضاشده یبرگه با و كردم جمع هم

 :گفتم! شده وارد كسی چه ببیند نكرد بلند رویش پیش یپرونده از را سرش حتی شدم،
 .كنید امضا رو ترخیص ینامه اومدم دكتر آقای ببخشید -

 برگه و رفتم جلوتر. كرد دراز تعهدنامه گرفتن برای را دستش و برداشت چشم از را عینكش
 دقیقهچهل حدود شاید. شد نوشتن مشغول و انداخت آن به اجمالی نگاه. دادم دستش به را

 و پدرم نزد به ترخیص، حكم و حسابتسویه فرم با توانستم باالخره تا كشید طول
 .برگردم بودند ایستاده انتظارم به راهرو در اكنون كه سلطانعمه

*** 
 را بیمارستان كارهای از كدامهیچ خانایرج بودم نگذاشته. بودیم ساكت سه هر ماشین در

 باریک برای خواستمی دلم خب. عمارت رفت ما از جلوتر و شد دلخور هم او دهد، انجام
. آیمبرمی ایساده كارهای چنین پس از تنهاییبه و امشده بزرگ بفهمند بقیه شده هم

 برای و همیشه و بیایم بار وپاچلفتیدست دختری كه است این از بهتر االنشان شدن ناراحت
 .باشم هاآن محتاج كارها یهمه
 این من ولی نكنم؛ استقالل ادعای وقتهیچ تا خواستمی را همین مطمئناً كه سلطانعمه

 .كند تماشا و بنشیند. كرد خواهم برآبنقش را آرزویش
 طرفدار درعوض متنفرم؛ زنندمی فریاد رفتارشان در را فكرشان طرز كه هاییآدم از

 درواقع و موافقند تو با دهندمی نشان ظاهر در همیشه كه هستم هاانگلیسی هایسیاست
 راهی است این. دهندمی انجام خودشان حقیقی مشی خط براساس را خود یزیركانه حركات

 كمكم صبر، با و آرامی به چگونه كه دهممی نشان همه به و گرفت خواهم درپیش من كه
 .شد خواهم چیزهمه صاحب
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*** 
 هایآرمان خالف بر كه ایرشته دشواری و سختی وجود با توانستم و شد شروع دانشگاهم

 عنوانبه كه شد خوشحال قدرآن پدرم. برسانم پایان به عالی معدل با را اول ترم بود كودكیم
 و دراز هایماشین انبوه میان و حیاط در و خرید كوچكی سفید یپورشه ماشین برایم جایزه
 هاراننده موقعیتی، هر در و همیشه وقتی نفهمیدم باالخره كه من. داد قرار خودش كوتاه

 خیلی هم همین خب ولی! داریم شخصی ماشین به نیازی چه دهندمی انجام را كارهایمان
 و امآورده دست به را امتفریحی استقالل از كمی كه باشد معنی این به توانستمی بود، عالی

 یهمه و. كنم رانندگی خودم ماشین با دوستانم، با گذرانیخوش برای توانممی مواقع بعضی
 .هستم دانشگاهم و تحصیل مرهون را هااین

 برای یواشكی را كارهایش خبر داده كه قولی طبق و زندمی زنگ دوبار ایهفته هم رادین
 كارهای و شركت مسائل درمورد اندخواسته او از عمه و پدرم مطمئنم. گویدمی هم من

 ردّ تحمل دلش و خودش برای ستجنتلمنی او خب ولی نگوید؛ من به چیزی آن به مربوط
 ! ندارد را من هایخواسته

 هم خواب در حتی دیگر و بینمنمی زیاد قبل مثل را امیر كهاین با. است خوب حالم روزهااین
 ندیدنش با كه است شده وجودم از جزئی انگار ولی گیرد؛نمی سرگردانم روح و من از سراغی

 ! شودنمی دور دلم از هم
 ولی بودم؛ كرده پاكش دلم از االن تا سردش و روحبی رفتارهای همان با بود زنده اگر شاید
! كندمی آغاز را پرستیدنش روحت و سازدمی بتی او از كه است فراق در حكمتی چه دانمنمی

 ! سازیمی ایخاطره خود برای نبودنش یهرلحظه از تو و
*** 
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 دارم ایران به بلیط كه فرداپس برای است قرار و امداده هم را دومم ترم امتحان آخرین امروز
 رادین به بودم زده زنگ. كنم رفتن به راضی را پدر توانستم هزارترفند با. كنم آماده را خودم

 و. گذاردنمی تنهایم هم لحظه یک و هست وآمدمرفت و من به حواسش كند مطمئنشان كه
 را پدرم رضایت توانست باالخره و كرده بازگو برایشان را هایمحرف كلمهبهكلمه دقیقاً هم او
 با هم را نگهبانان از یكی كه بود این هم شرطش ترینضدحال! بگیرد وشروطشرط هزار با

 همهاین دانمنمی! برساند هاآن ونظرسمع به را كارهایم اخبار لحظهبهلحظه تا ببرم خود
 كه نداشتند رفتاری محدودیت قدراین هم پادشاهان دختران! بود؟ چه برای مراقبت و احتیاط

 دلیل هم باز من و بكشاند افسردگی به را هركسی تواندمی بودن قرنطینه در مدام! دارم من
 بابت این از كه دانم،می امزندگی هایلحظه یهمه در امیر حضور و وجود را نشدنم بیمار
 .هستم مدیونش هم
 را چیزی و كشممی داخلش به سركی ساعت هر ذوق، از و امبسته را چمدانم است روز دو

 و گرفته تماس باربیست االن تا دیروز از رادین. بندممی را درش دوباره و كنممی جاجابه
 بر كه فریادی با كه زد زنگ پیش دوساعت همین هم بارآخرین. كرده را الزم سفارشات

 سلطانعمه و پدر. راحتم دستش از چندساعتی تا فعالً و كرد قهر و شد دلخور كشیدم سرش
 چه پدر دانمنمی. هستند وذوقمشوق شاهد فقط ایمرموزانه سكوت با تاكنون كه هم

 هرچه ولی دیده تدارک امماههیک سفر این در خطری نوع هر از جلوگیری برای امكاناتی
 امهمراهی است قرار كه مخصوصی نگهبان دانممی فقط! اطالعمبی هاآن از من هست كه

 است متین از بهتر هم باز ولی است؛ سرد و خشن بقیه مثل هم او اینكه با. است كریم كند
 ترمتعادل دیگر هایآن به نسبت كریم نظرمبه! طلبكارست همه از را پدرش ارث انگار كه

 درست را آدم جواب و نشیندمی لبانش بر لبخندی حداقل! قیافه و هیكل لحاظ از حتی است؛
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 گذاشت باز مورد یک این در را دستم ساالرخان كهاین از و كردم انتخابش خودم. دهدمی
 .كردم ذوق كلی

*** 
 در كشور به ورود مُهر سال،دوازده از بعد 138۶خرداد21 روز دقیقاً و رسید موعود روز باالخره

 ورودی مهر به حركتبی طورهمان دقیقهچند تا كه بودم خوشحال قدرآن. خورد پاسپورتم
 بود گرفته را هاچمدان كریم! خوردمنمی تكان و شده خیره پاسپورتم یبرگه روی قرمزرنگ

 شاید یا و پاییدمی را اطراف رنگشایقهوه درشت چشمان با و ایستاده كنارم دستیچرخ با و
 طرفش به بود یافته را او باالخره انگار كه دستش حركت با. گشتمی رادین دنبال به

 :گفتم و انداختم نگاهینیم
 بریم؟ شد؟ چی -
 آره -
 در یافتنش برای هم شوقیهیچ و بودمش ندیده هنوز من. خروجی درب سمتبه افتاد راه و

 مثل پس! نداشتم بودند كشیده صف ایشیشه دیوار جلوی كه جمعیتی سیل آن میان
 .افتادم راه دنبالش به خیال،بی ایجوجه
*** 
 دقیقه چند تا و كشید ـوشم*آغـ در محكم اطرافیان و كریم به توجه بدون دیدنم با رادین
 خودم زوربه! چالندمی مرا طورآن كه بود شده تنگ خیلی دلش انگار. داشت نگه طورهمان

 :گفتم اعتراض با و كشیدم عقب را
 ! بچه كردی مخفه چته -

 :گفت خوشی حال با و كشید را لپم كرد، ایخنده
 .بزرگیم وقته خیلی ما. عزیزم قنداقه تو بچه -
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 كشاند،می جلو به خود با و كرده حلقه امشانه دور كه را سنگینش دست و دادم تكان را سرم
 .كردم بازویش یحواله مشتی جواب، در و زدم پس

 برایمان قرمزرنگی لندكروز اتومبیل ریموتش، یدكمه فشردن با رسیدیم پاركینگ به وقتی
 بابت این از! پیشوازمان بود آمده خودش شخصی ماشین با كه بود خوب قدرچه. زد چشمک

 كریم! دهند انجام را كارهایمان نیست قرار حشم و خدم هزارتا هم جااین كه كردم ذوق كلی
 :گفت و كرد تنظیم من روی را آینه رادین. جاگرفتم عقب صندلی بر هم من و نشست جلو

 ! هستیم؟ چی مدیون رو بهاتونگران شرفیابی این. خانوم مهتا ببینم بگو! خب -
 :گفتم شوخی به و زدم براقش چشمان به لبخندی

 رو جات خودم و بیرون بندازمت نداری رو شركتمون مدیریت شایستگی اگه ببینم اومدم -
 .بگیرم

 اگه دوماً. خودمه مال و نیست شما شركت كه اوالً! نفسبهاعتماد همه این به آفرین. بهبه -
 آدم جزء كسی حتی رو تو دخترجون. خانوم معطلیول مطمئناً كه تو ندارم شایستگی من

 خیاالت این از لطفاً پس! بكنن مدیرت بخوان كهاین به برسه چه كنه،نمی حساب هم بزرگا
 مشق دیگه كلی باید برگشتی وقتی كه كن تمركز تعطیالتت روی فقط و بردار دست باطل

 ! بخونی درس و بنویسی
 یا و بداند بچه مرا كسی نداشتم دوست. برخورد بهم ولی كند؛می شوخی دانستممی اینكه با

 هایخیابان به و برگرداندم رو پنجره سمت به دلخوری با. بشمارد كوچک را هایمتوانایی
 هرچه! نداشتم بودم آمده دنیابه آن در كه شهری از ایخاطره هیچ! شدم خیره تهران

 تنگ هست اماصلی وطن كه جااین برای دلم حتی اینكه از! داشت تازگی برایم دیدممی
 و فامیل از توانستممی حداقل كه بود این آمدنم حُسن البته. شدم ناراحت بود نشده

 كه من! كنم مالقاتشان حتی یا. بگیرم نشانی نبودند دیدنم خواستار وقتهیچ كه ایخانواده
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 پیدا را قبرش شاید یا بشناسم را او توانستممی سفر این با! نداشتم مادرم از شناختی هیچ
 كه مهری ولی هست؛ و بوده امزندگی یمسئله ترینآزاردهنده نبودنش همیشه چند هر. كنم

 كه بدی هایحرف یهمه با. یابد راه وجودم در نفرتی نگذاشت وقتهیچ دارم دل در او از
 دانند،می زندگیمان هایزشتی تمام مسبب را او و زنندمی موردش در پدر حتی و سلطانعمه

 و راندند اشزندگی و خانه از را او كه ستزنی درگیر ذهنم همیشه و ندارم باورشان دلم ته
 ! بود شده زودهنگامش مرگ باعث هاهمین شاید بسا چه و گرفتند او از را دخترش تنها

 را خدا خب. گذراندم نظر از دوریک را اطراف و كردم جدا شیشه از را سرم اتومبیل توقف با
 ریموت با را در. داد جوالن آن در راحت خیال با شدمی و نبود آپارتمانی هم خانه شكر

 پارک حیاط در هم دیگر ماشین یک. شدیم بزرگی نسبتاً حیاط وارد و كرد باز مخصوصش
 با مرد این كال كهاین مثل! باشد رادین پدر آنِ از دادم احتمال بودنش قدیمی از كه بود

 ! نداشت خوبی یمیانه بودن امروزی
 را هاپله كه كسی پای صدای. ایستاد منتظر من كنار و كرد پیاده ماشین از را هاچمدان كریم
 وقتی تا گرفتمی را دید جلوی حیاط بزرگ درخت دو چون ولی رسید؛ گوشبه آمدمی پایین
 مقابلمان جوگندمی فر موهای با سالهپنجاه حدوداً مردی. ببینمش نتوانستم نیامد پایین كامالً
 :گفتم و دادم را سالمش جواب احترام با و بـرده جلو را دستم. كرد سالم و ایستاد

 .هتل بریم نذاشت رادین. شدیم شما مزاحم كه ببخشید -
 .داد دبانهؤمـ «خودتونه یخونه كنم،می خواهش» یک با را جوابم و زد لبخندی

 با داشته حق بیچاره» گفتم؛ دل در و. ستآرامی و حرفكم مرد رادین، برخالف بود معلوم
 «!كنه زندگی نتونه سلطانعمه

 :گفت و رفت هاپله طرفبه رادین
 .گرمه هوا. داخل بیارید رو تعارفاتون یبقیه بهتره -
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 اول تا ایستادم رادین پدر احترام به من ولی افتاد؛ راه دنبالشبه كالمی و حرف هیچبی كریم
 باال را هاپله كریم سر پشت و گفت بفرماییدی هم او. بیفتد پیش است خانهصاحب كه او

 .رفت
 مشخص كه. نداشت بیشتر اتاق چهار كالً. بود كوچک و وجورجمع شانخانه حیاط، برعكس

 . اندداده جای آن یگوشه در را نفرهیک تختی و اندكرده خالی را كارشان اتاق كریم برای بود
 توانستیممی هرحالبه. بود مهمان اتاق احتماالً كه داشتم، جداگانه اتاقی خودم برای من ولی
 است اندازهاین شانخانه دانستنمی پدر مسلماً البته. بگذرانیم را خوبی روزهای هم كنار در

 یواشكی كریم به هم من. دانستمی ترمناسب اشدردانه دختر برای را هتل حتماً وگرنه
 لبخند با هم او. نزند حرفی گزارشاتش در مورد یک همین از و درنیاورد را صدایش كه گفتم
 .داد تكان «باشه» عالمت به را سرش ایونیمهنصفه
*** 

 بیشتر كه رادین. دادیمنمی انجام خاصی كار همچنان ما و بود گذشته آمدنمان از روز دو
 خطابش عمو هردو، كریم، و من كه هم پدرش و بردمی سر به شركت در را ساعاتش

 مرد خیلی. دادمی انجام باشد خوبی مهماندار كهاین برای را خود تالش تمام كردیممی
 رادین كه كردممی شكر را خدا بیشتر گذشتمی كه هرساعتی. بود مهربانی و داشتنیدوست

 یگفته طبق اگر وگرنه است گرفته الگو او مرام و اخالق از و شده بزرگ پدرش نزد
 بانوسلطان چونهم مادری پیش و رفتمی اشدایی به زادهحالل یخواهرزاده هاقدیمی
 ! آمددرمی آب از وغریبیعجیب موجود چه داندمی خدا شد،می بزرگ

 نه بگذرانم خوش و كنم تفریح كمی جااین بودم آمده من. بود رفته سر حسابی امحوصله
 شروع هم من برگشت، خانه به كه رادین شب همان! كنم تماشا را خانه درودیوارهای اینكه
 از شده حتی و بمانم خونه در باید كی تا من و برینمی بیرون مرا چرا كه زدن نق به كردم
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 با و شد خرد اعصابش باالخره تا گفتم و گفتم قدراین... و آیممی شركت به همراهت فردا
 :گفت تشر

 بیشتر روز نصف ستپنجشنبه فردا. برمتمی باشه! زنیمی غر قدرچه! باباای! دیگه بسه -
 رو غذات اگه هم حاال. برمتمی خواستی هرجا بیكارم شنبه تا هم بعد. شركت مونمنمی

 االن كه رو روزت دو این یذخیره. باشی داشته انرژی فردا برای كه بخواب بگیر برو خوردی
 ! رفت دادی هدر جایه
 :گفتم ایمسخره یخنده با
 ! نمكدون ایبامزه خیلی... هههههه -

 :گفت آمیزشیطنت چشمکیک با و كرد بلندی یخنده
 ! خوشمزه هم ایمبامزه هم ولی نیستم؛ مطمئن رو نمكدون -

 ایغرهچشم با پدرش چون نداشت خوبی معنی كردم حس ولی نفهمیدم؛ حرفش از چیزی
 :گفت

 ! دیگه بسه! رادین -
 اتاقم به و برخاستم میز سر از كوتاهی تشكر با نشود، متشنج جو این از بیشتر كهاین خاطربه

 .رفتم
*** 
 گریه خواستمی دلم و بود گرفته حالم چرا دانمنمی. شدم بیدار خواب از بدی سردرد با صبح
! رفتم هال به و كشیدم امآشفته سرووضع به دستی سرسری و شستم را صورتم و دست! كنم
 ! بودند؟ رفته كجا هم با همه صبحی سر! رادین پدر عمورضا، حتی! نبود كسهیچ

 خودم از بودم بلد حد همین در فقط چون. ریختم چای خود برای و رفتم آشپزخانه به
 ! كنم پذیرایی
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 ناآرام روحم قدرآن صبح همین، خاطربه گمانمبه! دیدم را امیر خواب هامدت از بعد دیشب
 ناله صبح تا پایشپابه هم من و دارد درد كشد،می عذاب امیر هایمخواب در ستمدتی! بود
 .دهدمی عذابم بیشتر همین و كنم كمكش توانممی چگونه و طورچه دانمنمی! كنممی
. ننداز كسی ـردن*گـ وقتهیچ رو كالفگیت»: كه هست گوشم در همیشه حرفاین

 عصبی همینم واسه... كنی خالیش كی سر باید دونینمی و دلگیری دنیا از فقط وقتابعضی
 .«شیمی

 گیر ایزنده موجود هر به و شدممی بلند چپ یدنده از صبح كه هاموقعآن مثل هم االن
 دلم گرفت،می قرار املحظهبهلحظه هایتركش اصابت مورد امیر هم همه از بیشتر و دادممی
 و كنم خالی سرش بر را امّدلیدق كه نیست كسهیچ چون بكوبم، دیوار به را سرم خواهدمی

 بود دقیقهچند! رفته كجا دیگر او دانمنمی! كریم حتی نه و رادین نه عمورضا، نه. شوم سبک
 سرم پشت از كه صدایی با كه زدممی همبه را چای فنجان و كرده سرم گاهتكیه را دستم
 :گفت

 ! شدین؟ بیدار شما سالم، -
 واژگون هم چای استكان و میز به خورد محكم سرم و شد رها امچانه زیر از بارهیک دستم

 خود با« !جایی به شود كوبیده سرم» كه شد اجابت دلم یخواسته زود چه ببین! میز روی شد
 «!هست كه میز نشد، دیوار حاال» گفتم

! آمد طرفم به نگرانی و ترس با و گذاشت كابینت روی را دستش توی هاینان عمورضا
 ! شده خالی من روی و بوده داغ خیلی چای بود كرده فكر بیچاره
 با ولی شد؛ شوكه لحظه یک. شدم بلند جا از و كوبیدم میز به غیرطبیعی حركتی با را دستم

 هیستریكم حركات با دارم خیلی فهمیدم! كند پنهان نتوانست را نگرانش نگاه وجود این
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 دانمنمی حتی كه ایمسخره لبخند با و باشم مسلط خودم به كردم سعی پس ترسانمش،می
 :گفتم كرد، شكلی چه را امقیافه

 نیست چیزیم... عمو خوبم من -
 «!خوبی خیلی معلومه آره» گفتمی كه بود مشخص هایشچشم و چهره از قشنگ

 كرد خارج میز روی یجعبه از را كاغذیدستمال حرف بدون هم بعد من، به زد زل لحظاتی
 ! كشید چای از پر میز روی آرامی به و
 كسی با هاپله جلوی كه افتادم راه اتاقم سمتبه داشتم، كه منگی و گیج حالت با

 همان با! شد خیره صورتم به و آورد پایین را سرش كریم. شدم ـیـنـه*سـبهـیـنـه*سـ
 :گفتم گرفتمی نشأت بدم حال از كه اخمی

 ! چیه؟ ها -
 ! نیست؟ خوب حالتون شما! هیچی -
 به كه داشت قرار هاییپله كنار من اتاق. شدم وارد اتاقم به و كنار دادم هلش دست با

 حال! كرد برخورد من به كه آمدمی جاآن از داشت كریم احتماالً و شدمی ختم بامپشت
 ! بس و داندمی خدا كردهمی كارچه بامپشت باالی صبح اول او كهاین

 دانمنمی! كنم كنترل را قلبم ضربان كردم سعی عمیق نفس چند با و افتادم دمر تخت روی
 توجه كه بود خراب كردممی فكر كه چهآن از بیشتر حالم كنم فكر. بودم شده طوراین چرا

 ! كرد جلب را همه
*** 

 :گفتم آرامی به و گشودم را خوابم از ـمار*خـ چشمان خورد، در به كه ایتقه صدای با
 ! بله -

 :گفت مهربانی با كه شنیدم را عمورضا صدای
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 .آوردم غذا برات دخترم -
 هیچ بدون چون بود، كرده راهروبه را حالم خواب چنددقیقه همان گمانم به. برخاستم جایم از

 و بود ایستاده رویمروبه لب بر لبخند عمورضا. كردم بازش و رفتم در طرف به ایسرگیجه
 :گفتم و زدم لبخندی هم من. كردمی نگاه من به دست، در مرغ و برنج سینی

 .بهتره حالم. خورممی جاهمون میام. عمو ممنون -
 صبحانه، جای به چرا كهاین از. شوم رد بتوانم تا رفت كنار جلویم از و داد تكانی را سرش
 كه بخورم ناهار زودتر خواسته البد گفتم خود با بعد ولی كردم؛ تعجب بود گذاشته ناهار

 را ورویمدست و رفتم دستشویی طرفبه وبرهمدرهم افكار همین با! بگیرم بیشتری انرژی
 بود نشسته هال هایمبل روی كریم. برداشتم قدم آشپزخانه طرف به هم آن از بعد و شستم

! بود شده تماشایش محو طورآن كه شدمی پخش داشت چه دانمنمی! دیدمی تلوزیون و
 كه داشت حیاط به رو بزرگ خیلی یپنجره یک و داشت قرار ورودی راهروی در آشپزخانه

 رادین ورودم، با. بخورم را غذایم جاآن دادممی ترجیح همین خاطربه بود، هااتاق از دلبازتر
 .آمد طرفم به و شد بلند و كشید عقب را اشصندلی

 :گفتم لبخندی با
 ! اومدی؟ كی! ای؟خونه هم تو! اِ -
 .خونه میام ظهر كه دادم قول دیروز. رسیدم پیش ساعتنیم -

 :گفتم تعجب با و گرداندم آشپزخانه در ساعت دنبالبه را هایمچشم
 ! شده؟ ظهر مگه چنده؟ ساعت -
 ونیمهیک ساعت. شده ظهر كه بله -
 ! خوابیدم قدرچه! گیمی جدی وای -

 :گفت و نشاند هاصندلی از یكی روی و كشید را دستم
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 خسته گینمی هی و داری رو شب تا موندن سرپا برای انرژی طوریاین. بهتر چه خب -
 .بریم تا بخور ناهارتم زودتر بیا حاال. شدم
*** 
*** 
 بعداز شدمی مگر. شدم حاضر ماشین دم عجله با و پوشیدم مناسبی لباس سریع رفتم
 ! نداشت وذوقشوق انتظار همهاین

 نیاوردم خودم روی به ولی بود؛ هیجانم و عملسرعت همهاین خاطربه اشخنده بود مشخص
 نداشت را حركتاین انتظار انگار كه كریم. نشستم كنارش جلو رفتم پررویی كمال با و

 ! كردمی تماشا را ما و ایستاده بالتكلیف طورهمان
 :گفتم

 ! كن باور. هست چیهمه به بیشتر حواست بشینی عقب! دیگه باال بیا -
 عقب صندلی رفت و گفت چیزی لب زیر كرد، رویم به اخمی چون نكرد؛ باور زیاد انگار البته

 .داد لم
 «!بچه بزن گول رو خودت برو»: گفت گمانم به

 به را حواسش فقط سروصدایی هیچ بدون و بود افتاده راه خونسرد و آرام خیلی كه هم رادین
 عواقب معموالً حدش از بیش سكوت چون! نیستم مطمئن زیاد هرچند! بود داده اشرانندگی

 ! نداشت خوبی
 عجیبی تكان كه زدم بازویش به آرامی یضربه. بیاورمش خود به كمی كردم سعی پس

 ! كرد نگاه مرا نگرانی با و خورد
 ! است غیرارادی حركاتش و شده پرتاب حال به دیگری عالم از بارهیک به بود مشخص

 ! چته؟ -
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 :گفتم خنده با
 ! زنیمی دور كی با داری كجاها نیست معلوم! چته؟ خودت -

 ! شد خیره روروبه به دوباره و كرد مصنوعی كامالً ایخندهتک
 ! وا -

 برد،می باال را صدایم كه هیجانی با و گرفتم سفیدش و گوشتالو دست از نیشگونی باراین
 :گفتم

 ! نگیر جدی رو دنیا! خانرادین آقای خیالبی -
 ! زدهغم و عجیب باراین ولی كرد نگاه من به و برگشت دوباره

 چی؟ رو تو -
 ! هوم؟ -
 ! بگیرم؟ جدی تونممی رو تو -

 خوبی چیز من گرفتن جدی بود؟ چه منظورش گفت؟می چه! نبود خوب حالش واقعاً انگار نه،
 دادم؟می جوابی چه باید بدی؟ یا بود
- ... 
 .آروم جای یه بریم لطفاً. بزنم حرف باهات خواممی -

 هم آن باشد، پذیرشیقابل چیز توانستنمی زیاد هایشحرف. شدم منظورش متوجه احتماالً
 تنها او! كنم قبول را احساسش توانستممی نه بشكنم را دلش خواستمی دلم نه. من سوی از

 منفی، چه مثبت چه من پاسخ. دادممی دستش از هرجوابی با مطمئناً. بود رفیقم و همدم
 .دارد نگه خالصانه و دوستانه قبل مثل را ما یـطه*بـ*را توانستنمی دیگر
 .كردم نگاه را كریم و بردم عقب به را سرم
 ! زدمی دید را اطراف فقط و بود فرورفته بادیگاردی جوّ در كامالً انگار
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 .بزنیم حرف خوایممی فقط. برسه كارش به بذار كن، ولش رو اون -
 بیرون را گلویش درون خار این باالخره كه پذیرفتم ـردن*گـ حركت با و چرخاندم را سرم

 .كند شكنجه مرا بعد به این از داده، آزار را خودش االن تا كه طورهمان و بیاورد
 دیگر جااین! ایستاد آسمان سقف نزدیک جایی در باالخره ولی كشید؛ طول قدرچه دانمنمی
 رُخت به بدجور را دنیا بودن ریز و شده نمایان پاهایت زیر باال این از شهر یهمه! بود؟ كجا
 حداقل شدمی شرایطاین در ولی نداشتم خوبی یـطه*بـ*را ارتفاع با زیاد كهآن با! كشیدمی
 ! زد باید جاها بدترین در را هاحرف بدترین كه كرد تفسیر طوراین

 را بینمان آورخفقان فضای سكوت آمدمی سرمان پشت فقط صدابی كه كریم پای صدای
 و خرابی جز اینتیجه هیچ موضوعاین در بحثمان دانستیممی هردو كهآن با چرا. شكستمی

 ! دانمنمی واقعاً داشتیم، انجامش بر اصرار هم باز ندارد ویرانی
 ! مهتا دارم دوسِت من -

 كردم؟می باید كارچه من حاال! زد؟ را حرفش مقدمهبی و هوابی قدراین چرا! غیرمنتظره چه
 ! پریشان و مغموم طورهمان. كردم نگاهش فقط
 :گفت لب زیر
 بگی؟ چیزی خواینمی -

 ! بود سخت قدرچه. شدم خیره پایم زیر زمین به باز و دادم كوچكی تكان را سرم
 ...ولی باشی داشته دوست رو من عاشقانه هم تو خوادمی دلم -
- ... 
 .نیست سختی كار من داشتنِ دوست كن باور -
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 كسی عاشق كه بود معلوم. افتادم خوشمان روزهای یاد به و زدم تلخی و ورییک لبخند
 عالی و خوب قدرآن بتواند كه او چونهم داشت وجود مگر. ستآسانی كار شدن او مثل
 ! كامل و تمام چیزهمه. شناختمنمی كه من حداقل! باشد

 باشی؟ داشته دوست منو تونیمی. بدی جوابمو پردهبی و صریح دارم انتظار ازت -
 .كردم نگاهش چشم باالی از و بردم باال كمی را سرم سختی به

 .بداند مرا جواب داشت حق او. زدممی حرف باید
- ... 
 رجوع قلبت به بیشتر دارم دوست ولی... خواممی من كه نیست چیزی جوابت دونممی -

 .كنیمی پیدام هاموشهگوشه اون كه مطمئنم. كنی
 شدمی حاال. شدم خیره نامشخص جایی به و كشیدم درازم و دور آرزوهای بلندی به نفسی
 :گفتم داریخش صدای با و آرامی به. زد حرف

 لمست دیگه جور یه تونمنمی. گوشتمی و پوست از. هستی خونمهم. رفیقمی تو... رادین -
 .كنم زندگی دیگه طوریه باهات و كنم

 :دادم ادامه و كردم نگاهش دوباره
 گم؟می چی دونیمی -

 :شد كالفه انگار و چرخاند دیگری سمت به را سرش
 گم؟می چی من فهمینمی چرا تو -

 :شود خیر هایمچشم در كه برگرداندم خودم سمتبه و گرفتم را صورتش
 خوادمی دلت كه هرچی تونممی باشه! بشنوی دروغ داری دوست تو ولی فهمم،می من -

 ! فهمی؟می شهمی خیانت احساست به بعداً ولی بگم بهت
 .فشرد صورتش بر محكم و گذاشت دستم روی را دستش
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 احساسم چون. كوچیک لمس یه همین با. شهمی خراب حالم داره هم االن همین من -
 .بندازم ایدیگه راه توی خودمو این از بیشتر تونمنمی كه بزرگه قدراون

 ظلم او حتی و خودم حق در این از بیشتر خواستمنمی. كشیدم باشدت دستش زیر از را دستم
 و تمام عاشق، یک اختیار. نیست خودش دست حالش است عاشق كه كسی دانستممی. كنم

 .شودمی داده قلب به كمال
 ...خونه برم خواممی من -

 .ماشین سمت به افتادم راه و گفتم را این
 .گرفت را بازویم پشت از و دوید دنبالم به
 .نشده تموم حرفام من ببینم، وایسا -

 .كنم بیشتر را سرعتم كردم سعی و كشیدم را دستم دوباره
 به اعتنابی و شنیدم كشید هل عقب به را او و گذاشت پیش پا باالخره كه را كریم صدای

 .گرفتم جای ماشین عقب صندلی بر هاآن
 هی و كردمی مؤاخذه را او داشت كریم انگار ولی گویندمی چه نبود مشخص فاصله این از

 .گرفتمی را آمدنش جلوی
 اوضاع حتماً یافتمی ادامه رونداین اگر ولی بكشد؛ بدی جاهای به كار نداشتم دوست اصالً
 .شدمی این از ترخراب

 :گفتم جاهمان از و كردم باز را در
 .بود خانوادگی دعوای یه كن، ولش بریم بیا كریم -

 این از را حرفم صدق خواستمی تیزبینش نگاهآن با كریم انگار و برگشتند جانبم به هردو
 ! دریابد فاصله
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 رد بود كشیده جلویش كه دیواری از تا زد كنار را او و كرد استفاده فرصت این از هم رادین
 .شود
 .كوبیدم همبه محكم را در حركتش، و او به اهمیتبی

 بود گرفته كه گاردی و دفاع خیالِبی است دوجانبه عصبانیت یک ماجرا دید كه هم كریم
 .افتاد راه طرفمانبه و شد

 منزل به رسیدن منتظر و نشسته خود جای در آویزان یولوچهـب*لـ با و سكوت در همه
 از ولی نیست كسهیچ مقصر دانستممی! خوشگذرانی برویم بود قرار كه انگار نه انگار. بودیم

 تنهایی در و بكشم دراز كمی خواستممی فقط فعالً. شوم خارج توانستمنمی هم ناراحتیاین
 ضلعشیک كه مثلثی! موردیبی مثلث چه! امیر به... رادین به... خودم به. كنم فكر مطلق
 ! متصلند همبه اینقطه در فقط كه كج دوخط! شود؟می شكلی چه ستنامرئی

 خونمهم كهاین خاطربه. حد همین در فقط ولی. نداشتم دوستش بگویم اگر ستانصافیبی
 گونهآن چون و كردمی بهتر را حالم كارهایش با همیشه و بود امكودكی دوران رفیق بود،

 مایل سمتش به دلم گاهیگاه كندمی هركاری خاطرمبه بودم فهمیده و داشت دوستم
 عشق بود كه هرچه مطمئنم! بگذارم برایش توانستمنمی اسمی چنین! عشق ولی! شدمی
 و دارم اعتقاد مسئلهاین به كامالً. بگیرم بازی به را احساسش و او نداشتم حق پس. نبود

 خیانتتان با بعدها كه است این بهتراز بشكنید را كسی دل ندارم دوستت گفتن با كه پایبندم
 .ببرید تاراج به را وجودش تمام

 كه ستكسی واقعی خائن من نظر از اتفاقاً نیست، ـنـسـی*جـ و جسمی فقط كه خیانت
 .ستدیگری با قلبش و روان و روح

 دلی وجدانعذاب و بخوابم نتوانستم اصالً شب آن هم باز باور و شعار همهاین با كه بگذریم
 .نكرد رهایم بودم رنجانده كه
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 دلخورش هایچشم دیدن با دلجویی، برای رفتم هربار. گذشت اعتناییبی و قهر در دوروز
 همان اگر كه كردم عهد خود با شدم بلند خواب از كه امروز. برگشتم و كردم گردعقب
 از بهتر رفتن هتل. بروم و كنم جمع را باروبندیلم گرفت، پیش در را قبلش دوروز یرویه

 ! بیاید كنار آن با و بشنود را واقعیت توانستنمی كه بود كسی بر شدن تحمیل
 شواهد كه طوراین ولی ببینم را كسی بلكه انداختم نگاهی و كردم آشپزخانه درون را سرم

 هال هایمبل سمتبه و انداختم باال ایشانه. نبود خانه در كسهیچ هم امروز دادمی نشان
 ! خودشان برای بودند سحرخیز چه همه. رفتم

 را هاكانال یكییكی. كردم روشن را تلویزیون و برداشتم را كنترل حوصلگیبی روی از
 كردم خاموشش حرص با. نشد هم آن كه شود پیدا دردبخوریبه یبرنامه بلكه كردم زیرورو

 بیرون خانه از خواستمی دلم بود، گرفته حالم بدجور. كردم پرت مبل روی هم را كنترل و
 تنهایی خودم مگر. كنم دیدن غریب شهراین مردم حتی و هامغازه ها،خیابان از و بزنم
 راحتی به نامندشمی غربت كه كشوری در این از بزرگتر كارهای پس از توانستم؟نمی

 مواظبم و همراه یكی همیشه كه است درست. بودند زبانمهم دیگر كه جااین بودم؛ برآمده
 .نداشتند هم را ربودنم قصد و نبود گانگستر كسی جااین مطمئناً ولی بود؛

 گیر بهم» رادین قول به و نكنم توجه جلب كه كردم انتخاب سیاه و ساده را هایملباس
 .«ندن
 مطمئناً هرچند. نشوند نگرانم تا زدم یخچال در به و نوشتم خانه اهل برای اینامه اول

 تماس هاآن با و بخرم كارتسیم بیرون همان تا برداشتم را موبایلم هم بعد. شدندمی نگران
 نبودم مطمئن البته كنم، تبدیلش تومان به كه برداشتم خودم با هم پول مقداری. بگیرم

 گرفته رادین از ایرانی پول مقداری البته. نبود ایچاره خب ولی نه یا كنممی پیدا صرافی
 بعداز باالخره! كنم خرید خواستممی هااین از بیشتر شاید و بود كم نظرم به ولی بودم
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 از. رفتم پیش كوچه سر سمت به دست در ایدفترچه با و زدم بیرون خانه از ساعت،نیم
 كه بود خوب چه. كردممی یادداشت را هاكوچه و هاخیابان دقیق اسم و پالک جاهمان

 وگرنه بودم آموخته پدرم اصرار به و خصوصی هایمعلم كمک با را فارسی نوشتن و خواندن
 ! خوردمبرمی هزارمشكل به امروز مطمئناً

. ایستاد و بود خالی خوشبختانه كه كردم بلند دست تاكسی یک برای خیابان سر همان از
 :گفتم و شدم سوار

 بازار؟ ببرید منو شهمی. آقا سالم -
 :گفت و انداخت من به ایموشكافانه نگاه آینه درون از
 غریبی؟ -

 :گفتم و دادم تكان را سرم
 بله -

 :پرسید كردمی برانداز مرا آینه درون از كه طورهمان و كند حركت كهاین بدون
 هستین؟ خارجی -

 :دادم جواب و كردم فكر كمی
 .اومدم خارج از ولی هستم ایرانی نه، -

 :پرسید دوباره و برد فرو درهم دقت ینشانه به را پرپشتش ابروهای
 برید؟ خوایدمی بازاری جور چه -
 .باشه خوب جای یه. لطفاً نباشه شاپینگ خب. اومم -
 ! نباشه؟ چی یعنی دقیقاً نباشه، شاپینگ -

 :گفتم و زدم اشسادگی به لبخندی
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 هم فروشادست و هستن پاتیقاطی مردم یهمه كه بازاراییاین از. بازار برم خواممی یعنی -
 .فروشنمی چیزمیز

 .ادافت راه به «آها» گفتن با و كرد هایمحرف به ایبامزه یخنده
 بیچاره یراننده جای به من و گذراندیم وحشتناک هایترافیک در كه ساعتیک بعداز

 :گفت لبخند با و داشت نگه را ماشین پرجمعیت و شلوغ جایی در باالخره خوردم، حرص
 .خانوم بازار از اینم خب -

 :گفتم و زدم اشروییخوش و صبوری به تشكرآمیزی لبخند هم من
 .شما خدمت هم این. آقا ممنونم -

 :گفت تعجب از شده درشت هایچشم با كه گرفتم سویش به را مبلغی
 ندارین؟ خُرد! آوردمتون؟ هواپیما با مگه! خانوم؟ خبره چه -

 گفتم و كردم پیدا تومانیهزارده اسكناسیک و انداختم نگاهی را كیفم درون
 خرد؟ قدراین كافیه -

 :گفت و كرد ایخنده
 .بدم پس رو اشبقیه كنید صبر زیاده، بازم خانوم، بله -

 :گفتم و دادم دستش به را پول
 .بدین پس نیست الزم. خودتون برای باشه اشبقیه -

 .شدم پیاده هم من كرد، تشكر و زد لبخندی
 یک چپم سمت. بروم طرفی كدام گرفتممی تصمیم باید اول كردم، نگاه را اطرافم خوب
 نخورده هم صبحانه چون. افتادم راه سمت همان به پس. بود فروشیآبمیوه و بستنی یمغازه
 رویپیاده بتوانم بیشتر و بهتر تا گرفتم نیرو خوشمزه، بستنیهویجآبیک با و رفتم بودم،
 .كنم



 

 

98 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 با چنان. كردممی تماشا را خریداران و هافروشنده و ایستادممی ایچنددقیقه ایهرمغازه دم
 یک داشتم انگار كه كردممی كیف بودند آورده فغان به را دارانمغازه كه زنان هایزدنچانه
 ! دیدممی انگیزهیجان فیلم
 درآمده صدا به بدجور بدنم باتری آژیر صدای و بود شده تمام توانم دیگر كه دوساعت بعداز
 قرار كنارش هم فروشیموبایل یک كه افتاد صرافی یک به چشمم خیابان سویآن بود،

 هم و كنم تبدیل را پولم هم تا افتادم راه به خیابان دیگر طرفبه وشوقذوق با. داشت
 .بخرم كارتسیم

 شده معنابی هم عابرپیاده خط حتی و نداشتند را هاپیاده هوای عنوانهیچ به هاسواره كهآن با
 شاید. بود آمده خوشم خیلی هم باز ولی زدند،می خیابان دل به هرجایی از هم هاپیاده و بود
 جاهای به رفتن یاجازه جاآن چون من ولی بود راه به بساطی چنین هم تركیه بازارهای در

 ! ببینم را جالبی هایصحنه چنین راحتی به توانستمنمی نداشتم را شلوغ
 تبدیل پول مقداری. شدم صرافی وارد و رساندم خیابان سویآن به را خود كامل احتیاط با

 سیر وقت دیگر االن خب. كشیدم راحتی نفس تازه موقعآن و خریدم هم كارتیسیم و كردم
 ایساندویچی حتی یا رستوران كردم نگاه دقت با را دوروبرم هرچه. بود شكم كردن

 دانمنمی. افتادم راه و كردم انتخاب را چپ سمت هم باز خاصی هدفبی پس. نبود اطرافآن
 آن خلوتی خاطربه. خورد مشامم به ایكوچه از كباب بوی باالخره تا رفتم را مسیر از قدرچه

. شدم وارد و دادم قلب قوت خودم به هم باز ولی شوم كوچه داخل كه ترسیدم كمی قسمت،
 دیگر خب ولی نصیب؛بی هم تمیزی از مسلماً و بود كوچه وسط كوچكی كبابی یمغازه
 خودم و دادم كوبیده دوسیخ سفارش پس كنم، تحمل را گرسنگی این از بیشتر توانستمنمی
 . نشستم جاآن سالم چنداننه هایصندلی روی
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 چندبوق بعداز. ماندم جواب منتظر و گرفتم را عمورضا منزل یشماره ها،كباب شدن آماده تا
 :شنیدم خط سویآن از را نگرانش صدای باالخره داركش

 ! بفرمایید... الو -
 .هستم مهتا خوبین؟! عمو سالم -

 كه رادین عصبانی صدای آن بعداز و پیچید گوشم در كرد رها تندیبه كه نفسش صدای
 :گفت

 دیگه حاال. میارم جا رو حالت برسه بهت دستم اگه یعنی! دیوونه؟ یدختره كجایی تو -
 ...خبر بدون
 :گفتم غیظ با و پریدم حرفش وسط

 ! نبودی؟ قهر مگه تو گیری؟می پیش دست داری االن! هم تو خب خیلی -
 شهر تو اونم بیرون؟ بری خونه از بذاری تنها و خبر بدون باید تو! بودم كه بودم قهر -

 ...وقت یه اگه جا،این فرستاده رو تو ماها اعتبار به بابات میاد؟ سرت بالیی گینمی! غریب
 :كند تمام را حرفش نگذاشتم دوباره

 خودم مجبورم بیرون برهنمی منو هیچكی وقتی. سالمم و صحیح و نشده چیزی كه حاال -
 گیر آدمخوارا یقبیله و دورافتاده یجزیره وسط انگار غریب شهر گیمی همچین بعدشم. برم

 من نگران خوادنمی هم شما! ناسالمتی هستن وطنمهم و زبونهم همه جااین! افتادم
 وگذارگشت یه بعدشم بخورم ناهار خواممی االنم. برمیام خودم كارهای پس از خودم. باشین
 .بایبای فعالً. امخونه دیگه ساعتسه تا و زنممی ایدیگه

 .پیشت بفرستم رو كریم حداقل یا. دنبالت بیایم كجایی بگو! بای؟بای چیوچی. ببینم وایسا -
 :گفتم و كردم پوفی

 .بلدم. میام خودم. آقا خوادنمی -
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 .كردم قطع بشنوم را جوابش كهاین بدون و
*** 

 گرفته تصمیم. افتادم راه خیابان سمتبه دوباره و خوردم بااشتها را ناهار ناجور كبابیِآن در
 كه جاآن از خب ولی بزنم؛ مادرم قبر به هم سری نیست، مزاحمم كسی تا امروز بودم
 هیچبی و ایستادم خیابان كنار. گرفتممی كمک باید نداشتم مكانش و جا از اطالعیهیچ

 قدرهاآن هنوز. كردم رد دست با زدندمی بوق برایم كه را شخصی هایماشین ایعجله
 تاكسی یک باالخره دقیقهده بعداز خوشبختانه! كنم اعتماد هركسی به كه بودم نشده شجاع
 .باال پریدم وچراییچون هیچبی هم من و ایستاد كنارم خالی
 :گفت و كرد كج را سرش بود اخمویی جوان كه راننده

 خانوم؟ برم كجا -
 .قبرستون برید -

 ! من به زد زل آینه از باعصبانیت چرا دانمنمی و برد فرو درهم را مشكیش ابروهای
 ! نزدم بدی حرف كه من! كرد؟ طوریاین چرا وا

 :گفتم و كشیدم جلوتر بود رفته عقب خیلی كه را شالم و دادم تكان را سرم
 .دیگه بریم! پس؟ وایستادین چرا -

 دقت با گرفت، هایشچشم در را عصبانیت جای تعجب و شد عوض صورتش حالت باراین
 :گفت ایچندثانیه مكث با چون غریبم فهمید تازه انگار. كرد نگاهم

 بلدین؟ رو آدرس برین؟ خواینمی كجا دقیقاً -
 .كنممی پیدا پرسممی جااون خودم. قبرستون ببرید رو من خواستممی فقط. نیستم بلد نه -

 كنم فكر! نشنیدم كه گفت چیزی لب زیر و زد كجی لبخند حرفم به و شد باز هایشاخم
 ! بود دیوانه
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 شدم جاآن فضای متوجه اطراف به نگاهی با. رسیدیم باالخره كه بود گذشته قدرچه دانمنمی
 : گفتم و
 بپرسم؟ آدرس برم باید كجا كنید راهنمایی منو شهمی -
 :گفت و داد نشان را جایی دست با
 .كننمی بهت باشه الزم هركمكی برو جااون ببین، -

 .شدم پیاده تاكسی از بود، گفته كه مبلغی پرداخت و تشكر با و دادم تكان را سرم
! بودند وآمدرفت در زیادی نسبتاً جمعیت و. بود پردرخت و سرسبز انداختم، نگاهی را اطراف

 یخانواده كاش! آمدندمی زیارتشان برای و دادندمی اهمیت هایشانمرده به هاایرانی قدرچه
 شاید فاتحه همهاین از تا كردندمی خاک جاهمین در را اشجنازه و بودند داده رضایت هم او

 .رسیدمی او روح به هم كمی
 .شد فشرده قلبم اشیادآوری از و گرفت دلم هم باز

 تا دادم ادامه راهم به زیربهسر. زدم پس را بغضم عمیقی نفس با پس كنم؛ گریه خواستمنمی
 .شدم وارد و رسیدم اتاقی به
 مریم نام دیدن با و كنم پیدا را قبر توانستم ساعتنیم بعداز باالخره بود كه مشكالتی تمام با

 كه مادری برای بود، شده تزئین شدهخشک گل چندشاخه با كه سیاهی سنگ بر قرایی
 توانست حسی چه دانمنمی. كردم بغض بود بزرگش چمدان و رفتن او از امخاطره بزرگترین

! بكشد هم او بودم كشیده خودم كه انتظاری درد همان نخواستم شاید! بكشاند جااین تا مرا
 نجات انتظار از را او و بودم برگشته من سالسیزده بعداز االن ولی برگردد؛ او بود قرار
 اشالالیی آرام صدای دلتنگ قدرچه و خواستمی را گرمش ـوش*آغـ دلم قدرچه. دادممی

 خواندممی كه ایفاتحه بغض پراز صدای و سیاه سنگی سرمای فقط كه افسوس ولی بودم؛
 گرمای حسرت شاید كه گذاشتم، مقابلم سیاهی روی را صورتم و شدم خم. شد نصیبم
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 و عمه كه نفرتی بذر و بدگویی همهآن با دانمنمی. برهاند سردی همهاین از را تنم وجودش،
 بود دختری مثل دقیقاً زناین به حسم االن چرا بكارند دلم در خواستندمی سال همهاین پدر
 برایش دلم هنوز چرا نبودم؟ متنفر او از چرا! داده دست از را عزیزش و مهربان مادر تازه كه

 ! بود؟ تنگ
 دلم كردن آرام در سعی پیاپی هایفاتحه با كه زبانم و چرخیدمی سنگ روی كه دستم
 گرفتم باال را سرم بعد و كردم مكث چندثانیه. شد متوقف افتاد، سرم بر كه ایسایه با داشت

 بودم؛ داده تشخیص را بودنش مسن و مرد هایش،كفش از. ببینم را سایه صورت بتوانم تا
 داشت، كه ابهتی. برخیزم جایم از شد باعث درهمش هایاخم رسیدم صورتش به تا ولی

 منتقل بدی حس ولی داشت خشن و سخت ایچهره كه آن با! كردمی مسحور را انسان
 با بدهد، را جوابم كهآن بدون. زدم زل چشمانش به چنانهم و كردم سالم تندی به! كردنمی

 :گفت عبوسی همان
 كنی؟می كارچی جااین تو -

! شناختمی مرا بود هركه او. ماندم خیره طورهمان تعجب از و رفت باال ناخودآگاه ابروهایم
 :داد ادامه را حرفش من، شوک دیدن با! شناختمش؟نمی من چرا پس

 ! دارین؟برنمی هم اشمرده سر از دست -
 :گفتم و چرخاندم دهان در را زبانم زور به
 ! هستین؟ كی شما -

 مطمئناً ولی كجا دانمنمی! بود آشنا برایم زد پوزخند و درآمد اخم از كه وقتی صورتش حالت
 ! بودمش دیده جایی در
 :گفت لبش یگوشه كج لبخند همان با
 ! باشه نرفته نامرد اون به اخالقت كنه خدا. شدی مادرت شبیه خیلی -
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 ایغریبه كهاین از ولی بودم؛ حرفش موافق كامالً كهاین با! بود پدرم منظورش احتماالً
 :گفتم لب زیر كوچكی اخم با و شدم ناراحت خواند،می نامرد را پدرم انزجار با قدراین

 .كنین توهین من بابای به ندارین حق شما -
 :گفت سرم پشت از ایزنانه صدای و شد تكرار پوزخندش هم باز
 آوردی؟ گالب آقاجون -

 كردمی نگاه آقاجونش به و بود ایستاده كه میانسالی چادری زن به و برگشتم عقب به باراین
 .دوختم چشم

 سوالهزار ولی نبود؛ آن در شكی بودند مادرم یخانواده از كهاین بودند؟ كه دیگر هااین
 :آوردم زبان به ارادهبی را اولینش كه رفتندمی رژه ذهنم در جواببی
 هستین؟ مامانم یكارهچی شما -

 :گفت باحرص و كشید درهم را هایشاخم دوباره پیرمرد
 بدی؟ عذابش بازم اومدی جا؟این اومدی كی یاجازه با منی؟ دختر یكارهچی تو -

 من! آمدمی حساب به امخاله هم زن آن حتما و! اخمو پرابهت آقایاین بود پدربزرگم پس
 دایی و چندخاله بدانم كه چیزی یا عكسی حتی نه. نداشتم كدامشانهیچ از اطالعی اصالً
 ! امداشته

 نگاه من به داشت عجیبی جذابیت صورتش در كه زیبایی هایچشم با دید متحیر مرا كه زن
 :كرد زمزمه گوشم در و كشید ـوش*آغـ در مرا و آمد طرفمبه گیرایی لبخند با و كرد

 مریمی؟ دخترِ تو! عزیزم -
- ... 
 ایران؟ برگشتی كِی بودی؟ كجا -
- ... 
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 كردم حس نزدیک را مادرم بوی قدرآن بود؛ گرم خیلی ـوشش*آغـ. بودم شده الل كه من
 در هم او انگار. كرد نوازش را صورتم و درآورد چادرش زیر از را دستش. افتاد كار از زبانم كه
 :كرد زمزمه! كردمی نگاهم دلتنگی و مهربانی با چون دید،می را دیگری شخص من
 خدایا! شكرت خدایا! شدی مریم شبیه قدرچه! شدی خوشگل قدرچه! شدی بزرگ قدرچه -

 ! شكرت
 یقیافه با اخمو، پیرمرد چنانهم چرا دانمنمی حتی و كردمی شكر را خدا چرا دانمنمی

 ! بود زده زل من به عُنقش
 من از كه خشمی همهاین از دهانم و بود گردش در آقابزرگ عصبانی هایچشم روی نگاهم
 ! بودم كشته را دخترش من انگار! بود ناراحت قدراین چرا دانمنمی. بود مانده باز داشت

 خوشحالی با و رفت پدربزرگ طرفبه و روبرگرداند من از باالخره بود امخاله احتماالً كه زنی
 :گفت

 ! برگردونده بهمون رو مریم خدا ببین، آقاجون -
 :گفت اخم همان با پیرمرد

 پدر مثل نكن، نگاه ظاهرش به هم رو این. خوابیده خاکاین زیر كه هاستسال من مریمِ -
 .بره و بریزه همبه رو ما یهمه زندگی كه اومده شعمه و

 نگاه همان با! داشت من از دلیلبی كه نفرتی و كینه همهاین از شد گشاد چشمانم دوباره
 :گفتم متعجب

 بكنم؟ تونستممی كارچی بود، سالمپنج فقط من موقعاون! میاد؟ بدتون من از قدراین چرا -
 زاده،گرگ عاقبت» گفتن قدیم از. شدی بزرگ نامرد همون دست زیر سالبیست ولی -

 «!شود گرگ
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 شالق چنانهم نگاهش. ایستادم روبرویش فاصله قدمیک با و رفتم طرفشبه دلشكستگی با
 صورتم به نزدیک از االن كه ضرباتی هم و او نگاه هم داشت، درد. رویم و سر بر زدمی
 :كردم زمزمه آرام و بستم را چشمانم. خوردمی
 .بودم عاشقتون ندیده شما، برعكس من. ببینم رو بابابزرگم داشتم آرزو همیشه -

 و كشید عقب را خود كه بگیرم را دستش تا بردم جلو را دستم و گشودم هم از آرام را پلكم
 ! رفت و كرد من به پشت حرفی هیچبی

 :گفت كه شنیدم كنارم از را زن صدای. افتاد زیر به دستم و سرم و كشیدم افسوس از نفسی
 چون و عصبانیه، خیلی بابات دست از اون. شهمی آروم خودش بگذره، خرده یه بذار -

 .نشو ناراحت. كنه خالی تو سر خوادمی رسهنمی اون به دستش
 :گفتم و دادم تكان را سرم

 .كنممی دركش -
 من از هاآن تپیدمی امخانواده برای دلم من كه قدریاین چرا! همه دست از بود گرفته دلم

 مرا دیدن چشم كه امعمه از آن! بودم؟ كرده حقشان در بدی كارچه مگر! بودند؟ متنفر
 ! ببینند مادرم مزار سر بر مرا نبودند حاضر كه اممادری یخانواده از هم این نداشت،

 :خواندم را قبر روی شعر و كشیدم دل ته از آهی و نشستم جاهمان
 نیست تو از ردی دگر كه ایخانه در -

 ! زنممی پرسه را تو پای رد من
 نشانیهیچ دیگر كهاین نه مگر گشتم؟می زندگیم هایگمشده دنبال هنوز باید من چرا آخر

 و بود پررنگ قدراین حضورشان هنوز امدخترانه دنیای در چرا پس نبود؟ امزندگی در هاآن از
 گشتم؟می هایشانسایه از ردپایی دنبال
 :گفت مهر با و نشست امشانه روی به دستی
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 خوشحال دیدنت از كه هستن جااون خیلیا االن مطمئنم ما؟ یخونه بریم خوایمی -
 .خودم مثل درست! شنمی

 را كسهیچ هنوز من. شدم خیره جذابش و زیبا هایچشم به و كردم بلند را سرم
 ! بودند غریبه برایم كه جمعیتی وسط رفتممی باید امیدی چه به پس شناختم،نمی

 :پرسیدم كمی، مكث با
 منین؟ یخاله شما -
 دستم. كرد سرایت هایشچشم به صدایش مهربانی و شد گشوده لبخندی به هایشـب*لـ
 :گفت و گرفت را
 كسی یخاله حاال تا. كنی صدام خاله تونیمی. بزرگترم مریم از دوسال و لیالم من. آره -

 .باشه داشته خوبی حس خیلی سال همهاین بعداز شنیدنش كنم فكر. نبودم
 :پرسیدم دوباره و زدم لبخندی حرفش با
 نشدین؟ هم عمه -
 ! شده ملس خورمونفحش متأسفانه و شدم عمه بخواد دلت تا اتفاقاً، چرا -
 .شد ترپررنگ لبخندم زدنش حرف طرزاین با ولی نفهمیدم را حرفش معنای كهاین با
 دارم؟ دایی چندتا -
 .دارن بچه چهارتاسه هم هركدومشون ماشاهلل. تاسه -

 :گفتم تعجب با و بردم باال را ابرویم
 ! دارین؟ برادرزاده تادوازدهده االن یعنی -
 بریم؟ میای حاال. اوهوم -

 و شدم بلند جا از باعجله! بود هفت ساعت من خدای وای چرخید، ساعتم روی چشمانم
 :گفتم



 

 

107 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 بهتون رو تلفنم شماره. بیام باهاتون تونمنمی االن ولی جون؛خاله ببخشید! شد دیرم -
 اوكی؟. بینیممی رو همدیگه بعداً ذاریممی قرار دم،می

 :گفت شد نمایان صورتش در زمانهم كه نگرانی و لبخند با
 چی؟ تعمه اومده؟ باهات هم بابات پیشش؟ بری داری رو كسی جااین خب -
 مشكلی و راحتم جاماون. هستم معمه سابق شوهر یخونه االن ولی نیومده؛ كسهیچ نه -

 .بزنید زنگ بهم حتما نره یادتون فقط ندارم،
 :دادم ادامه فشردممی را دستش كهدرحالی و
 .بینمتونمی. دیگه برم من -

 :گفت و كشید بود نكرده ول هنوز كه را دستم بروم، كه برگشتم
 .شهمی شب برسی بخوای تا موقع؟این ریمی چی با االن. رسونیمتمی وایسا خوب -

 داشت كه آقابزرگ عصبی یچهره دیدن با ولی بروم یا كنم صبر كه كردم تردید لحظه یک
 :گفتم روییخوش با و گرفتم را خود تصمیم شد،می نزدیک ما به
 .خداحافظ فعالً. نباشین من نگران. برم تونممی خودم من. جونخاله مرسی -
 سریع و دیدم تاكسییک زود خیلی خوشبختانه و افتادم راه خروجی قسمت سمتبه عجله با

 .افتاد راه و داد تكان سری هم او. دادم دستش به را بودم نوشته كه آدرسی. باال پریدم
. بود شده شب رسیدم وقتی. دور راهمان هم و بود ترافیک هم. برسیم تا كشید طول خیلی

 هجوماین از! بیرون پریدند باهم نفرشانهرسه و شد باز در فشردم، را زنگ كهاین محض به
 صدای همه از اول! برداشتم عقب به چندقدم ناخواسته و ترسیدم لحظهیک ناگهانیشان

 :شد بلند رادین عصبانی
 خودسر؟ یدختره باشی خونه پنج ساعت تا نبود قرار مگه! االن؟ تا بودی كجا -
 :درآمد هم كریم صدای او بند پشت و
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 ولی گفتم دروغی یه هردفعه. حاال تا صبح از گرفته تماس باربیست بابات. شدیم نگران -
 ! نیستی پیشم كه فهمید كنم فكر آخرشم

 انگار ولی. ماندم توبیخش منتظر و برگشتم او سمت به پس بود، مانده باقی عمو فقط االن
 .داد تكان تأسف نشانه به را سرش فقط چون نداشت گفتن برای حرفی

 با تنها ندارم كردنشان نگران برای جوابی و آیدبرنمی دستم از كاری دیدم وقتی هم من
 ساختمان ورودی در سمتبه و پایین انداختم را سرم« .ببخشید خوام،می معذرت» گفتن
 و خسته كنم؟ كارچه خب! بود شده دوخته من به پرسؤال چشم همهاین انگارنهانگار. رفتم

 ! شوم بازجویی و بایستم جاهمان صبح تا كه توانستمنمی. بودم كوفته
 از چشمانم. انداختم كناری به هم را كیفم و مانتو و شال و كردم پرت مبل روی را خود

 روی را سرم! بودم نكرده فعالیت قدراین عمرم كل در حالتابه خدایی. سوختمی خستگی
 حرص پراز صدای هم باز كه كنم، استراحت كمی تا بستم را چشمانم و گذاشته مبل پشتی
 .شد آسایشاین مُخلِ رادین

 جواب موبایلتو چرا! كردیم خیال و فكر هزارتا نكرد؟ اذیتت كسی بودی؟ كجا گممی بهت -
 توأم؟ با! دادی؟نمی

 :گفتم و كردم باز نصفه تا را امخسته چشمان
 قبرستون رفتم بعدشم بازار، بودم رفته -
 ! بده جواب درست ادب؟بی زدنه حرف طرزچه این -

 به جنگی خروس مثل كه بود كرده قاطی بدجور امروز انگار این نشستم، صاف و شدم بلند
 :گفتم شمرده خیلی و زدم زل عصبانیش چشمان به! پریدمی من
 و شدم ماشین سوار هم بعدش چرخیدم، جااون چهار و سه ساعت تا بازار بودم رفته اولش -

 بگم؟ دوباره یا شد تفهمیم. مادرم قبر سر قبرستون رفتم
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 :گفتند باهم شانهردوی
 ! مادرت؟ قبر -
 هاآن با گویممی چه فهمیدنمی چون هم كریم احتماالً. گرفت امخنده سرودشان گروهاین از

 كه دادم توضیح خودش زبان به و كردم كریم به رو ها،آن حرف جواب جایبه! نشد صداهم
 پدرم گوش به مطمئناً چون نزدم، حرفی اشخانواده و مادر و قبرستان از البته. بازار بودم رفته
 .كردمی صادر را بازگشتمان حكم فردا همین و رساندمی
 .افتادم راه اتاقم سمتبه و برداشتم را وسایلم ایاضافه حرف هیچبی هم بعد

*** 
 در را خود كه بود دوروز. «بفرمایید» گفتم و كردم بلند موبایلم از را سرم اتاقم، در صدای با

 رسانپیغام كه دادم را كریم جواب دوباریكی فقط. زدمنمی حرف كسی با و كرده حبس اتاق
 ! بود شده پدرم

 :گفت ایمسخره لبخند با و آورد داخل را سرش رادین
 تو؟ بیام شهمی -
 .دارم كار. نه -

 لحن با و رفت درهم هایماخم. بست سرش پشت را در و شد داخل من حرف به توجهبی
 :گفتم ایقهرگونه

 ! من؟ سراغ اومدی بزنی داد سرش نكردی پیدا رو كسی باز خوای؟می چی -
 زیربهسر و كردمی مظلوم طوراین را اشقیافه وقتی. نشست تخت یلبه و خندید مهربانانه

 :گفتم اخم همان با! كنم اشخفه خواستمی دلم شدمی
 ! بزن اول همین آخرتو حرف! چیه؟ -
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 كشیدم پوفی حرص از! من به بود زده زل ایبچگانه نگاه با و كرده فرو درهم را انگشتانش
 :گفتم دوباره و
 خودت الكی پس. كنمانمی ماشتیآشتی من! كنی؟می نگاهم جوریاین چرا! چیه؟ اوف، -
 .نكن خسته رو
 ! بیا كوتاه فقط. كنممی بگی هركاری! مهتا -
 ...كه ندارم كاری من. نكرده الزم خواد،نمی -
 فردا امروز بودم گفته خاله به! بودم داده كه قولی و افتادم مادرم یخانواده یاد بارهیک به

 :گفتم و كردم عوض را حرفم هوابی پس! زنممی شانخانه به سری شده هرطور
 ...شرط یه به -
 :گفت و گرفت را دستم خوشحالی با
 .قبول باشه هرچی -

 :گفتم و چرخاندم ـشـوه*عـ با را چشمانم
 ! مهندس نكن؟ قبول ندونسته رو شرطی هیچ ندادن یاد بهت. ایششش -

 :گفت و كرد بلندی یخنده
 شرطت ببینم بگو حاال! خواینمی بدی چیز مطمئناً. كنیمی فرق تو ولی دادن یاد چرا -

 هست؟ چی
 :گفتم آرام و كشیدم بیرون دستش از را دستم

 .جایی یه ببر منو بپیچون، رو كریم -
 با و آورد نزدیک را سرش. گرفت شیطنت رنگ كمكم بعد و شد متعجب اول چشمانش

 :گفت ایآهسته صدای
 ! خلوت؟ جای یه مثالً؟ كجا -
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 :گفتم غیظ با و شدم منظورش متوجه زد، كه چشمكی با
 نه؟ یا بریممی. شلوغ جای یه برم خواممی اتفاقاً خیرنه -

 :گفت نماییدندان یخنده با و كشید عقب را سرش
 ! بازار؟ دوباره بری؟ خوایمی كجا حاال. كردم شوخی بابا، خبخیلی -
 .بیام تا شو منتظر در دم بپوش لباساتم بپیچون، رو كریم برو تو. نه -

 :گفت و گرفت باال اوكی نشانه به را شستش انگشت
 .بریم بزن باشه -

 در كهاین بعداز و كردم موهایم كردن درست و هایملباس كردن ست صرف را ایچنددقیقه
 .افتادم راه بیرون سمتبه دیدم، شیک را خود آینه

 كند راضی را كریم بود توانسته طورچه دانمنمی! بود منتظرم و بـرده بیرون را ماشین رادین
 :گفتم و نشستم كنارش. نبود مهم حالهربه ولی

 .بریم كه برو خب، -
 ولی. بود آمده خوشش تیپم از هم او انگار. زد لبخندی و كرد نگاهم ایموشكافانه نگاه با

 :گفت عوض در و نزد موردم در حرفی
 پرنسس؟ بریم كجا خب -

 اساماس برایم كه آدرسی. درآوردم كیفم از را موبایلم و زدم حرفش به خوشایندی لبخند
 .خواندم برایش را بود شده

 :گفت چرخاندمی مقابلش خیابانِ و من بین كه نگاهی با و برد باال را ابرویش
 كسیه؟ یخونه كجاست؟ جااین -
 .مخاله یخونه. بله -

 :زد داد و كشاند خیابان یگوشه ناشیانه را ماشین گرفت، حرفم از كه شوكی با ناگهان
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 ! ت؟خاله یخونه چـــی؟ -
 :گفتم و چرخیدم سمتشبه اخم با
 ! بلوار تو بری بود نزدیک! رانندگیه وضع چه این شدی؟ دیوونه -
 و زد فرمان به ایضربه عصبی حالت با. نشست طرفمبه كامالً و كرد باز را ـمربندش*كـ

 :گفت
 ! بده منو جواب -
 .رممی خودم نبر، خوب ببری خواینمی! خبرته چه -

 مرا بود بسته هنوز كه ـمربندم*كـ ولی شوم پیاده كه بردم ماشین دستگیره سمتبه را دستم
 و گرفت را دستم مچ كه كنم بازش تا زدم را اشدكمه عصبانیت با! برگرداند اولم جای به

 :گفت قبل از ترمالیم
 دیگه؟ كیه تخاله! ببینم بشین -
 سر كه كنم عرض خدمتتون باید كردم پیداش كجا از كه اینه منظورت اگه! مهخاله مخاله -

 .مامانم قبر
 :گفت طوالنی مكثی بعداز و داد بیرون حرص با را نفسش

 رو وزمانزمین ساالاین یهمه كنه؟می كارچی ارتباطی در اونا با بفهمه بابات اگه دونیمی -
 باهاشون شیک خیلی رفتی تو وقتاون نبینن، هم رو تو یسایه حتی اونا كه دوخته همبه

 یه. شو بیخیالشون و كن پاره رو ماجرااین یدنباله. نرو اصالً گممی من ببین گذاشتی؟ قرار
 سر شینیممی راحت و كنیممی عوض رو كارتتسیم اونم. ندارن بیشتر ازت كه تلفن شماره
 ! چیه؟ نظرت! هان؟. رسیممی زندگیمونبه و جامون

 :گفتم و كردم نگاهش اخم با
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. هستن هم اونا هستین فامیلم شماها كه طورهمین. خودت واسه دار نگه رو نظرت لطفاً تو -
 از ذره یه توننمی ولی نداشتم؛ ایـطه*بـ*را باهاشون و ندیدمشون وقتهیچ كه درسته

 ! نیستی؟ حوالیاین تو اصالً یا گممی چی فهمیمی. برام كنن جبران رو مادرم نبودنِ حسرت
 :غرید لب زیر و رفت آخرم حرف به ایغرهچشم

 ! زنیمی حرف الت شیمی عصبانی وقتی میاد بدم قدراین -
 در رسوخ قصد كه ایخیره نگاه با و نشستم ترآرام هم من شده ترنرم كهاین به بردن پی با

 نظربه یخی و روحبی قدراین كه اشرنگی چشمان به زدم زل داشتم را مشكوكش ذهن
 .رسیدمی

 خودش نثار دانمنمی كه «لعنتی» یک با و كشید موهایش الی دستی كالفه لحظاتی، بعداز
 كدامهیچ برسیم مقصد به تا. افتاد راه و كرد عوض حرص با را دنده من، چشمان یا كرد

 در سرهیک و نكرد روشن هم موزیكی حتی چون بود؛ درگیر فكرش خیلی انگار نزدیم، حرف
 درحال هم بعد. شد پیاده خودش اول و ایستاد رنگیكِرم درب جلوی. رسیدیم تا راند سكوت

 :گفت لب زیر رفتن پایین
 .پایین بیا -
 ستقدیمی ایخانه بود مشخص ظاهرش از. فشردم را زنگ خودم و شدم پیاده وشوقذوق با

 صدای با. ببینم هم را داخلش تا شود باز در زودتر داشتم دوست. اندكرده اشبازسازی كه
 با! آمدمی استقبالم به باعجله داشت كسی بود معلوم آمدمی سواین به خانه حیاط از كه پایی

 كه جوانی مرد. رفتم جلوتر دوقدم در، شدن باز محض به و ایستادم در مقابل بزرگی لبخند
 رفت عقبعقب هوابی بودم، ـغـلش*بـ توی تقریباً كه من دیدن شوکِ با بود كرده باز را در
 :گفت و
 ! خانوم؟ خبرته چه! ابالفضل یا -
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 بود، كرده بارهیک پسرک كه رَمی این از و بگیرد را اشخنده جلوی نتوانست كه رادین
 به پریدن آماده و كندمی باز را در امخاله بودم كرده فكر كه هم من! شد بلند اشخنده

 به زدم زل و ایستادم وزغی چشم با و حركتبی و مانده هوا در دستم بودم ـوشش*آغـ
 گونهاین را فضا كه رادین! خوردنمی تكان كسهیچ كه بودم كرده خراب بدجور انگار! طرف

 را دستش و زد كنار بودم در یآستانه در كه مرا آمد؛ جلو و كرد جمع را اشخنده زودتر دید
 :كرد دراز او سمتبه
 .مهتا یپسرعمه. هستم رادین من سالم، -

 را دستش و كرد ایناشیانه یخنده تک و داد خود به تكانی هم ادببی دارریش جوان مرد
 :آورد پیش

 .مهتاخانوم یپسرخاله احتماالً و هستم علی منم. خوشبختم سالم، -
 جریان در اصالً كردم فكر لحظه یک داد، نشان كه العملیعكساین با! شناختمی مرا پس

 ! كرد رفتار طورآن شدنش شوكه خاطربه و نبوده ماجرا
 او به شویم، داخل كردمی تعارف جاهمان از و بود ایستاده سالن درب كنار كه خاله صدای با

 جلو و گذشتم پسرش كنار از باشد هایمـب*لـ روی كردم سعی كه لبخندی با و كردم نگاه
 ابتدا در كنم فكر. بود گرفته را رویش و داشت سر به داریطرح و رنگی چادر خاله،. رفتم

 و شدم نزدیكش! كشید طول استقبال برای آمدنش قدرآن كه نداشته را رادین حضور انتظار
 .بوسید را صورتم مهربانی با و كشید ـوش*آغـ در مرا اول یدفعه مثل هم باز او
! افتادند وجوشجنب به باشند زده آتش را شانالنه كه زنبورهایی مثل همه ورودم، با

 یاد به! بود وكورسوت گونهآن ابتدا در خانه كه بودند كجا مدت تمام آدم همهآن دانمنمی
 معرفی را خود و آمدند پیش همه تندتند قدراین! افتادم هافیلم سورپرایزی تولدهای جشن
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 كله برایشان لبخندی با فقط! بود چه اسمش و بود كارهچه كی نفهمیدم اصالً كه كردند
 ! دادممی تحویلشان وقتمیخوش لب زیر گاهیگـه و دادممی تكان

 از من و شد صادر نشستن یاجازه باالخره و گذشت پرسیاحوال و وبشخوش به ساعتینیم
 مبل روی و گذشتم بودم ندیده هم را نفرشانیک حتی االن تا كه آدم لشكریک میان
 بین را سرم بودم، كرده فراموشش كل به كه رادین آوردن یاد به با. نشستم اینفرهتک

 لب به لبخند و بود نشسته دری دم یپسرخاله همان كنار در. چرخاندم سالن در حاضرین
 ! شدمی پسرخاله همه با زود قدراین خودش قول به كه حالشبهخوش! داشت

 پررنگ لبخندم و كردم نگاه بود نشسته كنارم كه او به لیال خاله «اومدین خوش» صدای با
 :گفت ایمادرانه نوازش با و گرفت دست در را دستم. شد
 .اومدنت از خوشحالیم خیلی مونهمه -
 مرسی -

 :گفت آرامی به و شد غمگین چشمانش ایلحظه
 خیلی. بیاد كنار مریم مرگ با نتونسته هنوز سال همهاین بعداز. نیومد آقاجون ببخشید -

 برخورد طوریاین همینم خاطربه. دونستمی بدبختیاش مسبب رو پدرت و داشت دوسِش
 .عزیزم نگیر دل به تو. كنهمی

 :گفتم و كشیدم آهی
 .ندارم تقصیری من كه فهمهمی روزیه باالخره. نداره اشكال! جونخاله باشه -
 یبچه یه! بود چندسالت مگه باشی؟ داشته تونیمی تقصیری چه تو! عزیزم حرفیه چه این -

 تو وگرنه ناراحته تعمه و پدرت از كه گفتم! ست؟ساخته دستش از كاریچه سالهشیشپنج
 «!برگشته مریمم كردم احساس لحظه یه» گفتمی دفعه اون. داره دوست هم خیلی رو

 :گفت داشت سر به چادر هم او و بود نشسته دیگرم سمت كه جوانی دختر
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 ! ببینیمش هم ما بذار كن ولش دقهیه مامان وای -
 زدمی برق شیطنت از خوشكلش چشمان و بود مادرش شكل تقریبا كه او به و برگشتم

 :گفتم
 لیالیی؟ خاله دخترِ شما -

 :گفت بودم كرده فراموش را نسبتش و اسم زودیاین به كهاین از باتعجب
 ! رفتی پدریت یخانواده به ذكاوت و هوش نظر از احتماالً -

 تعبیر كیوآی فقدان به را امحواسیبی حرفش اولین در كهاین از و كندمی شوخی فهمیدم
 :گفتم آمیزیشیطنت لحن با و كردم جمع را لبخندم! گرفت امخنده كرد،

 شبیه مامانم به امقیافه هوشم، برعكس كه شكر رو خدا البته! رفتم معمه به اتفاقاً آره، -
 .نداشتم دلبری شانس هم درصدیک كه اون یچهره با مطمئناً وگرنه شده
 با سرها یهمه كهدرحالی و كرد بلندی یخنده بود آمده خوشش حرفم از انگار كه امخاله
 :گفت بود چرخیده طرفمانبه او ناگهانی یخنده

 ! بودم نشده قانع قدراین عمرم تو حاال تا! دهنت قربون دختر، آی -
 ! داد تحویلش داریكش «ایش» لب زیر مادرش به ایغرهچشم با امدخترخاله

 :گفتم بلندی صدای و لبخند با كنم، پرت را بقیه یشده جمع حواس كهاین برای هم من
 هم زیاد ما هایدایی كهاین مثل ولی بره؛ داییش به باید خواهرزاده گفتن قدیم از خب -

 ! نرفتیم بهشون كه نبوده ما با دلشون
 معنای این نفهمیدم دقیقاً. كشیدند آهی و كردند من به دلخوری نگاه تایشانهرسه هایمدایی

 كه كشاند، حسرت و غم وسویسمت به را جَو انگار بود كه هرچه ولی بد، یا داشت خوبی
 ! نبودم طالبش اصالً من
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 مجلس سویآن از رادین كه برگردانم قبل حالت به چگونه را اوضاع كه بودم فكر این در
 :گفت

 از بدم قرض بهشون رو تو چندروزی یه خوایمی داری، دوست داییاتو قدراین كه حاال -
 ! شیم؟ راحت شرّت

 :داد ادامه ایمسخره التماس با و كرد هایمدایی سمتبه را رویش من یغرهچشم با
 اومدیم كه هم جااین كنیم، تحملش باید ریممی جااون! بدین نجات رو ما خدابه رو شما -

 كه شدم مرتكب تعالیحق درگاه به گناهی چه دونمنمی من. شده ـردنمون*گـ وبال
 ! بدم پس تقاصشو باید جوریاین
 :گفت عاجزانه و گرفت باال را ـردنش*گـ هم بعد
 كاریش یه هم رو این گریزونم، و فراری دخترا از قدرچه من كه شاهدی خودت! خداای -

 ! شه باز سرمون از كن
 حركتاین از انگار. كردندمی نگاه او به گاهی و من به گاهی لب بر ایماسیده لبخند با همه
 ! بود نیامده خوششان اشمزهبی

 كنین ولش» یعنی كه كردم اشاره مُخش به انگشت با و دادم تكان تأسف عالمت به سری
 «!تعطیله كالً

*** 
 هم رادین من، جزبه كه كردند تعریف جورواجور هایخاطره و زدند حرف همه قدرآن

. دانستممی مادرم از چیزها خیلی دیگر! بود كرده پیدا هاآن به نزدیكی و فامیلی احساس
 با وقتی! است كردهمی رفتار خودسر و لجوج هم قدرهمان بوده مهربان و خوب هرقدر كهاین

 برانگیخته، را منفیشان حس بدجور اول نگاه همان در كه همه، میل رغمعلی شده آشنا پدرم
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 كار آخر»: مُسلم دایی قول به و كندمی تسلیم به وادار را هاآن اشعالقه و عشق یهمه با
 «!شیر دهن تو انداخت خودشو و كرد خودشو

 شدمی هرحالبه ولی قدرتش یا گفت اشوحشیگری یجنبه از را «شیر» این نفهمیدم البته
 داشت، نخواهند و نداشته اشخانواده و پدرم با خوبی یـطه*بـ*را كدامهیچ كه كرد درک

 ! بودند شده پذیرا من روی گل خاطربه هم را رادین البته كه
 :گفتم و برخاستم ازجا آنی حركتی با گفت، و حرف ساعتسه از بعد باالخره

 ! شد دیر كه بریم ما اجازه با دیگه خوب -
 رو و شد بلند وچراییچون هیچبی داشت، عادت من وغریبعجیب رفتارهایاین به كه رادین

 :گفت بقیه به
 بازم شاءاهللان. پذیرفتین جمعتون در هم منو كه متشكرم و شدیم مزاحمتون ببخشید -

 .ببینیم رو همدیگه
 تعارفات عادت، طبق مسلماً ولی گفت چه هركسی نشد معلوم و دادند را جوابش باهم همه

 ! آوردند جابه را مخصوصشان
 شدم موفق تعهد، و هزارقول با بمانم، پیششان گفتمی كه خاله نارضایتی و مخالفت وجود با
 .افتادیم راه خانه سمت به رادین با و شوم جدا امتازه هایفامیل و خانهآن از
 اتاقم به و داده تكان سری ،«بزن زنگ یه حتماً بابات به» گفت فقط كه كریم جواب در

 .رفتم
 به جوابی چه كه كردممی فكر این به شنیدممی را بوق صدای كهدرحالی و گرفتم را شماره

 گوشم در خانایرج صدای پدر، جای به كه بدهم امساعتهچهار غیبت مورد در اشبازجویی
 .پیچید

 طوره؟چه حالتون. خانوم مهتا سالم -
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 :گفتم كنم حذفش صدایم از نتوانستم كه تعجبی با
 خوبه؟ حالش كجاست؟ بابام! خان؟ایرج شمایید -
 بلیطتون فرصت اولین در حتما بگم بهتون گرفتید تماس اگه گفتن. جلسه رفتن. خوبن بله -
 ! نرفته پیش باید، كه طوراون كارها كهاین مثل. برگردین و كنید اوكی رو

 :كردم زمزمه لب زیر بودم شده شوكه ناگهانی دستور عبارتی به یا خبراین از كهدرحالی
 ! رسیده گوشش به چیزایی یه حتما -

 .فشردم را قطع یدكمه و گذاشتم جواببی گفتمی الو الو كه را خط سویآن صدای
 و بفهمم بیشتری چیزهای مادرم از حداقل و بمانم بیشتر داشتم دوست. بود گرفته دلم خیلی

 و سریع و نداشتم را كدامهیچ مهلت كه حیف ولی! بكشم سركی رادین شركت در حتی یا
 ! گشتمبرمی باید وچراچونبی

*** 
 كاری كسی و گذردمی همیشگی نظم طبق هیجانی هیچبی كه روزهاست و جایماین هم باز
 شود تمام درسم زودتر دارم دوست! ندارد وقرارآرام دلم برگشتم، كه وقتی از! ندارد دیگری به
 هم باز ولی دهد؛نمی ایاجازه چنین پدرم مطمئنم هرچند. برگردم ایران به ایبهانهیک به و

 مثل دیگر و است وآمدرفت در همیشه مثل هم رادین! منتظرم و امنداده دست از را امیدم
 یا و شد نخواهد نرم من دل كه فهمیده شاید دانمنمی! كندنمی برخورد صمیمیت با سابق
! رفت خواهم ترعقب املجوجانه یروحیهاین با من بیاید جلو بیشتر قدرهرچه كرده فكر

 تنها از تنهاتر یعنی شفیق، رفیق دادن دست از من، زندگی نوع با دختری برای هرحالبه
 دخترش، زهرا، و خاله با هرچند! شد بیشترم انزوای باعث رادین، جدید رفتاراین و شدن
 ! كنند پر را زندگیم یشده خالی جاهای توانندنمی هم باز ولی ارتباطم در تلفنی
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 درس امسرگرمی و است دانشگاه امدلخوشی تنها چون ام؛شده حاد افسردگی دچار گمانم به
 هنوز! شوم غرق پایانمبی رویاهای در و بمانم خانه در دارم دوست همیشه! خواندن

! نامفهومش رفتارهای به و حرفش از خالی هاینگاه به هایش،حرف به او، به اندیشممی
 با قدرآن! بیندازمش كناری و شوم فارغ وجودش از توانمنمی كه شده من از جزئی انگار

 و هستند واقعی هااین از هاییقسمت چه دانمنمی حتی دیگر كه امكرده بافیخاطره خیالش
 ! خیالی كدامشان

 
*** 
 138۹ سال
 در انگار.  امفرورفته خود در هم باز من و است نحس روز همان سالگرد هم باز امروز

 و چندسال دانممی دقیق! كنممی و امكرده حس بیشتر را بودنش نبودنش، هایسالاین
 كنار در را مرگ اسم هم هنوز من و! گذردمی شدنش غیب از چندساعت و چندروز و چندماه
 ! زنممی حرف خودم با غیابش در باز و گذارمنمی نامش
 كاش! حاصلبی تحصیلاین از شوممی فارغ و دانشگاهم درسم،. شودمی تمام دیگر امسال

 بگویم خوشحالی با و بگیرم خود به جنگندگی یروحیه اوایل، همان مثل توانستممی
« !درمیاورم چیزهمه از سر باالخره و شوممی چیزهمه صاحب من و شودمی تمام امسال»

 مسیراین وارد و گذاشتم كناری را عالیقم یهمه جا،بی امیدی با كه بودم باورخوش چه.. هه
 تصاحب نام به چیزی سلطان،عمه و پدر وجود با دانممی خوب خیلی دیگر االن! شدم روحبی

 این كه زجرآورست چه و نیست مهیا كسهیچ برای امكاناین. ندارد وجود سمندر شركت
 ! شودمی شامل هم را من ،«كس هیچ»
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 از خبری منتظر و ایستاده اخمویی و عبوس یقیافه با پدر كنار در همیشه مثل سلطانعمه
 گشته مصادره ایران توسط كه ایشده ارسال داروهای ترخیص حكم بود قرار كه است رادین

 كه هاییلحظهاین چون بكند؛ كاری نشده موفق رسدمی نظربه. كند ایمیل برایشان را
. شوند فاسد است ممكن بیشتری داروهای و رودمی پیش شركت ضرر به گذرندمی سرعتبه

 شركت كه اندافتاده این صرافت به تازه چندسال بعداز كه است قرار چه از جریان دانمنمی
 داروهای باید و كندمی استفاده جهانی غیراستاندارد مواد از خود دارویی كارهای در سمندر
 ! شوند توقیف تست و آزمایش سرییک انجام برای همگی شركت، این طریق از ارسالی

 كاری انگار مورداین در هم خانایرج از و شود عمل وارد مستقیم تواندنمی كه خودش پدر
 یصفحه به ناامیدانه حاال بود، كرده دلخوش پسرش دانهیک به كه هم عمه. نیست ساخته
 .نگردمی تاپشلپ مانیتور

 :گفتم بلندی صدای با و برخاستم جا از
 .كنم حلش من بدین اجازه بابا -

 انگار! نگریستمی مرا حیران نگاهی با هم خانایرج حتی! برگشت من سمتبه سرها یهمه
 با و داده جلو را امـیـنـه*سـ! كرد متعجب را همه قدرآن كه بودم زده هیكلم از ترگنده حرف
 نه و امید نه تشویق، نه! نبود چیزهیچ نگاهش در. رفتم پیش پدرم سمتبه سمندر یک ابهت
 از نشانی چشمانش در وقتهیچ كه بود شده ساخته چوب و سنگ از مرداین انگار! یأس حتی
 ! نبود ترس

 :گفتم مقتدرانه ژست همان با و رسیدم نزدیكش به
 كه دونیدمی خودتون. جااون برسونم رو خودم االنهمین تا بگیرید ایران بلیط برام -

 ! نیست چاره راه موندن منتظر و نشستن. بابا داره گنج حكم ما برای هرلحظه
 :شنیدم سرم پشت از را خانایرج صدای
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 اینی از ترپیچیده كارا وگرنه بشه عمل وارد باتجربه آدم یه باید. نیست بازیبچه كارااین -
 .شهمی هست كه

 .كرد تأیید را حرفش سروصورت حركات با هم عمه
 مبادا تا كردم مشت درهم را انگشتانم فشار، تمام با. كنم حفظ را خود خونسردی كردم سعی
 بودم زده زل پدر چشمان به حركتی هیچبی چنانهم. بدهد لو را درونم حرص ام،چهره تغییر

 ایرادی بحرانی هایزمان در مدیریتم از او شود باعث حركتم خواستمنمی. بگیرد تصمیم او تا
 قول به. بود احساس تأثیر تحت نباید شرایطاین در دارد اعتقاد او دانستممی چون. بگیرد

 عصبانیت و حرص با هركس»: كردمی استفاده تركی المثلضرب این از همیشه كه خودش
 «.شینهمی پشیمونی و ناراحتی با حتماً بشه، بلند
 :آمد حرف به باالخره ولی گذشت زمان قدرچه دانمنمی

 كه نداری شركت ینماینده عنوانبه سِمتی هیچ فعالً كه اینه مسئله فقط. موافقم من -
 عنوانبه كه كنیم درست رسمی وكالتنامه یه برات ترسریع هرچه باید بری، كارا دنبال بتونی
 پیش ریمی اول جااون رفتی وقتی ولی بدی؛ انجام رو الزم كارای بتونی شركت معاون
 از تو مطمئنم من. بده توضیح برات رو شركت جزئی و كلی جریانات و مسائل تمام تا رادین
 .برمیای پسش

 :گفتم بلندی چنداننه صدای با و رفتم در سمتبه پیروزمندانه ژست و لب بر لبخندی با
 .آدمه درایت و عقل به نیست، سن و تحصیل به مدیریت -

 اتاقم به و شدم خارج سالن از من و نزد حرفی كسهیچ ولی شنیدند؛ همه را حرفم مطمئنم
 ! شودمی چه آخرش نبود معلوم كه شوم پردردسری كاریِ سفر اولین یآماده تا رفتم
*** 
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! افتاد تكاپو به تازه هم من دل و برخاست جا از باالخره تأخیر ساعت یک با ایران هواپیمای
 كه چه هر ولی كنم؛ ثابت بقیه به را خود اندازه چه و باشم مؤثر توانممی قدرچه دانستمنمی
 به داشت امچندساله هدف و آرزویم چون رفتم،می را راهاین كامل نفساعتمادبه با بود

 ! شدمی نزدیک واقعیت
 كمتر تا دادممی گوش دلنشینی و آرام ملودی صدای به و بودم گذاشته گوشم در را هدفون

 كه من مثل كسی برای. كنم فكر لعنتی پرواز و ارتفاعاین و بیفتد بود قرار كه هاییاتفاق به
 نظربه غیرممكن مشكالت،این رساندن نتیجه به بود، خبربی شركت جزئیات از حتی
 اندگفته قدیم از. توانستممی من. داشتم ایمان خودم شجاعت و جسارت به ولی! رسیدمی

 .توانممی پس خواهم،می هم من. آوریمی دست به بخواهی هرچه
 شركت درمورد او ریزودرشت توضیحات به داشتم رادین كنار در بود، عصر شش ساعت
 كه مشكوكی یمسئله و بود اشكال بدون و قانونی نظر به چیزهمه. دادممی گوش سمندر
 تا باید! خوردنمی چشم به كند بدگمان ما داروهای به را ایران دولت سالسه بعداز بخواهد

 :گفتم رادین به پس. كردممی جور موضوعاین پیگیری مسئول با مالقاتی قرار فردا
 ! شده؟ صادر كجا از و كیه مسئولش! ببینم رو توقیف ینامهاین خواممی -

 :گفت ایكشیده پوف با و كرد بلند رویش جلوی یپرونده از را سرش
 مالقات وقت آقاجان،! نكردم؟ كاریهیچ و گذاشتم رودستدست كاربی من كردی فكر -

 ! بگیره قرار بررسی نوبت تو تونپرونده و كنید طی رو اداریش یپروسه باید گنمی. دننمی
 متقبل كی رو زیانضررو این! بشن خراب ممكنه كه مهمه داروهای كلی اینا! چی؟ یعنی -

 ! شه؟می
 این از. بشه نگهداری جایی جور چه تو باید داروها كه دوننمی خودشون اونا نباش، نگران -

 .ستدیگه چیزای بابت از نگرانیمون ما.. نیست مشكلی نظر
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 :گفتم و زدم زل او به متعجب هایچشم با
 ! چی؟ مثالً -
 .آزمایشگاه به بررسی برای داروها بردنِ مثال -
 :گفتم متعجب حالت همان با و دادم تكانی را ـردنم*گـ
 ! خب -
 گیمی تو باز بره، آزمایشگاه به بررسی برای داروهااین نباید گممی دارم من! خب چیو -

 ! خب؟
 با و بردم باال را صدایم خورد،می را مغزم زدنش حرف مرموزانه این از كه بدی افكار با

 :گفتم حرص
 حرف محصوالت بودن استاندارد و قانونی از االن همین تا تو! گیمی چی فهممنمی من -

 ! بترسین؟ داروها بررسی از قدراین باید چی برای االن زدی،می
 گرفته تحقیقاتاین جلوی باید گفتن من به فقط نداره، ربطی ماها به دیگه چیزاش این -

 ! تركیه برگردونن رو داروها سریعاً كنم كاری كهاین یا بشه
 دست فقط ما و است كاسهنیم زیر ایكاسه بودم مطمئن دیگر رفت،می گیج داشت سرم

 ایران به معاونش عنوانبه شد راضی راحتی به پدرم كهاین! هستیم سمندر بزرگان ینشانده
 سراغ من در كه لجاجتی و پشتكار با و بودنم پیله با شاید تا بود همین خاطربه فقط بیایم

 ! كنم ورجوعرفع سروصدابی را شانپردهپشت كارهای بتوانم داشت
 :گفتم و برخاستم جایم از
 .كنممی درستش خودم من بده رو نامه تو باشه، -
 :گفت و شد خیره من به بود نگاهش در هنوز كه نگرانی با
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 جواب و سوال بدون گفتن بهم وقتی منم راستش! بكنی؟ رو كاراین خوایمی كه مطمئنی -
 خاطر به كردنم دستدست این و ترسیدم جورایی یه بدم، انجام رو گنمی كه كارهایی

 ! همینه
 :گفتم و زدم اششانه به دستی

 كجا بگو و بده رو نامه فقط تو. هستم هم آخرش تا. كنممی حلش خودم نباش، نگران -
 ! برم باید

 .بیارم برات كن صبر. دانی خود. پس باشه -
 آرامش و تنهایی در و كردممی فكر باید. بازگشتم هتلم به و گرفتم را داروها یپرونده و نامه

 ! رسیدممی درست بندیجمعیک به
 چشمانم بودم، خوابیده صبح نزدیک چون. شدم آماده و گرفته دوش كه بود نه ساعت حدود
 حساس موارد همین برای را آرایشی وسایل این خدا خب ولی بود؛ ناجور و كرده پف كمی
 ! نشوند ظاهر اجتماع در بدقواره و زشت وقتهیچ هازن تا! دیگر كرده خلق

 دادمی نشان سنم از بزرگتر را امچهره كه ملیحی آرایش و باكالس و مدرن كامالً ظاهری با
 .شدم رفتممی باید كه جایی راهیِ آژانس با

 :گفت راننده و ایستاد ماشین باالخره زیاد، تقریباً مسافتی طی ازپس
 .بفرمایید خانوم جاستهمین -

 و دارو بر نظارت كل یاداره». كرد جلب را توجهم ساختمان در سر تابلوی شدم كه پیاده
 چه جااین من دارو؟ ـدر؟ مخـ مواد كجاست؟ دیگر جااین! یاخدا «ـدر مخـ مواد
 ! خواستم؟می
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 خود، مقابل و یافتم را مدیركل دفتر وجو،پرس بعداز. گذاشتم داخل قدم و گفتم اهللبسم
 سر با. بود مقابلش كامپیوتر در چیزی تایپ درحال تمام سرعت با كه دیدم را جوانی منشی
 :گفت بنگرد مرا كهاین بدون و داد را سالمم جواب

 ! داشتید؟ امری خانوم، بفرمایید -
 ! دارن؟ تشریف. ببینم رو شرافت جناب خواممی -

 ایمودبانه لبخند با سپس.انداخت امقیافه به اجمالی نگاهی و كرد بلند را سرش باالخره
 :گفت

 راهنماییتون من تا هست چی امرتون. باشید داشته قبلی وقت باید ولی دارن؛ تشریف بله -
 .كنم

 و مسائل دلیل به اومدم، تركیه از كه هستم سمندر دارویی شركت معاون من واقع در -
 .كنم مالقات رو ایشون حتماً ممكنه اگه خواستممی. شده توقیف محصوالتمون مشكالتی

 از كدومهیچ مدیرای فنی، آزمایشات ینتیجه از قبل ایشون. كنید صبر باید شما! خانوم -
 خودمون بعد، یهفته آخر تا بمونید منتظر خواینمی اگه تونیدمی. پذیرننمی رو هاشركت
 .گیریممی تماس باهاتون

 :گفتم ایمقتدرانه ژست با
 همهاین هم االن. برگردم باید بمونم، جااین دیگه یهفته تا ندارم وقت من محترم، آقای -

 برای مالقات قرار یک كنید درخواست ازشون كنید لطف. مشكلم حل برای فقط اومدم راه
 .فردا تا حداكثر بذارن، بنده

 و برخاست جا از مستاصلی حالت با چون كرد، را خودش كار نگاهم و چشمان گمانم به
 :گفت

 ! فرمایندمی چه ببینم كنم، صحبت باهاشون بفرمایید اجازه پس -



 

 

127 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 با تابلویی كه شد اتاقی وارد هم او. نشستم جاهمان انتظار هایمبل روی و جنباندم سری
 .بود شده نصب اشورودی یگوشه در «مدیركل دفتر» مضمون
 از ذهنم یا شود پر وقتم خواستممی. شدم زدن ورق مشغول و برداشتم میز روی از ایروزنامه
 ! دانمنمی خالی، هیجان

 تكان سری معقولش، لبخند همان با و شد خارج اتاق از منشی باالخره طوالنی، دقایقی بعداز
 .ایستادم رویشروبه و برخاستم جا از طمأنینه با. بروم میزش كنار به یعنی كه داد

 :گفت و چرخاند رویم به را نگاهش
 بمونید منتظر فرمودن. كنن مالقات رو شركت مدیرای از كسی خواننمی گفتن متاسفانه -
 باشه نداشته مشكلی داروها اگر. بشه اعالم نتیجه و برسه محصوالتتون بررسی نوبت تا

 مراجعه باید موقعاون كه شد مشاهده غیرقانونی مورد هم اگر و شنمی برگردونده بهتون
 مسائل جوابگوی جااین ما هرصورت در. چیزااین و قاچاق با مبارزه سازمان و دادگاه به كنید
 .نیستیم شما

 عمیقی، نفس با و فشردم هم روی امرفته ازدست خونسردیِ برگشت برای را چشمانم
 :گفتم و كردم كنترل را صدایم

 توزیع ایران در خوایمنمی اصالً. تركیه به برگردونیم رو محصوالتمون خوایممی ما آقا -
 رو ایشون حتماً خواممی بگید بهشون لطفاً. نیست بررسی و تحقیق به نیازی پس بشه،

 موقعهمون من تا بیام كی بفرمایید. كرد صحبت واسطه با شهنمی طوریاین. كنم مالقات
 .باشم حاضر جااین

 و گیرممی تماس باهاتون بگیرم مالقات وقت تونستم اگه من ببرید تشریف شما چشم، -
 خوبه؟. خدمتتون دممی رو زمانش
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 روی از سری پس! كنم شبهه و شک ایجاد زیاد، اصرار با خواستمنمی. نبود ایچاره انگار
 :گفتم لب زیر و دادم تكان ادب

 منتظرم -
 :گفت و گرفت طرفمبه ایبرگه هم او
 .كنید یاداشت جااین رو تماستون یشماره و اسم لطفا -

 دلم. شدم خارج جاآن از و دادم قرار میز روی و نوشتم را موبایلم و هتل تلفن شماره و اسم
 سرم رسیدم كه خیابان به. نبود آوردن كم وقتِ االن. شوم تسلیم راحتیاین به خواستنمی

 نگاه ناراحتی با را بود طرفاین به رو كه اتاقی یپنجره و برگرداندم ساختمان سمتبه را
 وارسایه و رنگبی تابیدمی پنجره به كه نوری در اشچهره و بود پنجره كنار در مردی! كردم

 گفتم دل در و كردم حس را اشسنگینی چون! نگریستمی مرا هم او انگار رسید،می نظربه
 نظاره رو خیابان آرامش كمال در و نداری زیادی یمشغله كه شما محترم آقای خب»

 «!دادیمی مالقات یاجازه امروز شدمی چی. كنیمی
 .شدم تاكسی سوار و دادم كوچكی تكان برایش را سرم احترام عرض برای
*** 
 گرفتم تماس جاهمه با هرساعت و هرروز كهآن با. گذشت بالتكلیفی در طورهمان دوروز
 ایفایده ولی شد؛ رها نظارت محترم سازمانِ این دست از و زد میانبر بشود كه راهی برای

 دوباره و شد تمام تحملم دیگر امروز. دادندمی پاسمان جاهمان به هم باز و نداشت
 كمالی آقای. رفتنمی پیش از كاری و نداشت فایده تلفنی. شدم راهی و كردم وكالهشال
 .دواندمی سر مرا فقط كه هم مؤدب منشی همان یعنی
 برخاست جا از باراین دیدنم محض به چون شناختمی كامالً مرا تماس، همهآن از بعد انگار

 .كرد واحوالحال محترمانه و
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 :گفتم و چرخاندم مدیرعامل اتاق در سمتبه را سرم
 مدیر و دانید خود دیگه حاال. ببینمشون بتونم وقتی تا خورمنمی تكون جام از باراین -

 .محترمتون
 :گفت آرامی صدای با و آورد لب به لبخندی

 ایچنددقیقه باید فقط. كنم جور اضطراری مالقات وقت یه كنممی سعی امروز باشه -
 .دارن جلسه چون بمونید منتظر
 داده اولتیماتوم پدر... بود مهلتم آخرین امروز. نشستم هامبل از یكی روی و دادم تكان سری

 این احتمال نظرمبه. برگردی ترسریع و بزنی را چیزهمه قید باید نتوانستی، امروز اگر كه بود
 .برگردم توانمنمی دیگر و كرد خواهند الخروجممنوع مرا داروها، رفتن لو با كه دادمی را

 آقای صدای با كه بودم ایران از ویدئویی تماشای مشغول و كرده گرم موبایلم با را سرم
 :گفتمی كه كمالی

 .داخل ببرید تشریف تونیدمی سمندرپور، خانوم -
 اتمام به شانجلسه و شده خارج اتاق از مهمان شخص كی بودم نفهمیده اصالً! آمدم خود به

 ! رسیده
 دوباره رسیدم كه اتاق در نزدیک. زدم رویش به لبخندی تشكر عنوانبه و برخاستم جا از

 :گفت
 .كنید جمع رو صحبتاتون محدود زمان همین در كنید سعی. دادن وقت ربع یه فقط -

 .شدم وارد و زدم در به ایتقه انگشت با و داده تكان سری
 نور هم باز و بود پنجره زیر دقیقاً اشصندلی و میز. نورگیر مسلماً و بود بزرگی و شیک اتاق

 قسمت این عمد از گمانم به! اتاق تاریک یسایه در او یچهره و بود من چشمان در مستقیم
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 ببیندش، بتواند شونده وارد شخص كهآن از قبل تا بود كرده انتخاب كارش میز برای را اتاق
 ! كند تحلیل و تجزیه را مخاطبش یچهره او

 ایشیشه قاب بر نگاهم و رفتم جلوتر همین خاطربه كرد،می اذیت را چشمانم نور
 چه. ماند ثابت بود، شده حک آن بر زیبایی خط با «شرافت رامی» نام كه شكلیمستطیل

 ! وغریبیعجیب اسم
 هم تا شدم نزدیک میزش به و درآورده كیفم از را پرونده سریع نداشتم، زیادی وقت چون
 چشمانم دست در پوشه. دهم قرار میزش روی را پرونده هم و ببینم را اشچهره بهتر بتوانم

 دنیا دانمنمی! شدم حركتبی... كه كنم شروع را حرفم تا بردم باال را نگاهم و كردم ریز را
 از بدنم تمام كردممی احساس! زمین سرد تنِ بر شدممی آوار داشتم من یا من سر بر شد آوار
 خبر كه روزیهمان مثل دقیقاً! امشده رها تاریكی و خأل از دنیایی در من و ایستاده كار

 ! شنیدم خدمتكار دخترکآن زبان از را مرگش
 را دستم! كردنمی صادر اكسیژن دریافت برای فرمانی هیچ مغزم و شدمی قطع داشت نفسم

 هایاشعه از نه و داشت پروایی آفتاب تند نور از نه دیگر كه چشمانی با و گرفتم میز لبه به
 بود رویاهایم امیر شبیه كه او به! شدم خیره او به شكافت،می را مردمكش تیغ مثل كه تیزی

 بر را وزنم نگهداری توان دیگر دستم و بود نمانده رمق پاهایم در! باشد امیر توانستنمی و
 ! رفتمی نه و آمدمی نه چرا دانستمنمی كه نفسی آن از بدتر و. نداشت میز روی
 و كرد جدا میز از مرا كه كردم احساس ـهـلویم*پـ بر را ـش*داغـ دستان ایلحظه فقط
 حس و كرد برخورد مبل پشتی به باشدت سرم. شدم رها مبل روی بارهیک به ناتوان منِ

 كردمی عمل زدن، حرف از قبل و بود عاقل هنوز كه شكر را خدا! شد باز نفسم راه كردم
 كشیدممی نفس بلند صدای با لحظاتی تا! بودم كرده قلبی ایست نفسی،بی از مطمئناً وگرنه

 ! اممانده هوابی دل بگیرد آرام تا فشردممی را قلبم و
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 سویش به سرعتبه گرفت، قرار میز روی كه آب لیوانی دیدن با گشودم كه را چشمانم
 چه دانستمنمی اصالً! نبود ارادی كدامهیچ حركاتم! كشیدم سر نفسیک و بردم هجوم

 مثل. بود رسیده خود حد ترینپایین به امهوشیاری درصد! بودم آمده چه برای و خواستممی
 نشسته مقابلم مبل روی او و! كردممی نگاه اطراف به سردرگم و گیج ـسـت،*مـ هایانسان

 ! نگریستمی حركاتم و من به هرچیزی از خالی نگاهی با و بود
 و. زد تكیه و گرفت ـغـل*بـ به دست عمیقی نفس با چون است بهتر حالم كرد حس انگار
 همیشه مثل داشت هم باز! نشستم مبل یلبه بر و شده كشیده سمتش به آهنربایی مثل من

 قابل من یریخته همبه مغز برای اصالً این و كشیدمی من رخ به را اشخونسردی و آرامش
 شدنمی بند صورتش جای یک بر هنوز كه چشمانی با و دادم تكان را سرم! نبود هضم
 زمان دانمنمی اصالً دادم، دست از را وقتم از قدرچه دانمنمی! كردم نگاهش خیرهخیره
 ! بود شده گوش سراپا او جانب از حرفی منتظر من مثل و بود ایستاده یا گذشتمی
 ! منتظرم خب، -

 منتظر اصالً« !منتظرم؟! خب»! بود؟ این اشجمله اولین سال، همهاین بعداز یعنی همین؟
 كه منم این... بودم منتظر هاسال كه منم این فهمید؟می هم را انتظار معنی او مگر! چه؟
 كمال در طوراین االن كه دانستمی چه انتظار از او. دید را او رویای فقط چشمانم هاسال

 ! منتظرم گویدمی و نگردمی امزدهحسرت و دلتنگ چشمان به خونسردی
 چشمانم كه مطمئنم را این ولی! بزنم حرف گذاشتنمی كه عجیب بغضی... داشتم بغض
 را سرش همیشه مثل هم باز او و كردمی فاش را دلم رازهای یهمه و زدمی حرف داشت
 ! بود من زبانیِ جواب منتظر و انداخته پایین

 بعداز یا شناختنمی مرا واقعاً او یعنی! شدمی منجمد داشت هایمرگ سردی، همهاین از
 بود؟ گرفته فراموشی سال، همهاین
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 :گفت فرورفته درهم ابروهای با و داد تكان را سرش دوباره زنم،نمی حرفی دید وقتی
 ابهامات رفع برای اضافی وقت اصالً من ببین! شوک تو رفتی دوباره كهاین مثل شد؟ چی -

 .برو و بگو رو مشكلت فقط لطفاً پس ندارم، رو شما ذهنی
 زبانش از كه ایهركلمه با ولی حركتش؛ كدام از دانمنمی دقیقاً. بود آمده بند زبانم واقعاً
 ! شدممی ترخراب شد،می خارج
 ! هیچی؟ به هیچی عذاب، و رنج همهاین بعداز یعنی
 سیاهش و درشت چشمان. چرخاندم صورتش در هزارم بار برای را نگاهم و كردم كج را سرم

 و بلند هایریش. بود مشهود كامالً بود كرده پیدا كه ایمردانه كامالً یچهره میان در
 كهنه زخمی جای. دادمی نشان پیش از ترجذاب و بزرگتر را او شده، شانه باال به رو موهای

! كردمی خودنمایی بود، شده كشیده بلندش و هاللی ابروهای پایین تا كه اشپیشانی كنار بر
 از. انداختمی هافیلم ایحرفه خالفكارهای یاد را انسان بیشتر وغریبشعجیب یقیافه این
 سرد نگاه از چشم و نشست لبانم بر هم ایناخواسته لبخند مبهوتم، یقیافه همان با فكراین

 و دادم قورت سختیبه را دهانم آب! بزنم حرف بود منتظر چنانهم او. برداشتم روحشبی و
 گرفته صدای با ایچندثانیه مكث ازپس باالخره و. شوم ترآرام حداقل تا كشیدم عمیقی نفس

 : گفتم داریخش و
 ...كه بدونم خواممی اول -

 كه شد چی یا ای؟زنده طوریچه» گفتم؟می چه باید. كنم تكمیل توانستمنمی را امجمله
 «...یا! نمردی؟

 هم االن. ندارم اضافی هایحرف جوراین برای وقت كه گفتم. كنم تعریف خوامنمی -
 .برم باید كه دارم مهمی یجلسه دوازده ساعت و دادم وقت ساعتنیم بهت ربع،یه جایبه
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 او و بودم نزده حرفیهیچ وای! بود ونیمیازده ساعت. نشست ساعتم بر ناخواسته چشمانم
 ! گشتم برمی فردا باید هم من و رفتمی داشت
 بفرمایید» كهاین یعنی. ایستاد مقابلم شیک خیلی و برداشت میزش كنار جالباسی از را كتش
 «.شده دیرم من كه بیرون

 :گفتم و ایستادم سرعتبه
 كه بدین وقت بهم دقیقه پنج حداقل كنممی خواهش. نزدم حرف هنوز كه من ولی -

 .تركیه برگردم منم و برسید كارتون به برید تونیدمی شما نشدین قانع اگه بعد بدم، توضیح
 تا گرفتم باال را سرم بودم نزدیكش چون و بود بلندتر ـردن*سروگـیک من از قدش هنوز

 اذیت زیاد كاراین برای تا آورد پایین را سرش هاقبل مثل هم باز او و. ببینم را چشمانش
 .نشوم

 :گفت اشهمیشگی آرام حالت با و برد فرو جیب در را دستش
 .بفرمایید. شد شروع االن همین از توندقیقهپنج -

 از بهتر خودش مسلماً كه مسائلی توضیح به كردم شروع تندتند و كردم باز باعجله را پرونده
 و كنیممی تهیه معیار فالن با و استاندارد فالن طبق را داروهایمان ما كهاین! دانستمی من

 پرید هایمحرف میان كه بودم شركت كارهای دادن جلوه درست وتابتب در! چنان و چنین
 :گفت و
 .همونه چنانهم من جواب و شد تموم توندقیقهپنج -
 ! برود كه برگرداند را رویش و گفت را این ممكن حالت ترینآرام با

 :گفتم و كشیدم را بازویش و بستم را پرونده باعجله كردم، هول ارادهبی
 !«همونه» كه چی یعنی خوام،می منطقی و درست جواب من كن، صبر -
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 نگاه بود من دستان در كه بازویش به و چرخاند چپ طرفبه را سرش برگردد، كهآن بدون
 ! كرد
 را دستم آرام خیلی! چه؟ كه بودم شده آویزانش دله، دخترهای عین. كشیدم خجالت واقعاً
 :گفتم لب زیر و كشیدم عقب

 .ببخشید -
 :گفت چرخید طرفمبه تنهنیم و داد بیرون محكم را نفسش

. ستدیگه جای مشكل ولی درسته؛ میدید توضیح دارید شما كه چیزهاییاین خانوم، ببینید -
 به من از پس ندارین، خبر جزئیات از و كردین شروع رو كارتون تازه هم شما كه دونممی
 هم دیگه و برگردین كشورتون به زودتر هرچه نیومده آزمایشگاه نتایج تا كه نصیحت شما
. برم باید شده دیرم من اجازه، با هم حاال. نشید دونیدنمی ازش هیچی كه مسائلی وارد

 خداحافظ
 كه چه یعنی! شدم شوكه بود كه هرچه! زد بد را هایشحرف او یا امشنیده درست دانستمنمی

 واقعاً االن او یعنی! ؟«دونیننمی هیچی جزئیات از» كه چه یعنی! ؟«ستدیگه جای مشكل»
 ! شوی؟می بازداشت وگرنه برو گفت! كنم؟ فرار كه داد هشدار من به
 از را وقت خواستمنمی! دویدم دنبالش عجله با و آمدم خود به اتاق در شدن بسته صدای با

 افتاده سرم از كه شالی با دست در پرونده. آوردمدرمی جزئیات این از سر باید! بدهم دست
 اهمیتی ولی نگریستمی مرا وواجهاج كمالی آقای. شدم خارج در از مضطرب و دستپاچه بود

 داخلش را خودم كه شدمی بسته داشت آسانسور. دویدم خروجی درب سمتبه و ندادم
. كشیدم خجالت كردندمی نگاه مرا كه ایغریبه شخص دو متعجب یچهره از و انداختم

 :گفتم آرامی به و كشیدم او كنار را خود انداختم، امشده پریشان موهای بر را شالم سریع
 ! بیام؟ باهاتون شهمی -
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 آرامش با پس! نشده متوجه را حرفم فهمیدم اششده تاتابه ابروهای و متعجب نگاه از
 :گفتم بیشتری

 .كنممی خواهش! چیه ماجرا بفهمم باید بیام؟ باهاتون تونممی برسید مقصد به وقتی تا -
 تا پس گوید،می چه فهمیدم. گزید لب سكوت ینشانه به و داد نشان را بقیه چشمانش با

 راه دنبالشبه دوباره ساختمان پاركینگ در. شدم ساكت بروند هاآن و بایستد آسانسور وقتی
 بادلهره و گرفتم باال را سرم. زد را قفلش ریموت با و ایستاد رنگیسیاه پژوی كنار. افتادم

 :پرسیدم
 بیام؟ -

 :گفت لب زیر و داد بیرون محكم حرص، با را نفسش باراین
 بیا -
 از لبخند با. «ببند رو ـمربندت*كـ» گفت و برگرداند را سرش نشستم، كهاین محضبه

 .دادم انجام را گفت كه كاری بود، یادش هنوز كهاین
 :گفتم شدیم خارج پاركینگ از وقتی

 ! ندارم؟ خبر ازش من كه چیه جزئیات این -
 باید شركت ینماینده عنوانبه شما بدم، توضیح بخوام من كه نیست چیزایی اینا ببین، -

 كاریاكثافتاین وارد رو شماها چی برای ساالرخان فهممنمی من. باشی داشته اطالع ازشون
 نبودن؟ كافی براش بقیه! كرده؟

 :گفتم زدنش، حرف طرز این از تعجب با
 ! كی؟ یعنی بقیه كی؟ یعنی ماها -
 :گفت و انداخت كوتاهی نگاه چشمانم به
 .همه یعنی هم بقیه رادین، و تو یعنی شما -
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 بابا؟ زیردستای یا شركته كارمندای تمام منظورت همه؟ -
 .پایین برو بگیر ساالرخان خود از. ستهمه منظورم -
 خودت؟ حتی -
 چه حرفم از دانمنمی! كنم سكته بود نزدیک كه كرد نگاهم و برگشت خشمی چنان با

 كرده اشاره هاگذشته به بارهیک كهاین از گمانم به! شد عصبانی قدرآن كه كرد برداشتی
 ! كرد فوران آتشفشان مثل طورآن بودم
 :گفتم لب زیر
 ...تو آخه -
 :گفت فریاد با
 .سمیرا حتی خان،ایرج حتی خودم، حتی -

 .رفتم فرو صندلی در و گرفتم گاز را لبم
 .كنم آرام را جَو كردم سعی كوتاه ببخشید یک با پس كنم ناراحتش این از بیشتر خواستمنمی
 جریانات این وسط پایش هم سمیرا یعنی! اندداشته دست ماجراهااین در همه شدنمی باورم
 :گفتم آرام خیلی و دادم تكان را سرم ناباورانه! بود؟ گیر

 ولی پرسیدم؛ شركت دارویی كارهای مورد در بارها سمیرا از من! نبودین ایكاره كه شماها -
 ..اون

 ! بده لو رو شركت یمحرمانه كارهای سیرتاپیاز برات بیاد نداشتی كه انتظار -
 ! شد عوض چیزا خیلی اتفاق،اون بعداز ولی -

 :گفت و چرخاند طرفمبه را سرش
 ! اتفاق؟ كدوم -

 :گفتم بابغض و انداختم زیر را سرم نداشتم، را نگاهش تحمل هم هنوز
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 ! تو رفتنِ -
 :گفت لب زیر فشردمی برهم كه فكی با و كرد خالی دنده سر را حرصش

 ! بكنه تونهمی كارایی چه برگشته مرگ از كه ایمرده كه دممی نشون تونهمه به -
 گرگ شبیه االن. نداشت گذشته آرام و معصوم امیر به شباهتیهیچ دیگر. كردم نگاهش
 درد از هاییزوزه و ساییدمی همبه را هایشدندان حرص شدت از كه بود ایگرسنه و زخمی

 ! كشیدمی
 :پرسیدم محتاطانه سپس. شود ترآرام تا كردم تأمل كمی

 تركیه؟ برگردم و بگیرم پس رو داروها تا كنی كمک بهم شهمی -
 تا! كرد الپوشونی بشه كه هاستحرفاین از تربغرنج خیلی مسئله. شهنمی كه گفتم بهت -

 .ذارمنمی و هستم من بعد به االن از ولی كنن؛ خفه رو همه تونستن پول و رشوره با االن
 رسیدی؟ سِمت این به تازه -
 .اوهوم -

 :گفتم و دادم تكانی را سرم
 .معلومه -

 :گفت و رفت امكنایه این به ایغرهچشم
 بلیط امروز همین گممی بهت بازم. نكن دفاع كسهیچ از پس نداری، خبر هیچی از تو -

 به رسیدیم االنم. نشو قضایا این وارد هم دیگه. برس مشقتودرس به برو برگرد و بگیر
 لطف آخرین این. هواپیمایی دفتر ریمی مستقیم و شیمی پیاده جاهمین ام،جلسه محل

 .خودت خاطربه فقط بلكه سمندر، شركت و ساالرخان خاطربه نه اونم. شماست به مدوستانه
 :گفت آرامی به و خواند نگاهم از را امخوشحالی

 .نبینمت ورااین وقتهیچ دیگه امیدوارم. سالمت به خب -
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 در نشدنم غرق خاطربه دانستممی چون ولی داشت؛ ایخواسته چنین كهاین از شدم ناراحت
 دراز را دستم رودربایستیبی لب بر مهربانی لبخند با زد، را حرفاین سمندرها، كثیف كارهای

 :گفتم و كردم
 .دیدار امید به گممی من ولی -

 .فشرد داغش همچنان دستان در را دستم و زد امبچگانه حركت به ایمسخره پوزخند
 و پیچید چپ به چهارراه از وقتی تا. افتاد راه سرعتبه هم او و شدم پیاده ماشین از عجله با
 خوشحالم رفتنش باراین. كردم تماشا را شدنش دور و ایستادم همچنان شد محو دیدم از

 خودش پاهای با و ماشین با خودش داشت و بود زنده یعنی شدن دور و رفتن این چون كرد؛
 .مردم دوش بر زشت و رنگسیاه تابوتی بر سوار نه رفت،می

*** 
. كردم اوكی صبح فردا برای را بلیطم و رفتم هواپیمایی دفتر به و كردم عمل حرفش به

 كه درک به و كردیممی ضرر كه درک به. بیفتم گیر من بقیه، كارهای خاطربه خواستمنمی
 صدایش و بود باخبر كارها از مطمئناً هم رادین شد،می بسته سمندر شركت ایران یشعبه

 ساالرخانی االن مسلماً غیرمجاز داروهای ترخیص و دادن رشوه سال چند بعداز. آمددرنمی
 .افتادمی گیر وگرنه كند فرار كه دادممی هشدار هم او به باید! ایران در خودش برای بود
. كردم خرید امیر مادرِ و خودم برای و گشتم و چرخیدم اطراف همان هایخیابان در عصر تا
 و خوردیم غصه هاسال بیهوده كه بودیم او و من فقط میان این گناهانبی تنها گمانم به

! كردمی زندگی خود برای دیگر جایی در و بود زنده كه كسی برای هم آن كشیدیم حسرت
 موضوع این خواستمی شاید یا گفتممی فریباخانوم به را بودنش زنده ماجرای باید یعنی

 فقط! تلفنی نه داشتم، آدرسی نه. گرفتممی را موبایلش شماره حداقل كاش بماند؟ محرمانه
 ! را مؤدب كمالی مستر تلفن و بودم بلد را كارش محل
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 شاید كردم،می صحبت و زدممی زنگ اداره تعطیلی از قبل تا باید بود، شش نزدیک ساعت
 .بیاورم گیر بتوانم را موبایلش شماره حداقل

 .«بفرمایید» گفت محترمانه و برداشت را گوشی بوق، چهارمین با
 خوبین؟ كمالی، آقای سالم -
 خوبین؟ شما. متشكرم. خانوم سالم -
 .شرافت آقای دفتر بفرمایید وصل داره امكان اگه خواستممی. ممنونم -
 بگم بفرمایید رو امرتون شما. كنم وصل ندارم اجازه برن،می تشریف دارن االن متأسفانه -

 .خدمتشون
 كم آدم كه زدمی حرف قلم لفظ و آداب مبادی قدری به پسر این رادین، قول به بابا،ای
 ! آوردمی
 نه؟ یا باشم داشته رو ایشون موبایل شماره تونممی ببینید بپرسین ازشون نرفتن تا شهمی -

 .دارم باهاشون ضروری خیلی كار
 را همین ذهنش در هم پسرک آن مطمئناً! داشتم بودن آویزان احساس واقعاً دیگر االن
 ! گفتمی
 ازشون بپرسم بدین اجازه چندلحظه یه بله -
 منتظرم -

. كردمی خوب را حالم صدایش قدرچه! پیچید گوشی در خودش صدای لحظاتی بعداز
 خود به مرا تا كرد صاف را صدایش چون فهمید، كجا از دانمنمی. بستم را چشمانم ناخوداگاه

 :گفت سپس بیاورد،
 ! خانوم... الو -
 :گفتم آرامی به
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 .بفرمایید هستم، بله، -
 :ادد جواب آرامش همان با ولی زد؛ لبخند شاید یا خندید صدابی كردم حس

 .بفرمایید شما. داشتین كار من با شما -
 كنم؟ صحبت مادرتون با تونممی بپرسم خواستم. نبود حواسم ببخشید... آها -
 چی؟ درمورد! مامانم؟ با -
 ! هستین زنده كهاین... كهاین -

 را هوا از آرامی صدای فقط چون بیرون، سمتبه من، گوش در نه البته كرد، فوت را نفسش
 :گفت و شنیدم

 كه كسایی چون نگید، چیزی بقیه به ولی داره؛ خبر خودش اون كنید، صحبت نیست الزم -
 .دوننمی بدونن بوده الزم

 یعنی اند؟نگفته هیچ و اندداشته خبر همه مدت همهاین یعنی! خیلی. رنجیدم حرفشاین از
 و رنج سالهفت كه نداشتند را حق این دیگر كسان وقتآن دانستندمی باید بقیه و مادرش
 ! نكشند؟ عذاب
 :گفتم و كشیدم حسرت از آهی

 تماس باهاتون جااون از شد الزم شاید! باشم؟ داشته ازتون موبایلی یشماره تونممی -
 .بگیرم
 :گفت سپس و كرد مكث ایلحظه

 ! چرا؟ -
 .داشتم الزم كمكی شاید -
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 شركت به كمک با ـطه*بـ*را در كاریهیچ كه گفتم بهتون من ببینید! مثالً؟ كمكی چه -
 تونیمنمی همدیگه با صحبتی هیچ ما پس... تونممی نه و خواممی نه... دمنمی انجام سمندر
 .باشیم داشته

 .خداحافظ پس... كن ولش هیچی... خواستممی فقط... باشه -
 خدانگهدار -

*** 
 وسط هم سمیرا پای اگر.  آوردمدرمی شركت یمحرمانه كارهایاین از سر بود هرطور باید

 كاراین از همه بودم، هااین و ورود كارت كردن پیدا دنبال كه موقعهمان مطمئناً پس هست
 و شود رفع داشتم كه شكّی تا اندكرده بازی فیلم هااحمق عین برایم و اندبوده مطلع من

 مرا شودنمی نكنم پیدا را سوالم جواب تا دانستمی پدرم! نشوم قضیه پاپیچ این از بیشتر
 كردند وانمود طوری و دادند سوالم به را خواستندمی خودشان كه جوابی بنابراین. كرد ساكت

 نه موقع،آن نه... نیست و نبوده كه صورتی در. است همیشه روال طبق و طبیعی چیزهمه كه
 ! گذشتمی جریاناتآن از سالهفت كه االن

*** 
 و عمه. دهم انجام را كردممی باید هاسالاین طی كه كارهایی تا برگشتم خبری هیچبی

 مسخرگی جنس از پوزخندی دیدنم با داشتند را برگشتنم نتیجهبی انتظار انگار كه خانایرج
 :گفت و كشید ـوش*آغـ در مرا پدرم ولی زدند؛

 .برگشتی زود كه كردی خوب. دخترم كردی رو تالشت یهمه كه ممنون -
 به رفتن برای و بگیرم تماس سمیرا با تا رفتم اتاقم به و خواستم عذر همه از سریع خیلی
 از كه بود كسی هم او... دیدممی را مادرش زودتر هرچه باید. كنم دعوت را خودم شانخانه
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 سؤاالت مادرش از توانستممی حداقل كشید، حرف شدنمی كه امیر از. داشت خبر چیزهمه
 ! بپرسم را پایانمبی

 چگونه دارد؟ نگه پنهان بقیه از سالهفت را موضوعاین بود توانسته طورچه عجبم در هنوز
 شود؟ متوجه كسی مبادا تا بود كرده وزاریگریه دیگری شخص قبر سر بر سالهفت

 و كردم صدا را راننده. شدم آماده و گرفتم دوش باعجله پس نداشتم، وقت بیشتر دوساعت
 مادرش با تنها و باشم جاآن نرسیده، خانه به سمیرا تا خواستممی... افتادیم راه سرعتبه

 ! كنم صحبت
 به و شده پیاده سریع و رسیدم بودم كرده هماهنگ سمیرا با كه موعدی از زودتر ساعتنیم

 .بیاید دنبالم به دیگر ساعتسه و برود گفتم راننده
 به را حالم تغییر كه بوسیدمش و گرفتم ـوش*آغـ در را فریباخانوم وذوقشوق با چنانآن

 :گفت و فشرد خود به مرا لبخند با چون كرد، تعبیر دلتنگی
 ! بود شده تنگ برات دلم منم -

 :گفت و آمد دنبالم و خندید. كشاندم مبلی سمتبه و گرفتم را دستش
 شده؟ چی خبره؟ چه -
 :گفتم لبخند با و نشاندمش مبل بر
 .دارم ازتون محرمانه سواالی كلی كه بیاین -

 :گفت بود صورتش روی هنوز كه لبخندی همان با و گرفت تعجب رنگ نگاهش باراین
 ! محرمانه؟ چرا سوالی؟ چه -

 آرامی صدای با و پاییدم را اطراف چشم با سپس بنشیند، فرو هیجانم تا كشیدم عمیقی نفس
 :گفتم

 ! ست؟زنده امیر دونستیدمی شما -
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 همه حتماً دانممی من كه حال كرد فكر احتماالً! پرید رویش از رنگ و شد گشاد چشمانش
 را دستش كند، سكته نگرانی و ترس از كهاین از قبل پس! باخبرند هم ساالرخان خصوصبه

 :گفتم و فشردم
 ازش نذاشت. شوكم تو االن تا دیدمش وقتی از منم. دونهنمی من غیراز هیچكی نترسید -

 .بشنوم شما از رو ماجرا كل اومدم االن بپرسم، چیزی
 هایـب*لـ به و برداشتم سینی از را آب لیوان.  كردم سكوت خدمتكار، آمدن با

 نگاهم بدبینی و نگرانی با هنوز. آمدمی خودش به ترسریع باید. كردم نزدیک اششدهخشک
 :گفتم. كردمی
 .نرسیده سمیرا تا بگید زودتر كنممی خواهش -

. كشاند سمتیبه كند دور اشچهره از را آن توانستنمی كه ایدلهره با و گرفت را دستم
 وارد. افتادم راه دنبالش ساكت و حرفبی پس. ببرد خلوت جایی به مرا خواستمی احتماالً

 .كرد قفل را در و كشید داخل به هم مرا و شد اتاقی
 پوشیده امیر كوچک و بزرگ هایعكس از دیوارش یهمه كه بود نورگیری و بزرگ اتاق
 یگوشه در هم رنگیسیاه یدونفره تخت و بزرگ كمد! دیواری كاغذ مثل درست بود شده
 شیكی و جذاب اتاق كالً. زیبا و فانتزی نقش با فرشی و روتختی و هاپرده با داشت، قرار آن
 .است بوده امیر به متعلق كه فهمید شدمی كامالً و بود
 دقت با و بیایم روزیک باشد یادم گفتم خود با و گذراندم نظر از را عكس همهآن حیرت با

 چشم گرفت جای كنارم كه او به و نشستم تخت روی حرفبی. كنم نگاه تکتک را همه
 كنم آرامش كهآن برای. گشتمی صورتم روی مضطربش و نگران نگاه همچنان. دوختم

 اندیشید،می چه به دانمنمی كه دقایقی بعداز. گرفتم دست در را دستش و زدم لبخندی
 :آمد حرف به باالخره
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 دیدیش؟ كجا -
 :گفتم لودگی با و كردم ایخنده

 رئیس البته خب! ببینمش گذاشتن تا كردم التماس و دویدم كلی! غیرمنتظره جای یه تو -
 مرحمت مالقات وقت باریه ماهشیش جمهورارئیس عین! داره هم رو اداها و ژست این بودن

 .كننمی
 .بزند حرف بتواند زودتر تا دهم تغییر را جو شوخی، با كردممی سعی

 :گفت لب زیر و خندید آرام باالخره
 .برم قربونش -
 ست؟زنده دونستینمی كی از -

 :گفت آرامی به و انداخت نگرانی از نگاهی اتاق یبسته در به چون برگشت، استرسش دوباره
 اجازه طورچه كه شوكم تو هنوز من! دونهنمی هم سمیرا حتی نگفتی؟ كه ایدیگه كس به -

 ! بفهمی تو داده
 ! من سواالت سر بریم نیومده سمیرا تا كنید ولش فعالً رو اینا -
 بپرس؟ مامانم از برو گفت خودش -
 .كنید اطالعات تبادل باهم تونیدمی كه یعنی داره، خبر ماجرااین از مامانم گفت ولی نه؛ -

 :گفتم و كردم استفاده فرصت از هم من. نشست لبخند از نقشی لبانش بر دوباره
 برای بازیااین و افتاده اتفاقااین طورچه اصالً فهمیدین؟ كِی ست؟زنده فهمیدین كجا از -

 بوده؟ چی
 مادرانه بغضی با! شد اشک از پر چشمانش و رفت لبانش از خنده چون زدم بدی حرف انگار
 :گفت
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 خونریزی، همهاون با كه بود خدا خواست فقط بكشنش، خواستنمی! بازی كدوم بازی؟ -
 .دادن نجات كشتارگاهاون از رو والششآش بدن و تن
 بود؟ كرده كارچی مگه چی؟ برای اصالً كی؟ دستور به بكشنش؟ كه بود خواسته كی -

 خواستممی ولی شنیدم چیزهایی پدرم زبان از موقعهمان و دانستممی وبیشكم خودم البته
 نه؟ یا دارد خبر جریانات از هم او ببینم

 دستیهم با گفتنمی بود كه هرچی! چی برای دونممنمی و بود داده دستور كی دونمنمی -
 بفهمه نباید كسهیچ كه دونممی اینو فقط االن! كردن ـیانـت خــ جایی یه به اشپسرعمه

 .بفهمن چیزی نباید هم نزدیكانمون حتی. میفته خطر به جونش هم باز وگرنه ستزنده اون
 طوراین هم لحظهیک مطمئناً وگرنه نداشت خبر چیزهیچ از او پس. كشیدم افسوس از آهی

 .كردنمی زندگی سقفیک زیر هاآدماین با و
 .كنند تحمل و بكشند رنج وجوابسوالبی باید همیشه كه مادرها بیچاره

 :گفتم و گذاشتم زانویش روی را سرم
 .متأسفم خیلی. متأسفم -

 :پرسیدم عمیقی آه با. كرد پاک را هایماشک آرامی به و كشید سرم بر نوازش دست
 كنه؟می زندگی كی پیش االن بود؟ كجا مدت همهاین داد؟ نجاتش كی -
 .پدرش -

 :گفتم تعجب از زدهبیرون چشمان با و پریدم جا از فنر مثل
 خان؟ایرج یعنی! پدرش؟! چی؟ -
 گوش به كردمی حضور اعالم خانه در سروصدا با كه سمیرا صدای بدهد جواب خواست تا

 .رفت بیرون و كرد باز را در قفل و شد بلند جا از عجله با فریباخانوم. رسید
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 گیج داشت بود، شده اضافه آن به هم باز و داشتم پیش از كه سوالی همهاین از سرم
 ! رفتمی
 یطبقه سمتبه و شدم خارج در از ببیند برادرش اتاق در مرا و بیاید سمیرا اینكه از قبل

 خوب را بودنش ساختگی االن كه آرامشی با و بود نشسته مبل روی فریباخانوم. رفتم پایین
 :گفت خنده با و آمد بیرون اتاقش از سمیرا. نوشیدمی را اشقهوه فهمیدم،می
 تا حاال گفتم بیام دیرتر ساعتییک خواستممی بگو منو! رسیدی من از زودتر كه بینممی -
 ! شبه كنی وجورجمع بخوای رو بندوبساطات تو
 از دانمنمی! گشودم رویش به را ـوشم*آغـ مهربانی لبخند با و رفتم فرو مادرش قالب در

 با و كنم ایفا را نقشم توانستم خوب خیلی ولی شد؛ سرازیر وجودم به آرامش همهاین كجا
 .ـوسـیدمش*بـ مهر

*** 
 بسته پیش سالهفت كه راهی رفتن بود سخت! كنم شروع باید كجا از دقیقاً دانستمنمی
 بس از. كردمی غیرممكنش تقریباً بداند كسی آنكهبی هم آن اشدوباره كردن باز. بود شده
 بیشتر كردممی فكر كه فریباخانم هایحرف به! افتادمی كار از داشت مغزم بودم كرده فكر
 موقعهمان طورچه بود، داده نجاتش خانایرج اگر« !پدرش» گفت كه چه یعنی! شدممی گیج

 ! گشتند؟می قاتلش دنبال داشتند
 امیر انداختن دام به در دانستمنمی را اسمش حتی كه خانایرج یخواهرزاده شد معلوم البته
 جاسوسیِ جرم برای مرگ حكم هم باز كه شد، مجازات خاطرهمین به و داشته اصلی نقش

 خیلی داشتند را ساالرخان تاراج قصد امیر گرفتن گروگان با كه سمندر رقبای از گروهی
 شد حاضر خانایرج! است زنده امیر اندفهمیده بعدها كهاین وجود با مخصوصاً بود، رحمانهبی

 تحویل دودستی را او و بگیرد عهدهبه آنكارا در را خرابكار یخواهرزاده آن یبچهوزن والیت
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 در هم هنوز ماجرا اصل! چرا هم باز ولی برساند؛ بود كرده كه كاری جزای به تا بدهد پدرم
 .بود ابهام از ایهاله

 باید. گرفتم را فریباخانم یشماره و برداشتم را موبایلم دودلی و هزارشک با باالخره
 ! رسید شدنمی اینتیجههیچ به رفتمی پیش گونهاین وگرنه پرسیدممی

 :گفتم احوالپرسی، و سالم بعداز
 .ببینمتون خواممی -
 مخفی رو موضوعاین تونستم سال همهاین من. كنهمی شک سمیرا طوریاین عزیزم ببین -

 ! بشه جریان متوجه كسی انگاری،سهل یه با خوامنمی. دارم نگه
 ! فرعیات سراغ برم بگیرم اصلیمو جوابای كهاین بدون تونمنمی. دارم سوال ولی دونم،می -
 خودت. دممی جواب بهت بدونم چیزی اگه بپرس تلفن پای از جوریهمین خب،خیلی -

 .سخته حضوری ارتباط كه دونیمی
 :گفتم و كردم موافقت پس نبود ایچاره

 .مسلماً نیست كه خانایرج كیه؟ امیر پدر اوكی، -
 .شرافت بهرام اسم به شخصیه یه... نیست نه -

 خبر هم خانایرج خودِ مطمئناً دیگر یكیاین از! شدمی هافیلم مثل داشت ماجرا واقعاً دیگر
 ! نداشت

 نیست؟ پسرش امیر كه دونه؟می خانایرج -
 .كردم ازدواج خانایرج با كه بودم حامله ماههشیش رو امیر من... دونهمی آره -
 ! دونهمی هم ساالرخان یعنی پس... وای -
 خبر هستیم نزدیک ارتباط در باهاشون كه ایخانواده چند كالً یعنی دونه؛می اونم آره -

 .دارن
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 اگر یعنی! كردند عمل رحمانهبی قدراین او به نسبت همین، خاطربه پس گفتم دل در
 زجرآور و سنگدالنه اندازه همین به سزایش هم باز كردمی كاری چنین هم او از ترنزدیک

 ! بود؟می
 پدر او به. بود شده بزرگ خانایرج دستان در هم باز باشد كه هركسی فرزند هرحالبه

 را اشخواهرزاده و بگذارد جانی مشت یک دستان در را پسرش توانستمی طورچه گفت،می
 ! ! كند قتلگاه راهی هم

 :گفتم و كشیدم غم و درد سرِ از آهی
 .ستنگفته حرفای پراز دلتون تو مطمئنم كنید، تعریف رو زندگیتون داستان برام روز یه -

 .فرستاد گوشم به را پرسوزش آه و كرد سكوت فقط نگفت چیزی
 :پرسیدم دوباره كوتاهی مكث ازپس

 ان؟زنده هنوز شرافت آقای -
. كشنشمی دارن كه بود داده خبر بهش كی دونمنمی یعنی داد؛ نجات رو امیر اون آره، -

 بودش بـرده واوناین به دادن پول و سازیصحنه كلی با و بود رسونده رو خودش اونم
 حرف كلی با و زد زنگ بهم امیر خود بعد ولی نداشتیم؛ خبر ما هم بعدش سالیک تا. ایران

 و شماره هیچ هم االن. پیشش ایران برم موقعهمون خواستممی وگرنه كنه، آرومم تونست
 كه مختلفی هایشماره با گیرهمی تماس خودش چندوقتهراز فقط ندارم ازش آدرسی

 برای شده حتی دارم دوست. زنهمی پر براش دلم. ندیدمش سالههفت. كجاست دونمنمی
 ! شهمی آرزو برام داره دیگه ببینمش، لحظهیک

 برای كلی. بكنه باهاش كاری تونهنمی كسهیچ دیگه االن... كنممی پیداش براتون من -
 .شهمی درست چیزهمه نباشین ناراحت هم شما. شده مهمی آدم خودش

 شاءاهللان -



 

 

149 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

*** 
 جااین از ولی! كرد پیدایش شدمی طریقاین از فقط. یافتممی شرافت آقای از ایشماره باید
 و بهتر كسی چه و كردممی مأمور را كسی ایران همان از باید! نبود ساخته من از كاری كه

 ! لیال خاله دخترِ زهرا، از ترمطمئن
 :گرفتم را اششماره و برداشتم را اتاقم گوشی فوری

 رامی هم پسرش اسم. خواممی رو شرافت بهرام نام به شخصی آدرس و شماره سریع -
 .مخدره مواد و دارو بر نظارت یاداره رئیس و شرافته
 :زد داد بلندی صدای با و پیچید گوشی در جیغش صدای ناگهان

 پلیسی و جنایی جریانات این وارد رو ما... مهتا كن ولمون توروخدا ـدر؟ مخـ مواد! چی؟ -
 .نكن

 كنی پیدا رو شرافت بهرام خواممی فقط من! سازیمی داستان چرا! هم تو بود كجا جنایت -
 ! ندارم كاری كه پسرش با برام،

 جوریاست؟چه پسره چندسالشه؟ پدره حاال! باش داشته كار پسرش با بیا توروخدا نه -
 مانندیجیغ صدای با. بود درآمده حرصم هم و بود گرفته امخنده هم اشمسخره لحن از

 :گفتم
 ! دیگه یكی سراغ برم یا كنی كمكم تونیمی نكن، مدیوونه... زهرا -
 حتماً هم االن! من پیش اومدینمی كه داشتی سراغ رو ایدیگه كس اگه تو... بابا برو -

 ! نه؟ دربیارم رو طرف آمار یهمه برات روزهیه خوایمی
 :گفتم درآوریحرص لحن با
 دونممی و شناسممی رو تو كه جاییاون از خب ولی بهتر چه كه باشه روزه یه اگه -

 .دممی وقت روزسه بهت هستی وپاچلفتیدست
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 ! كنی كارچی خوایمی ببینم ندم انجام كارتو حقته یعنی... خدا به پررویی خیلی -
 .بكن رو كارت و نشو ناراحت تو. ببخشید كردم اشتباه باشه، باشه، -
 .باشم تماسش منتظر كه گفت و كرد خداحافظی بازیمسخره و خنده با

*** 
 بلندباالیش، سالم درجواب حرص با. گرفت تماس زهرا باالخره كه بود گذشته چهارروز

 :گفتم
 ! كرد حساب تو روی شهنمی روزسه زیر دونستممی كه من -
 ! كنی بارم تیكه قدراین خوادنمی... حاال خبخیلی -
 ! خبر؟ چه ببینم بگو زودتر یاال -
 .نیست خبری سالمتی، هیچی -
 و شماره باالخره بازی،دلقک هزارجور با و كرد خفه را جیغم صدای ایسرخوشانه یخنده با

 .داد را آدرس
 تماس شدمی فقط آمده پیش مشكالت این با و جااین از! كرد باید كار چه دانستمنمی حاال

 .بود غیرممكن دیدنشان وگرنه گرفت تلفنی
 یشماره و برداشتم را اتاقم گوشی دوباره! بود هیچ از بهتر هم همین بود هرچه هرحال به

 الو همان با. شد وصل باالخره خوردن بوق بارشش بعداز ایستادم، منتظر و گرفتم را منزلش
 زندگی پدرش با دانستمنمی. كردم ذوق آن شنیدن از قدرچه و شناختم را صدایش گفتن،

 را صدایم كه كند قطع خواست و گفت الو الو چندبار! كردممی اقدام زودتر وگرنه كندمی
 :شنید

 ..امیر سالم -
 ! منم نبود مطمئن كهاین یا شنیده درست كه داشت شک دانمنمی شد، ساكت ایلحظه
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 شما؟ -
 .نیست معرفی به نیازی پس شناختی، كه دونممی -

 :گفت و كرد فوت گوشی سویآن به هم باز را نفسش
 ! كردی؟ پیدا كجا از منو یشماره -
. كنم صحبت باهات مهمی مسائل درمورد خواممی. نیست مهم كه چیزیه تنها این االن -

 .بگم تو به كه اینه قسمت انگار خب ولی بزنم؛ حرف پدرت با كه بود این قصدم البته
 ! بگو -
 اصالً وبرگاششاخ شكستن نظرتبه كردی؟ متوقف رو ساالرخان دارویی محصوالت چرا -

 زنه؟می سمندر به آسیبی
 .كنم حس را هایشاخم توانستممی هم جاهمین از
 كثیفی این به مسائل درگیر رو خودت پس دونی،نمی ماجرا اصل از چیزی تو كه گفتم -

 .نكن
 تمام از. فهمممی چیوهمه من ام؟بچه كنیمی فكر چرا. هستم درگیر االنشم همین من -

 .سردرمیارم شركت وپوکجیک
 ! بود شده قبل از ترآسان تحملش هرچند ریخت،می همبه را اعصابم همیشه مثل پوزخندش

 :گفت حال همان با
 هیكلاین با اونم ببینم؟ بخوام االن كه دیدم بچه رو تو من كِی بودی، بزرگ همیشه شما -
 ! االنت وسالسن و

 همیشه ندید، بچه مرا وقتهیچ او گفت،می راست. نشست لبم بر گذشته یادآوری از لبخندی
 .بود او گفت،می «خانوم» من به كه كسی تنها

 ! خورده؟ ذوقت تو كدومش! رو؟ هیكلم یا كشیدی رخم به رو وسالمسن االن -
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 :گفت آرامی صدای با و كرد ایخندهتک
 .كدومهیچ -

 كه حیف بكشم، حرف زبانش از ساعتیک خواستمی دلم داشت خوشی حال طوراین وقتی
 جوابش بارهیک كه بزنم حرفی بود ممكن چون. كنم اعتماد شانسم به این از بیشتر شدنمی
 .آورد درد به را دلم
 :گفتم باجدیت و كشاندم شركت به دوباره را بحث پس

 خواستنمی كه بودی كرده كارچی تو. بدونم رو نیستم باخبر ازشون كه چیزایی خواممی -
 ! بكشنت؟

 ! كنم تعریف شبهزارویک برات تلفن پای از بشینم نداری كه انتظار -
 :گفتم بود مشهود صدایم در كه ایخنده با
 تا بزنم زنگ خودم هرشب دممی قول. تمومه كنی تعریف قصهیه شبی شه،می اینم -

 .نداره اشكال بكشه طول كه هم هرساعتی
 :شد جدی بارهیک صدایش لحن

 .بگم تو به محرمانه مسائل این از چیزی تونمنمی من -
 نداری؟ اعتماد بهم چرا؟ -
 :داد جواب مكث بدون و جدیت همان با
 پدرت، و من بین تهش معلوم كجا از. ساالرخانی یدونهیهیكی دختر باشه هرچی... نه -

 ! احساسی نه باشه منطقی انتخابت
 در كه دانستممی را این هرچند! پدرم یا بود خودش منطقی انتخاب از منظورش نفهمیدم

 ! منطقی چه و احساسی چه بود، «او» خودِ انتخابم هردومورد
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 كردممی ثابت كه نیاید میان به احساس پای بود بهتر. كردم سكوت و ندادم را جوابش پس
 مقصر همیشه كه پدرم مقابل در مخصوصاً ست،هیچ داشتم كه عشقی مقابل در دنیا یهمه

 .دانستممی او خودِ را، وجانمروح مرگ
 :گفت كه كشید طول سكوتم قدرچه دانمنمی

 ! برد؟ خوابت نگفتم قصه هنوز -
 خب ولی. بدهد را دردآورش هایجواب جبران كه بزنم حرفی هم من خواستمی دلم

 ! داشتم را او جایگاه من نه و داشت من شبیه احساسی او نه متأسفانه
 :گفتم عمیقی آه با پس

 داروسازی شركت یک كمكت، با خواستممی. مونهنمی هم حرفی نیست اعتمادی وقتی -
 یچنددقیقه ولی نندازه؛ خطر به رو مردم جون تا كنم پاک غیراستاندارد مواد از رو بزرگ
 قضاوت شونخانواده با رو هاآدم كه بگیرم كمک شخصی از بهتره پس. گرفتم جوابمو پیش
 .نكنه

 كه كنم كاری خواهممی شكل،این به و امكرده قهر لوس هایبچه مثل كهاین از فهمیدم
 این وضوحبه صدایش كهدرحالی باالخره و. گرفته اشخنده بخواهد، معذرت و بكشد را نازم

 :گفت دادمی نشان را
 وسط و كنیمی پیدام میرم هرجا كه تویی این دنبالت، نیومدم كه من... كن پیدا باشه، -

 پسِ از خودم خوام،نمی ازت هم كمكی ندارم، تو با كاری من! شهمی پیدا اتسروكله زندگیم
 .برمیام مشكالتم تمام
 است ممكن و امبچه هنوز كه كند ثابت خواستمی. گذاردمی سرمسربه دارد دانستممی

 .بدهم فنا باد به را زحماتش یهمه و كنم ایبچگانه كار هرلحظه
 :گفتم بود لحنم در كه حرصی با
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 به روزیه باالخره. كنممی خودمو كار جااین از منم بكن خودتو كار جااون از تو پس اوكی، -
 طناب وسطای احتماالً. رو طناب سراین منم گرفتی طنابو سراون تو چون رسیم،می هم

 ! نیاری حساب به دشمن گروه جزو منو موقعاون امیدوارم. بگیریم قرار هم مقابل
 :گفت خندانی صدای با كه كنم قطع خواستم

 دیر ندارم كشطناب كه من بندازی، راه كشیطناب یمسابقه خوادنمی... حاال خبخیلی -
 طرفاین بیای بهتره. بمونی منتظر كلی شیمی مجبور وقتاون وسط، خط به رسممی
 ! خوبه؟. برسیم تهش به ترسریع تا كمكی یار عنوانبه

 :گفتم و كردم صدابی هم، بر هایمـب*لـ فشردن با را امزده ذوق لبخندم
 .دارم سوال پس خبخیلی -
 .بگیر فاكتور خانوادگی جریانات از! لطفاً باشه كاری مسائل درمورد فقط بپرس، باشه -
 چون بدونم باید رو چیزا یبقیه ولی پرسم؛نمی پدرته به مربوط مسائل منظورت اگه اوكی، -

 .كرد جداشون ازهم شهنمی و قاطیه باهم خانواده و كار ماها، درمورد
 بپرسی سوالی كن سعی پس. بیشتر نه دممی جواب رو سوالتیه شبی فقط. بپرس باشه، -

 .بگیری رو جوابات بیشتر كه
 چه باید دانستمنمی تنبل شاگردان مثل و كرده گم را وپایمدست وشروطش،شرط این با

 .كنم پیدا را ترینشمهم ذهنم، سواالت میان از كردم سعی و بستم را چشمانم! بپرسم سوالی
 :گفتم ای،چنددقیقه تأملی بعداز باالخره

 بشم، وارد ذاشتینمی كه ایممنوعه یمنطقه همون یعنی سمندر داروسازی شركت -
 ! كارهایی؟ جورچه آره، اگه! شه؟می انجام توش غیرقانونی كارهای

 :داد جواب طوالنی مكثی ازپس چون داشت، فكر به احتیاج جوابش برای انگار هم او
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 ـدر، مخـ و روانگردان قرصای ساخت مثل كارهایی. شهمی انجام كارا یهمه جاهمون آره -
 كه داروسازی دكترای از استفاده و داروها، از بعضی ساخت تو غیراستاندارد مواد از استفاده

 ...غیره و شده باطل مجوزشون و ندارن كار یاجازه
 به را سرم خواستمی دلم. شد منقبض شوک و ناراحتی فشار از بدنم كل هیچ، كه چشمانم

 فقط هم آن! كردم؟می حمایت غیرانسانی محصول همهاین از داشتم من یعنی! بكوبم دیوار
 رادین یعنی! داشتم؟ فرقی چه بقیه با پس! كنم؟ محكم شركت در را خودم پای كهاین برای
 ! كرد؟می پخش ایران در را ایغیرقانونی كاالهای چنین داشت چندسالاین

 سنگ یاندازه سرم شنیدم،می دوری یفاصله از انگار گفت،می الو الو دوباره كه را صدایش
 منتظر. كردم خداحافظی و چرخاندم خشكم دهان در را زبانم سختیبه. بود سنگین بزرگی
 و جان با راحت قدراین طورچه هااین. كردم پرت تخت یگوشه را گوشی و نشدم او جواب
 قلب حتی یا وجدان نام به چیزی اصالً! نبود هم خیالشان عین و كردندمی بازی مردم روان

 آمده پیش سالهفت احساسات همان دقیقاً! بودند؟ چوب و سنگ جنس از همه یا داشتند؟
 .تكشانتک از تنفر یعنی سراغم، بود

 مختلف یهزارنقشه و چرخیدم اتاقم در گردهاشب مثل... بخوابم نتوانستم اصالً كه را شب
 باید كسی چه از. دهم انجام تنهاییبه توانمنمی را كدامهیچ كه دانستممی خودم. كشیدم
 بر كاری توانستنمی ترس از كسی وقتی! بود؟ آلوده دستشان ههم وقتی گرفتممی كمک
 ! دهد انجام شانعلیه
 جااین را كارش من تا دارد اثبات برای مدرک قدرچه و رفته پیش كجا تا امیر دانستممی باید

 .دهم ادامه
 گفتن الو صدای با. گرفتم شماره و برداشتم را موبایلم كنم نگاه ساعت به كهاین بدون

 ! كردم قطع فوری و آمدم خود به لحظه یک ایغریبه شخص
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 باید گرفتم، شماره دوباره سمج هایتلفنیمزاحم عین! كنممی دارم كارچه دانستمنمی اصالً
 پررویی با من ولی داد؛ جواب غریبه مرد همان هم باراین. كردممی صحبت امیر خود با

 :گفت باشَک چون خورد، جا انگار. دارم كار امیر با كه گفتم و كردم واحوالپرسیسالم
 .خانوم نداریم امیر جااین ما! امیر؟ -

 اصالح را حرفم خواهی،معذرت كلی با پس. بودم كرده خرابكاری كهاین مثل من، بر وای
 مبحث وارد چون. بود شده مشكوک واقعاً آقاآن كهاین مثل ولی گفتم؛ را رامی نام و كردم
 :شد كردنجیمسین

 چیه؟ اسمتون گیرین؟می تماس كجا از هستین؟ كی شما -
 باز او ولی شود رنگكم اشبدبینی این تا بدهم را سواالتش تمام جواب آرامش با كردم سعی

 :گفت آخر در
 .بگیره تماس باهاتون گممی بشناسه رو شما ایشون اگه باشه -
 خیلی كارم! بهشون بدین رو موبایل یشماره این شهمی. ندارن رو من یشماره آخه ولی -

 .مهمه
 .كنممی یادداشت بگید باشه -

 خواب االن مطمئناً. ماندممی تماسش منتظر باید. كردم قطع و گفتم را مشخصاتم و شماره
 .بود

. افتاد موبایلم یصفحه روی ایران موبایل از ایشماره باالخره كه بود نه نزدیک ساعت
 .آوردم گیر را موبایلش یشماره باالخره كه شدم خوشحال

 :گفتم بدهم، او به زدن حرف یاجازه كهاین از قبل و دادم جواب رینگ، دومین با
 .گرفتم تماس صبح موقعاون كه نبود ساعت به حواسم اصالً... ببخشید خیلی خیلی -
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 احتماالً پس ندارن، صحبتی شما با گفتن ایشون. هستم شرافت بهرام من محترم، خانوم -
 .نباشید منتظرش بگم زدم زنگ فقط من! گرفتین اشتباه
 است شده چه! بزنه؟ من با نداره حرفی گفته كه چهیعنی! شد وصل بهم ولت12۰ شوک
 ! زدمی حرف بلبل مثل داشت كه دیروز مگر؟

 بر بخواهم شاید كرده فكر یعنی! شود؟ شنود موبایلم است ممكن یعنی. كردم نگاه موبایلم به
 قدراین چرا او! بود بسته نقش ذهنم در هزارسوال و دانستمنمی چیزهیچ كنم؟ كاری اشعلیه

 بود؟ بدبین من به
 آقای از. گرفتم را دفترش یشماره اتاقم گوشی با باراین و شود ده ساعت تا كردم صبر

 وصل باالخره قلنبه هایحرف كلی با هم او و كند وصل اتاقش به كردم درخواست كمالی
 .كرد

 ! بفرمایید. خانوم سالم -
 نه؟... داری مشكل موبایل با كالً كنم فكر ندادی؟ جواب صبح چرا شده؟ چی. سالم -
 ! زنی؟می حرف داری اتاقت گوشی با االن -
 ! فهمیدم منظورتو زود چه دیدی... آره -

 .شنیدم را آرامش گفتن آفرین و كردم حس را لبخندش هم باز
 :پرسیدم بود دلم در هنوز كه اینگرانی با ولی نشست هم من لب بر لبخند تحسینش این از
 ! داره؟ شنود موبایلم نظرتبه -
 موبایلت با من از غیر به. تماسی در ایران با تو كه فهمیدن بقیه االن حتماً و... داره كه بله -
 ! زدی؟ زنگ كیا به
 ! داد رو تو آدرس و شماره و زد زنگ بهم زهرا فقط -
 ! ت؟دخترخاله همون! كیه؟ زهرا -
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 :گفتم زدهبهت حالت همان با! شد چهارتا چشمانم
 ! شناسی؟می رو اون كجا از تو -
 .ماست كاری اسرار جز دیگه این! حاال -
 .كنی كمک من به باید تو بیشتر كهاین مثل. كنم كمک تو به خواستممی بگو منو! آها -
 ! نگفتم؟! ندارم الزم رو تو كمک گفتم كه من -

 مثالً كه االن حتی! بود ترعاقل و باالتر من از حالهمه در و همیشه او كه بود گرفته حرصم
 ! تحصیلكرده و بودم مدیر خودم برای

 :گفتم مغمومی و گرفته لحن با
 .بكنم برات كاری تونستممی خواستمی دلم -
 هایارتباط این با و نكنی مسائل این درگیر خودتو كه اینه كمكت بهترین. لطفت از مرسی -

 .كمكه بزرگترین همین. نشی كارام خوردن همبه باعث گاهوبیگاه
 زنگ دفترت به خواستم چیزی اگه دممی قول بعد به این از. داشتم دیگه سوال چندتا فقط -

 خوبه؟. بزنم
 .دارم كار كه بپرس سواالتو زودتر حاال... خوبه آره -
 من! كنی؟ جمع مدرک تونستی شونعلیه قدرچه و رفتی پیش كجا تا تو بدونم خواممی -

 .نشه كاری دوباره تا بدونم باید
 :گفت خشنی و عصبی لحن با چون دربیاورم را حرصش توانستم باالخره انگار

! خوای؟می مدرک من از تو وقتاون بدی، انجام كاری خوادنمی گممی بهت دارم من -
 كامالً یمحوطه یه بكشی سرک بری خوایمی تو كه جاییاون سمندر خانوم ببین

. شهنمی صادر جااون كاركنان از غیر ایزنده موجود هیچ برای ورود یاجازه و ستقرنطینه
 .نكنی احمقانه كار و كنی گوش حرفم به ذره یه قبلنا مثل كن سعی پس
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 ذوقم باعث بیشتر كند، امعصبانی و بگیرد را حالم كهاین جایبه تندش لحن و بلند صدای
 .كندمی استفاده آن از مهم لحظات در كه دارد احساساتی هم او كه دادمی نشان چون شد؛

 :گفتم مهربانی لبخند با
 یبچه. بشم شركت یه مدیر قراره و سالمه22 االن بنده. بلدم كارمو من رئیس، آقای -

 مداركی تونستی اگه فقط. كنممی حلش من نباش چیزااین نگران شما! كه نیستم ساله1۰
 .كن ایمیل برام رو داری كه
 پس شهمی شنود موبایلت وقتی! مدیر؟ خانوم سركار ندارین ایدیگه امر. چشم باشه -

! مشكوكن بهت قدراین چی برای اتخانواده دونمنمی من! شهمی چک هم اتدیگه چیزای
 ! كردی؟ چیكارشون

 خیلی! حرص پراز ایخنده البته شد، بلند امخنده صدای كردنش، بازخواست نوع این از باراین
 خصوصیات همان كردمی فكر و شناختنمی را جدید مهتای این هنوز كه بود جالب
 ! دارم را امسالگیپانزده

 آن از دیگر و امشده عوض قدرچه كه دادممی نشان او به و بودم نزدیكش خواستمی دلم
 ! نیست خبری خیالبی و متكبر دختر

 :گفتم باطعنه شد، تمام كه خندیدنم
 درمورد كمیه داری وفامیالمفک از كه دردنخوریبه اطالعات همهاین جای به كاش -

 كنیمی تصور و موندی پیش سالهفت همون توی كالً كنم فكر! كردیمی تحقیق خودم
 ! نشده عوض هیچی

 :دادم ادامه ایگرفته صدای با پیچید دلم در بارهیک كه غمی با و
 خاطربه مرد، یه فهمیدم كه موقعیهمون از رئیس، جناب شدم بزرگ وقتهخیلی من -

 از. كنه رها مسلخ تو تنهایی رو پسرش و كنه قربانی رو اشخواهرزاده شده حاضر ساالرخان
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 چشمام ویجل و آوردن تیكهتیكه و سوخته رو همیشگیم همراه تنها یجنازه كه موقعیهمون
 ! ساال؟این از دونیمی چی تو. شدم بزرگ من موقعهمون از. كردن خاكش

 :گفت كه شنیدم را تمسخرآمیز لحن همان هم باز و صدادار پوزخند هم باز
 .دیدین و شنیدین حد همین در فقط ساالاین از شماها كه بهتر همون -

 .بس و بود او با حق دنیا آخر تا... بود او با حق. نداشتم گفتن برای حرفی دیگر
 حتماً بگوید را داستان كل خواستمی اگر آوردم، كم اشجملهیک مقابل در. بودم آورده كم

 نشان حرفش همین ولی دانستم؛نمی چیزهیچ ماجرایش از كهآن با. شدمی سرازیر اشكم
 ! چشیده و كشیده را زیادی رنج و درد دادمی

 :گفتم آرامی به و كشیدم دل ته از آهی
 تا پس. رسممی هدفم به نكنی، چه بكنی كمكم تو چه. بكنم كاری یه خواممی من -

 .كنممی شروع صفر از خودم نفرستادی، اگه. مونممی مداركت منتظر روزسه
 عضوی مرا او هنوز چون شاید! بود چه از امدلخوری دانمنمی. كردم قطع خداحافظی بدون و
 خاطربه شاید یا! گرفتمی جبهه مقابلم در جهتبی و دیدمی سمندر یخانواده از

 قدرت شودمی كه هرطور داشتم دوست و بود گرفته او از دلم هرحال،به! بود اشاعتمادیبی
 .كنم ثابت بقیه به را خود

*** 
 خوبی اطالعات بودند، شده اخراج شركت از هردلیلی به كه كسانی طریق از توانستم دوروزه

 را گفتنشان «نه» زبان پول، كلی با و كردم پیدا را هركدامشان هزارمشكل با. آورم دست به
 .بستم
 حبس حكم تا هابعضی كه بودندشان ترسانده یا بودند كرده پر را جیبشان قدرچه داندمی خدا
 ! زدندنمی حرف و شدندمی راضی هم ابد
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 در و زنندنمی حرف دادگاهی هیچ در شاهد عنوانبه كه كردند قبول شرطاین به همگی
 .شد خواهند منكر را االنشان هایحرف تمام پلیس، مقابل
 غیراستاندارد مواد از بود گفته امیر! كجاست از مخدرشان مواد منبع كه بفهمم توانستم فقط

 كه دكترهایی سپس و آوردممی گیر را شركت یاولیه مواد منبع باید پس. كنندمی استفاده
 .كردندمی تولید گردانروان هایقرص وجدان، و مجوز بدون
 توانستمی كه كسی تنها. كردممی پیدا را دارو بخش یمحرمانه پرسنل تمام لیست باید

 ! بود شده اعتمادغیرقابل برایم هم او كه بود سمیرا كند كمكم
 او با تماسی مدت این طی! رفتنمی پیش از كاریهیچ امیر كمک بدون هم باز كهاین مثل

 .نداشت من با ارتباط برقراری برای رغبتی هیچ هم او بود معلوم كه طوراین و نداشتم
 نكند كه بودم، مشكوک وسایلم و اتاق یهمه به دارد، شنود موبایلم بودم فهمیده وقتی از

 تمام و كردم زیرورو را اتاق! دارند زیرنظر مرا و باشند گذاشته دیگر چیزهای و دوربین جاهمه
 از. بودم امان در نظراین از و نبود چیزی چنین خوشبختانه ولی گشتم؛ را كشوها و كمدها
 طورچه دانمنمی. كردمی كمكم خیلی نداشت شنودی هیچ منزل تلفن كهاین خاطربه طرفی

 با و كنم رها را موبایلم كردنمی گمان كسهیچ شاید! بود مانده امان در شنود از تلفن این
 بود عمارت تلفن چون هم شاید یا! بزنم زنگ طرفآن و طرفاین به دستی تلفن
 ! بگیرد قرار نظارت تحت خواستندنمی

 دفتر به مرا شده هرطور كردم وادار را كمالی آقای دوباره و گرفتم را امیر كار محل یشماره
 .كند وصل محترمش مدیر

 .بفرمایید خانوم، سالم -
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 نیست كسی جااین. نبود مُثمرثمر زیاد ولی بیارم؛ گیر چیزایی یه تونستم من ببین سالم، -
 رو دیگه راه یه بهتره. ترسممی خودمم یسایه از زدی تو كه هم حرفایی با كنه، كمكم

 ! چیه؟ تو نظر. كنم امتحان
 خوشحال بخندانمش هایمحرف با بودم توانسته كهاین از و شنیدم را بلندش یخنده صدای

 :گفتم خندیدممی هم من اشبامزه یخنده از كهدرحالی. شدم
 خندی؟می جوریاین چرا چیه؟ -
 :گفت لب زیر آرامی به و كند كنترل را اشخنده توانست چندسرفه با
 ! تو كارای دست از -
 :داد ادامه بلندتری صدای با من به رو و
 كنی؟ حلش دیگه راه از بخوای نشد راه یه كه كنیمی حل پازل داری مگه محترم، خانوم -

 ! شهنمی پیداست كه طوراین ولی! بدم همكاری پیشنهاد بهت خواستممی بگو منو
 :گفتم باذوق

 .دممی قول. بدم انجام بگی هركاری دممی قول جوری؟چه یعنی همكاری؟ -
 هم این و. خودت مدیریت با باراین البته كنیم؛ باز جااین دوباره رو شركتتون خواممی -
 بفرستنت شعبه رئیس عنوانبه و كنن اعتماد بهت كنی كاری بتونی كه توئه یعهدهبه

 .ببریم پیش رو كارا تونیممی همدیگه همكاری با بعد. جااین
! كنی؟می كارچی رو اینا و آزمایشات همه اون پس! كنیم؟ باز دوباره كه چی یعنی -

 صادر رو شدوباره بازگشایی مجوز و ببندی مجازات بدون رو پرونده خوایمی جوریچه
 كنی؟

 ورجوعرفع و بودی كارا پیگیر تو كنن فكر همه كن كاری فقط نباش چیزااین نگران تو -
 .كنممی درست رو كارا یبقیه من. بوده خودت با چیهمه كردن
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 نبودم پیشش خوشبختانه خوب ولی كردم؛می ـغـلش*بـ و پریدممی حتما بودم جاآن اگر
 به نسبت جالبی واكنش او مطمئناً چون كردم،می ضایع را خودم فقط كاراین با وگرنه

 .دادنمی نشان بچگانه عملاین
*** 
 هایتماس با كه نمایشی. دادم قرار نمایش معرض در را خود بودم داده كه قولی طبق

 و واقعی مثالً هاییصحبت با شده انتخاب پیش از هاییشماره گرفتن و ایران به متعددم
 به جذابی شكل دادند،می انجام مرا كارهای داشتند اصطالح به كه غیرحقیقی افراد انتصاب

 شنودهای با دادممی اجازه و بردمنمی پیش را كارم جمع حضور در چون. گرفت خود
 .كنند دنبال را كارهایم شانمخفیانه

 پیاده من برای كه هاییكلک و حقه دقیقاً ستمتوان كه همین. بود شده ترانگیزهیجان خیلی
 برای خوبی عاقبت و آخر كاراین دانستممی. كردمی خوشحالم بزنم خودشان به بودند، كرده
 جان و جسم با كه كارهایی تاوان و شدمی پیدا باید كسی باالخره ولی ندارد كداممانهیچ
 .شدمی شامل را امخانواده اعضای تاوان، این اگر حتی. گرفتمی را كردندمی مردم
 كه مسیری به و داد فریب هم را ساالرخان حتی كه رفت پیش تمیز و خوب قدرآن كارها

 .كشاند خواستیممی
 یبرگه باخوشحالی و رفتم پدر نزد پنهانی، مثالً هایدوندگی هفتهیک بعداز وقتی
 و بوسید را صورتم بارچندین شادی فرط از گذاشتم، مقابلش را نظارت اداره یشدهفكس
 .كندمی افتخار من به كه گفت تمام باشوق

 تمام جواب در كه امیر نگاه از هم و امخانواده و پدر چشمِ از هم بودم، شده موفق من
 .«آفرین» گفت فقط خوشحالیم

*** 
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 .بود شده فراموشم مسائل یبقیه كه بودم خوشحال رفتنم ایران خاطربه قدرآن
 بود قرار. دادم دانشگاه تحویل رفتنم از قبل و رساندم اتمام به را امنامهپایان مشكل هزار با

 هم و بگیرم را مدركم هم كه آمدممی باید. برگردم بعد ماهسه التحصیلیفارغ جشن برای
 االن. شوم معرفی سهامداران و مدیره هیئت به رسمی طوربه ایران یشعبه مدیر عنوانبه

 شركت مدیرعاملی سِمَت داشت را ساالرخان تأیید مهر فقط كه دست در ایبرگه با فقط
 .داشتم را سمندر

 بد گمونم به»: گفتمی و خندیدمی پدر. بودم كرده جمع پرتوخرت و وسیله چمدانسه
 «!باشه حواست بریا، خواینمی همیشه برای شدی، متوجه

 شده؛ آن به راضی شركت كارهای پیشبرد خاطربه فقط و است ناراحت رفتنم از دانستممی
 او به امفرزندی بزرگِ حس دیگر. بود شده رنگبی هاآن یهمه به نسبت احساسم من ولی
 خوبی غیراز كه پدری بسپارم، جزا و قانون دست به را پدرم شدم حاضر كه بود ضعیف قدرآن
 .بود نداده انجام كاری من حق در محبت و

 برای فنی مدیر حضور چون بروم؛ بحری دكتر با بود قرار. داشتیم پرواز شش ساعت
 او افتاد روال روی چیزهمه و شد راهروبه كه جاآن سپس. بود الزامی شعبه بازگشایی

 ! ونگارنقشپر «سمندرِ» یک عظمت به كارهایی و ماندممی من و گشتبرمی
 كه بحری دكتر برای ایشبهه جای هیچ كه بود شده ریزیبرنامه خوب قدرآن چیزهمه

 یكنندههماهنگ و كارگردان واقع در بگویم باید. نگذاشت باقی هم بود كارهاین خودش
 هم قدرچه كه كردم،می اجرا را كارههمه شخصیک نقش داشتم فقط من و بود امیر اصلی
 ! بدهی را پُزش فقط تو و بكشد دیگری شخص را زحمات داشت ذوق

 این در. كنیم وجورجمع را قبل هایخرابكاری توانستیم تا كشید طول روزبیست به نزدیک
 چون شد؛ انجام هماهنگی با هم این البته. كردیم استخدام هم را جدید كارمندان حتی مدت
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 كه بود كرده انتخاب را هابهترین طوری بودند، امیر هایفرستاده همگی استخدامی كاركنان
 .كردیممی تأییدشان فقط ما
 صالحیت تأیید برای كه ایجلسه در فقط. ندیدم را امیر هم باریک حتی روزبیست این در

 شخص مثل و كنم اشنظاره میز سویآن از توانستم دقیقهچند برای شد، برگزار شركت
 .دادم تكان سر برایش فقط ایغریبه

 در همه سروتهش كه كارهایی با ماندم من و برد را تشریفش دكتربحری آقای باالخره
 برایم موموبه را جزئیات تمام دكتر جناب و است قرار چه از اوضاع دانستممی. بود امیر دستان
 .بودم خبربی پرده پشت مسائل از هم هنوز ولی بود؛ شكافته

 اطمینان من از كه مدتی تا شركت هایتلفن هم و موبایل هم كه دانستممی هم را این
 كارتسیم و موبایل مخفیانه امیر خواست به پس هستند، كنترل تحت شود، حاصل قطعی

 دانمنمی. محرمانه كارهای انجام و باشد او هایتماس برای فقط كه خریدم ایجداگانه
 از همه را شركت كارمندان داد اجازه طورچه بود بدبین من به نسبت قدراین كه خانایرج
. یافتمنمی كارش برای دلیلی خب ولی بودم؛ مشكوک موضوعاین به من! كنیم انتخاب ایران
 و ترافیک در زیاد تا داشت قرار شركت نزدیک خیابانی در بودند گرفته برایم كه هم ایخانه

 نبودم مطمئن كارهایشان به چون هم باز البته. نرود بطالت به وقتم تهران شلوغ هایخیابان
 در مبادا تا كردند چیدمان را آن خودم نظر با كارگرانی و خریدم خودم را خانه وسایل تمام

 ! شود گذاشته كار جاسوسی وسایل كنارش، و گوشه
 یک بعداز كه شدمی راحت داشت چیزهمه بابت از خیالم من و بود دقیق و عالی چیزهمه
 همان در كه گرفته درنظر برایم شخصی محافظ و راننده گفت و گرفت تماس پدرم هفته

 .كندمی زندگی من از ترپایین دوطبقه ساختمان،
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 فقط ولی خندیدم؛می ذوق از او نظر از شاید! خندیدم خبراین شنیدن از قدرچه رودنمی یادم
 آمدممی كنار هم این با هرحالبه. بود بیچارگی و ناچاری سر از امخنده كه دانستمی خدا

 یلحظهبهلحظه خواستمی و بود پدر یگماشته ام،شخصی یراننده و محافظ اگر حتی
 آرامش همان با گفتم را مسئله این كه هم امیر به. كند گزارش برایش را كارهایم

 :گفت اشهمیشگی
 .بودم چیزی همچین یه منتظر -
 قدیر اسمش. رفتم شركت به بود آرامی و زیربهسر بسیار مرد كه جدیدم یراننده با صبح از

 رسیدنمی نظربه البته! كاراین در ایحرفه و آذری ترک یک. زدمی ساله۴۵ تقریبا و بود
 .برد پی درونشان به شودنمی هاآدم رفتار و چهره از هم باز خب ولی باشد آزاردهنده و خبیث

 به هنوز شود، فرستاده طرفآن از بود قرار كه داروهایی اولین و بود شده پیچیده كارها روزآن
 با شركت دفتر در همگی و گذشتمی مقرر موعد از ساعتسه دقیقاً! بودند نرسیده ایران

 و نشسته شركت راهروی صندلی روی هم آقاقدیر حتی. رفتیممی رژه نگرانی و استرس
 .چرخاندمی دست در تندتند را وغریبشعجیب و كوچک تسبیح

 .ماندیممی ایشان فرمایش منتظر باید ما و بگیرد تماس خانایرج بود قرار
 صبرم دیگر. خانایرج از نه بود بار از نه خبریهیچ هم باز و شد صبح یازده به نزدیک ساعت

 هرچه باید. افتادم راه به اتاقم بالكن سمتبه و برداشتم را موبایلم سرعت با و شد تمام
 .خواستممی نظر امیر از ترسریع

 :داد جواب بوق، دومین با
 .بفرمایید بله -
 .نیست خبری هم خانایرج از. نگرانم نیومده، بارمون یمحموله امیر -
 .پیگیرم من. رسهمی نیست، نگرانی جای دوماً. سالم علیک اوالً -
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 :گفتم تركی زبان به آرامی صدای و گرم لبخندی با و فرستادم بیرون آسودگی به را نفسم
 .هستی كه شكر رو خدا -

 پیدا كه خوبی حال با. پذیرفته را آن و شنیده را حرفم یعنی این. بود خوبی ینشانه سكوتش
 :گفتم بارهیک قبلی یبرنامه و فكر بدون بودم، كرده

 ببینمت؟ امشب شهمی -
 مناسبت؟ چه به -

 جلو قدراین نباید دختر یک عنوانبه من و بود شده عوض جایمان كهاین از گرفت، امخنده
 .بگذارم پیش پا من بودم مجبور شدنمی بلند بخاری او از وقتی خب ولی. رفتممی
 .كاریمون موفقیت اولین مناسبت به -
 من، جان خیرنه! بندازی راه ونوشعیش ونیمهنصفه یمحموله یه خاطربه خوایمی البد -

 رو ما زحمتبی پس. هستم نظام این و دولت مأمورین از یكی منم تاجازه با و ایرانه، جااین
 و پدرم امثال با درگیری یحوصله اصالً كه نكن مسخره و الكی خالفای جوراین قاطی

 .ندارم رو ایشون از كتبی ینامهتوبیخ گرفتنِ
 با برسد، كسی گوش به و بگذرد دیوارها و در از خواستمنمی كه صدایی با خندیدم، دوباره
 :گفتم خوشی حس و لبخند

 دونستی؟می. دادی بهم سوالیه مقابل حاال تا كه بود جوابی ترینطوالنی این -
 :گفت پررویی با ولی نشنیدم؛ را صدایش چون نه یا خندید هم او دانمنمی

 سرِ برای و ساعتیک فقط اونم بدم، وقت بهت فرداشب تونممی ولی دارم؛ مهمون امشب -
 .شب

 پی بفرستم رو راننده جناب و بریزم برنامه االن از باید. بهتره فرداشب تازه. اوكی باشه، -
 .نخودسیاه
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 نشان را این متعجبش صدای چون بود؛ بـرده باال باتعجب را ابرویش یلنگه یک مطمئنم
 :دادمی
 ! منه یخونه تو مهمونی كردممی فكر من! ت؟خونه كنیمی دعوت رو من داری تو یعنی -
 ازش دونممی چون و كنینمی زندگی پدرتون جوار در جنابعالی محترم، آقای خیرنه -

 .ببینمت دستبه «نامهتوبیخ» فرداپس و بیفتی دردسر به خوامنمی بری،می حساب
 .بستم شوق روی از را چشمانم هم باز من و خندید گوشم در باراین
 قطع شدم متوجه بوقبوق صدای با ولی بودم؛ هپروت در دقیقه حتی یا چندثانیه دانمنمی
 به و رفتمی داشت مغزم احتماالً. امایستاده بالكن در لب به لبخند طورهمان من و كرده

 این پذیرفتن دانستممی! كردممی هركاری محابابی طوراین كه شدمی نزدیک دیوانگی
 زندگی عشق این با من فهمیدنمی كه كسی ولی نیست؛ راحت كسهیچ برای احساس

 این از بدبختی. بازگشته و رفته امـیـنـه*سـ به او یاد با هایمنفس یلحظهلحظه و امكرده
 ! خودش؟ حتی نفهمد را احساست عظمت كسهیچ كه شودمی هم باالتر
*** 
 اعالم امنیتی مسائل هم تأخیر علت و رسید باالخره محموله بود، گفته امیر كه طورهمان

 موفقیت اولین نشانگر انبار در دارو همهآن وجود هرحالبه ولی چه؛یعنی نفهمیدم كه من! شد
 .كردمی شاد مرا این و بود نم

 كه كند جمع را حواسش هم او و كنم، استراحت كامالً خواهممی عصر امروز گفتم راننده به
 .نشود مزاحمم كسی
 قدرچه هر دانستممی قشنگ بودم گذرانده هاكلفتـردن*گـ همین با را عمرم یهمه چون
 كردیمی مطمئن را هاآن باید مواقع طوراین. آیندمی جلوتر دهی هل عقب به را هاآن بیشتر
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 خودش این. است مسئول او بزند بهم را آرامشاین كسی اگر و هستی آرامش دنبال به كه
 .بیفتد تو طرف از نیست قرار پنهانی اتفاق هیچ كه شدمی خیالشان راحتی باعث
 هم قدیر مستر به. دادم سفارش پیتزا و كردم مرتب كامالً را خانه و پوشیدم شیكی لباس
 .كرد موافقت هم او. گیرممی تحویل خودم و پیتزاست پیک زد زنگ كسی اگر كه گفتم

 دم دست به كیف و زدم را دربازكن یدكمه عجله با. زدند زنگ كه بود شش نزدیک ساعت
 را شام میز امیر، آمدن از قبل تا بگیرم تحویل را پیتزا زودتر بودم منتظر. ایستادم آپارتمان در

 پیتزا، هایجعبه دیدن محضبه من و بود رسیدنش نشانگر آسانسور دینگ صدای. كنم آماده
 وارد و زد پس را دستم كه بگیرم را هاجعبه خواستم دیگر دست با و گرفتم طرفشبه را پول
 .شد خانه
 با و برداشت سر از را قرمزش كاله كه دهم نشان واكنش خواستم و ترسیدم لحظه یک

 :گفت جدیت
 ! كنی؟می محافظت خودت از جوریهمین همیشه -
 :گفتم و دادم بیرون را نفسم دیدنش، با
 ! كنم؟ پیاده كجكشتی فنّ روت داشتی انتظار. بود غیرمنتظره خیلی تحمله -

 بدون و كفش با و كرد آویزان در كنار جارختی به را كاله و جنباند تأسف روی از سری
 ! تو رفت تعارف
 مثالً تا رفتم دنبالش و كردم مرتب آینه در را خود. داشت عقلی مشكل بشراین كه واقعاً

 را بیرون پنجره، جلوی خودش و بود گذاشته آشپزخانه اوپن روی را هاجعبه. كنم مهمانداری
 .كردمی تماشا
 تیشرتش چون داشت؛ پیتزایی آرم كالهش فقط انگار. بود پوشیده شیكی اسپورت لباس
. كرده ریزیبرنامه را هااین یهمه قبل از كنم فكر. بود ونگارنقشبی و ساده ولی قرمز
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 به خودش و گرفته هم را كالهش داده، را پولش. بیاید پیتزایی پیک تا ایستاده در دم قدرآن
 را او زنگ اول هم قدیر آقا نشدنِ مشكوک برای مطمئناً و. است فشرده را زنگ پیتزایی اسم
 ! خودش برای بود زرنگی بچه. زده

 :گفت كه كردممی نگاهش داشتم دست در جعبه هنوز
 .كنهمی درد سرم كه بیار هم زعفرونی چایی یه آشپزخونه، تو بذار برو! زده خشكت چرا -

 زعفرانی چای خودش شود،می وارد خودش. دیدم كه بودم ندیده پرروییاین به مهمان واال
 ! آمرانه و خشونت با هم را همه تازه دهد،می سفارش

 نوازیمهمان رسوم حفظ و ادب رعایت پس میزبان، هم من و بود مهمان او خب ولی
 .بود اموظیفه

 مقابلش را رنگمخوش زعفرانی چای خوشرویی، با ایشان فرمایش به بنا دقایقی ازپس
 :گفتم و گذاشتم

 .جان نوش -
 به بود، مطلبی خواندن مشغول سخت دست در ایروزنامه و نشسته مبل روی كه هم او

 .كرد تشكر آرامی
 دانمنمی. بود شده تنگ برایش دلم. زدم زل اشچهره به و نشستم مبلی روی مقابلش
 هم آن واقعی امیر دیدن. كردمی خراب را حالم بدجور ولی دوماهه، یا بود سالههفت دلتنگی

 صدای! بود باور غیرقابل و عجیب قدرچه مانست،می كابوس به كه عذابی تحمل بعداز
 سرش كاش ای. دادممی بیرون آه با فقط را بازدمم و شنیدممی وجود تمام با را قلبم حسرت

 نگاهم سنگینی شاید یا هایمآه صدای انگار ولی كنم؛ نگاهش سیر بگذارد و نیاورد باال را
 :گفت و دوخت نگاهم به روزنامه باالی از را چشمانش چون داد؛ آزارش
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 دوش روی رو زبونت یوظیفه پس زدن، حرف نه كردنه نگاه فقط چشم كار نظرمبه -
 .نذار چشمت

 یهمه. بزنم كه نداشتم حرفی. انداختم زیر به را نگاهم و گرفتم گاز را لبم صراحتش این از
 انگار كه چشمانی. كردمی كار چشمانم فقط او مقابل و بودم زده امخیالی امیر به را هاحرف
 خالی او دیدن با من. بوییدن و شنیدن حتی داد،می انجام را بدنم اعضای تمام یوظیفه االن
 .بود حس هرچه از شدممی

 چرخاند صورتم در دوریک را نگاهش. گذاشت ایگوشه و بست را روزنامه دید، كه را سكوتم
 :گفت و
 .توئه با گوشم من بزن، حرف... خب -

 :بگویم توانستم فقط و چرخید دهانم در سختیبه خشكم زبان
 چرا؟ -

 :كرد تكرار را حرفم لب زیر و كشید آهی
 ! چرا -
 فكر سخت سوالی به دارد كه كسی مثل كردمی رها و گرفتمی دندان با را هایشـب*لـ

 .كندمی
 :گفت طوالنی مكثی ازپس سرانجام و
 بشنوی؟ خوایمی رو كدومش... باشه داشته جواب دونوع تونهمی «چرا» این -
 هردوش -

 :گفت تأمل بدون
 .تو خاطربه ست،كلمهیک هردوش جواب -
 :گفتم بود صدایم در كه تعجبی با
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 داره؟ من به ربطی چه اتفاقاتاین! من؟ خاطربه -
 .پرسمب سوال منه نوبت االن خب. بود مختلف یدوزاویه از جوابم كه گفتم -
 ! نگرفتم رو جوابم من ولی -
 :گفت ـنـسـی*بدجـ حالت با
 .پرسهمی سوالیه فقط هرنوبت تو هركس ولی باشه؛ -
 .گرفت ایبچگانه شكل امچهره و افتادم «حقیقت یا شجاعت» بازی یاد به
 بگم بخوام من شاید! بپرسیم سوال بعد حقیقت یا شجاعت كنیم انتخاب باید اول ولی -

 ! شجاعت
 :گفت عجیبی لبخند با و برد باال هم با باراین را ابروهایش

 برات قدراین واقعیت گفتن كردمنمی فكر! كنی؟ انتخاب رو شجاعت خوایمی واقعاً یعنی -
 ! باشه سخت

 «باشی شجاعی آدم قدراین كردمنمی فكر» بگوید خواستمی كهاین و گفتارش طرز از
 به و كنم پنهانش كه نشد خب ولی نبیند؛ را امخنده تا انداختم زیر را سرم. گرفت امخنده
 :گفتم لبخند همان با و آرامی

 .بپرس باشه -
 كردی؟ انتخاب منو پدرت، و من بین چرا -

 :آوردم باال را نگاهم
 برسی؟ كجا به و بشنوی چی خوایمی -
 .نده جواب سوال با رو سوالم -
 .كردم انتخاب رو خوب طرفِ فقط من -

 «!واقعا؟» بگوید خواستمی احتماالً شد، متعجب نگاهش و رفت باال ابروهایش دوباره
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 :گفت دیگری چیز زبانش ولی
 ! گذاشتی پا زیر رو احساست و گرفتی تصمیم منطقی یعنی -

 :گفتم و دادم تكان كمی «تقریباً اِی» عالمت به را سرم
 .منه نوبت حاال -
 بوده؟ من خاطربه چیزهمه گفتی چرا -

 :گفت و شد جابهجا كمی مبل روی
 جواببی االن تا رو پدرت كارهای تمام اگه كل در ولی طوالنیه؛ كمی سوال این جواب -

. كنم نابود رو زندگیت پدرت، به زدن ضربه با خواستمنمی. بوده تو خاطربه فقط گذاشتم
 ترمهم و. تویی داستاناین آدم ترینـناه گـبی دونممی و ایوابسته پدرت به قدرچه دونممی
 رو آسیب بیشترین كثیف، دنیایاین جهنم توی همیشه كه دارم یقین رو این همه از

 .بیننمی آدما ترینمعصوم
 مطمئنی؟ من به قدراین كجا از -

 واقعا سكوتش این هاوقتبعضی. نداد را جوابم ولی. گرفت مهربانی رنگ و خندید نگاهش
 .شدمی آزاردهنده

 :گفتم خودم دوباره
 كنی؟ كارچی بابا با خوایمی االن -
 .بكن باهاشون داشتی دوست هركاری. تو دست سپارمشمی -
 خوای؟نمی انتقامی هیچ تو یعنی -

 و كشید درد از نفسی نشست، سیاهش چشمان در ناگهان كه نفرتی با و شد جمع صورتش
 :غرید لب زیر
 .بگیره منو انتقام تونهنمی هیچی -
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 :گفت خاست،برمی سختیبه جایش از كهدرحالی و
 .ازشون بگیری منم انتقام كه خودت یعهدهبه ذارممی -

 :گفتم و گرفتم را جلویش برود، خواهدمی كهاین گمان به و شدم بلند دنبالش به هم من
 .نخوردیم پیتزا هنوز كجا؟ -

 :گفت و فشرد هم روی را چشمانش
 .شد خسته پام برم، راه ذرهیه خواممی -

 :بودم ترسیده اشپریده رنگ از چون گرفت، نگرانی رنگ مطمئناً نگاهم
 بخوری؟ هوا خرده یه تراس تو بری خوایمی -

 بالكن طرفبه را رویش عجیبی ضعف با و آهستگی به داد، تكان مثبت ینشانه به را سرش
 .رفت سوآن به و چرخاند
 و كرده مخلوط شكر كمی با بودم كرده درست خودم كه را مخلوطی یآبمیوه برایش باعجله

 را لیوان و ایستادم كنارش. كردمی نگاه را خیابان داشت و زده تكیه هانرده به. بردم تراس به
 و گرفت را لیوان سپس كرد، نگاهم عجیب حالتی با ایلحظه. گرفتم صورتش مقابل

 .كشید سر نفسیک
 تكیه هانرده به بدجور چون بودم؛ شده نگرانش واقعاً! شد خراب طوراین حالش چرا دانمنمی
 ! بایستد پا سر توانستنمی هاآن وجود بدون انگار كه طوری بود، زده

 :گفتم
 ! بخوریم؟ جاهمین بیارم رو پیتزا خوایمی -

 كمک با و حرف بدون. دید را تراس طرفآن حصیری صندلی و میز و كرد دنبال را نگاهم
 سالن از داشتم، جاداری و بزرگ تراس كه شكر را خدا. افتاد راه طرفآن به هانرده همان

 .بود بالكن تكهیک خوابم اتاق تا پذیرایی
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 گذاشتم باز كامل را بالكن در هردو نكند ماناذیت گرما كهآن برای بود خردادماه اوایل چون
 .كنیم استفاده كولرها خنک باد از تا
 كردم، تزئین را دورش مخلفات، و زیتون و فلفل كلی با و چیدم ظرفی در را پیتزاها عجله با
 .چیدم مقابلش میز روی و
 :گفت ضعفی پراز صدای با
 بیاری؟ برام آب لیوان یه شهمی -

 دهان در داشت دست در كه قرصی. دادم دستش به و آوردم برایش آبی لیوان باعجله
 با و بود ریخته همبه اعصابم چیست دردش دانستمنمی كهاین از. داد پایین آب با و انداخت

 و گذاشتم مقابلش بشقاب در را پیتزا پس نبود، پرسیدن جای اصالً وضعیت و حالاین
 .برگردد بدنش به جان بلكه بخورد تا دادم دستش به هم را كاردوچنگال

 :گفت و كرد حالیبی یخنده مضطربم یقیافه به
 .نیست چیزیم من نترس شدی؟ شكلیاین چرا تو -

 كه را چنگالش او ولی بخورم؛ بتوانم هم من تا بگذارد دهان در را اشلقمه بودم منتظر
 :گفت و گرفت من طرفبه بود سرش بر پیتزا ایلقمه

 .ریمی هوش از االن كه بخور تو بیا -
 با هم او اشتهای تا گذاشتم دهان به و گرفتم دستش از را چنگال بزنم، لبخند كردم سعی

 .كرد خوردن به شروع و برداشت دیگری چنگال جانشبی یخنده همان با. شود باز دیدنم
 توانستمنمی االن ولی بودم؛ متنفر كند نگاهم غذا خوردن موقع كسی كهاین از خودم

 حرفی و بود معذب من هاینگاه این از هم او مطمئناً. بردارم ناآرامش یچهره از را چشمانم
 .زدنمی
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 هایخنده دانستیممی خوب خودمان كهدرحالی زدیممی لبخند یكی آن خاطربه داشتیم هردو
 .نیست واقعی كداممانهیچ

 .آورد بند ار غذایش سروته آبمیوه لیوان یک با و كشید غذا از دست من از زودتر او
 :گفت شوم بلند میز پای از هم من خواستم تا
 ! كشممی دراز كاناپه رو هال تو رممی من. بخور تو -

 .ماندم جاهمان باشد، راحت او كهآن برای و دادم تكان باشه عالمت به را سرم
 ؛بود زود خیلی هنوز پرسیدنش برای كه آوردمی پیش هزارسوال برایم اوضاعش و حال این

 و بود وقتش نه االن كه كردممی شروع پیش سالهفت ناخوشایند اتفاقات از بایستمی چون
 .جایش نه

 .شدم هال وارد آرامی به و كردم جمع را ظروف دقیقهده ازپس
. داشتم حسی چه دانمنمی اصالً. بود بسته هم را چشمانش و كشیده دراز مبل روی جاهمان

 و آوردم ایملحفه برایش. انداختمی آشوب به را دلم و شده مخلوط باهم بد و خوب دوحس
 كمی آباژورها نور با فقط خانه تا كردم خاموش هم را هاچراغ. كشیدم را رویش آرامی به

 قدرچه. شدم خیره درهمش یچهره به و نشستم مقابلش مبل روی نیز خودم. باشد روشن
 كاش! بود دردآور روزهای همان از یادگاری مطمئناً. بود عمیق اشپیشانی كنار زخم
 كسی گذاشتمنمی و بودم االن وسالسن به موقعآن كاش كنم، كاری برایش توانستممی
 طورهمان. نوشت نو از و برگرداند را گذشته شودنمی كه حیف! بیاورد سرش بر را بالها این
 باهراس در زنگ صدای با كه بود، بـرده خوابم كِی و طورچه دانمنمی كردممی نگاهش كه
 خوردن با! ندیدم را كسی كردم، نگاه را اطرافم هرچه! نبود جایش در امیر. پریدم جا از

 را آیفون تصویر شدن روشن یدكمه و دویدم سریع آمدم، خود به تازه انگار زنگ، دومین
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 توانستمی كسی چه پس. نبود آشنا. كردم نگاه بود در پشت كه شخصی به دقت با و زدم
 :گفتممی لب زیر و كردممی رصد را غریبه جوان یچهره عمیق طورهمان داشتم! باشد؟

 .زده رو زنگ اشتباهی شاید داره؟ كارچی یعنی كیه؟ دیگه این -
 :گفت سرم پشت از كه صدایی با بارهیک كه
 ! در؟ پشت كیه جا؟اون بـرده خوابت چرا -
 سر از دست كشید،می خیسش صورت به را بزرگی كاغذیدستمال كه دیدنش با! پریدم جا از

 كارچه خواستممی دانمنمی دقیقاً. رفتم طرفشبه خوشحالی با و برداشتم تصویر و آیفون
 :گفت باخنده و كشید عقب را خود سریع چون دانست او انگار ولی كنم؛

 ! بود؟ تآبمیوه تو چیزی خوبه؟ حالت تو؟ چته -
 گمان خود با كنم فكر! او به برسد چه گرفت امخنده عجیبم رفتار و كار این از هم خودم

 ! رفتم طرفشبه گداربی قدراین كه امكرده ـسـت*مـ كردمی
 بود، مقابلم در او سالم و محكم حضور خاطربه احتماالً و نبود ارادی مطمئنم كه لبخندی با

 .بیاورم زعفرانی چای برایش تا بنشیند كه گفتم
 خانهاین در هم او كه بود خوب چه. نشست خودش مبل همان روی و رفت لبخندی با هم او

 .اندازمنمی دور وقتهیچ را مبلاین كه مطمئنم. داشت مخصوص جای خود برای
 آباژورها نور و بود شده تاریک هوا. زدم را هاچراغ كلیدِ و گذاشتم مقابلش را چای لیوان

 و رفتم آشپزخانه به بعد. نبود خوب من برای اصالً این كه كردمی رمانتیک را فضا زیادی
 آرامش با و برگشتم دست در فنجان هم بعد. كردم درست خودم برای ترک یقهوه یک

 .نشستم مقابلش
. گرفت گاز را هایشـب*لـ و خورد را اشخنده دیدنم با كه بودم شده شكلی چه دانمنمی
 :گفتم
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 ! حاال؟ تا ندیدی پریده خواب از تازه دختر چیه؟ -
 از بعد هیبت از خودم كهاین از گمانم به. خندیدند هم با هایشچشم و هاـب*لـ باراین

 :گفت چون گرفت اشخنده داشتم خبر امبیداری
 .بزنی اتاقت به سر یه بهتره -

 خیلی امقیافه شوندمی ریخته همبه وقتی دانستممی. رفت موهایم طرفبه دستم ناخوداگاه
 و باشدت دوباره و درآوردم را مویم كِش. بودم زده حدس درست. آیدمی نظربه مسخره
 بود، دیده مرا جورههمه او. نبود مجدد میكاپ و اتاق به نیازی. بستمشان باال به رو محكم
 .نداشتم پسركُشانه و دخترانه هایـشـوه*عـ و ادا به نیازی

 :گفت دیدم،می اشچهره در امروز فقط كه ایدوستانه لبخند همان با
 در؟ دم بود كی فهمیدی باالخره -

 تصویری یدكمه دوباره و پریدم جا از سرعتبه! بوده در پشت كسی كه افتاد یادم تازه
! بود زده را زنگ اشتباهی شاید یا رفته و شده پشیمان حتماً! نبود كسی دیگر. زدم را آیفون

 ! باشد توانستنمی این از غیر
 :گفت كه بیاورم شیرینی و میوه برای ظرف تا رفتممی آشپزخانه طرفبه داشتم

 .رممی دارم دیگه من نكش زحمت -
 :گفتم هول با جاهمان از
 ! شبه سر كه االن! كجا؟ -
 .برم هم زود كه اومدم زود مونم،می سرشب تا كه گفتم منم خب -

 :گفتم و نشستم رفتم دست در چاقو و بشقاب
 بتونیم كی نیست معلوم دیگه. دارم صحبتهم به احتیاج تنهام جااین من نداره، امكان -

 ! ببینیم رو همدیگه
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 :گفت و خندید
 كه همون بود؟ چی اسمش! زنی؟می حرف باهام همكالسیت دوست اون مثل چرا -

 ! شونخونه رفتیمی
 :خندیدم تمثیلشاین به قاهقاه و كنم كنترل نتوانستم را امخنده

 پردیس -
 ! باهمید؟ هم هنوز. همون آره -
 .حوضم و موندم من. آلمان رفت تحصیل ادامه برای اون. نیستیم دیگه نه -
 ! آره؟! شده خوب اتـطه*بـ*را سمیرا با بعدش شنیدم ولی موندی؟ تنها یعنی -
 اتفاقاتآن و خانواده از حرفی خواستمنمی من هرچه. شد جمع هم با صورتم و هاـب*لـ

 ! نبود بردار دست او بزنم شوم
 :گفتم هوابی كنم، عوض را بحث كهاین برای

 .ببینم رو بابات خوادمی دلم -
 :گفت و گرفت اشخنده كه بود ناشیانه بحث تغییراین قدرآن
 شی؟ دوست بابام با خوایمی سمیرا جای به االن یعنی -
 ! نه كه چرا باشه خوبی یتیكه ایرانیا قول به اگه آره، -

 :گفت و برد باال بود صورتش بر كه ایخنده با را ابروهایش
 .ببر رو پدر ببین، رو پسر -

 همان با! بود خودپسند بشر این قدرچه. بگیرم را دلم ته از یخنده جلوی نتوانستم دیگر
 :گفتم لرزاندمی را صدایم كه ایخنده

 ! برد و گذاشت سر رو باید رو پدر حتماً باشه، این كه پسر. صدالبته كه اون -



 

 

180 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 همیشه كاش. خندیدیممی دغدغهبی طوراین چیزهمه از فارغ هردو كه بود خوب قدرچه
 فاكتور زندگی بد چیزهای یهمه از كاش. باشد خنده و شوخی با توانستمی هایمانحرف

 ! بشود كاش ای! شدمی كاش ای. دادیمنمی راهشان ذهنمان به و گرفتیممی
 پارازیت صدایی دیلینگ دیلینگ كه خوردیممی میوه داشتیم خوب حال و حس همان با

 بزنگاه، سر و مزاحمند هاموبایل این كه امگفته همیشه من! خوشمان اوقات میان انداخت
 ! كنندمی قطع را آدم زندگی مهم هایلحظه

 :داد جواب تأمل كمی از بعد و كرد خارج جیبش از را موبایلش
 .بفرمایید بله -
- ... 
 .زنممی زنگ بهت خودم بعداً كنم، صحبت تونمنمی مهمونم جایی االن. دونمنمی -
- ... 

 و شد مانع دست یاشاره با ولی بكند؛ را صحبتش راحت تا بروم آشپزخانه به خواستممی
 .بشین گفت

 و زدم خیالیبی به را خود ولی كیست خط سویآن طرف كه بودم شده كنجكاو كهآن با
 .كنم سرگرم آن هایكانال با را خودم تا فشردم را تلوزیون كنترل یدكمه

 .دیگه وقت یه برای باشه بیام، تونمنمی امشب نه -
 از عمداً گمانم به. نشست آمیزششیطنت نگاه در و برگشت طرفشبه ناخودآگاه چشمانم

 ! ببیند مرا العملعكس تا كردمی استفاده خاص هایجمله
 .خداحافظ. بینمتمی فردا باشه، -

. كرد خاموشش و كشید دستم از را كنترل كه شدم تلوزیون مشغول دوباره حرفیهیچ بدون
 :گفت كنم، اعتراض خواستم تا
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 ! برم من ببینی تلوزیون خوایمی اگه -
 :گفتم و كردم نگاهش باحرص. شد بسته اختیاربی زبانم

 خواستمی دلت هركاری! بودی طوریهمین همیشه! ـنـسـی؟*بدجـ خیلی دونستیمی -
 دلم شدتبه وقتابعضی یعنی! رفتیمی و ذاشتیمی ـمـاری*خـ تو آدمو هم بعد كردی،می
 .بزنمت خواستمی

 :گفت و كرد ایبدجنسانه لبی زیر یخنده
 .بری كنی ولشون و حنا تو بذاری رو آدما دست وقتابعضی داره كیف خیلی -
 ! داره كیف قدرچه فهمیدیمی وگرنه نیاورده سرت رو بال این كسی حاال تا مطمئنم... آره -
 شباهتی هیچ االن موقعیت ولی كنی؛می اشاره ماجراهایی چه به داری دونممی دقیقاً من -
 .اشتباهه كامال قیاسِت پس نداره موارد اون به
 من برای كه كنیمی كاری عمداً تو موارد یهمه در كه اینه هم شباهتش و! چرا -

 ! بدش نوع از چه خوبش، نوع از چه بیاد، پیش سوءتفاهم
 .آورددرمی را حرصم همین و بود هایمحرف تأیید یدهندهنشان اشخنده
 :گفت

 ! شی؟می سوءتفاهمات این دچار همیشه چرا شناسیمی منو كه تو خب -
 االن البته! شهمی باورم واقعاً هردفعه كه طوری دیمی انجام رو كارت جدی خیلی آخه -

 .خورمنمی حرص هاموقعاون مثل و نیست مهم زیاد برام دیگه
 .شد بلند جایش از بدهد را جوابم كهاین بدون و خندید هم باز

 :گفتم
 ! ری؟می داری -
 .درمیارن حرف برات بعداً هاهمسایه. شد دوازده ساعت دیگه آره -
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 .بگن خوانمی هرچی بذار. نیست برام كیهیچ حرف -
 .كنه فكر بد موردت در كسی نذار. باشه مهم باید ولی -
 داره دوست هرفكری هركی بذار. نكنن قضاوت درموردم كنم مجبور رو آدما تونمنمی من -

 .راحته خیالمون كه هستیم وجدانم و خودم مهم بكنه،
 :گفت و داد تكان سری لبخند با
 .نوازیتمهمون از ممنون و دعوتت از مرسی. بكن داری دوست هركاری باشه، -
 باید حتماً مناسب موقعیت توی كه داشتم سوال كلی بگم اینم البته. كنممی خواهش -

 .بدی رو جوابم
 بود كشیده پایین دماغش روی تا كه پیتزایی كاله همان با و داد تكان تأیید عالمت به سری

 .رفت آسانسور طرف به
 .خارج دیدم از و شد آسانسور وارد تا كردم تماشایش و ایستادم قدرآن

*** 
 باقی خودم برای اضافه وقت اصالً كهطوریبه بودم؛ شركت كارهای درگیر فقط شب تا صبح
 ایران بودم نگفته هنوز هم كسهیچ به! باشم داشته تفریحی بخواهم حداقل تا ماندنمی

 ارتباط اممادری یخانواده با فهمیدمی پدر اگر چون برسد؛ حداقل به وآمدهایمرفت كه هستم
 و نشستممی ایگوشه كسبی و تنها شدمی كه شب. بود برگردانده مرا اول روز همان دارم،
 به نامطمئنم، و پاشیده ازهم یخانواده به. كسهمه و چیزهمه به. كردممی فكر فقط

 غیراز همه به دانستم،نمی آن از چیزهیچ كه جدیدی زندگی و خودش به امیر، یخانواده
 ! شد خواهد چه آخروعاقبتم دادممی انجام داشتم كه كارهاییاین با نبود معلوم كه خودم

 بود، شده امیر به متعلق دیگر كه مبلی بر مچاله و فرورفته خود در همیشه مثل هم شب آن
 ! شنیدم را آپارتمانم در صدای كه نوشیدممی قهوه آرامآرام داشتم و بودم نشسته
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 كسی برای را پایین درب كه من! باشد؟ توانستمی كسیچه یعنی! شدم بلند جا از هول با
 ! بودم نكرده باز

 تا ام،شنیده اشتباه كردم فكر! چه یعنی! نبود كسی. انداختم نگاهی در چشمیِ از و رفتم
 زنجیریِ قفل عجله با. ترمحكم باراین زدند، در دوباره بنشینم جایم در و برگردم خواستم

 به نبود، مقابلم كسی. كردم باز را در دادمی اجازه زنجیر كه ایاندازه به و انداختم را در كنار
 :گفتم آرامی

 ! جاست؟اون كی -
 ! رفت پایین هاپله از سرعتبه كه شنیدم را پایی صدای بعد و افتاد پایم جلوی پاكت یک

 به و برداشتم پس باشد درونش خطرناكی چیز رسیدنمی نظربه! بود؟ چه دیگر این خدا یا
 .برگشتم داخل
 «سمندر» بود شده تایپ پشتش فقط كه بود سفیدی پاكت

 با بود تایپی ینامهیک. كشیدم بیرون را بود داخلش كه كاغذی و كردم باز سریع را آن در
 :مضمون این

 .سالم با»
 مكان و ساعت طریقاین از همیشه مثل هم باز و هستیم شما با همكاری یادامه منتظر

. داریمبرمی منزلتان درب از 3ساعت فردا را جوابتان. كنیممی ارسال برایتان را تحویل
 .یابد ادامه تعامل این و باشید بوده راضی قبل هایهمكاری از امیدواریم

 «ض.ن تشكر، با
 هااین! رسیدمی ترسناكی جاهای به داشت ماجرا این رفته رفته داد؟می معنایی چه دیگر این
 قاچاق، اجناس برای مگر باشند، داشته ما شركت با توانستندمی ایمحرمانه همكاری چه
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 به هركاری از قبل باعجله. ترساند بدجور مرا بود كه كدامهر ـدر، مخـ یا غیرمجاز داروی
 :گفتم صدایش شنیدن محضبه و زدم زنگ امیر

 .زودتر هرچی.. بیا امیر -
 خاصی حس هیچبی او ولی شد؛می نگران حداقل یا كردمی هول باید مطمئناً بیانم طرزاین با

 :گفت
 .فردا برای بذار هست هرچیزی. دارم كار االن -
 :گفتم باحرص و شدم عصبی اش،خونسردی همهاین از
 .شرافت جناب گرفتمنمی تماس نبود مهم اگه -

 حالت تغییر افتاد؛ راه و شد بلند بود نشسته كه جایی از انگار و داد بیرون محكم را نفسش
 ! دادمی نشان را این كه صدایش

 كن دعا پس. دارم هم تریمهم مشكالت و مسائل شما، كار غیراز من سمندر، خانوم ببین -
 خودت هم اومدنم داخل برای. جاماون دیگه ساعتنیم تا میام، دارم. باشه حیاتی خیلی كارت

 .بكن فكری یه
 و مبل روی كردم پرت را موبایل باخشم كرده، قطع فهمیدم و شنیدم كه را بوق بوق صدای
 چه با حتی و گذشت چنددقیقه دانمنمی. شدم ولو زمین بر كذایی پاكت همان با خودم

 .دادمی رسیدنش از نشان آپارتمانم زنگ ولی بپیچاند؛ را قدیر بود توانسته ترفندی
 و بود تنش شیكی و رسمی وشلواركت. شود وارد تا رفتم عقب و كردم باز عجله با را در

 ! آمده مهمی جای از دادمی نشان
 به شروع و كشید تندی به را آن چون شد؛ موضوع متوجه انگار دید دستم در كه را پاكت

 بارهسه و دوباره چون نشد، جریان متوجه اول بار كهاین مثل. كرد محتوایش خواندن
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 با. رفت فرو درهم بیشتر ابروهایش هربار و لغزید پایین تا باال از كاغذ روی هایشچشم
 :گفتم شدمی بیشتر هرلحظه وجودم در كه استرسی

 ! خب -
 گره ابروهای وجود با ولی نشست؛ امترسیده نگاه در و آمد باال نامه روی از هایشچشم
 با مرا كه نبود حیاتی هم قدرهاآن بگوید خواستمی انگار. نكرد تغییریهیچ اشچهره كرده،

 ! كشاندی جااین به عجلهاین
 :گفتم لرزانی صدای با دوباره خونسردش ژست به اهمیتبی
 خوان؟می چی هستن؟ كی اینا -

 همهاین از بزنم جیغ خواستمی دلم. نشست خودش مبل همان روی و رفت حرفبی
 شاید بلكه ایستادم، مقابلش و رفتم باعصبانیت! انگاردمی هیچ به مرا كه ایآزاردهنده سكوت

 ! دارد سر در چه كه بدهد توضیح هم من برای دیدنم با
 :گفت متفكری حالت با و گذاشت دستش كنار میز روی را نامه

 دوباره خوانمی برگشتین كه شنیدن االن و داشتن همكاری شركتتون با قبالً انگار -
 .كنن كار باهاتون

 :گفتم نگرانی با و نشستم مقابلش مبل روی
 ـدر؟ مخـ مواد ای؟زمینه چه در خب، -
 :گفت مستبدی حالت با و شد زوم صورتم روی چشمانش تندی، به
 فهمیدی؟ بزنی، حرف ـدر مخـ مواد از نداری اجازه دیگه -
 حتماً! رهنمی پیش بااحتیاط همهاین كسی كه دارو یمعامله برای مطمئناً چی؟ پس خب -
 ! غیرمجازه موضوع یه

 :گفت و كرد ولو قیدیبی با مبل روی را خودش
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 ! میفته داره اتفاقی چه ببینم كنم فكر من تا بیار آب لیوان یه برو فعالً -
 .برگشتم لیوان یک با و برداشتم یخچال از را آب پارچ و رفتم عجله با
 ! بخوری؟ قرص خوایمی بازم -

 هم باز و گرفت دستم از را آب از پر لیوان و داد كوچكی تكان نه عالمت به را سرش
 ! كشید سر نفسیک
 :گفتم اضطراب با دوباره بودم ایستاده سرش باالی عزرائیل مثل طورهمان كه من
 !؟«ض.ن» آقای این! شناسی؟می رو اینا تو -

 :گفت و برگرداند من به را خالی لیوان
 .كنممی حلش خودم. نترس هم قدراین جااون بشین برو نه، -
 ! امتحانیه یمسئله مگه! كنی؟می حلش رو چی -

 خیره نافذش و سیاه چشمان همان با و زد آرامی لبخند چون گرفته، حرصم دستش از فهمید
 راهی چه از دانستمی خوب چه و. شوم آرام شاید تا مضطرب، و دستپاچه منِ به. من به شد

 كه آشنایش چشمان روی به نگاهم. شناختمی مرا خوب چه و كند استفاده كردنم آرام برای
 قرمزی چراغ مثل درست. كردمی كم اشترسیده و تند حركات از ناخوداگاه قلبم شدمی ثابت

 ! شویمی متوقف و نشیندمی ترمز روی پایت دیدنش با ارادهبی كه
 :گفت تأمل با و گرفت چشمم از را نگاهش كه گذشت قدرچه دانمنمی

 قدراین غیرمجاز داروهای برای چون باشه؛ روانگردان قرصای به مربوط احتماالً -
 ! نیست الزم كاریمخفی

 ...گفتم رو همین منم خب -
 ! ـدر مخـ مواد گفتی تو -
 ! ره؟نمی ره،می كار به ـدر مخـ مواد هم قرصا جوراین توی! دیگه همونه خب -
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 خواهدنمی دانستممی. نداد ادامه را بحث و داد خفیفی تكان من كردن دک برای را سرش
 هایرفتار از سر كه من! داشت دیگری هدف شاید یا و! شوم حساسی مسائل چنین وارد من

 .آوردمدرنمی غریبشوعجیب
 میز روی مقابلش و كرده آماده چای و میوه برایش هم من بود فكر در او كه ساعتینیم

 .نریزم همبه را ذهنش موردمبی هایسوال با حداقل تا چیدم
 بودند كارهچه دانمنمی كه چندنفر با و برداشت را موبایلش باالخره طوالنی سكوت آن ازپس

 به دارو و قرص دالالن بین در كه فهمیدممی اشطرفهیک هایحرف از. گرفت تماس
 بعداز چون بود نتیجهبی هم آخرش انگار كه گرددمی «ض.ن» حروف با شخصی دنبال

 .برخاست جا از خودش و انداخت مبل یگوشه را موبایل تماس، چهارمین
 ..بخورم هوا خورده یه بالكن تو رممی من -

 باید دانمنمی. كردم سرگرم نامعلوم ینامه با را خودم و دادم تكان تأیید عالمت به سری
 از قبل احتماالً. كردم واكاوی را نامه بیشتری موشكافی با ولی گشتم؛می چیزی چه دنبال

 پیدا برای البته كه كند كمكم توانستمی او مطمئناً و اندكردهمی همكاری رادین با من
 باید كه حالهربه بكنم، را كار همین بود بهتر آری. گرفتممی كمک پدر از باید كردنش

 داغ خبرهای با خودم امشب همین كه بهتر چه پس گرفت؛می قرار جریان در هم ساالرخان
 .بگویم محرمانه ینامه این از برایش و بروم سراغش به اول دست و

 بوق دومین با ولی بود دیروقت كهآن با. گرفتم را اششماره و برداشتم را خانه سیمیبی تلفن
 :داد جواب

 .دخترم بله -
 ! خوبین؟... بابا سالم -

 :گفت كه صدایش مهربانی و كردم حس را اشدلتنگی سر از یخنده
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 تنهایی؟ بهت گذرهنمی سخت طوری؟چه تو. عزیزم خوبم -
 و بشن بزرگ آدما زمانی یه باید باالخره دیگه خب ولی سخته؛ خیلی كه تنهایی... بابا چرا -

 ! نه؟ مگه مستقل،
 بودی پیشم همیشه كه من برای دوریت كه بدون رو این ولی... توئه با حق دخترم بله -

 .ترهسخت خیلی
 طورچه! خورد همبه حالم امكاریمخفی و خودم از لحظهیک. گرفت غم رنگ لبخندم

 ادای طوراین و كنم فرو ـمرش*كـ در پشت از را بزرگی این به خنجری توانستممی
 ! دربیاورم؟ هم را لوس و بابایی دخترهای

 :گفتم دارم، اطالع چیزهمه از دهد نشان كه مصنوعی آرامشی با و كشیدم دلم درد از آهی
. ماست با همكاری یادامه طالب «ض.ن» مستر این كهاین مثل. دارم براتون خبر یه بابا -
 با مشورتی یه اول كه بهتره كنممی فكر من! صالحه؟ به باهاشون كار یادامه نظرتونبه

 ! اعتمادن قابل اینا قدرچه ببینم بكنم رادین
 :گفت شده، شوكه كمی بود معلوم كه صدایی با
 دیدی؟ هم رو خودش گرفتن؟ تماس باهات كِی -

 .خوردمی هدف به مستقیم و كردممی رها تاریكی در كه تیرهایی این با خودم به آفرین
 فردا تا. باهامون بدن ادامه رو همكاریشون خوانمی كه دادن پیغام نامه طریق از بابا، نه -

 مشورتی یه هم بعد بخوام، نظر شما از اول گفتم منم. بدیم جواب كه دادن وقت سه ساعت
 .بكنم رادین با
 هم دفعهاون شاید كه دارم شک اصالً من. نیست اعتماد قابل اصالً ضیایی آقای این ببین، -
 .باشیم خورده ضربه آدم همین طریق از
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 یه هم طریق اون از من بدین، بهم رو رادین یشماره بكشین زحمت یه شما اگه بابا، خب -
 .زنیمنمی آب به كه گداربی دم،می رو جوابشون بعد اش،درباره كنممی تحقیقی

 :گفت كردم،می سح هم دور راه همین از را اشمهربانی كه لبخندی با و كشید آرامی نفس
 یادداشت گممی رو شماره باشه. عزیزم كنممی افتخار بهت. خودمی عاقل و باهوش دختر -

 ...كن
 در هنوز دادمی نشان كه رادین یشماره به تعجب با و كردم خداحافظی شماره، نوشتن از بعد

 به چرا! درنیامده؟ صدایش و بوده جاهمین مدت همهاین یعنی! شدم خیره دارد اقامت ایران
 ! پاید؟می مرا دارد هم او و باخبرست من یمخفیانه كارهای از نكند! نگفت چیزی من

 ایستاده مقابلم كه او به شوک با و خوردم تكانی دستم از كاغذ یبارهیک شدن كشیدن با
 .گرفتم پس خودش یشیوه همان به را كاغذ و رفت درهم ناخوداگاه هایماخم. زدم زل بود
 حلش جورییه خودم من بری، تونیمی نرسید جایی به مغزت اگه! اینو من به بدش -

 .كنممی
 راه اتاقم سمتبه خاصی ژست با و گذراندم نظر از را متعجبش چشمان و رفته باال ابروهای

 نوع چه لبش روی و شده شكلی چه اشقیافه دقیقاً االن بزنم حدس توانستممی. افتادم
 .شدم اتاق وارد كنم نگاهش كهاین بدون و نیاوردم خودم روی به ولی ست؛لبخندی

 و شد باز بارهیک اتاق درِ كه رفتممی داشت قرار رویش تاپملپ كه میزی سمتبه داشتم
 شوکِ جای ولی بود سخت كهآن با. شد ظاهر آن چارچوب در جانببهحق ایقیافه با امیر

 :گفتم و كردم عوض عمیق اخمی با را امچهره در ظاهرشده
 یه اتاق به ورود طرز چه این! زدیمی در هرجایی به شدن وارد برای و بودی ترمؤدب قبلنا -

 ! خانومه
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 كنار كه من به بدهد اهمیتی هایمحرف به كهاین بدون و كشید درهم را هایشاخم هم او
 .شد نزدیک بودم ایستاده میز
 مخفیش داری كه چیه كاغذ این. بكنی كاری سرخود من یاجازهبی ندارم دوست -

 ! كنی؟می
 :گفتم و گرفتم پشتم را كاغذ

 .كنممی حلش خودم رو این كه گفتم هیچی، -
 بود كرده ریز برنجی یدانه یاندازه به را سیاهش درشت چشمان كه ایمشكوكانه حالت با

 دلم ولی چیست؛ قصدش دانستمنمی! شد نزدیكم باطمأنینه و آرام خیلی و كرد نگاهم
 توانستمی و بود دولت مأمور یک دیگر او هرحالبه بشود، باخبر رادین جای از خواستنمی

 بگوید؛ خواهدمی هرچه هركس. بگیرد را بچه آن محكومیت و بازداشت حكم راحت خیلی
 پیچیده و عظیم یپرونده این گناهانبی ازیكی من مثل هم رادین دانستممی كه من ولی

 ! باشد كرده زیادی خطاهای اگر حتی است،
 قدرآن را تعجب بود، فاصله بدنم با شدنش مماس تا وجبیک فقط كه شد نزدیک قدرآن

 نگاهش رفته باال سری با همچنان. امشده شوكه فهمید كه دادم نشان صورتم در واضح
 تا آورد پایین را سرش همیشه مثل! نداشت هم رفتن عقب قدرت حتی پاهایم و كردممی

 لبانم و دادم قورت سروصدا با را دهانم آب ناخودآگاه. ببیند بهتر را حركتمبی چشمان بتواند
 به وغریبشعجیب نگاه حركتم این با. بگیرد تریآرام ریتم هایمنفس تا شد باز هم از كمی
 ! نشست دهانم روی
 رفت راه انگار نفسم! كردمی منقلبم داشت طوراین كه بود خوب زیادی شاید یا و بود بد حالم

 تلخش عطر پراز هوای همهآن توانمی طورچه نبودم بلد شاید! بود كرده گم را برگشتش و



 

 

191 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 نفس مگر! ماند زنده و نكشید نفس قدرآن شودمی دانستمنمی اصالً حتی! كشید نفس را
 .زدمی درمیانیكی داشت ضربانم انگار! باشد؟ سخت قدرآن توانستمی هم كشیدن

 طول ثانیهچند دانمنمی و! تربسته و بسته چشمانم من و شد، ترنزدیک و نزدیک صورتش
 .شنیدم گوشم كنار از را صدایش سرانجام كه كشید

 .نكن بازی من با كوچولو خانوم -
 صدای شنیدن با حتی كه بودم حسبی قدرآن! شد كشیده دستم از مقاومتی هیچبی كاغذ و

 ! بگشایم را چشمانم نتوانستم هم اتاق در شدنِ بسته
 به باز ولی! نبود تحقیرم برای مطمئنم بود كه هرچه. داشت مفهومی چه این دانمنمی

 دیگر. بكند كاری چنین من با نداشت حق او! برخورد هم پرطپشم قلب به! برخورد احساسم
 .است باخبر خودش به احساسم از كه كردم پیدا اطمینان

*** 
 شماره دیگری طریق از یا زدم؟می زنگ پدر به دوباره باید! كردم؟می باید كارچه حاال خوب

 امیر خودِ از زور، همان با بروم حتی یا رادین؟ بابای عمورضا، طریق از مثالً كردم؟می پیدا را
 انتخاب را آخر راه باید كنم فكر عاقالنه و منطقی خواستممی اگر! بگیرم پس را شماره

 دست و شودمی كشیده ماجرا وسط هم غرور پای دیگر جاها بعضی خب ولی كردم؛می
 .بنددمی بدجور را انسان

 انتظار وجود با البته گرفتم، را ساالرخان یعنی پدرجان یشماره و برداشتم را تلفن دوباره پس
 .بود دیگر هایراه از تروزین و بهتر باز ولی! شماتت حتی یا بازجویییک

 رفته، بین از كنم اشذخیره كهآنبی شماره كه كنم قانعش توانستم دارشاخ هزاردروغ با
 را منزلش تلفن موبایل، یشماره بر عالوه چون برآمدم خوب نقشم پسِ از گمانم به هرچند

 ! فرستاد پیامک با برایم چنددقیقه بعداز هم
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 كردممی قطع باید حال بخورد، بوق سه تا ماندم منتظر و گرفتم را شماره وقت اتالف بدون
 تا دادم انجام را بود گفته پدر كه كاری. بود مخفیشان رمز كهاین مثل. گرفتممی دوباره و

 نفسی و مكث كمی با. پیچید گوشی در رادین گفتن الو صدای و شد وصل ارتباط باالخره
 :گفتم بود، عصبانیتم كنترل خاطربه كه عمیق

 دارم دوست واقعاً! حماقت؟ یا شجاعت چیه؟ ینشونه نرفتنت و ایران توی موندنت این -
 ! بدونم

 كندمی تالش دارد خیلی بود معلوم. كرد زمزمه چندبار را نامم بود صدایش در كه شوكی با
 ! باشم گرفته تماس او با كاری دالیل به فقط من شودمی طورچه كه كند قانع را خودش

 :گفتم
 ! بشنوم رو جوابت منتظرم -
 :داد جواب مضطرب و ناآرام صدای همان با
 ! جام؟این من گفت بهت كی -

 :دادم عصبی حالت با را جوابش پس! نه كه است معلوم نه، بود؟ مهم واقعاً
 مرز از نقطه دورترین توی االن نیست قرار مگه! دنبالتن؟ جاهمه كه دونینمی تو مگه -

 بودی؟ نرفته مگه اصال باشی؟ ایران
 هم ریز یه زدی، زنگ وقت همهاین بعداز! بزنم حرف منم تا بده فرصت دقیقه یه... اِهِه -

 شده دیر دیگه شدم متوجه كه هم وقتی. بشم خارج كشور از نتونستم كه اوالً! زنیمی حرف
 تو جاهمین داد پیشنهاد بهم بابات. نخواستم خودم اونم شدم،می رد مرز از قاچاقی باید و بود
 .بیرون بزنم فرصت سر بعد بیفته، آسیاب از آبا تا بمونم پرت ایج یه
 ! راحتی همین به! بیرون بزنی تونیمی راحت خیال با االن یعنی وقتاون... آها -
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 خودخودبه منم كهاین یعنی دادن پس دوباره رو شركت مجوز وقتی! چی پس آره، -
 .برم كه آزادم االنم همین نه؟ مگه شده، ثابت گناهیمبی
 سوال سرییه من هم رفتن از قبل قربونت! لطفاً ترسریع بكنی داری دوست هركاری باشه -

 ! برو بعد بده جواب دارم ازت

- … 
 اطالعات یه! ست؟كارهچی! آدمیه؟ طورچه! شناسی؟می رو ضیایی آقای این تو گممی -

 .خواممی موردش در اساسی
! ترساندمی مرا داشت شدنش طوالنی این ولی نه؛ یا بود خوبی ینشانه سكوتش دانمنمی

 :گفتم كند، فكر این از بیشتر ندهم اجازه كهاین خاطربه
 ! چیه؟ تو نظر! شركت رفتن لو با ـطه*بـ*را در مشكوكه بهش گفتمی بابا -
 دخترم دخترم قدراین كه اون فهممنمی من! كردمی قضایا این وارد رو تو نباید دایی -

 ! وحشی گرگ مشت یه جلوی ندازهمی رو تو داره جوریاین االن چرا كنهمی
. شود عایدم است قرار خوبی صیدهای و امانداخته درست را امطعمه كهاین یعنی حرفش این
 :گفتم خونسردی با پس

 از بهتره پس كنم كار ندارین بهش اعتمادی كدومتونهیچ كه آدمی همچین با قراره اگه -
 این با معامله یپرونده بدونم خواممی فقط گرفتم جوابمو باشه. كنم محكم پامو جا االن
 گدار بی تونمنمی بندازم، بهش نگاهی یه باهاشون، مذاكره از قبل كه كجاست ضیایی آقای

 .بشی آفتابی تونینمی فعالً كه هم تو. بزنم آب به
 مسئول رو دیگه نفر یه بگو دایی به. بشی كالمهم عوضی مردک این با دمنمی اجازه من -

 .بكنه كار این
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 وشروطشرط من برای بخواهد كه بود كارهچه او! ریختمی همبه را اعصابم داشت دیگر
 ! بكشد بیرون دستم از بودم كردنش باز پی در وقت همهاین كه هاییقفل كلیدِ و بگذارد
 :گفتم لب زیر دادممی ژماسا آرامی به را امپیشانی ناپایدارم آرامش حفظ برای كهدرحالی

 ! كجاست؟ پرونده اون -
 :رفت باالتر صدایش تن من خالف بر او ولی

 رو خودت خوایمی اگه. معناست تمام به شارالتان یه مرتیكه، اون گممی دیوونه یدختره -
 ! بدم یاد بهت تا خوایمی. هست هم تریساده راهای كنی بدبخت

 فقط تو نباش، نگران گیرممی كمک دیگه كسای از دردسر، تو نندازم رو خودم دممی قول -
 .كجاست پرونده بگو
 طوالنی، سكوتی ازپس باالخره ولی ناچاری؛ یا بود حرص ینشانه محكمش نفس دانمنمی

 :آمد حرف به
 خودم بگیر بابام از رو كلیدش قفله، درش كه اتاقمه تو سفید كمد یه بابامه، یخونه تو -

 نكن، كاری تنهایی خودت عنوان هیچ به خدا رو تو فقط. بده بهت كه زنممی زنگ بهش
 ! باشه؟

 .اه بدتری، هم بابام از دیگه تو باشه، -
 اگه كه بابات؛ حتی شناسه،نمی رو عوضی اون من یاندازه به كسهیچ آخه آره، -

 هیچ به خواممی ازت فقط هم حاال. بدی انجام رو كاراین تو ذاشتنمی مطمئنم شناختمی
 .نكنی اعتماد بهش عنوان
 را تلفن و شد قانع باالخره گذاری،شرط و هزارتعهد با باالخره تا باشه گفتم باربیست شاید
 .كرد قطع
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 برای تا رفتم رختخواب به خرسند و خوشحال بردارم بزرگی قدم بودم توانسته كهاین از
 .كنم ذخیره مضاعف انرژی و كافی قوای داشتم پیش در سختی كارهای مسلماً كه فردایی
*** 
 ایـیـنـه*سـ با هم بعد برداشتم را پرونده و رفتم عمورضا منزل به اول شوق،وذوق با صبح

 به خبربی و قبلی وقت گرفتن بدون داده، انجام عظیمی كار كه كسی مثل پرغرور و جلوداده
 :گفت و زد لبخندی دیدنم با همیشه مثل كمالی آقای. آمدم نائل رئیس جناب دیدار

 .دارن جلسه -
 .مونممی منتظر باشه -

 قدرچه دانمنمی. شد كارش مشغول و داد كوچكی تكان مایلی هرجور عالمت به را سرش
 از ایمحجبه و چادری خانوم و شد باز اتاق در باالخره كه بیشتر، یا ساعتنیم شاید. گذشت

 كمالی آقای با كه كردممی نگاه باوقارش و متین رفتار و او به داشتم لبخند با! شد خارج آن
 سازمان، در هم او كهاین مثل. رفت و كرد تنظیم را دیگری مالقات زمان بعد یهفته برای

 .كرد اطاعت را اوامرش وچراچونبی منشی، جناب چون داشت خاصی منصب
 در یدستگیره به دستم هنوز افتادم، راه بزرگ رئیس اتاق سمتبه و برخاستم جایم از

 :گفت اشهمیشگی یمحترمانه لحن همان با كمالی آقای كه بود نرسیده
 .آوردین تشریف كه بدم اطالع بهشون بفرمایید اجازه -

 مثل اتاق. شدم وارد و زدم در به ایتقه بدهم اهمیتی هایشحرف یادامه به كهاین بدون
 میزش مقابل تند هایقدم با و انداخته زیر را سرم. آزرد را چشمم عجیبش، نور با همیشه
 به لب زیر و بستم باحرص را چشمانم. ببینم واضح را صورتش توانستمنمی هنوز. ایستادم

 :گفتم خود
 .تو بیام بزنم رو آفتابیم عینک جااین اومدم كه بعد یدفعه باشه یادم -
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 به ورود برای و بودین ترمؤدب قبالً یادمه! سمندر؟ خانوم داد ورود یاجازه بهتون كی -
 ! زدینمی در اول هرجایی

 و بودم عصبانی دستش از كهآن با! ! دادمی خودم تحویل را خودم هایحرف داشت! ادببی
 داشتم، برایش كه مهمی خبر خاطربه هم باز ولی بودم؛ نكرده فراموش را شبش آن كار

 :گفتم و گذاشتم جلویش را پرونده فاخرانه ژست همان با و ندادم اشكنایه به اهمیتی
 .شما خدمت ضیایی، ناصر آقای از هم این بفرمایید، -

. دوخت چشم مقابلش یپرونده به باالرفته ابرویتک همان با و گرفت تعجب رنگ اشچهره
 تحویلش گونهاین و كنم پیدا را شخص آن راحتی و زودیاین به بتوانم كردنمی باور انگار
 ! دهم
 انجام مهمی كار واقعاً انگار نه،. كرد واكاوی را درونش هایبرگه آرامی به و گشود را پوشه
 را سرش خواندمی كه را ایهرصفحه. آمدبرمی طوراین كه او خوشنود یچهره از! بودم داده

 صفحه، آخرین از بعد! كردمی رضایت ابراز كارشاین با احتماالً و دادمی تكان آرامی به
 :گفت معناداری لبخند با و دوخت من به را چشمانش كند بلند را سرش كهاین نبدو
 .آوردم ایمان بودنت سمندر به واقعاً -

 گذشتم اشكنایه از تفاوتیبی با هم باز هرحالبه تحسین، یا بود توهین حرفشاین نفهمیدم
 .زدم مغرورانه لبخندی و
 .هستیم آدمایی طوراین ما! رئیس جناب بله -

 قدرچه هم این گفتمی خود با احتماالً. دیدممی صورتش و چشمان در نامحسوس را تعجب
 ! است شده خودشیفته اشخانواده شبیه

 به و زد دور را میز بودم نفهمیده را مفهومش هنوز كه لبخندی همان با و برخاست جایش از
 از ایهاله در مرا باید او االن احتماالً. چرخیدم طرفش به آرام خیلی هم من. شد نزدیک من
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 اشچهره حالت دیدن با. شدم خیره معذبش چشمان به نگرانی هیچبی من باراین. دیدمی نور
 :گفتم زیرلب و شد ترپررنگ لبخندم

 ! پشت به زین گَهی و زین به پشت گهی -
 :گفت و نشست پایش كنار مبل روی بر
 جبرانشون چیزا بعضی كه حیف! كنیمی ذوق قدراین هرچیزی كردن تالفی از كه خوبه -

 .زیاده تالفی برای جا وگرنه سوزونهمی هم با رو تروخشک
 از سر كه دانستمی هم خودش احتماالً. نشستم مقابلش مبل روی متفكر ایقیافه با

 پوزخند سؤالم، پراز یچهره دیدن با هربار چون آورم؛درنمی ابهامش پراز هایحرف
 .هاقبل مثل. نشستمی لبش كنار ایمسخره

 :پرسیدم پردهبی پس كنم سكوت و بگذرم تفاوتبی نتوانستم باراین
 كه تئاتری این توی چیه نقشم دقیقاً بدونم خواممی تواَم؟ بازیای كجای من بگی شهمی -

 ! انداختی راه
 :شد ترپررنگ اشمسخره و مرموز لبخند

 دونی؟نمی واقعاً -
 نه؟ مگه برات، كنمنمی بازی كه رو «قربانی» نقش من! دونمنمی واقعاً نه، -
 .ترهشكیل بذاریم روش رو فداكار اسم نظرمبه! باشه چی قربانی از منظورت تا قربانی؟ -
 وقت؟اون كی و چی فدای! كنم؟می فدا رو خودم دارم من یعنی -

 :شد متمایل طرفم به و كشاند مبل یلبه به را خود
 بشی؟ كی فدای داری دوست -

 نداشت، ایكنایه و شوخی هیچ دیگر این. ترسیدممی جدیتش و هاحرف از داشتم كمكم
 ! كند فدا مرا خواستمی واقعاً انگار
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 :داد ادامه خودش دید را سكوتم وقتی
 تو رو چیزایی یه باید هرچیزی آوردن دست به برای آدم. داره الزم فداكاری یه عشقی هر -

 حاال؟ تا نشنیدی رو این. كنه فدا زندگیش
 امچهره در قدرچه دانمنمی. كردممی نگاهش پریشانی حال با فقط و بود آمده بند زبانم

 با و دادم تكان را سرم پس برساند نتیجه به را حرفش خواستمی دلم ولی بود آشفتگی
 :گفتم ضعیفی صدای

 ...ولی شنیدم، چرا، -
 :داد ادامه را حرفم و زد نیشخند دوباره

 نه؟ مگه كنی؛ انتخاب نشدی مجبور حاال تا وقتهیچ ولی -
 كهآنبی دوباره او و! چیست هایشحرف از منظورش ببینم تا كردم سكوت دوباره من و

 :داد ادامه بماند، من جواب منتظر
. كنی هدفت فدای رو چیزهایی یا كسی دفعهاین قراره تو كه كنیم فرض طوراین بذار خب -
 كه كسی طرفیه و باشن تخانواده طرفیه اگه یعنی بری؟ پیش حاضری اندازه چه تا

 كنی؟می كی فدای دقیقاً كیو داری، دوسش
 هم لحظه همین خواستمی و پرسیدمی من از را جواببی و سخت سوال این داشت واقعاً

 چه با پس داروندارم، یهمه یعنی پدرم دانستمی و شناختمی مرا كه او! بگیرد؟ جواب
 دوسش كه كسی» از منظورش فهمیدمنمی! گرفت؟می اندازه را امعالقه داشت مقیاسی

 دلم ته از را این كردم،نمی كسهیچ فدای را پدرم مطمئناً ولی ستكسی چه دقیقاً «داری
 :گفتم تأمل بی پس. بودم مطمئن

 رو كاراین و كنم هدفم فدای رو خودم یعنی فداكاری. نیست فداكاری گیمی تو كهاین -
 .دممی انجام هم
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 بمیری؟ عشقت خاطربه حاضری یعنی -
 عشقم؟ گفتم من -
 .باشه هدف تونهمی هم عشق ولی -
 من از خواستمی چه و بگوید خواستمی چه. كردم نگاهش عجیبی و گنگ حالت با

 ! بشنود؟
 :گفتم نجواگونه و دادم تكان آرامی به را سرم

 .تباهیه به محكوم باشه هدف كه عشقی -
 دلم. كرد تفسیر خود برای بد قدرهمان هم او و زدم بد را حرفم. گرفت غم رنگ نگاهش

 مثل دقیقاً دیدممی اشچهره در را درد. كنم فرار ابهام از پر و خفه فضایاین از خواستمی
 دانستمنمی كه دردی از را فكش و فشردمی را پایش هم باز شد، خراب حالش كه روزیآن

 .ساییدمی هم روی چیست
 :گفتم و بردم پیش دستش طرفبه را دستم نگرانی با و رفتم جلوتر مبل، روی

 بیارم؟ آب برات خوایمی -
 تكیه مبل پشتی روی به را سرش بدهد را جوابم كهآنبی و كشید عقب همیشه مثل را خود
 .داد
 به نگرانی و ناراحتی با و رفتم بیرون سرعتبه پس نبود، ساخته من از كاری اوضاع این با

 :گفتم كمالی آقای
 ! كنید؟ كمكش شهمی نیست، خوب حالشون -
 قرصی با و شد بلند جایش از طمأنینه با كند حل قرارست را كاری یمسئلهیک انگار كه او

 ! كرد حركت اتاق طرفبه برداشت میزش كشوی از كه
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 به را سرش ابتدا. ایستادم تماشا به و شدم وارد سرش پشت پریشان، حال همان با هم من
 مثل دقیقاً. داد خوردش به را آب لیوان هم بعد گذاشت، دهانش در را قرص و كرد بلند آرامی

 ! دهدمی انجام را اشهمیشگی یوظیفه كه پرستاری
 پاسخی چه به كردمی رسم سوال عالمت هزار داشت مقابلم كه ایمنظره این با دانمنمی
 پس! نبود امذهنی شبهات رفع برای مناسبی موقعیت االن بود كه هرچه! رسیدممی باید

 .شدم خارج اتاق از لرزان پایی و مغشوش فكری با و برداشتم را كیفم
 از را سمندر خاندان شاید كه كند استفاده من از خواستمی مسلماً بود، كه هرچه قصدش او
 و غیرقانونی هایساخته نابودی پی در فقط داشتم، دیگری هدف من اما. بیاندازد پا

 ! خودش نابودیِ نه بودم پدرم غیراخالقی
 با خواستمی احتماالً او. نیست یكی من با او نهایی مقصد شدم مطمئن امیر هایحرف با

 كند نابود را ساالرخان هم بیاندازد، كار از را سمندر بزرگ قدرت هم بزند، نشان چند تیر یک
 شد،می قربانی هم مهتا وسطاین اگر حال. بگیرد را خودش انتقام كاراین با شاید هم و

 .نداشت اهمیتی
. شودمی له دارد و مانده ساخته، خود كه ساختمانی از آواری زیر كه بود كسی مثل دقیقاً حالم

 و گرفتممی بلیط لحظه همان خواستمی دلم. «نیست تدبیر را كرده خود» اندگفته همیشه
 و بود گیر وجدانم كه حیف ولی. بخشیدممی لقایشان به را همه عطای یعنی. گشتمبرمی
 .دلم هنوز آن از بیشتر شاید

 كسی چه به كه چرخاندممی دست در را موبایلم و بودم نشسته مبل روی بسته چشمان با
 رویشان هشدار عالمت رویم، پیش هایگزینه تمام انگار! كنم یاری طلب و بزنم زنگ

 خطرناک چیزهای كنار در كه ایبدقواره اسكلت ینشانه همان مثل درست. زدمی چشمک
 .است
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 كسی اعتمادم، با دیگر بار یک خواستمنمی من و كرد اعتماد شدمی هم شاید دانمنمی
 من از دقیقاً و چیست دنبال به امیر كه بودم مانده سوال این در هنوز. بیفتد خطر به جانش

 تا است حاضر و گذاشته مایه اعتبارش از ایران سمندرِ گروه برای قدرچه پدر و خواهدمی چه
 دانمنمی! پریدم جا از و افتاد دستم از موبایل در، زنگ ناگهانی صدای با كه! برود پیش كجا
 حركتی و بود شده قفل یک روی كه افتاد ساعت به نگاهم! بودم شده ترسو قدراین چرا

 با! بیفتد ناخوشایندی اتفاق است قرار دانستمی هم او انگار! كردنمی سه به رسیدن برای
 آن، جای به ولی بیفتد داخل به كه شدم دیگری ینامه پاكت منتظر و گشودم را در اضطراب

 از را نگاهم! بست نقش براق یمردانه كفش جفتیک امدوخته زمین به هایچشم جلوی
 جز داشتم را هركسی انتظار! برداشتم عقب به قدمی و صورتش سمتبه سراندم پایین همان

 با االن پس بودم؟ نگریخته و نكرده رهایش خراب حال آن با قبل چندساعت همین مگر! او
 ! خواست؟می چه جااین طلبكارانه یقیافهاین

 روی متعجبم چشمان! بست سرش پشت را در و شد داخل كامالً دید را سكوتم و اخم وقتی
 ! ماند حركتبی و ثابت كرد، زندانی خانهاین در او كنار را من و چرخید قفل در كه كلیدی

 تنهایی؟ -
 صادر را چشمم حركت فرمان و رسید مغزم به تا گذشت پودم و تار تمام از انگار صدایش

 .كرد
 چه دانستمنمی هنوز! افتاد راه هال سمت به تعارفبی و گرفت چشمانم از نگاه تأمل، با

 .انداخت راه دنبالش به مرا ندانستن، همین و! جانم از خواهدمی
 كنی؟می كارچی جااین شده؟ چی -

 داشت قصد گمانم به. كرد جفت هم كنار را پاهایش و نشست خودش مخصوص مبل روی
 ! كرد روشن را آن و برداشت هم را تلوزیون كنترل حرفی هیچبی چون كند، امتحان مرا صبر



 

 

202 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 ببینی؟ تلوزیون جااین اومدی -
 :گفت خونسرد خیلی و چرخید رویم به نگاهش

 .ببینم رو تو اومدم نه، -
 ! چیست منظورش دانستمنمی هم باز من و زدمی حرف پیچیده و مبهم داشت هم باز
 ! جواب دنبال بیان قراره سه ساعت دونینمی مگه -

 زیر بردارد، كرد،می پخش جذابی چیز چه دانمنمی كه تلوزیون یصفحه از نگاه آنكه بدون
 :گفت لب
 ...خطرناكه آقا این -

 كنترل و رفتم طرفشبه پس! بفهمم درست دادنمی اجازه تلوزیون صدای نشنیدم، را اشبقیه
 .كردم خاموش را آن و كشیدم دستش از حرص با را
 .برو پاشو یا بگو بلندتر یا! گیمی چی شنومنمی -
 :گفت آرام دوباره و كرد نگاهم اشهمیشگی تمسخرآمیز لبخند همان با
 ! بگیری؟ توجایزه واینستادی امروز چرا -
 :گفتم كنم پنهانش توانستمنمی كه تعجبی با
 دادم؟ انجام پاداشی قابل كار چه مگه جایزه؟ كدوم -
 از را كار این انگار! شدم هوابهسر هم باز من و. ایستاد مقابلم درست و شد بلند جایش از

 هیبتش خواستمی! بود اشانحصاری متدهای از یكی هم این شاید داد،می انجام عمد روی
 ! را قدوقامتش شاید یا بكشد من رخ به را
 دفتر؟ بودی نیومده همین برای مگه -

 عمراً دیگر كه كردمی نگاه عجیب و پروابی طوراین وقتی! گویدمی چه فهمیدمنمی هنوز
 ! را زبانش فهمیدمنمی
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 مقابل صورتش كهطوری آورد، ترپایین را سرش و زد ورییک لبخند متحیرم نگاه به
 :گرفت قرار چشمانم

 .«ض.ن» آقای كردن پیدا پاداش. برات آوردم رو تجایزه -
 دانمنمی. بود وآمدرفت در توقفبی كشی،خطبی سیاه یجاده مثل چشمانش میان نگاهم

 من چرا دانمنمی و بود، شده جا هاچشماین در طورچه ظلمت و تاریكی عظیم حجماین
 ! آن از ترسیدمنمی

 خوای؟می چی من از تو -
 :گفت تغییری و حركت هیچ بدون

 .بدم رو تجایزه خواممی -
 ! چیه؟ مجایزه -
 :كرد زمزمه پلیدی لحن با
 .دنبالشی سالهدوازده كه چیزیهمون -

 گویی! شد دل از پر وجودم یهمه انگار بارهیک و امـینه*سـ درون ریخت هری دلم
 ! شد پاشیده صورتم به كه شرمی خونِ از یا بود عشق فرط از دانمنمی بود، سرخ چیزهمه

 :گفتم و دادم قورت زوربه را دهانم آب. رفتمی اصالً كاش یا رفتمی ترعقب كمی كاش
 م؟جایزه اینه -

 :مهر نه داشت تمسخر هنوز لبخندش
 ! نبودی؟ دنبالش سالگیتده همون از مگه. آوردم فیلم ممنوعه یمحوطه از برات آره، -

 یهمه انگار. كردمی نابود مرا برخوردهایش تکتک با داشت ولی بردمی لذتی چه دانمنمی
 به فكربی و منظوربی را كالمی هیچ مطمئنم! بود شده ریزیبرنامه هایشحرف حتی و كارها
 باز و را وجودم یشكسته چینیاین زدممی بند بار هر كه من بر وای و! آوردنمی زبان
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 انداختمی پا از كمكم داشت تكراراین! كند ترششكسته تا دادم،می تحویلش محابابی
 ! بود مانده سرپا او عشق به كه را وجودی یذرهذره

 زیر به نگاه! گرفت طرفم به و آورد بیرون را فلشی كتش، جیب از و ایستاد صاف مقابلم
 در بگذار. گرفتم دستش از را فلش حرف،بی و داشتم نگه سرد زمین روی جاهمان را امافتاده
 طورهمین بگذار! كرده لگدمال را امسالهدوازده رؤیاهای دیگر بارِ یک كه باشد خوش دلش
 .باشد خوش خودش برای
*** 

 هم موبایل پیامک زنگ آن، همراه و درآمد صدا به در زنگ كه بود سه روی دقیقاً ساعت
 ! شد بلند
 :كردم باز را پیامكم یصفحه اول

 دونممی چون باشه؛ نداشته كاری وآمداترفت به اصالً امروز گفتم قدیر به دخترم، سالم»
 از ولی كنی؛ هماهنگ قدیر با رو چیزی خوادنمی پس. جواب برای بیان ضیایی آدمای قراره
 دختر به حواسم من. نباش هیچی نگران مراقبته، و نشسته هاپلهراه تو پیش ساعتنیم

 .«نمونده راهی موفقیت تا جلو، برو. هست زرنگم و باهوش
 هم او. دهم آرامش خودم به كردم سعی و كشیدم عمیقی نفس. بود ندیده را امیر پس
 :گفت فقط و افتاد راه اتاق طرفبه درنگبی
 .باش باصالبت پس سمندر، هم و من هم. ایهمه ینماینده تو باشه حواست -

 آرامی به دوباره كه بود ننشسته قفل روی دستم هنوز شدم، در نزدیک و دادم تكان سری
 :كرد صدایم

 ...خانوم -
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 خیره آرامش همیشه چشمان به منتظر، و برگشتم كردمی ولوله وجودم در كه اضطرابی با
 .شدم

 باشه؟ سرت، پشت دقیقاً جام،این من نباش، نگران -
 .داشتم نیاز حمایتش این به قدرچه و. سخت لحظات این در بود رویاهایم امیر شبیه قدرچه
 الی و گشودم تأخیر با را قفل. چرخیدم در سمتبه و كشیدم دیگری عمیق نفس حرف،بی
 خودنمایی ام،دوخته زمین به چشمانِ مقابل در ایمردانه هایكفش هم باز و. كردم باز را در

 ! كرد
 جوان مرد. دوختم چشم مقابل شخص به ام،ظاهری خونسردی و تعادل حفظ با باراین

 منتظر احتماالً و. بود زده زل من به و ایستاده عجیبی اقتدار با ایقیافهخوش و پوشخوش
 سویش به را دستم طمأنینه، با عوض در من ولی كنم؛ دعوتش داخل به زودتر هرچه بود
 :گفتم و كردم دراز

 درسته؟ باشید، ضیایی آقای باید شما -
 جلو به قدمی نیز خودش و داد جای خود در را نحیفم انگشتان محكمش، و مردانه دستان

 .آمد
 خاطربه رسیده، انجام به اولیه توافقات تمام و كردم صحبت پدرتون با! خانوم سركار بله -

 .جاماین شخصاً خودم امروز همین،
 او با بدهد خبر من به كهاین بدون پدر چرا! نداشت فرود قصد و رفته باال تعجب از ابروهایم

 قرار شده انجام عمل در مرا طوراین و داده مثبت جواب من طرف از چرا و بود كرده توافق
 ! داد؟می

 هایمبل طرفبه معناییبی لبخند با پس نفهمد را شدنم شوكه كه بود این بر سعیم تمام
 .كردم هدایتش هال
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 كرده حفظ همچنان را اقتدارش. نشستم مقابلش جایی هم من و نشست هامبل ازیكی روی
 حكم برایم خواستمی انگار شده فراخ ایـیـنـه*سـ و افراشته ـردنی*گـ با و بود

 ! دادگیعصاقورت همهاین از بود گرفته نفسم من او جایبه. بخواند سلطنتی یمحرمانه
 شما كه بگم تونممی شما دیدن با االن و بودم كرده مالقات رو رادین قبالً من -

 .دارین اون به نسبت بیشتری هایتوانایی
 كه كسی مقابل در بود، گونهاین نظرم همیشه. كنم سكوت دادم ترجیح همچنان جوابش در

 خالل در آرام آرام بگذارید و نزنید حرف است بهتر ندارید او از شخصیتی شناخت هیچ
 .كند معرفی را خود جمالتش

 و زودهنگام تشخیصاین از را حیرتم نشاندم، صورتم در كه تعجبی حالت با البته
 و بهتر رادین از مرا نیمهونصفه حرف كالم دو با چگونه نفهمیدم. دادم نشان اشایدودقیقه

 ! دید تواناتر
 :داد ادامه گرانقدرش نظرات به و نشد من جانب از حرفی منتظر

 و گیریتصمیم قدرت گونههیچ خودش و بود ساالرخان اوامر یاجراكننده فقط رادین -
 .نداشت رأی استقالل

 مقابل در داشت تشكر انتظار احتماالً انداخت، رویم به تملقی ازخالی و خشک نگاه
 رادین شخصیت یحواله كه هاییتوهین بگویم است بهتر یا كرد من از كه هاییتعریف

 ! نمود
 كار دیگری ترفیع برای كسی كردن خرد نظرمبه ولی گفت؛می درست و داشت حق شاید
 اشمنطقی اصطالحبه هایاستدالل با را خودش داشت كمكم پس. ستكثیفی و زشت

 .دادمی نشان گونهاین
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 به چنانهم او اما و. زدم تكیه مبل پشتی به ایمتفكرانه ژست با و دادم تكان سری
 :داد ادامه اشبیهوده هایوپازدندست

 چندتا با قبل یدفعه متأسفانه خب، ولی داشتیم؛ بزرگ كارهای انتظار ساالرخان از ما -
 .شدیم متحمل زیادی ضرروزیان بود شوننماینده جانب از مطمئنم كه بدقولی و اشتباه

 :گفتم و شدم خم طرفشبه كمی رفته، باال ابروی با باراین
 نظربه جالب همكاری، برای اصرار این و تقاضا این دیده، ضرر ما از كه شركتی برای -

 ضیایی؟ جناب كنیدنمی فكر طوراین! رسهمی
 خم جلو طرفبه كمی هم او و كشید درهم را هایشاخم چون شد، عصبانی امكنایه از انگار
 :شد
 ما ایران در قرصا این یكننده توزیع ترینبزرگ كه بدونید فقط. ندارم اصراری هیچ من -

 باشید، نگران بزرگ شریک یه دادنِ دست از برای باید كه شمایید این نظرمبه. هستیم
 .خانوم سركار

 با مصلحت، برای ولی خواستنمی دلم اصالً كهآن با هم من! برخاست جا از و زد را حرفش
 چیزهیچ امچهره در مطمئنم. ایستادم مقابلش آرام و شدم بلند جایم از عمدی، تأملِ كمی
 ناراحتی و نگرانی از اثری دنبال به را صورتم تمام سبزرنگش هایچشم آن با چون نبود؛

 :گفت و آورد جلو را دستش اخم با آخر در و كاوید
 متوجه خوب رو همدیگه حرف ما انگار كنم، صحبت ساالرخان خود با بهتره كنم فكر -

 .شیمنمی
 شدن عصبی این. فشردم میدان پیروز حس با را دستش و زدم رویش به استیضاح از لبخندی

 .بدهم نشان را رئیس یک اقتدار خودم از امشده موفق كه دادمی نشان گریزش و
 :گفتم كه بود رفتن حال در
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 هماهنگ تلفنی تماس یوسیله به مالقات قرار برای بعد یدفعه ضیایی، جناب راستی -
 .كنیممی زندگی تكنولوژی عصر در ناسالمتی. پیک فرستادن با نه كنید
 :گفت و كرد نثارم روحیبی نگاه

 همون از بهتره پس. نداشته ما امثال برای خوبی پیامد چندان تكنولوژی عصر متأسفانه -
 .باشید امنیتی مسائل مراقب بیشتر بهتره هم شما. كنیم استفاده چنگیزخانی هایروش

 :گفتم خود با لب زیر
 باید كه رهمی یادت اصالً دیگه ـغـلیه*بـ اتاق تو امنیت شخص خود بدونی اگه آره، -

 .بود مراقب
 .هست چیزهمه به حواسم كه كردم راحت را خیالش بلندی «حتماً بله» یک با و

 همیشگیِ ژست با امیر و شد باز سرم پشت اتاق درِ شد، بسته بیرون درب كهاین محض به
 دقیقاً كهآن با كردم، نگاه مقتدرش یچهره به. ایستاد مقابلم و آمد جیب در دستیک

 جانم بر حضورش آرامش ولی نه؛ یا بوده راضی كارم از حتی یا خواهدمی چه نبود مشخص
 .بزند حرف او منتظرم كه دادم نشان سكوتم با و زدم رویش به لبخندی. نشست

 .رممی دیگه من خب، -
 با مرا بگذارم نداشت امكان! بدهد؟ نظری حتی یا بگوید چیزی نداشت قصد واقعاً! همین؟

 بارهیک كه اضطرابی با پس! برود خیالبی طورهمین و بگذارد تنها نگرانی و سردرگمی این
 :گفتم و شدم راهش سد آورد، هجوم وجودم به
 بری؟ و بذاری تنها وغریبعجیب غولاین با رو من خوایمی -
 :گفت و كرد نگاهم ایفروخورده لبخند با
 .كرد استفاده ازش شهمی ترس جایبه پس داشت، شباهت جادو چراغ غول به بیشتر -
 ! كنم؟ استفاده باید چیش از دقیقاً -
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 ! نداد را جوابم ولی گرفت؛ غیرت زیبای رنگ نگاهش
 و برود غرهچشم بوطمنامر رفتارهای و هاحرف به كه بودم مهم قدرآن برایش هنوز اینكه از
 .شدم خوشحال نگذارد، تنها هاییآدم چنین كنار مرا یا
 ! خوری؟می هم تو كنم، دم چای خواممی -

 خودم احتماالً! نشست خودش مبل همان روی و رفت حرفبی و انداخت ساعتش به نگاهی
 شاید یا و نداشت را زبانش از استفاده قصد انگار چون زدممی حدس را هایشجواب باید

 .را اشحوصله
 عادت نزدنش حرفاین به هرحالبه. بود كافی رفتنمی و ماندمی كه همین من برای

 .داشتم
 بدون. گرفتم طرفشبه را هاآن از یكی و آمدم بیرون آشپزخانه از چای، بزرگ دوفنجان با

 هایسؤال با خواستمنمی. گذاشت مقابلش میز روی و گرفت را آن نگاهی حتی و تشكر هیچ
 به و احتیاط با پس! رسید جواب به شد نمی هم وضعاین با ولی دهم؛ اشفراری تكراری

 :گفتم آرامی
 ! اینا و شراكت و همكاری برای كنن؟می اعتماد من به نظرتبه -

 داشت چیز چه به دانمنمی دقیقاً. بود فكر در و بود شده خیره اینقطه به سكوت با چنانهم
 .نرفتم رو از هم باز من اما كردمی فكر دقت با طورآن
 ! خوادمی جنس خودش از مستقیماً و گیرهمی تماس پدرم با االن احتماالً -

! نشد كاسته عجیبش عمق از باز ولی افتاد؛ نگاهم روی به و خورد سُر دیوار روی از نگاهش
 ! سیاهی همهآن میان ندیدم را كلمات باز من و بدهد چشمانش با را جوابم خواستمی شاید
 .شدم متمایل جلو به و دادم تكان ندانستن روی از سری
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. بكنن رو كارهمون توننمی هم باز پس زدن، دور رو ما بار یه كه اینا گممی من -
 ! بوده چی ناشیانه حركتاین از پدرم منظور فهممنمی

 :آمد حرف به باالخره و برداشت میز روی از را چایش
 هدف كارش این از قطعاً پس. مطمئنم رو این. كنهنمی اعتماد جانداری هیچ به ساالرخان -

 .داره خاصی
 .باشه كرده طعمه منو نداره امكان كرد؟ قضیهاین وارد منو چرا ولی -

 :خورد گره درهم ابرویش
 .كنهنمی طعمه رو دخترش وقتهیچ پدر یه -
 .پدره یه من برای باشه، هم هركی ساالرخان كه داری قبول رو موضوع این خوبه آها، -
 :آمد پیش طرفم به كمی و شد جابهجا مبل روی سنگین هایاخم همان با
 .باشه هم باشرافتی آدم تونهنمی لزوماً خوبی پدرِ هر -
 حیاتش و زندگی باش نداشته انتظار ازم پس. كنم انكار بودنشو پدر تونمنمی من ولی آره -
 .بكنم بقیه و تو تقدیم دودستی رو

 :زد رویم به كجی لبخند
 ! دم؟می بهت رو انتخاب این فرصت من كنیمی فكر یعنی -
 پس! را انتخابی فرصت چنین داد؟نمی واقعاً یعنی. كردم نگاهش متحیری و شوک حالت با

 انتخاب را پدرم شرایطی چنین در بود مطمئن طوراین وقتی خواستمی چه برای را من
 ! كنممی
 قراره اگه كه بدونم دقیق خواممی باهاش؟ كنیمی كارچی بیاری گیرش رو ساالرخان اگه -

 ! بگیرم جلوتو یا نباشم اصالً یا بیفته، بدی اتفاق
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 صورتش و بود نشسته مبل یلبه روی دقیقاً االن! آمد جلوتر هم باز و زد پرمعنایی نیشخند
 .داشت قرار هراسانم چشمان مقابل

 .بگیره منو جلوی تونهنمی احدیهیچ چون نباشی؛ كنممی پیشنهاد بهت -
 در تمسخر حتی یا و شوخی كمی حداقل داشتم انتظار و كردممی نگاهش ناباوری با

 ! كشیدمی قرمز خط من حتی همه روی داشت واقعاً كهاین مثل نه، ولی ببینم، چشمانش
 :گفتم بود، كرده تزریق جانم به محابابی طورآن كه مبهمی و بد حس همان با
 خودت دست سپارمشونمی گفتیمی كه نبودی تو مگه بگیری؟ انتقام منم از خوایمی -

 شد؟ عوض نظرت! بكن داشتی دوست هركاری
 بهش باید خودم كه دارم شخصی حسابتسویه یه خانایرج و ساالرخان با اول اما نه، -

 .بكن خواستی هركاری خودت، مال باشه شبقیه. كنم رسیدگی
 اماشاره انگشت طوری دیگر دست با و زدم ـمر*كـ به دستی و برخاسته جایم از باعصبانیت

 .رسید اشپیشانی وسط به حد از بیش تعجبِ از ابروهایش كه گرفتم، سویش به را
 رئیس جناب كنمنمی باهات ایهمكاری هیچ نیاد كسی دماغ از خون ندی قول وقتی تا -

 .عدالت
 :شد زهرخند هم بعد و نیشخند به تبدیل تعجبش

 درک من. داشت فرق مجازاتامون كه طورهمون. بزرگ خانوم داره فرق من با تو عدالت -
 به منم تا بری و كنی جدا رو راهت تونیمی پس ببینن، آسیب تخانواده نخوای كه كنممی

 .گذرمنمی هدفم از عنوان هیچ به چون نده؛ قرار من مقابل رو خودت فقط برسم، كارام
 حرفش یضربه ولی! بود دست آن گاهتكیه كه ـمری*كـ یا شد حسبی دستم اول دانمنمی
 از دانمنمی كه بغضی با! انداخت سرم پشت مبل روی بارهیک به مرا كه بود سنگین قدرآن

 :گفتم گلویم بر كشید پنجه كجا
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 من؟ یجنازه روی از شدن رد قیمت به حتی -
 ترحم شاید یا و تأسف با كه نگاهی این از. چرخیدمی امشده حسبی بدن روی چشمانش

 بودم عاشق قدرآن كه منی با نداشت حق او. لرزیدم خود به شد، ثابت صورتم بر ایلحظه
 دنبال به را هراسانم روح مرگ، ناقوس از بدتر آرامش صدای! كند مقابله رحمانهبی طورآن

 :كشید خود
 .نیست تو یجنازه از شدن رد به نیازی پس بشه، قربانی دخترش دهنمی اجازه پدری هیچ -

 ثابت ینظریه چنین با را وحشتناک احتماالت آن یهمه توانستمی او یعنی! همین
 دستان به را امزندگی و مرگ كه بودم ارزشبی برایش قدراین یعنی بگیرد؟ نادیده ای،نشده
 .نبود من حق حقارت همهاین! كردمنمی باور سپرد؟می پدرم

 وسط میز پا كف با و برخاستم عصیان و خشم با جایم از بارهیک ولی نكردم؛ حس را دقایق
 شكستنش صدای و كرد برخورد دیوار كنار خاموش یشومینه به كه دادم هل چنان را سالن

 .كشید فریاد مسكوتم یخانه در
 لحظه آن! نبود جاآن دیگر آمدم، كه خود به ولی. بعدش یا قبل! بود رفته كِی نفهمیدم اصالً

 هوای خواستممی فقط كرد،نمی فرقی برایم نبودنش و بودن كه بود خراب حالم قدری به
 از بعد! گرفتمی انتقام من از ساالرخان، از بیشتر داشت او. كنم خالی را درونم یشده آلوده

 مرا گونهاین بودند، گرفته او از دیگران بلكه من، نه كه حقی گرفتنِ برای خوب سال،هشت
 .كردمی شكنجه

*** 
 شدمی اگر. هایمعاشقانه سالدوازده این تمام از بگذرم و كنم رها توانستمنمی و خواستممی
 ! را داشتنش دوست گنگ و نامفهوم حس همه آن زدممی پس روزها همان كه
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 زلزله مثل برایم حال، چه گذشته در چه! بس و بود امویرانی به منجر همیشه رفتنش و آمدن
 و كند نگاه را سرش پشت آنكهبی و كردمی خراب را امخانه آمدمی قشنگ خیلی. مانستمی
 اگر كه دانستممی. رفتمی و شدمی رد راحت بیاندازد، نگاهی مانده جا به هایویرانی به

 این با االن ساختمنمی عشقش و اعتماد بر تكیه با را جهانم پیش سالهشت همان
 ! شدنمی آوار ودنیایمدل هالرزهپس
 غیرانسانی موجود مشت یک با خواستممی كه بود شده مخروبه شهری مثل امزندگی دقیقاً

 .او امثال و ضیایی قالب در موجوداتی. كنم آبادش
 انجام را كارهایم و رفتممی شركت به خانه از صبح چون دانم؛نمی را بود گذشته چندروز

. گشتمبازمی امخانه به آقاقدیر مشایعت با كالفه روحی و خسته تنی با هم عصر دادم،می
 چرا دانمنمی اصالً! درآمد صدا به آپارتمان زنگ بودم، مطالعه مشغول اتاقم در كه طورهمان

 ! شدمی خارج و داخل خواستمی وقت هر كسی هر كه بود دروپیكربی قدراین ساختماناین
 ! دادم تشخیص را بودنش مرد فقط نبود پیدا شخص صورت در چشمیِ از

 ! كردم باز دادمی اجازه زنجیر كه جایی تا را در الی و بستم را قفل زنجیر
 آقای. برداشتم عقب به قدمی ناخودآگاه آمدنش خبربی شوکِ یا ترس از دانمنمی دیدنش با

 ولی لرزید؛ دستم! شب موقع این هم آن! خواست؟می چه من یخانه در پشت جااین ضیایی
 :گفتم ایمآبانهرئیس حالت با و برگشتم اولم جای به دوباره و كردم كنترل را پاهایم

 كنید؟می كارچی جااین شما -
 تا داد قرار چشمانم مقابل را صورتش و كشید را ـردنش*گـ بود ایستاده كه جاییهمان از

 .ببینم بهتر را اشجذبه بتوانم احتماالً
 .براتون دممی توضیح تو، بیام بدین اجازه اگه. خانوم سركار نیست بازجویی جای جااین -

 :گفتم و كشیدم عقب كمی را خودم و رفت درهم هایماخم
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 رئیس كنید ثابت خواینمی اینكه مثل. نیاین جااین سرزده و خبربی بودم گفته بهتون -
 ساعتش بیاین، فردا ببرید، تشریف هم االن. مخونه تو بیاین بدم اجازه تونمنمی من! شمایید

 .دممی خبر بهتون هم رو
 صدایی با و دوخت نگاهم به خشم با را سبزرنگش چشمان چون كردم؛ اشعصبی گمانم به

 :گفت بود زدنش حرف آهسته از ناشی كه گرفته
 چشم به فقط رو شما من درضمن. دهه ساعت گیدمی شما كه شبی موقع این خانوم -

 .زیبا و ـوند*لـ دختر یک نه بینم،می همكار و تجاری شریکیک
 وقت آن در را اشموقعبی حضور خواستمی و چیست از امنگرانی و ترس كه بود فهمیده

 بستم حرص از را چشمانم. كند توجیه مسخره هایحرفاین با تنها دختری یخانه در و شب
 با. بود همین كار بهترین درونم كردن آرام برای احتماالً. فرستادم بیرون محكم را نفسم و

 را در قفل تفكر، دقیقه یک از بعد باالخره و بگیرم عقالنی تصمیم كردم سعی بسته چشمان
 :گفتم و كردم باز آرامی به
 .بیام كنم عوض لباسمو برم من تو، میاید شما تا -
 كردن عوض مشغول خودم و گرفتم را امیر یشماره عجله با. دویدم اتاقم طرف به و

 بزند حرفی بگذارم كهآن بدون. داد جواب باالخره بوقشش-پنج از بعد. شدم هایملباس
 :گفتم سریع

 .تنهام منم اومده ضیایی. جااین بیا زمین بذار دستته آب -
 :گفت كه شنیدم را صدایش كه كنم قطع خواستممی
 .بیام تونمنمی االن من -
 :گفتم و چسباندم گوشم به دوباره را موبایل نگرانی، و شوک با
 .كنم دكش تونمنمی اومده خبربی گممی! شنوینمی مگه چرا؟! چی؟ -
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 اونو گفتم بهت هم دفعه اون. بربیای كوچیكی كارای همچین یه پس از بتونی باید تو -
 كه من. ببری بهره ازش بتونی كه ببینش جادو چراغ غول عنوان به نكن، تصور هیوال

 .دارم زندگی و كار خودم برای منم. برسونم خودمو كنی اراده هروقت كه نیستم بادیگاردت
 ! ندارم اعتماد او جز كسی به كه كنم متقاعد را بشراین توانستمنمی من چرا نبود؛ كردنی باور

 را امرفته باد بر آرامش از مقداری خودم به دادن دلداری با و كردم قطع خداحافظی بدون
 .شدم خارج اتاقم از لبی زیر اهللبسم با ولی شد خواهد چه دانستمنمی. بازیافتم

 خونسردی كمال با و گرفته دست در ایروزنامه و بود نشسته تلوزیون جلوی مبلی روی
 هم او. رفتم جلو برسانم گوشش به را كفشم صدای كه محكم هاییقدم با! كردمی مطالعه

 اجمالی نگاهی تنم هایلباس و من به و كرد بلند را سرش خاصی ادای و ژست هیچبی
 بدون! كشیده طول دقیقهده پوشیدنش كه ستلباسی چه بفهمد خواستمی شاید. انداخت

 :گفتم نوازی مهمان و ادب رسم به و دادم تكان برایش سری بیاورم مباركم روی به اینكه
 قهوه؟ یا چای كنید؟می میل چی -
 .مهمونی نیومدم من. بدیم انجام رو كارمون ترسریع بیارین تشریف. هیچی -

 .نشستم اینفرهتک مبل روی مقابلش و كردم كج مایلید هرجور عنوان به را سرم
 .مطلب اصل سر بریم ایاضافه حرف هیچبی خب، -

 گرفتم را امناخواسته لبخند جلوی! ت؟اس زدن حرف طرزچه این! خواستگاری بود آمده انگار
 :كردم صاف را گلویم و
 چون هستین رادین با همكاری جوّ توی هنوز شما كنممی فكر ضیایی، آقای ببینید -

 اومدم جااین من كهدرصورتی. بره پیش كارهاتون ساالرخان نظر طبق وكمالتمام خواینمی
 تونیدمی كنید همكاری تركیه سمندر با خواینمی اگه شما. باشم گیرندهتصمیم خودم كه
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 وسط این رو دالل حكم خوامنمی من بگیرید، تحویل رو داروهاتون ایشون خود از مستقیماً
 ! كنم اجرا
 :گفت كند اشمخفی كردمی سعی كه ایدستپاچه حالت با و شد جاجابه كمی مبل روی

 قبول رادین از بیشتر خیلی رو شما گفتم بهتون هم اول روز همون من دارین، اختیار نه -
 ایشون كه اینه خاطربه كنممی هماهنگ ساالرخان با رو كارا یهمه كه بینیدمی اگر. دارم

 شید،می مستقر كامالً جااین شما تا خواستم و هستن مشاركتمون مسائل جریان در بیشتر
 .باشم داده انجام رو الزم هایزمینهپیش من
 برای كه نیستیم تأسیس تازه كنه،می فعالیت داره كه ساله چند جااین ما شركت هرحالبه -

 شراكت و همكاری سمندر با دارید قصد واقعاً اگر. باشیم داشته زمان به نیاز شدن مستقر
 با بعد و كنید قبول ساالرخان االختیارتام ینماینده عنوان به رو من اول بهتره باشید داشته
 .بشید مذاكره وارد ما خود

 .جاماین موضوع همین خاطربه هم االن. حتماً بله -
 هرچه و نشسته مقابلم خطربی و رام طوراین االن كه من به داده اشحواله پدرم احتماالً

 :گفتم خونسردی با و دادم تكان سری. كندمی قبول گویممی
 شروع رو كاری شهنمی كه وشروطشرط و قرارداد بدون دارید؟ درخواستی چه االن خب -

 مایلید اگر دادم تغییر رو بندهاش از سرییه و كردم بررسی رو قبلیتون قراردادای من! كرد
 .كنید اضافه هست مدنظرتون چیزی اگه هم شما تا بیارم

 .داد تكان موافقت عالمت به سری و نشست لبش روی رضایت از لبخندی
 را قرارداد آمیزمسالمت كامالً توانستم من و كشید طول نیمودوازده ساعت تا كارمان شب آن
 باز شدمی كه جایی تا هم امیر اهداف پیشبرد برای جا البته. برسانم امضا به شركت نفع به

 هم و باشد داشته دنبال به را ـناه گـبی مردم بدبختی توانستمی هم هاقرصاین. گذاشتم
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 جوان همهآن جان نجات اولم انتخاب مسلماً. را امخانواده حتی و سمندر شركت بدبختی
 .پدرم زندگی و جان حفظ شدمی كه جایی تا آن از بعد البته و بود هموطنم

*** 
 وكتابحساب مشغول ایپرونده روی و بودم نشسته شركت دفتر در كهدرحالی بعد روز چند

 با كه كنم پرخاش تا كردم بلند را سرم. شد وارد اجازهبی كسی و خورد در به ایتقه بودم،
 را هایشاخم و ایستاد مقابلم عجیبش ژست با همیشه مثل. شد بسته دهانم دوباره دیدنش

 ! طلبكارست من از همیشه چرا موجود این نفهمیدم هم آخر. كشید رُخم به
 با و دادم تكان برایش را سرم بود، اشنطلبیده حضور خاطربه احتماالً كه ناخواسته تأملی با

 .بنشیند كه كردم اشاره دست
 .نشست میزم رویروبه مبل روی سالمی، جواب حتی و حرف هیچبی
 :گفتم و كردم نگاهش گیج حالت همان با
 ! طرفا؟این از! باشه خیر -
 :گفت قهرآلود هایاخم همان با
 ! نكن امضا رو چیزی من با هماهنگی بدون بودم نگفته من مگه -

 مالحظه تازه را قرارداد احتماالً! چیست منظورش بفهمم تا كردم وجورجمع را ذهنم كمی
 خودش او شبآن نبود، من ـردن*گـ تقصیری البته! دررفته كوره از طوراین االن كه فرموده

 مرا و آمده پر توپِ كدام با حاال. گذاشت تنها نداشتم آن در ایتجربه كه كاری در مرا و نیامد
 كند؟می بازخواست

 :گفتم و دادم تكان سری خونسردی و آرامش كمال با
 خوب دوست كنار در گذشت، خوش هم كلی خالی جات اتفاقاً كردم، امضا آره -

 .قاچاقچیمون
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 :گفت تشر با و كشید جلو مبل روی را خود شد، عصبی داشتم انتظار كه طورهمان
 تموم سازمان ضرر به شما كاریندونم با كه كنممی صحبت قراردادی مورد در دارم من -

 باز و نكردم فكر هم لحظه یه حتی هستی، ساالرخان دختر كهاین به چرا دونمنمی واقعاً! شد
 واقعاً متأسفم، خودم برای! هدفام یهمه به بزنن گند سمندر یخانواده گذاشتم طوراین

 .متأسفم
! بود طوراین كه من درمورد حداقل داشت، مقابلش طرف كردن نابود در قدرتی چه بشراین

 انتهای تا كردمی سوراخ و نشستمی امحیاتی جایسه بر شعبهسه تیر مثل هایشحرف
 زمان، ترینكم در و گرفتمی نشانه را شاهرگم و مغز و قلب انصافبی! را وجودم وپیرگ

 .كردمی پرتاب را تیرش
 و. كردم نااستوارم و ملتهب بدن ستون میز روی را هایمدست و شدم بلند سختی به جایم از

 :كوبیدم صورتش به حرص با را لرزانم صدای
 زورت فقط چون! چرا؟! بگیری؟ من از خوایمی رو انتقامت خوای؟می چی من جون از تو -
 منطقبی و رحمبی قدراین كه متأسفم برات منم اتفاقاً باش، متأسف باشه رسه؟می من به

 به رو تو شونهوظیفه كه بینیمی ایشده ریزیبرنامه ماشین چشم به رو بقیه كه شدی
 .برسونن هدفت

 را چشمانش كه بود عجیب برایم ولی! داشت منظوری چه جایشنابه سكوت این از دانمنمی
 آلودمحرص و دارخش صدای به حرفبی و بود دوخته عصیانگرم نگاه به خشم همان با

 به كند شروع باز تا بشنود زبانم از را خواستمی كه چیزی بود منتظر شاید. دادمی گوش
 چون داشت را انتظارش او كه نبود طوریآن هایمحرف شاید و نشنید انگار ولی! طغیان

 ایستاده كرده بغض و گرفته گارد مقابلش همچنان كه من و شد كشدار بدجور سكوتش
 هم تكان حتی جایش از. رفتم سمتشبه و دادم حركت سختیبه را ناتوانم پاهای بودم،
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 و زدم تكیه میز به مقابلش. بود تیز و برّان تیغ، مثل من بر چشمانش همچنان ولی نخورد
 ایناعادالنه هایدوئل و بودم افتاده وسترن هایفیلم یاد. دوختم چشم نگاهش به حرفبی
 اندازه همان به هم ما چشمان دوئلِ. انداختمی زمین بر جانبی را ترضعیف آخر، در كه

 . افتاد خاک بر زودتر و نیاورد تاب را عتاب همه این من عاشق نگاه. بود نابرابر
 با هم باراین ولی بگیرم؛ پس هوا و زمین از را آرامشم بتوانم تا كند سكوت خواستمی دلم
 :گفت كه شنیدم را سرزنشگرش همچنان و آهسته صدای و نیامد راه من دل
 كردی؟ امضا رو قرارداد اون چرا -

 همچنان كردم، نگاهش مظلومیت با و آوردم باال را چشمانم بدهم حركت را سرم آنكهبی
 :گفتم نگاهم، لحنِ همان با پس. بود جوابم منتظر

 ! نیومدی خودت. زدم زنگ بهت كه من خب -
 :شد تنگ خلقش دوباره

 رو كارا یهمه باید حتما دستت؟ بسپرم رو كار یه و كنم اعتماد بهت تونمنمی من یعنی -
 دی؟می تحویلم غیرمنطقی جواب جوریاین كه ایبچه مگه بدم؟ انجام خودم

- ... 
 و ساالرخان نفع به شرایط یبقیه جزئی، چیز چندتا جزبه یعنی داره؛ ایراد خیلی قرارداد -

 كردی؟ امضاش كه خوندی اصالً تو! شده تنظیم ضیایی
 فقط منم! كن نگاه رو طرف جادو چراغ غول عنوانبه نگفتی خودت مگه! نخوندم اصالً نه -

 اضافه قرارداد بندهای توی هم اون و گفتم بهش رو داشتن اولویت برام كه ایخواسته تاسه
 ! كرد

 ! ای؟بچه قدراین باشی؟ داشته تونستیمی خواسته تاسه فقط كردی فكر واقعاً تو یعنی -
 :برداشتم خیز طرفشبه و شدم كفری خواندمی بچه مرا هم سر پشت كهاین از
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 آورده فقط بود، دوخته و بریده خودش طرف احمقم؟ قدراین من كردی فكر واقعاً هم تو -
 اضافی كوک چهارتا-سه همین كنم مجبورش تونستم بود خوب حاال تازه. كنم تنم من بود
 .نپوشیدمش زارونزار حالت همون با و بزنه هم

 تا گرفتمی آسمان به را سرش باید كه بودم ایستاده مقابلش طوری برداشتم كه خیزی آن با
 هم او. بست نقش لبم بر جایمان تعویضاین به لبخندی ناخودآگاه باز دیدنش با. ببیند مرا

 بیچاره كه او. برخاست جایش از باطمأنینه و زد پوزخندی چون خندیدم؛ چه به فهمید انگار
 به انگار. نرفتم پس هم توانستممی كه من ولی برود؛ ترعقب توانستنمی و بود مبل پشتش

 ـوش*آغـ در كه ایاندازه به بود تنگ دلم. داشتم احتیاج حدش از بیش نزدیكی این
 ماندم جایم سر باز ولی! روحبی یزدهیخ جسم آن از كنم آرامش طلب هاساعت و بگیرمش

 .دمیدم مقابلم یـیـنـه*سـ بر عمیق آهی با را حسرتش و
. نشستمی موهایم بر تندتر هایشنفس و شده خشک دهانش. نبود خوب هم او حال انگار
 :كرد زمزمه و شد جاجابه جایش در كمی

 .نكن -
 «نكن» گویدمی را چه دانستممی. شدم خیره اشبسته هایچشم به و بردم باال آرام را سرم
 .پرسیدم هم باز ولی

 نكنم؟ كارچی -
 :گفت و چرخاند سمتیبه را سرش كالفگی با
 تر؟عقب بری شهمی -
 با عاشق صیادی مثل و برداشتم عقب به قدمی بود، شیطنتم از كه ایفروخورده یخنده با

 فقط و ماند چون بود راضی جایش از انگار او ولی كند؛ فرار صیدم كه دادم اجازه خاطر طیب
 .فرستاد بیرون آرامی به را آخرش یشده حبس نفس
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 :گفتم بود نشسته صورتم بر كه ایناخواسته لبخند همان با
 ! سوپرمن جناب نیومدی، چرا شباون نگفتی خب، -

 :گفت و زد جانشبی پوزخندهای آن از هم باز
 .بدم نجاتت بیام بپرم كنی اراده تو وقت هر تونمنمی من گفتم، كه بهت. داشتم كار -
 نه؟ برم پیش شده حساب و درست قدراین كه كردینمی فكر واقعاً -

 از! ماند باز دهانش حرف بدون ایلحظه برای كه بود زیاد قدرآن من پرروییِ از تعجبش
 جانببهحق هایانسان مثل را سرم فقط ظاهر در ولی خندیدم قاهقاه دلم در اشچهره حالت

 .ایستادم ـغـل*بـ به دست و كشاندم سمتی به
 :گفت حرص با
 نكردن موافقت هم اگر. كنیمی فسخ رو قرارداد اون و بهشون زنیمی زنگ امروز همین -

 با و جوریچه كه نداره ربطی من به اشبقیه دیگه. كنی اضافه خوایمی بند چند گیمی
 ! بدی انجام رو كاراین قراره ترفندیچه

 پوشاندن برای همیشه كه خطاكار افراد مثل خواستمنمی چون نبود، جایز بحث این از بیشتر
. كنممی توجیه را كارم دارم انگار كه بیایم نظربه زنند،می حرف تندتند فقط اشتباهاتشان،

 .دادم تكان سر تصدیق، عالمت به فقط حرفیهیچبی پس
*** 
 تا بزنم حرف طورچه كه بودم كرده را فكرهایم تمام گرفتم تماس ضیایی آقای با كه وقتی
 و شوم وارد خودشان موضع از بودم گرفته تصمیم. نیایم نظربه مزاجدمیدم هایآدم مثل

 ایسایه پسِ در را اشتباهاتم بتوانم راحت خیال با تا دهم نشان مقتدر و بزرگ را خود طوری
 .كنم پنهان نفس،بهاعتماد از
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 وسط را پدرم پای نرفت، پیش تلفنیمان یجلسه خواستمی دلم كه چنانآن وقتی البته
 ضیایی از ترراحت خان ساالر هرحالبه. دادم جلوه قرارداد این از ناراضی را او و كشیدم
 از كارم،این با كه هرچند. كرد قانعش شدمی كمتری ریسک با و پذیرفت،می را هایمحرف
 .كردممی پیدا تنزل رادین، نزدیکِ جایگاهی به ضیایی نظرِ
 مغزی نه دیگر بودم، زده حرف و كرده فكر بس از دوروزاین. شد تمام و گذشت هرحالبه

 كه داشتم طلب امیرخان آقای از حسابی مریزاددست یک مسلماً! زبانی نه و بود مانده برایم
 اسرار به پی كسی آنكه بدون كنم وفصلشحل توانستم تنهایی به را مهمی این به یمسئله
 .ببرد پرده پشت
 كارهایم و من از سراغی تلفنی نه! نداشتم خبری هیچ بزرگ رئیس از كه بود روزی چند
 نداشت؛ گرفتن خبر به نیازی و بود باخبر چیزهمه از همیشه مثل حتما! حضوری نه گرفتمی
 بود خودش كار، این یبهانه و بزرگ دلیل كه دانستممی خوب خودم! شدممی چه من ولی
 او و كردمی طلبش بدجور دلم هم االن! فهمیدنمی را چیزهااین وقتهیچ هم او بدبختانه كه
 ! انگارانگارنه همیشه مثل باز
 كه غریبیوعجیب داروهای مصارف از تا كردممی سیر اینترنت در و بودم نشسته اتاقم در

. دربیاورم سر انداخت،می جانم به لرزه هم اسمشان حتی و بود شده بازار وارد جدیداً
 هولناكی مواد چه ضیایی آقای مجاز، هایقرص همین از بعضی مخلوط با دانستممی
 واسطه مردم این كشاندنِ تباهی به برای نیز ما كه فهمیدممی هم را این و! آوردمی دستبه

 .بودیم
 زنگ با. كشاند در سمتِبه و كرد جدا رویم پیش مانیتور از را مضطربم نگاه در، زنگ صدای

 دیده سیاهی جز چیزی كه در چشمی از. دویدم اتاق بیرون طرفبه و پریدم جا از دوم
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 با. بود شده مخفی تاریكی در منتظر شخص و خاموش راهرو هایچراغ اینكه مثل. شدنمی
 :گفتم شده كشیده زنجیر به درِ الی از و كردم باز را قفل استرس

 كیه؟ -
 :شنیدم ممكن جای تریننزدیک از را صدایش

 ! شب؟ وقت این بودی من از غیر كسی منتظر -
 در پای از را زنجیر مهربانی با و نشست لبم بر مهر از لبخندی آرامش، صدای شنیدن با

 .شود وارد او تا برداشتم
 و فهمیدم زود را این. نشست چشمم در و رمید وجودم تمام از امدلتنگی حس دیدنش، با

 با ولی چرا، دانمنمی. دوختم پایش به و گرفته صورتش از را نگاهم نشدن، رسوا برای
 باز و! گریخت چشمانم مقابل از سرعتبه و داد حركت عجیبی حالت به را پاهایش كارماین
 باراین شاید! افتاد راه دنبالش به و نشد جدا پاهایش از نگاهم ولی چه؛ برای دانمنمی هم

 پایش به محابابی بارهیک شود سرازیر چشمانش به بود قرار كه امدلتنگی عظیم حجم چون
 ! دادم تشخیص عجیب را رفتنش راه تری،جمع حواس و دقت با طوراین شد، منتقل

 مصلحتی كه ایسرفه با چون شد، غریبم حال متوجه انگار حدم، از بیش تأمل و مكث با
 .شكست را سكوت كردمی ترخراب را جو مسلماً بودنش،
 كنار عمیق و عمودی خط به زدم زل مشكوكی نگاه با و دوختم صورتش به را چشمانم
 .ابرویش

 اطالعم؟بی آن از من كه هست بدنش در هم دیگری جراحت زخم، این از غیر یعنی
 و گشت متوقف او از فاصله كمی با و شد برداشته سویشبه تردید با هایمقدم فكر، این با

 :چرخید دهانم در فكریهیچ بدون زبانم
 ببینم؟ رو پات شهمی -
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 :گفت ناباوری با و كند پنهان نتوانست را شدنش شوكه كه بود ناگهانی درخواستم قدرآن
 ! چی؟ -

 چون گیرم،نمی پس را امخواسته راحتی این به من دانستمی خوب خودش انگار هرچند
 :كند منحرف احمقانه درخواستاین از را حواسم ابهت، و اخم با كرد سعی فوری همیشه مثل

 .ترمهم و ترجدی مباحث سر بریم االن بهتره -
 پات؟ از چی؟ از ترمهم! تر؟مهم -
 كنممی گستاخی دارم قدرچه دانستممی خودم. كشید خجالت حرف این از او من، جایبه

 ! گرفتمی بازی به را روانم داشت بدجور وسواس و شک این ولی
 واقعاً كهاین مثل. داد لم ورییک و نشست پایش كنار مبلِ همان روی جوابی، هیچبی

 امكان بزنی فرعی یجاده به بیشتر هرچه كه فهمدمی هركسی! بدهد مرا جواب خواستنمی
 داشت كه كردمی فكری چه او دانمنمی دقیقاً ولی! شودمی بیشتر رسیدنت بستبن به

 ! انداختمی چپكی هایكوچه به اعتناییبی با را خود گونهاین
 :گفتم حواسیبی همان با و نشستم كنارش

 .افتاده گیر قفس یه تو كه مونیمی گنجشک یه مثل نظرم به االن تو! چیه؟ دونیمی -
 :گفت كجی لبخند و رفته باال ابروهای با
 تو كه قفسی این با مخصوصاً بیفته؟ گیر قفس تو باید چی برای گنجشک این وقتاون -

 ! كردی درست
 سرم و كردم نگاهش گیج،! بیندازد دست مرا خواستمی شاید یا و داشت شیطنت چشمانش

 «چه؟ یعنی» كه دادم تكان را
 .خانوم افتم،نمی گیر شما مثل شخصی قفس توی من -
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 نبود منظوربی االن اتفاق، همهآن بعداز شکبی كه مداومش هایگفتن «خانوم» این از
 چه دانمنمی نداشتم او به نسبت برتری مقام هیچ دیگر كهاین وجود با. شدممی كالفه

 ! داشت استمرارش بر اصراری
 وپا؟دستبی آدم یه رو من یا كنیمی تصور زرنگ خیلی رو خودت! چرا؟ -
 .كدومهیچ -
 مقابلم در كه خردكنی اعصاب خونسردی این مقابل در باشم آرام خواستممی وجود تمام با

 .داشت
 كه چیزی به تا من. بكشونی راههبی به رو بحث و كنی بازی كلمات با نكن سعی ببین، -

 .نیستم برداردست نرسم خواممی
 :نشست صورتش بر عجیبی لبخند و رفت باال ابرویش لنگهیک دوباره

 ! پام؟ به برسی؟ خوایمی چی به -
 آب پس. دهم ادامه و نیاورم كم كردم سعی ولی كرد؛می سنگینی ـیـنـه*سـ در نفسم
 :گفتم و داده قورت صدا با را دهانم

 ! خودت به... نه -
 و نرفتم رو از هم باز ولی! شنیدم هم را صدایش حتی كه بود آشكار قدرآن پوزخندش باراین

 :دادم ادامه را حرفم
 .بدونم رو چیهمه خواممی -
 گیری؟می بابات از تریسخت انتقام بدونی، اگه مثالً چرا؟ -

 داشت االن یعنی! نگرفتم را منظورش هم باز! دانستمنمی كه بود چیزهایی واقعاً انگار نه،
 دوباره عالمت به را سرم اطمینان، برای! دادم؟می جواب باید را سؤالش واقعاً یا! زد؟می طعنه

 .كردم نگاهش استفهامی و دادم كوچیكی تكان گیجی
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 .لطفاً كن، تمومش رو بحث این هم االن و ندارم گفتن برای چیزی -
 كج كمی را ـردنم*گـ سمج، هایانسان حالت به حرفبی و كردم نگاهش منتظر، همچنان

 .كردم
 دانممی. دادمی نشان ناآرام هایواكنش داشت پاهایش هم باز چون بود شده كالفه انگار

 جواب و بنشیند كشانده نابودی به را اشزندگی كه كسی دخترِ مقابل االن بود سخت برایش
 ناچار جواب، به رسیدن برای ولی كنم؛ اذیتش كار این با خواستنمی دلم واقعاً! بدهد پس
 .بودم
 چون كردم، باز را تنفسش راه انگار كارم این با و رفتم ترعقب كمی آرامشش برگشتن برای

 .داد بیرون بسته چشمان با و محكم را بازدمش
 حرف و نداری اعتماد بهم وقتی. كنم كمكت بتونم تا بدونم رو چیهمه باید من امیر، ببین -

 بیفتم؟ راه سرت دنبال بستهچشم داری انتظار ازم طوریچه زنی،نمی
 :گفت لب زیر و كرد چشمانم نثار ایبدبینانه و طوالنی نگاه

 .نیای تونیمی -
 در و رفتم جلو مبل روی دوباره آورد، هجوم مغزم به بودنم اهمیتبی از كه عصبانیتی با

 ولی زدم؛می حرف نباید غضب این با احتماالً. زدم زل صورتش به ممكن، حد تریننزدیک
 :گفتم محابابی و نتوانستم واقعاً

 حرصت تمام خوادمی دلت خیلی نه؟ بزنی دار منو ساالرخان، جایبه خوادمی دلت خیلی -
 آره؟ سمندر، یخونه دمِ بفرستی كادو عنوانبه رو سرم بعدشم و كنی خالی من سر رو
 برای بزنی من به كه خنجری دونستیمی چون واسطه، كردی رو من همینم خاطربه

 .بیشتره دردش صدبرابر ساالرخان
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 مسلماً ماندممی دیگر كمی اگر. دادمی دستم كار واقعاً داشت معنایشبی پوزخندهای این
 با پس! نبود پذیرامكان دیگر كردنش جمع شاید كه نشستمی زبانم بر بدی خیلی هایحرف
 طرفبه و برخاستم جا از داری،خویشتن شاید یا و عصبانیت از كلیدشده هایدندان همان

 خونسردتر خودش مثل بتوانم شاید تا بگیرم آرامش كمی خواستممی. دویدم آشپزخانه
 .كنم برخورد

. آوردمدرمی اطرافم وغریبعجیب مسائل از سر باید خودم احتماالً رفتمی پیش كه طوراین
 برای حتی كه نزدیكش دوستان با حتی یا و گذاشتممی پدرش با محرمانه قراریک حتماً باید

 نگه دور كسهمه و چیزهمه از را من طورچه ببین! شناختمنمی هم را هاآن از یكی نمونه
. دانستمنمی هیچ اششخصی زندگی از كردم،می برایش كه كارهایی وجود با كه بود داشته
 كه طوراین ولی بگوید؛ برایم و كند باز زبان خودش روز یک باالخره كه بودم منتظر شاید
 ! بكند من به اعتمادی گونههیچ نداشت قصد او بود، پیدا

 اتالف چنددقیقه با و سركشیدم بارهیک را آب لیوان كشیدمی زبانه وجودم در كه عطشی با
 .برگشتم سالن به بهتری نسبتاً حال با و كرده آماده شیرقهوه لیوان دو وقت،

 و ریخت دستم بر هاآن از كمی خورد، لپ هاقهوه كه ایستادم چنان خالی، سالن دیدنِ با
 پرت جایی به اشهرتكه كه داردسته هایلیوان شكستن صدای. شدند رها دستم از هردو
! ماندم جاهمان ومتحیرمات اشخالی جای دیدن با و بازگرداند را امپریده وهوشعقل شد،

 طورهمان و شود وارد هوابی طوراین دادمی اجازه خودش به طورچه! بود رفته! شدنمی باورم
 ! برود خبربی

 بر وحواسهوش مثل االن كه امداشتنیدوست هایلیوان از احوالی و روبرگردانم آنكه بدون
 دراز هال، وسط میز روی زده،غم و روحبی بگیرم بود، افتاده جایی در شانتكههر امرفته باد

 جاهمان صبح تا حتی و كردممی پریشانهروان كارهایاین از اوقاتبعضی. كشیدم
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 و او به بسته چشمان با. رسیدمی زانوانم تا حداقل و بود دراز میز شكر را خدا. خوابیدممی
 فرق هاموقع آن امیر با آسمان تا زمین امیر، این. كردممی فكر وغریبشعجیب تغییرات

 كدامِهیچ امیر این در بود، هرچه ولی بودم؛ شده امیر آن چیز چه عاشق من دانمنمی. داشت
 ! نه یا بود شودمی هم امیر این عاشق دانمنمی و! نداشت وجود خصوصیاتآن
 :بود او یادآور همیشه ذهنم در كه ایترانه خواندن به كردم شروع لب زیر
 یادم از بردی -

 بادم بر دادی
 شادم یادت با

 دادم تو به دل
 افتادم دام در
 آزادم غم از

 بند به افتادم دادم تو به دل
 نخند خونینم اشک بر گُل ای

 هنوز نگاهتِ  سوز از سوزم
 ...هنوز راهت به باشد من چشم

 مناسب تو وسالسن برای آهنگااین كنمنمی فكر. كنی آپدیت خرده یه رو آهنگات بهتره -
 ! باشن

 در هنوز. برداشت عقب به قدمی ناخواسته او كه پریدم جا از چنان صدایش شنیدم با
 كه بود بـرده باال چنان را قلبم ضربان اشناگهانی حضورِ شوک این. بودم غریبی وهوایحال

 كه بود هرچیزی از خالی قدرآن ذهنم! شنوممی را صدایش مغزم درونِ از كردممی احساس
 چون دارم، حالی چه كه فهمید گمانم به! لرزیدمی نگاهم هاحواسبی و ـسـت*مـ مثل
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 بلندم میز روی از آرامی به و گرفت دست در را بازویم و برداشت جلو به رو باراین را قدمش
 دست به را كارهایش فرمان مغزم هنوز انگار ولی بایستم؛ پاهایم روی به كردم سعی. كرد

 فشردمی را بازویم هنوز كه او قدرتمند دست. بود لمس و سست بدنم تمام چون بود نگرفته
 زدم زل و نشستم حرفی هیچ بی. كرد هدایت مبل سمتبه را جسمم و گرفت را مغزم جای

 داشتم. كردندمی خودنمایی كوتاهش هایریش میان در آب هایقطره هنوز كه صورتش به
 این با مخصوصاً دارم، دوست را اشمردانه و جدید یقیافه قدرچه كه كردممی فكر این به

 ترشجذاب و بود چسبیده سرش به شانخیسی خاطربه كه ایزده باال موهای و هاریش
 چیز سستی با زبانم ولی بود؛ تمجیدش و ستایش پی در هنوز هایمچشم آنكه با. كردمی

 :پرسید دیگری
 بودی؟ كجا -

 :داد را جوابم حسی هیچبی هایشـب*لـ ولی خندید؛ حتی یا زد لبخند نگاهش
 چرا رو استكانا اون بودی؟ كرده غش جااون چرا تو. وصورتمدست به زدم آب رفتم -

 شكستی؟
 و چرخیدمی صورتش موهای الیالبه بر جامانده هایقطره به ارادهبی طورهمان نگاهم
 .بدهم جوابی تا نداشت حركت قدرت زبانم

 رفتم؟ كردی فكر -
. شد كشیده نگاهش سمتبه هراسانم چشمان اختیاربی ابهام، از پر سوالِ این شنیدن با

 طوراین را مسئله این داشت باراولین برای چرا دانمنمی ولی بگوید؛ خواهدمی چه بود معلوم
 ! بود؟ جواب منتظر خونسرد قدراین طورچه حتی و آوردمی رویم به واضح
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 نظربه. انداخت زیر را سرش و نشست لبش بر لبخند آرامی به نگرفت، جوابی هم باز وقتی
 كمی از بعد باالخره و گردد،می موقعبی سكوتاین شكستن برای حرفی دنبال به رسیدمی

 :گفت تأمل
 رو قدیمی چیزایاین چی برای تو. باشه باید سلطانعمه زمان مال آهنگه اون راستی -

 كنی؟می گوش
 با و گرفت امخنده است، زده جو كردنِ عوض برای بود مشخص زیادی كه حرفشاین با

 .خندیدم بسته هایـب*لـ و آرام صدای
 ! بیارم؟ جدید چندتا برات خوایمی -

 در اشموردعالقه آهنگ این كهاین از رفتمی طفره داشت یا بود كرده فراموش واقعاً
 گرفتمی عهدهبه را امراننده نقش او و نشستیممی ماشین در وقتی بارها! بوده هازمانآن
 همیشه و بـرده اتاقم به را كاست نوار آن هم رفتنش از بعد. بودم شنیده را قدیمی یترانهاین

 .امداشته نگه را آن هم هنوز حتی و دادممی گوش
 :گفتم و كردم نگاهش دلخوری با پس بیاورم، زبان به توانستمنمی كه را چیزهااین مسلماً

 .دارم خودم خوام،نمی -
 به رو چیزی شاید یا داری؟ ازش خوبی یخاطره كنی؟می زمزمه رو این هنوز چرا پس -

 ! میاره یادت
 این وگرنه. بكشد حرف من زبان از شاید یا و بزند را حرفش داشت قصد واقعاً امروز... نه

 در من ولی زدمی فریاد را دیگری جواب دلم تردیدبی. نداشت دیگری دلیل پرمعنا هایسؤال
 :گفتم و زدم زل چشمانش به قلب، قساوت كمال

 .كنهمی گوش اتاقش تو همیشه و شهموردعالقه آهنگ این... میندازه بابام یاد رو من -
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 درهم ابروهایش و شد جمع لبخندش آرامی به چون مغزش، حساس ینقطه به زدم انگار
 :گفت و برخاست جا از بود، چه برای نفهمیدم كه مكثی بعداز و. خورد گره

 باهات كنیم، صحبت االن بود قرار كه ایمسئله مورد در زنممی زنگ فردا رم،می من -
 .خداحافظ فعالً. كنممی مشورت

 حرف جابی و فكربی قدراین كه من به لعنت! افتاد راه در سمتبه نامتعادلی حالت با و
 خوب چه ببین! كشیدمش گند به من بود، خوبی حال و مود در او كه هم امروز. زدممی

 بودم شده پشیمان شدتبه حرفم از! زدمی غیرمعمول هایحرف و كردمی شیطنت داشت
 مثل شد خارج دهان از كه حرفی» گویندمی همیشه! كرد كاری شدنمی متأسفانه خب ولی

 منتظر و نشست باید فقط« .برگرداند را آن شودنمی و شده رها چلّه از دیگر كه ستتیری
 كرده پاره را مغزش هایرگ از یكی من، تیر مطمئناً و! شكافدمی و زندمی را كجا كه ماند
 عجیب، تأملی با و ایستاد كمی رسید كه در كنار! رفتمی راه داشت تعادلبی طوراین كه بود

 طرفشبه دلجویی برای اصل در ولی بدرقه برای مثالً و شدم بلند جایم از. كرد باز را در قفل
 فشرد،می آرامی به را پایش دیگر، دست با و داشت در به دستی هنوز كهدرحالی. رفتم

 دست نگرانی با اش،پریده رنگ دیدنِ با و كردم زیاد را هایمقدم سرعت. بود ایستاده جاهمان
 :گفت لب زیر و زد پس را دستم عجیبی خشمِ با ولی كنم؛ كمكش تا انداختم بازویش زیر به
 .نزن دست من به -

 كردم حلقه ـمرش*كـ دور را دستم پرحرص، باراین و نیامدم كوتاه امناراحتی وجود با هم باز
 او كه ضعفی و بردم كار به من كه زوری آن با. برگرداندمش خودم طرفبه قدرت تمام با و

 خب ولی گیرد قرار رویمروبه كامالً و باشد داشته ایدرجه نود چرخش داشتم انتظار داشت
 مقاومت مقابلم در داشت هنوز. داشت خوشحالی جای هم چرخید كه ایدرجهبیست همین

 :كردممی زمزمه ملتمسانه نگاهی با من و كردمی



 

 

232 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 بیا... لطفا... امیر كنممی خواهش -
 دانستممی. نشست امشانه روی تأخیر كمی با دستش و بست را چشمانش عمیقی نفس با

 خب ولی است سخت برایش قدرچه كند تكیه من به طوراین امكرده مجبورش كه همین
 .كرد عمل او یخواسته طبق داشت كه حالی و وضع این با شدنمی

 فراوان شكر با شربت كمی. دویدم آشپزخانه طرفبه خودم و نشاندمش مبل روی آرامی به
 مبل یدسته به را سرش و كشیده دراز پریده رنگی با. برگشتم پیشش دوباره و كردم درست

 :گفتم و گرفتم را سرش زیر آرامی به و نكردم هول قبل مثل دیگر. بود داده تكیه
 ! باهاته؟ قرصات... امیر -

 تا كردم شلوارش جیبش در دست احتیاط با من و داد تكان «آره» عالمت به را سرش
 هاقرص ازیكی. كشیدمش بیرون خراشید، را دستم كه چیزی اولین لمس با. بیابم را قرصش

 خوردش به كامل هم را شربت لیوان و. گذاشتم دهانش به و درآوردم حفاظش از عجله با را
 .خورد اعتراضبی را همه كه بود خراب حالش قدرآن. دادم

 :گفتم آرامی به
 بخوابی؟ جاهمین دربیارم رو كفشت خوایمی -

 :گفت و جنباند تندی به را سرش
 .بیاد سرجاش حالم تا مونممی چنددقیقه فقط. برم خواممی نه نه -
 چقدر دانستمنمی. كشیدم رویش تمیزی یملحفه و شدم بلند كنارش از «باشه» گفتنِ با

 از حاضری وپرتخرت كمی و رفتم آشپزخانه به پس بیاید؛ جا حالش تا دارد الزم زمان
 كنارش هم را باگت نان و زیتون و خیارشور و كالباس. چیدم میز روی و درآوردم یخچال
 هیچ از بهتر هم همین خب ولی شام تا شد شبیه صبحانه میز به بیشتر است درست. گذاشتم

 .بود
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 ـردنش*گـ چون بود، نخورده تكان جایش از هنوز انگار برگشتم هال به كه ساعتنیم از بعد
 .بود نشده جاجابه ایذره هم ملحفه حتی و افتاده مبل یدسته روی كج طورهمان
 انگار ولی كردم؛ تكرار چندباره و دوباره. كردم صدایش آرامی به و شدم خم صورتش روی

. كرد نگاهش دغدغهبی شدمی خواب در كه بود خوب قدرچه. بود شده عمیق خیلی خوابش
 را ابرویش یگوشه زخم جای لمس، بدون و بردم پیش صورتش سمت به را دستم آرامی به
 در نقصی هیچ كنی نگاهش خواستیمی كه هرچشمی با و منصفانه. كشیدم پایین تا

 پلک پشت را اشسیاهی چنیناین كه هاییچشم و پرپشت و كشیده ابروهای. نبود اشچهره
 بدون كه هاییـب*لـ و بود گرفته بر در را صورتش كه كوتاهی هایریش بود، كرده پنهان
 آرامی به و موهایش میان در بگردد كه رفت ارادهبی دستم. بود جذاب و زیبا هم لبخند

 حس پوستش به نرسیده را دستم حرارت انگار باراین ولی را؛ سیاهی همهآن كند نوازش
 دستم روی اشزدهخواب و ـمار*خـ نگاهِ و شد باز راه ینیمه تا آرامی به پلكش چون كرد،
 .ماند ثابت
 كه. شدم بلند جایم از گرفته را مچم شرایطی چه در بفهمد و بیاید خودش به كهاین از قبل

 :شنیدم را آرامش صدای
 ! كنی؟می فرار كجا -

 است خواب بودم كرده گمان! سوال این از شد حسبی وجودم یهمه بارهیک و پایم دستم،
 دستم كف به فشار با حرص از هایمناخن و افتاد هم روی خجالت از چشمانم! فهمدنمی و

 .بزند حرفی كه نخورد تكان زبانم ولی رفتند؛ فرو
 .دارم حرف باهات بشین بیا -
 :پرسیدم زیرلب هم باز ولی بگوید خواهدمی چه دانستممی تقریبا كهآن با
 ! موردی؟ چه در -
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 .كار مورد در... خودمون مورد در -
 قانعم جوابش انگار. كردم جستجو چشمانش در را سؤالم پاسخ نگاه، با و برگشتم باراین

 :بود نكرده
 ! نداری؟ دوست رو زدن حرف! چیه؟ -
 از بفهمم دادنمی اجازه كهاین. شدم عصبی كشیدمی چالش به ابهام با مرا داشت كهاین از

 همبه را هایمـب*لـ. ریختمی همبه را ذهنم نه، یا داندمی چیزی خودش به من احساس
 جایش سر هنوز. رفتم طرفشبه داشتم كردنش مخفی در سعی كه پریشانی حال با و فشردم

 مرا نشستنِ ـغـل،*بـ به دست و داده قرار پشتش را مبل كوسن فقط بود، كشیده دراز
 زیاد دیدنم برای نشود مجبور تا كردم انتخاب نشستن برای را مقابلش مبل. نگریستمی

 .بدهد حركت را بدنش
 .برگرده بگی رادین به كه خواممی -

 ترمشوكه هایم،ندانستم همین و! چیست منظورش دانستمنمی! امشب چندم شوک هم این
 :كردم تكرار سؤالی یگونه به و تعجب با را حرفش. كردمی
 ! برگرده؟ بگم رادین به كه خوایمی -
 اوهوم -
 ! چرا؟ -
 .داریم احتیاج بهش االن. كنه كمكمون باید چون -
 احتیاجی؟ چه كمكی؟ چه -

 طوربه مبل روی باراین و انداخت پایین را پایش و كرد وبازدمدم بلند، صدای با را نفسش
 زاویه در مبلم چون چرخاند؛می را ـردنش*گـ دیدنم برای باید دیگر االن. نشست معمول
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 مقابلش میزِ روی و شدم بلند استرس از ناشی هیجان با و ارادهبی من پس. داشت قرار
 :نشستم

 بكنی؟ خوایمی كارچی -
 درضمن. كاراست جریان در تو از بیشتر و كرده كار مرتبط شركتای با چندسال اون -

 .شهمی خطرناک داره خیلی. بشی ضیایی درگیر این از بیشتر خوامنمی
 :گفتم ایخفه صدای و خشم با و كردم ریز را چشمانم

 نشون رادین به رو خودت خوایمی واقعاً االن تو یعنی گی؟می داری چی فهمیمی اصالً -
 جور چه ضیایی كه دونستینمی اول از تو مگه بعدشم نیست؟ خطرناک كار این بدی؟

 ! آدمیه؟
 بودم، ندیده اشچهره در االن تا كه اضطرابی و نگرانی با و داد حركت طرفین به را سرش
 :گفت

. باشن خطرناک بتونن حد این تا كردمنمی فكر. شدم متوجه تازه هم من رو چیزایی یه -
 اومد، من سر كه بالیی خوامنمی. جاستاین ساالرخانِ مثل موجودی یه دقیقاً یارو این
 .بیارن هم تو سرِ هااین

 شدم؟ متوجه درست االن من ببینم! چیه قضیه بفهمم منم بده توضیح درست چی؟ یعنی -
 ترسیدی؟ تو
 متوجه كه نداشت انتظار احتماالً. شد خیره چشمانم به داشت كه وغریبیعجیب حال همان با

 ابروهای همان با! شوم خودم دیدن آسیب از ترسش متوجه خواستنمی شاید یا شوم ترسش
 :گفت دستپاچگی با و فشرد همبه پیاپی چندبار را فكش كرده، گره

 نماینده عنوانبه خوامنمی دیگه. باشی وراون با وراین سمندرِ كارای یواسطه باید فقط تو -
 .كنی فعالیت
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 شده خشک سردرگم و گیج طورهمان كه من! شد بلند جایش از سرعتبه و زد را حرفش
 باز برای را در یدستگیره االن كه او طرفبه و جهیدم جایم از باالخره تأخیر كمی با بودم

 :دویدم داشت، دست در كردن
 ری؟می داری كجا! ببینم وایسا -
 .بده انجام رو گفتم كه كاری فعالً تو برم، باید االن -
. دادم هل عقب به را در ـمر*كـ با و انداختم جلویش را خودم كه بود كرده باز نیمه تا را در

 این هم باز من ولی! را رفتنش پس محابابی دوباره و دیدم چشمانش در را شوک و تعجب
 و برداشتم را بود مانفاصله كه قدمی یک هربار، مثل و گرفتم نادیده را اشهمیشگی گریز

 و برد باالتر را سرش اما او همیشه، خالف بر. ایستادم او به ممكن جای تریننزدیک در
 .كرد دورتر چشمانم مقابل از را صورتش

 .كنم بحث باهات االن خوامنمی -
 علم با اولش از من كه دونیمی خودت نگرانی؟ قدراین چرا كنی؟می رو كار این داری چرا -
 .كنم كمكت كه كردم قبول چیزا این یهمه به

 ! كرد نگاه چشمانم به غریبی حال با و آورد پایین را سرش
 :زدم لب صدابی
 .خواستم خودم من -

 ذوب داشت را چشمانش قیرگونِ كه بود زیاد قدرآن دردش داغیِ گرفت، غم را غریبش نگاه
 ! كردمی
 .هیچی... نداری خبر هیچی از تو -

 :گفتم آرامی به و دادم قورت را بغضم. آمد درد به سیاهش اندوه همهآن از دلم
 .كنممی برات بخوای هركاری بازم ولی... دونممی -
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 آرامی به را سرش چون برگشت خودش قالب به كمكم انگار عجیب، خیرگی و مكث كمی با
 :گفت و برد باال دوباره بلندی نفس با و
 .عقب برو -
 .نشده تموم حرفمون چرا؟ -

 تمام با بفهمد خواستممی. بردم باال اشـیـنـه*سـ روی تا آرامی به را دستانم و گفتم را این
 با كه بود نشده تنش مماس كامالً هنوز دستم... ولی هستم؛ برایش هركاری یآماده وجود

 .شد شوكه هم خودش گمانم به كه رفت عقب و زد پس را دستم چنان عجیبی، لرزش
 حركت از كه بود مشخص كامالً! سریع و تند هایشنفس و بود شده درشت چشمانش

 باراین من ولی نبوده؛ ارادی هم اشعجوالنه العملعكس این و خورده جا امبارهیک
 راه اتاقم طرفبه و داده تكان سری تأسف و پوزخند با و كنم پنهان نتوانستم را امناراحتی

 محكم را اتاقم در و گفتم بلند صدای با و بااطمینان را این. برود االن همین بود بهتر. افتادم
 روی را امخسته تنِ بغض، با شنیدم كه هم را بیرون در شدن كوبیده صدای. كوبیدم همبه

 .كردم رها تخت
*** 
 و نشوند آورعذاب برایم قدراین تا بفهمم را عجیبش رفتارهای این دلیل توانستممی كاش
 گریزان من یخواسته این از او چرا دانمنمی ولی كنم؛ كمكش خواستممی. نخراشند را روحم

 ساالرخان مثل شخصی دختر به تواندنمی هنوز گذشته، خاطربه كه كردممی فكر قبالً. بود
 را مهمش و بزرگ هدف حتی و را خودش كردم احساس امشب و امروز ولی. كند اعتماد

 ! نبود جور باهم كدامهیچ نتایج این كهاین بدتر و! كند من از حمایت قربانی تواندمی
 هم بر را داغم چشمان و دادم قورت مسكنی قرص زور با را بود گلویم در هنوز كه بغضی

 .گذاشتم
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 داشتم توان هرچه. شدم بیدار خواب از نداشت شدن باز به تمایلی اصالً كه چشمانی با صبح
 عمل اشخواسته به زودتر هرچه باید. شدم كنده خوابرخت از و ریختم وپایمدست بر

. نبود سازگار من منطق با و بودم نكرده پیدا برایش ایكننده قانع جواب كه هرچند كردم،می
 احتماالً و داشت ضیایی مقابل در من از اشاحمقانه حمایت این از ترمهم دلیلی مطمئناً ولی
 .دربیاورد كارهایش از سر كسی خواستنمی فقط

 حتماً» كه گذاشتم تلگرافی پیامی برایش بود بسته موبایلش چون و گرفتم رادین با تماسی
 چنین دادن توضیح. گرفت تماس خودش بعد دوساعت نزدیک و «كنیم صحبت باید

 كه كنم عنوان طوری را مسئله كردم سعی پس بود، سخت خیلی تلفن پشت از موضوعی
 خارج اشپنهانی سنگرگاه و عجیب یقلعه آن از زودتر هرچه و بشود ماجرا اهمیت یمتوجه

 .بیاید كمكم به و شده
 باالخره و بگیرد را تصمیمش تا كرد معطل مرا روزدو هم باز اصرارم همهآن با و وجوداین با

 .دیدم را عجیبش و متفاوت یقیافه امخانه آیفون تصویر در كه بود سوم روز
 به بودم، زده زل نامتعارفش هیبت به ومبهوتمات لحظه چند تا كردم باز رویش به كه را در

 به وقتی باالخره و! بدهم نتوانستم را اشپیدرپی هایوعلیکسالم جواب حتی كهطوری
 به محكم مهر، و دلتنگی با و گرفت ـوش*آغـ در مرا اجازهبی همیشه مثل كه آمدم خود
 .فشرد خود

 تا برداشتم عقب به قدمی هم بعد و كند رهایم تا كردم جاجابه كمی ـلش*بغـ در را خودم
 .ببینم بهتر را جالبش هیبت بتوانم

 جنگالی توی شهر، جای به كنم فكر ت؟خونه توی نداشتی آینه تو! سرووضعیه؟ چه این -
 ! شده تارزان شبیه كه تقیافه نه؟ بودی شده مخفی شمال
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 سمتبه و نداد را هایمسؤال از كدامهیچ جواب ولی خندید؛ هایمحرف به بلند صدای با
 تعارف، و دعوتبی فوری آیدمی جااین به هركس چرا دانمنمی. افتاد راه به هال هایمبل
 ! كندمی پیدا نشستن جای خودش برای

 ـغـلی*بـ یدونفره مبل روی كه او. نشستم امیر همیشگی مبل روی و رفتم دنبالش به
 از نگاهی اشخسته و آلودخواب آبی چشمان با و چرخاند طرفمبه را سرش بود داده لم كامالً

 .كرد رویم به دلتنگی
 .زنهمی برق چشمات. شدی ترخوشگل خیلی -

 :گفتم و نشست لبم بر پرمهرش و زیبا حرفاین از لبخندی
 نظربه ترقشنگ چشم باشه ترپرطپش دل قدرچه هر «دله نمایشگر چشم» گفتن قدیم از -

 .میاد
 .رفت باال پرمعنایی لبخند و تعجب با ابرویش

 گیریمی قلب طپش دیدنم با دونستممی اگه! وغریبهعجیب هم شدنت زدههیجان یعنی -
 ! اومدممی زودتر
 هر به. بیاورم غلیظ یقهوه برایش تا برخاستم جایم از و زدم اشتباهش تعبیراین به ایخنده

 و اصلی هایحرف بتوانم تا پراندممی سرش از باید را آلودگیخواب و ـماری*خـاین شكلی
 .بزنم االن همین را مهم
 به! بود بسته را چشمانش و گذاشته مبل پشتیِ روی را سرش برگشتم قهوه فنجان با وقتی
 تا بیاورم بالش و مالفه كه رفتم و گذاشتم مقابلش میز روی را قهوه است خواب اینكه گمان
 :گفت كه شنیدم را صدایش اتاقم در نزدیک ولی بخوابد ترراحت

 .بیاری چیزی خوادنمی بشین، بیا -
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 دست با! كردم نگاه بود دستش در االن كه ایقهوه فنجان به و برگشتم عقب به تعجب با
 و كوبید اشكناری مبل روی به سپس و كرد مرتب را بلندش و پریشان موهای ابتدا آزادش
 :گفت دوباره

 .جانجاندختردایی دیدی برامون خوابی چه دیگه ببینم بیا! دیگه بیا -
 :گفتم حال همان در و رفتم طرفشبه لبخند با
 ! خان؟خانپسرعمه دیدم بد خوابِ تو برای كِی من -

 .بنشینم ترراحت تا شد جاجابه كمی هم او و نشستم كنارش
 ! برمیاد دستم از كاری چه ببینم بفرما خب -

 تعریف برایش بیشتری تسلط با را مهمی آن به ماجرای بتوانم تا دادم زاویه بدنم به كمی
 .كنم

 ازت كه كاری تا بدی گوش كنممی تعریف كه داستانی به اول خواممی رادین، ببین -
 .بدی انجام توان تمام با بتونی رو خواممی

 :شد خیره صورتم به بادقت و گذاشت میز روی را اشقهوه خالی فنجان
 .شنوممی... بگو خب، -
 زنده و بود افتاده كه اتفاقی تا پدرم با كار ابتدای از امیر ماجرای كل... گفتم برایش من و

 و ایحاشیه مسائل از البته. كردم تعریف رادین برای را االنش ریاست مقام حتی و ماندنش
 .دادم شرح برایش كلی شكل به را قضیه ولی كردم، اجتناب غیرضروری

 كه بود این عجیب ولی است؛ شوک در هنوز كه بود مشخص اششده جمع یقیافه آن با
 جزئیات حتی و امیر مورد در كهاین بدون چون! نبوده اطالعبی ماجرا اصل از هم زیاد انگار

 :گفت فقط بپرسد، چیزی مرگش
 ! نبوده؟ خانایرج واقعی پسر امیر، پس -
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 را ایخونسردانه واكنش چنین انتظار اصالً. دادم كوچكی تكان را سرم ابهام و گیجی با
 دیگر اتفاقات یهمه از یعنی پس دانستهمی اگر! است؟ زنده امیر دانستهمی یعنی! نداشتم

 ! نگفته من به چیزی و بوده باخبر هم
 ! قبل؟ از شناختیمی رو امیر تو -
 ! نشناسم رو خانایرج پسر شهمی مگه آره، -

 :پرسیدم ایمشكوكانه حالت با و كردم نگاهش ریز
 داشتی؟ خبر هم مرگش ماجرای از -

 :گفت بیندازد من به نگاهی كهاین بدون توجه،بی و حواسبی
 .آره -
 ! آره؟ -
 لبخندی بارهیک چون شد؛ جوابش بودنِ غیرعادی متوجه انگار من، پرسش عجیب لحن با

 .كند اصالح را حرفش كرد سعی و زد غیرارادی
 چرا و طوریچه كهاین. نداشتم خبر دیگه چیزهای از ولی شده كشته دونستممی یعنی آره -
 ! كی دست به و
 و سوءقصد و كشتن قضیه! كرده تصادف بودن گفته همه به كه اینا دونستی؟می كجا از -

 ! وقتهیچ نبود مطرح اینا
 .دادم تغییر را سوالم پس! رسدمی نظربه مضطرب كمی و شده هول كردم احساس

 داشتی؟ خبر چیزا این و خیانت و گیریباج ماجرای از تو -
 بهمون باید باالخره! ودستگاهیمادم همین از عضوی ما كهاین مثل! نكنه درد دستت -

 به مدلی این شركتای افتخارات از جزئی چیزا این اتفاقاً. بیاد دستمون كار حساب تا گفتنمی
 .میاد حساب
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 تكان سری بودم، كرده پیدا اشرحمانهبی و غیرمنطقی هایتعریفاین از كه بدی حال با
 كه دانستممی خوب خودم. كنم ناراحتش و بزنم حرفی خواستمنمی. شدم بلند جایم از و دادم

 .زندمی را ناخوشایند هایحرفاین من توجیه برای فقط االن و است كارههیچ قضایااین در او
 با را یخچال داخل كهدرحالی و آمد دنبالم آشپزخانه تا چون شد، امناراحتی یمتوجه انگار
 :گفت گشت،می غیرطبیعی حالت

 خواد؟می چی من از مسیح جناب این االن -
 ! كیه؟ مسیح -
 كه باشه كرده معجزه باید حتماً دیدیم ما كه وضعیاون با! شده زنده كه ایمُرده همین -

 ! بمونه زنده تونسته
 هایشچشم به ایمشكوكانه حالت با. ایستادم مقابلش و بستم را یخچال در و رفتم طرفشبه

 :گفتم لب زیر و زدم زل
 ! وضع؟ كدوم با -

 ! بود ضدونقیض هایشحرف نظرمبه ولی كنم؛ شک او مثل كسی به خواستمنمی
 و ناگهانی حركتش بس از. راند عقب به مرا و كوبید امپیشانی به را اشكله لودگی با

 پشت یخچال یدستگیره به محكم ـمرم*كـ كه شدم پرت عقب به طوری بود غیرمنتظره
 .شد بلند آخم صدای و خورد سرم

 باال را ـباسم*لـ هوابی و زد كنار ـمرم*كـ روی از را دستم امشده مچاله یقیافه دیدن با
 ! ببیند را دردناكم محل تا كشید
 خارج بود كرده قفل را مغزم كه ایبارهیک درد و شوک از تا شد ثانیهچندصدم نفهمیدم اصالً
 .زدم پس خشم با را دستش و شدم

 .آمدنمی خوشم اشنابخردانه كارهایاین كدامهیچ از
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 ! نمیاد خوشم غافلگیرانه رفتارهایاین از نگفتم هزاربار مگه -
 برداشته یخچال از كه خیاری زدن گاز با بیاورد خودش روی به كهآنبی و كرد ایخندهتک
 .رفت بیرون آشپزخانه از و كشید را راهش خیالبی و زد چشمكی بود
 .برگشتم هال به شد ترراهروبه كمی حالم و خوردم آب لیوانی كهاین بعداز هم من
. فرستادمی پیام كسی به انگار موبایلش با و بود كشیده دراز قبلی مبل همان روی بر

 خود حتی كه رادین مثل كسی به هم آن بودم، شده شكاک و بدبین قدراین چرا دانمنمی
 متفكرم یچهره به موبایل باالی از نگاهی حضورم، درک با. بود كرده تاییدش هم امیر

 :گفت مرموزی لبخند با و انداخت
 .دممی رئیس به رو تو راپورت دارم -

 :گفتم و كردم جمع درهم بیشتر را ابرویم
 كیه؟ رئیس -
 داری؟ رئیس چندتا تو مگه -
 !دوتا -
 :گفت متعجبی لحن با
 ! قافله؟ رفیق هم و دزدی شریک هم كنی؟می كار دوسره داری یعنی! دوتا؟ -
. شدم عصبانی حال عین در و گرفت امخنده برد كار به موردم در كه المثلیضرب و حرف از

 :داد صدایم به لرزشی امداده قورت یخنده و رفت درهم ابرویم
 قافله؟ كی و دزده كی دقیقاً حاال -
 یعنی! هستن جایگاهی چه تو هركدوم كه داری شک هنوز خودتم پس... اوه اوه اوه -

 ! شده؟ ریخته همبه ذهنت قدراین
 :گفتم تأملبی و انداختم مبلی روی را خودم مقابلش
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 .كردم مشخص رو طرفم من -
 نشسته حالت و گذاشت میز روی را موبایل چون شد برانگبخته اشكنجكاوی حرفم، با انگار

 .داد بدنش به
 .باشیم وریكدوم بدونیم تا بگو هم ما به خب، -
 .نیست وقتش اصالً نكن، شوخی رادین -
 به باباتو داری اساسی چه بر تو اصالً! كدومه جناحش شریكم بفهمم خواممی چیه؟ شوخی -
 پی در االن و خورده زخم دایی از پسر این فروشی؟می دونینمی ازش هیچی كه آدمی یه

 دستش؟ دادی رو عقلت و كردی اعتماد بهش طورچه تو انتقامه،
 تكان تأسف از سری لبخند با و كردم نگاه حرفبی مشكوكش، تقریباً و نگران چشمان به

 .دادم
 .نشست زانو روی مقابلم آمد و نیاورد طاقت دیگر

 این اسم! ترسممی ازت كمكم دارم من كردی؟ باورش كه گفته بهت چی یارو این مهتا، -
 ...ببره بویی موضوعاین از بابات اگه و خیانته، كارِت
 :گفتم ناراحتی با و پریدم حرفش وسط

 كشه؟می هم رو من كنه؟می كارچی -
 نزدیک یفاصله آن از هم را هایشمویرگ كه شد گشاد قدرآن تعجب از چشمانش باراین
 و بدبینی همهاین بود فهمیده مسلماً و كند هضم را كارم تواندنمی دانستممی. دیدممی

 .گرفته سرچشمه كجا از سمندر بهراجع منفی ذهنیت
 خیلی داری نامرد؟ و پست قدراین كنی؟می فكر طوراین دایی مورد در واقعاً یعنی تو -

 حاضره. نگفته كمتر گل از تو به حاال تا باشه، رحمبی هم قدرهرچه اون. كنیمی انصافیبی
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 خنجر بهش پشت از طوریاین داری تو وقتاون. بكنه تو موی تاریک فدای رو دنیا یهمه
 ! زنی؟می

 :چرخاندم چشم باغیظ و برگرداندم را رویم
 و مرام از و دربیاری رو هالوتی ادای من برای خوادنمی پس فروشمنمی رو پدرم من -

 .بزنی حرف چیزااین
 توضیح واضح و درست شدم، گیج واقعاً من چیه؟ دقیقاً االنت كار اسم بگی شهمی بنابراین -

 .كنم كمكت منم تا بده
 :گفتم فكر كمی با و دوختم پراضطرابش و منتظر نگاه به را چشمانم

 كه مشاركتایی و كارا این با سمندر شركت فهمیمی اصالً شناسی؟می رو امیر قدرچه تو -
 ده؟می انجام ماها امثال جوونای حق در ظلمی چه داره، ضیایی مثل آدمایی با دارو مورد در

 .بدم نجات فساد همهاین از رو سمندر شركت خواممی ولی ندارم؛ بابام به كاری من
 مثل بارهیک امجمله اتمام با شدمی تردرشت چشمانش حرفم از هركلمه با كه طورهمان
 و من به دانستممی. كرد پیدا ادامه خندیدنش آوریشوک حالت به و خنده زیر زد هادیوانه
 به كردمی اممسخره نوعی به كارشاین با داشت كهاین از ولی خنددمی امبچگانه هدف

 كارم كه فهمیدممی. شدم بلند جایم از و دادم هلش عقب به پس برخورد، شخصیتم
 شاید ولی شود؛نمی انجام رئیس دستور بدون كاریهیچ سمندر در طبیعتاً و است نتیجهبی

 انزوال به رو رونداین از را شركت ام،خانواده و پدر به آسیب بدون بتوانم كه داشتم امید هنوز
 . دهم نجات
 هنوز كه ایخنده كنترل با و آمد خودش به انگار روممی اتاقم طرفبه ناراحتی با دید وقتی

 :گفت داشت وجود اشمسخره لحن و دارخش صدای در آثارش
 ! چیه من با حسابت حرف باالخره ببینم بشین بیا. نكن قهر حاال خب خیله -
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 را رادین راهی هر به باید من. افتادم اشخواسته و امیر یاد به بارهیک. ایستادم حرفشاین با
 پا یپاشنه روی و كردم فوت بیرون به را امشدهحبس نفس. كردممی همكاری به راضی

 .چرخیدم
 نه؟ یا هستی بگم؟ چی امیر به -
 جایی یه به تو یوسیله به یا بگیره انتقام خوادمی! خوادمی چی امیر فهممنمی هنوزم من -

 ! برسه؟
 .همین. سمندره پیشروی از جلوگیری قصدش فقط خوادنمی هیچی اون -

 :گفت و آمد طرفمبه متعجب حالت همان با. پرید باال ابرویش دوباره
 ! چی؟ یعنی دقیقاً «پیشروی از جلوگیری» -
 .ایران توی سمندر خالف كارهای روند كردن متوقف یعنی -
 یعنی! بندازن؟ كار از رو شركت این رئیس اول باید كار این برای دونیمی تو وقتاون خب -

 تسلیم رو خودش یا باشه، داشته وجود تونهمی دوراه بینانهخوش نگاه با كاراین برای و. بابات
 شه؛می بدبینانه دوراه وارد و كنهنمی انتخاب رو كدومشهیچ مطمئناً كه! رو شركتش یا كنه

 كه عقرب مثل یا و درمیاره طرفش روزگار از دمار و كنهمی مقاومت راه هزار به یا یعنی
 نظرتبه حاال! كنهمی نابود رو چیز همه و انتخاب رو خودزنی راه افتاده، گیر آتیش وسط
 ! رسونه؟می هدفت به رو تو دقیقاً هاراهاین از یكی كدوم
 از را خودم هم باز ولی كرد؛ سرازیر جانم به ایدلهره هایشحرف كهاین با. كردم فكر كمی
 :گفتم قاطعانه و نینداختم وتاتک

 فدای رو بقیه و خودش وقتهیچ اون. كنهمی انتخاب رو درست راه بابام كه دونممی من -
 .مطمئنم رو این كنه،نمی سمندر
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 لب به لبخند و گرفتم ندیده را زد بخشماطمینان چنداننه هایحرف به كه بدفرمی نیشخند
 :ایستادم مقابلش

 و كمک به فقط. كنممی كارچی دارم دونممی من. نكن بد فكر قدراین! عزیزم جان،رادین -
 نه؟ یا هستی باهام. همین دارم احتیاج همراهیت

 تكان استیصال یا تأسف از سری تنها ولی گرفت لبخند و مهربانی رنگ كمی نیشخندش
 را دستش و كردم برداشت رضایت عالمت به را حركتش ولی چیست منظورش نفهمیدم. داد
 .فشردم آرامی به

*** 
 را پیامم چون ولی بود؛ چه برای تأخیرش این نفهمیدم. آمد باالخره خبریبی دوروز از بعد

 .داشت شخصی دلیل كارش برای مطمئناً پس بود خوانده و كرده دریافت پیش روزدو همان
 كاله و عینک در مستر غریبوعجیب یقیافه همان با همیشه مثل و كردم باز را در وقتی

 تعارف بدون تا رفتم كنار حرفبی بعد و كردم نگاهش ناراحتی و غیظ با ایلحظه دیدمش
 .شود وارد
 مبل طرفبه مستقیم و شد داخل دیگری كالم یا و سالم بدون و نیاورد كم هم او البته

 كدامهیچ كه بود افتاده اتفاق بینمان اینانوشته و ناگفته قهر انگار. رفت موردنظرش
 .بیاوریم خودمان روی به خواستیمنمی

 هامبل به بااخم و ایستاده هال وسط جاهمان هنوز برگشتم، طرفشبه و بستم را در وقتی
 تعارف منتظر همیشه خالف بر چرا كه بفهمم تا رفتم كنارش به تعجب با. كردمی نگاه

 و شود رها امخنده یقهقهه بود نزدیک مقابلم، یصحنه دیدن با كه نشیندنمی و ایستاده
 هایمـب*لـ محكم گزیدن همان به و گرفتم را خودم جلوی قدرت با كه شوم ولو زمین روی
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 با «نامدار ارسالن امیر» جناب همیشگیِ مبل روی كه را رادین تا افتادم راه و كردم اكتفا
 .كنم بیدار بود رفته آسمان به خروپفش و كشیده دراز تخت خیالی

 كه چشمانی با را اطرافش و پرید جا از بارهیک من یرحمانهبی هایتكان با لحظاتی از بعد
 .كرد نگاه داد،می شدنش بدخواب از نشان اشسرخی
 باالی رفته درهم هایاخم با كه امیر خاطربه ولی بترسانمش؛ طورآن خواستمنمی خدایی
 .كنم ختم را مسئله ترسریع شدم مجبور بود، منتظر و ایستاده مبلش

 كامالً نگاهشان افق در من انگار و بود شده دوخته همبه آلودغضب هردویشان نگاه حاال
 كهاین از ولی كردندمی نگاه را همدیگر خشم با طورآن چرا دانستمنمی! بودم محو و نامرئی
 چه من به اصالً. افتادم راه آشپزخانه طرفبه خیالبی و شدم خوشحال نداشتند من با كاری

 ! دارند مشكل هم با هاآن كه
 با دوباره شد باعث دستشویی در شدنِ بسته محكم صدای كه بودم قهوه كردن آماده مشغول
 چه هااین فهممنمی. نبود هم رادین و داده لم خودش مبل روی امیر! برگردم هال به هراس
 بگویم كه بودم نشنیده هم را زدنشان حرف صدای حتی! باشند داشته هم با توانندمی دردی
 !«اندپرسیده» را همدیگر حال وابرو،چشم حركات همان با حتماً پس اند،كرده بحث و دعوا

 .كنم تمام را كارم زودتر تا برگشتم آشپزخانه به دوباره حرفبی و دادم تكان سری
 دست به سینی هم من و شنیدم را رادین آمدن بیرون صدای باالخره تا كشید طول دقایقی

 .شدم خارج آشپزخانه از
 دانمنمی! بود مشغول اشافتاده مد از و قدیمی موبایل با و نشسته مبل روی طورهمان امیر
 موبایل نه و داشت چنانیآن ماشین نه چرا بود خوب اشمالی وضع االن كه بشر این

 و انداختم باال ایشانه خودم جواب در فكر كمی با رفتممی پیش كه طورهمان! ایپیشرفته
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 طوری است مجبور دارد كه حساسی كاری شرایط خاطربه شاید كه كردم استنباط طوراین
 .نكند توجه جلب كه كند زندگی
 كهاین با. نشستم رادین كنار دونفره مبل روی خودم و گذاشتم وسط میز روی را سینی
 باخونسردی را كارش خیالبی ولی ایمدوخته چشم حركاتش به منتظر هردویمان شد متوجه
 به را نگاهش «خب» گفتن با و آورد باال را سرش دقیقهپنج بعداز كه آخر در و داد ادامه

 .دوخت رادین
 :گفت حرص و غیظ با و جنباند ایكله بود نكرده فروكش عصبانیتش هنوز انگار كه رادین

 .بزن رو حرفت پس خواستی، رو ما تو! ! خب كه خب -
 این بود نشده متوجه هنوز انگار! كردم نگاه زدنش حرف نوع و رادین به شده گرد چشمانی با

 ! است رئیس و مدیر خودش برای و نیست كارگذار و زیردست امیرِ آن دیگر امیر
 :غریدم لب زیر و زدم پهلویش به ایسقلمه

 .باش زدنت حرف مراقب شعور،بی -
 لب چون شنید را صدایم انگار كردمی نگاه ما به اهمیتشبی حالت همان و اخم با كه امیر

 .انداخت زیر را سرش و گرفت دندان به را زیرینش
 خاطرات این اش،بچگانه رفتارهای با داشت كه هم رادین و افتاده گذشته یاد به دانستممی

 .زدمی شخم بیشتر هی را نامطلوب
 فنجان و شدم خم جلو به اوضاع، نشدن ترخراب برای كنم، تحمل این از بیشتر نتوانستم

 :گفتم زد،می ذوق توی بودنش مصنوعی كامالً كه لبخندی با و برداشتم میز روی از را خودم
 .كنی شروع رو جلسه منتظریم امیرخان -

 :گفت ایمسخره حالت با و زد پوزخندی بود نیامده خوشش حرفم از انگار كه رادین
 آره؟ خانَم، شاهرخ البد منم! هندیه؟ فیلم مگه امیرخان؟ -
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 .«ببند دهنتو» زدم لب وابرو،چشم یاشاره با و كردم اشحواله آلودیغضب نگاه
 كوتاهی نگاه و كشید باال را چشمانش حالت همان در بود، انداخته زیر را سرش هنوز كه امیر
 .آمد حرف به و زد نیشخندی چون كرد ما رفتار از برداشتی چه دانمنمی. كرد ردوبدل ما بین

 ...مثل درست میاین، هم به! خوبه -
 .پریدم حرفش وسط

 مت و پت -
 :انداخت پارازیت رادین دوباره و
 ژولیت و رومئو! خیر نه -

 «بگذریم» گفت زیرلب و كرد مانحواله بچگانه هایحرف این برای صداداری پوزخند باراین
 :داد ادامه رادین به رو و «دیگه بسه» یعنی كه
 .كنی كار مستقیماً خودت ضیایی با خواممی -
 گرفتی؟ تصمیمو این یهو كه شد چی چرا؟ -
 تصمیم كه منم جااین! بدم پس جواب تو به كارام برای بخوام بینمنمی دلیلی من -

 .بهم كنی اعتماد باید كه یعنی باشی كه كردی قبول اگه بنابراین گیرم،می
 بلند صدایش تن بعد و خودش اول پس بیاورد، تاب نتوانست را امیر مثل كسی مِهتریِ رادین

 .شد
 انتظار االن كردین، داییم با كارایی چه نرفته یادم هنوز كردم؟ قبول رو تو من گفته كی -

 هم بعد شدم؟ سیر جونم از مگه دیگه؟ چاه یه تو برم تپوسیده طناب همون با دوباره داری
 .گرفتم من نگرفتی، عبرت ساالرخان مثل آدمایی از اگه تو
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 طورهمان كندمی بارش درشت هایحرف دارد حال و وضع آن با نفریک انگارنهانگار كه امیر
 رادین یشده درشت چشمان به و بسته ـغـل*بـ به دست جدیت كمی با البته و خونسرد

 .نگریستمی
 جایز را تأمل دیگر بود، شده سرازیر وجودم به بودن هویج احساس جااین تا كه هم من

 :شدم بلند جایم از عصبانیت با و ندانستم
 شماها؟ دارین دعوا باهم چی برای اصالً كنین؟می قروقاطی رو چیهمه چرا خبره؟ چه -

 با و كرد پرتاب من روی به بود دوخته امیر به لحظه آن تا كه را خشمناكش نگاه رادین
 :گفت آمیزعتاب لحن همان

 .نكن دخالت نداری، خبر هیچی از وقتی -
 و رفتم جلوتر و نیاوردم كم پس شد،می تمام سنگین برایم حد از بیش داشت ندانستن همین

 :زدم داد صورتش وجبییک در
 ...كه نبودین شماها مگه! جانبی؟بهحق قدراین چرا داری خبر چیهمه از كه تو -
 ! كافیـــه -

 برای حتی كه بست طوری حرفم یادامه برای را من یشده باز دهن امیر فریاد صدای
 یچهره به حتی یا كنم كاری كردم سعی وجود تمام با. بكشم نتوانستم هم نفس ایلحظه

 رادین. بودم شده خشک انگار ولی بیندازم؛ نگاهی بود كشیده داد سرمان بر طورآن كه امیر
 غضبناک یقیافه بود، فریاد آن شوک از احتماالً كه مكث كمی با خورمنمی تكان دید كه

 افتاده پایش جلوی زمین روی كه كوسنی شوت و من زدن كنار با و گرفت خود به را قبل
 .داد نشان را عصبانیتش بود

 پرت سرم پشت مبل روی را خودم جاهمان پس بدهم تكان را ـردنم*گـ توانستمنمی حتی
 اصالً واقع در یعنی! باشند رسیده دشمنی از درجه این به امیر با رادین شدنمی باورم. كردم
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 كینه قدراین طورچه اندنداشته هم با ایپیشینه هیچ كه دواین چرا كه فهمیدمنمی را دلیلش
 ! بودند گرفته دل به یكدیگر از

 هادوردست از مرا صدایش كه بودم، زده زل میز هایپایه به ظاهر در و بود پایین سرم هنوز
 :كشاند زمین به
 .باشیم نداشته را بندوبساطا این دیگه كه كنی راضیش بودم گفته من -

 رادین روز چنداین هشدارهای و هاحرف از كه ایدلشوره با و رساندم چشمانش به را نگاهم
 :گفتم بود دویده جانم در
 نداری؟ همكاری به رادین دعوت برای ایدیگه دلیل ضیایی یمسئله از غیر مطمئنی تو -

 اشرمزگشایی به موفق تالشم تمام با كه بفهماند نگاه با كرد سعی را نامفهومش جواب
 :پرسیدم ربطبی هم باز و نشدم

 كنی؟ كارچی خوایمی بابام با -
 دونی؟نمی هنوز رو این داره، تكراری جوابای تكراری سؤاالی -

 :زدم زل اشچهره به وسواس و دقت با و رفتم جلوتر مبل روی
 و پدرم بر عالوه االن. ببینه آسیب وسط این كسی خوامنمی كه بودم گفته بهت من -

 اتفاقی چه بدونم كه مهمه برام واقعاً دیگه و شده اضافه نگرانیام لیست به هم رادین ام،عمه
 ! امقضیه این كجای من درواقع و. بیفته قراره

 تكان تأسف احتماالً روی از سری و پاشید امدلهره از پر هایحرف به را پوزخندش هم باز
 در هایمنگرانی جواب پی در و بود صورتش روی به لغزشی هیچبی نگاهم هنوز. داد

 و ندارد پاسخی هایمدلواپسی از كدامهیچ برای او دانستممی. زدممی دور باطل یچرخهیک
 بیرون را مغزم یشده تلنبار سواالت یادامه باز پس. كندمی فكر مقصدش و هدف به فقط

 :ریختم
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 ممكنه منم كه كنیمی عبور سنگالخی از خوایمی كه چیزی به رسیدن برای داری تو -
 ! كنی؟ نابود هم منو خوایمی یعنی. كنم زخمیت و باشم موانع از یكی

 :زد كجی لبخند
 وقتی هرچند بشی، رد تا كنی صاف رو زمین نیست نیازی حتماً سنگالخ از شدن رد برای -

 قرار درجه ترینپایین در پات شدن زخمی دیگه داره رو اهمیت بیشترین مقصد به رسیدن كه
 .گیرهمی

 :رادین تمسخر از پر صدای با شد زمانهم قلبم ضربان شدن تند صدای
 برای حاضری بازم بزنه زخم بهت ممكنه ما روی از شدن رد دونیمی كهاین با یعنی -

 بكنی؟ رو كار این ساالرخان به رسیدن
 لیوانی و زده تكیه آشپزخانه اپن یدیواره به كه رادین روی به و چرخید نگاهمان هردو

 دادممی ترجیح ولی بود؛ سوال همین هم من دل در شاید. نشست بود، دستش در نوشیدنی
 از. نیاورم زبان بر و بگذرم كننده ناامید فكرهای این از تفاوتبی و خیالبی همیشه مثل
 شدم عصبی شود، ساكت و كند خودخوری من مثل توانستنمی كه بود كسی باراین كهاین

 :برید را كالمم راه دوباره امیر خونسرد و آرام صدای كه بزنم حرفی خواستم و
. رادین مستر نگیر كم دست رو خودت زیاد! باشی مقصد از جزئی هم تو خودِ شاید -
 نه؟ دیگه، بده پس روزی یه رو خطاهاش تاوان باید كسی هر هرحالبه

 طبیعی و عادی خیلی او كهاین جالب و شد قفل امیر روی به ما یگشادشده چشمان باراین
 قصد و برداشت میز روی از را موبایلش خرابمان، حال و پریده ورویرنگ به نگاهینیم بدون
 .كرد رفتن

 ولی ببندم؛ توانستمنمی هم را اممانده باز دهان حتی و بردممی سر به شوک در هنوز كه من
 .گرفت غضب و خشم با را راهش جلوی و آمد خودش به زود خیلی رادین انگار
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 زیادی جناب، خیرنه خدا؟! بدی؟ رو هركسی جزای خوایمی كه هستی كی كردی فكر تو -
 سوراخ یه فكر به بری توهمات این جای به بهتره. خبرائیه كردی فكر دادن، پروبال بهت

 .شهمی الزمت بدجور دیگه چندروز تا كه باشی موش
 جیب در دست خونسرد همچنان كه او ستبر یـیـنـه*سـ به دستی محكم و گفت را این

 :داد ادامه و زد بود، ایستاده مقابلش و كرده
 فهمیدی؟ طرفی، من با برسونی بهش آسیبی بخوای یا بخوره مهتا به دستت درضمن -
 شوم بلند جایم از توانستم دعوا، ترس از باالخره برداشت رادین سمتبه امیر كه قدمیتک با
 و عجله با. شدمی خارج كنترل از داشت دیگر داستان این. بروم طرفشانبه ووالهول با و

 از تربغرنج ماجرا خواستمنمی. نرود جلوتر تا كشیدم را امیر بازوی پشت، از و رفتم مستقیم
 كه برگشت عقب به كمی محكمش و سفت هایعضله روی به انگشتانم فشار با. شود این

 داشت كه حرصی با و انداخت من دست به غیظ از نگاهی كرده، گره ابروهای همان با رادین
 كشید خود طرفبه چنان و گرفت را دیگرم دست یورشی با بارهیک فشرد،می همبه را فكش

 دانستممی. شدم پرتاب نیز خودش سر پشت به بلكه شدم كنده امیر بازوی از تنها نه كه
 و بود بیشتر امیر یحمله انتظار شرایط آن در ولی بایستم؛ او پشت امیر جای به داشت انتظار
 .كردم انتخاب راندن عقب برای را او خاطر همین به فقط شاید

 كند دفاع حریمش از خواهدمی كه خروسی مثل و برداشت جلو به قدمی دوباره رادین
 گزیدن با كه من. گرفت امخنده هم من بلكه امیر تنها نه كارش این از. داد جلو ـیـنـه*سـ

 :گفت و آمد جلوتر تحقیرآمیز حالت و آشكار یخنده همان با امیر ولی خوردمش لب،
 مراقبش خودت، دست سپارمشمی پس. شد راحت خیالم داره تو مثل مدافعی كهاین از -

 .برگردم تا باش
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 در رفتم فرو ایناخواسته لبخند با من و زد پیچیده و مبهم هایحرف آن از هم باز
 بود مرضی چه این! شدند رنگبی و رنگكم مسائل، یبقیه قدرچه و دخترانه، هایهپروت

 امان،بی و ندانسته من و ریختمی همبه ایجمله یا ایكلمه با را وروانمروح طوراین كه
 خطیخط رادین صدای كه بودم شیرین حرف آن شوک در هنوز. شدممی پیش از بیمارتر

 ! را او قشنگ یجمله كرد
 كه نیست ساالرخان امالک جزو «این» كه بدون رو این فقط! هود رابین جناب چشم -

 برای زیاد پس باشه، هم هدفتون و مقصد من مثل كنمنمی فكر و. كنی اشمصادره بخوای
 .لطفاً نكن ریزیبرنامه انداختنش گیر
 حیرت در غرق كه من چشمان به نگاهی داشت لب روی نیشخندی یماندهته هنوز كه امیر

 یمستبدانه لحن همان با و انداخت بودم، دوآن دوپهلوی هایحرف و هاكنایه از
 :گفت زیرلب روزهایشاین

 .كنممی مصادره هم با رو چیزشهمه ببین، حاال كنم،می مصادره -
 حرفیاین فهمیدم،نمی را معنایش اصالً! لرزیدم خود بر كالمش و نگاه طرزاین از لحظه یک
 و دیدمی امالک جزو را من یعنی نبود؛ كه خوب مسلماً چون! بد؟ خیلی یا بود بد زد كه
 داشت گمان كه كردمی تصورم حقیر و خرد قدراین یا بیندازد گیر بقیه همراه به خواستمی

 گیرم؟می قرار اختیارش در سوتیک با
 از دوباره رادین فریاد با درب شدن بسته صدای ای،لحظه در كه بودم عالمی چه در دانمنمی

 نفهمیدم را كدامهیچ بود؟ رفته چرا و كِی امیر اصالً و بودم؟ نشسته كی اصالً من. پراندم جا
 .دانستممی خوب خیلی را عصبانیت از شدهسرخ رادینِ دادوهوار دلیل ولی
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 داغ یهمه نداشت حق او. كشیدم جیغ سرش بر هم من و گرفتم محكم دست با را گوشم
 ساكت چرا! است؟ ترخراب او از حالم خودم كه فهمیدنمی چرا. كند خالی من سر بر را دلش
 ! كنم؟ فكر كمی بتوانم تا شدنمی

 صدایم دردآوری یكشیده با طورآن كه بود كشیده طول امعصبی زدن جیغ قدرچه نفهمیدم
 .آزرد را گوشم بدصدا سوتِیک زشت آواز و شد قطع

 در شد صاف نگاهم انداخت چنگ گلویم به بارهیک كه بغضی و ترسیده چشمان همان با
 لرزیدن به كرد شروع هایمـب*لـ. بود زده زانو مقابلم االن كه او هراسان و نگران چشمان

 پیش او هایدست و. گذاشتمنمی من و شود تبدیل گریه به خواستمی كه بغضی شدت از
 تمام با. نگذاشتم من هم باز و بگیرد ـوش*آغـ در شاید یا كند ـوازش*نـ را سرم كه آمد

 ...ولی داشتم گریستن برای ایشانه به احتیاج وجود
 مثل تا بردم پناه اتاقم به دادمی آزار را جانم كه دردی با و زدم پس شدت با را دستش
 .بریزم اشک رازمهم و خوارغم بالش یشانه بر همیشه

 آب به را دلم بند و شد شدمی نباید كه چیزی حتی یا و كرد درک یا و فهمید شاید هم او
 كند جیممسین و بیاید دنبالم كهاین بدون و صدابی كه كردم، رو برایش را دلم دست و دادم
 .بگیرم آرام كمی و كنم خالی تاریک اتاق همان در را دلم و خودم تا داد اجازه
. بود گرفته رادین مقابل در تحقیرآمیزش رفتار از دلم نگاهش، و هاحرف زهر از بیشتر
 تحقیر بقیه جلوی طوراین را، سمندر خان ساالر یدردانه دختر مرا، نداشت حق كسهیچ
 ! جانبی و ارزشبی شیئی مثل درست. كند

 كثیف مسائل با را احساساتم قدرآن و كنم اصالح را روابطم گرفتم تصمیم وجودم تمام با
 اجازه كه كردم امضا را پایش هایماشک تمام با و نوشتم را این. نكنم آلوده اطرافم هایآدم

 و كردممی اقدام تركیه همان طریق از باید خودم. برسد هدفش به من از استفاده با دهمنمی
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 باج، و پول با توانستممی حداقل طوراین. كردممی پلمپ را شركت نادرست كارهای
 با كه بودم ساده و احمق خیلی شاید. بدارم امان در قانون و عدالت دست از هم را امخانواده
 ! دادممی تحویل ایران دار یچوبه به را پدرم داشتم خودم دست
 .كنم فرار كشور و شهر این از و دهم انجام را كارها زودتر تا شدم بلند جزم عزمی با صبح

 پشت از رادین صدای كه كردم باز را در و پوشیدم را كفشم آماده و حاضر نه ساعت نزدیک
 :داشت نگهم سر
 ! بخیر اوغور كجا؟ -

 :گفتم بود دارخش هنوز كه صدایی با برگردانم، را رویم آنكه بدون
 رو جااین شركت كارهای كه دممی وكالت هم تو به. دیگه یهفته برای بگیرم بلیط رممی -

 .كنم خبرت تا شو قایم جایی یه برو هم خودت. كنی تمومش
 و كشید بیرون دستم از را در و انداخت جلویم را خودش ثانیهیک عرض در طورچه دانمنمی

 :آمد حرف به كردممی نگاهش ترس با كه طورهمان. كوبید همبه
 یدقیقهیک تا دممی فرصت بهت و گیرممی نشنیده رو اتخودسرانه تصمیم و حرف این -

 .بدی توضیح بهم رفتارات تکتک برای و باشی نشسته مبل اون روی دیگه
 .دارم كار هزارتا كنار برو بشینم، خوامنمی -

 به و گرفت را دستم مچ عصبانیت با كه بزنم كنارش در مقابل از تا گرفتم را چپش یشانه
 .شدم پرت مبل روی به اختیاربی كه كرد رهایم طوری بارهیک و كشید خود دنبال

 و بایستم خواستی هرجایی كه نیستم تو مترسک من. ننداز خط منو اعصاب مهتا، ببین -
 كی دونمنمی اصالً چون نكنی، امتحان منو صبر بهتره. بگیرم قیافه بخوای هرجوری

 .میفته اتفاقی چه سرریزیش با و شهمی پُر شكاسه
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 نیست؛ شكی هیچ بودم ترسیده هم من و زدمی داد سرم بر داشت باراولین برای كهاین در
 جایم از بااخم پس. نیاورم كم جلویش و ندهم دست از را نفسماعتمادبه كردم سعی ولی

 .ایستادم مقابلش و برخاسته
 دلت هركاری هم تو فهمیدی؟ گردم،برنمی جااین هم دیگه برم، گرفتم تصمیم من -

 وكالت دیگه یكی به كنی تموم رو شركت كارهای تونینمی هم اگه بكن، برو خوادمی
 تلونه توی سال یه این مثل و بودی كه جاییهمون بری االن همین از تونیمی. دممی

 .بشی قایم
 قرمز یپارچه دیدن با كه خشمناک هایگاومیش مثل چون كردم، اشعصبانی واقعاً باراین

 :زد فریاد صورتم وجبییک در و آورد هجوم طرفمبه شوند،می خودبی خود از
 .كنیمی غلط تو -

 :زدم جیغ هوابی منم
 .كنیمی غلط خودت -
 :گفت لحن همان با و زد امـیـنـه*سـ یقفسه به محكمی یضربه اشاشاره انگشت با
 كنم؟ حالیت ایدیگه جور یا فهمیدی ری،نمی گوریهیچ تو -

 از بتواند هم رادین كردمنمی فكر اصالً. بودم ندیده را رویش این حالتابه خورممی قسم
 .شود دیوانه عصبانیت

 سانتیِده در و برداشتم دوباره بودم رفته عقب به انگشتش یضربه با كه قدمی یک همان
 :دادم جواب صورتش

. بدم انجام رو كاری چه كِی دممی تشخیص خودم من. بكنی تونینمی غلطی هیچ هم تو -
 فهمیدی؟. نیستم بدهكار جوابی هیچ هم تو به برم، گرفتم تصمیم االنم
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 به ترآرام را فریادش سنگینی هم او بودم، آورده ترپایین را صدایم تن من چون احتماالً
 :كوبید صورتم

 افتادی، راه دنبالش گوسفند مثل كه پسری این احمق آخه! بفهمی خواینمی پس -
 .ستگرگه خودِ كه، نیست چوپونت

 ! كنی توهین من به نداری حق تو -
 :گفت نداشت خاموشی انگار كه عصبانیتی فرط از و چسبید حرص با را بازویم باراین

 جلوی بندازه رو تجنازه و كنه تپارهتیكه تا دستش تو كنم ولت خوادمی دلم قدراین -
 .خونمی و پوست از و دخترداییمی كه حیف ولی بابات،

 یقیافه با ولی نگویم آخ تا گرفتم گاز محكم را لبم بازویم بر انگشتانش فشار درد از
 ولی بود دلش در دردی چه دانمنمی. كرد رهایم بلندی پوف با و فهمید خودش امشدهجمع
 :گفت تریآرام لحن با و فرستاد بیرون را سنگینش و بلند نفس

 فهمی؟نمی چرا دیوونه، ببینی آسیب خوامنمی -
 در را بیرون راه جوابی و حرف هیچبی و زدم پسش مقابلم از چیز،همه از ناشی بغض همان با

 بیرون مانده پرده در هایحرف و بشكنیم را هاحریم این، از بیشتر خواستمنمی. گرفتم پیش
 كشدمی عذابی چه من هایشقیكله این از فهمیدممی و دارد دوست مرا دانستممی. بریزند

 آزار را خودش هم اش،طرفهیک عشق بود فهمیده هم خودش او. نبود خودم دست ولی
 .كندمی دور اشنزدیكی از مرا هم و دهدمی

*** 
 شركت وكیل به خواستم او از هم بعد گردم،برمی دارم كه بگویم تا زدم زنگ پدر به اول

 را شركت تعطیلی كارهای زودتر هرچه بتواند او تا دهد تغییر رادین نام به را وكالتنامه بگوید
 و پلیس» كه كردم قناعت جملهچنداین به فقط پس بگویم را چیزهمه شدنمی. كند تمام
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 بهتره نریخته همبه چیزهمه تا بیفته، گیر ضیایی ممكنه هرلحظه و دنبالمون افتادن سازمان
 .«كنیم قطع ایران با رو روابطمون و كنیم جمع

 به صفحه روی امیر اسم و خورد زنگ موبایلم كه چرخیدمی هاشماره روی هنوز انگشتانم
 ولی گیرد؛می تماس و رسدمی گوشش به خبرها زود خیلی كه دانستممی. درآمد نمایش

. شدم گیریشماره مشغول دوباره و دادم تماس رد پس بود؛ مانده دیگرم كار چند هنوز
 حسی چه برحسب دانمنمی ولی كند؛ الخروجمممنوع االن همین تواندمی كه بودم مطمئم
 .كندنمی من با را كاراین كه داشتم ایمان

 كه ایوكالتنامه تنظیم حتی و كارها كردن ردیف ازپس كه بود عصر شش ساعت باالخره
 زودتر هرچه تا رفتم آپارتمانم طرف به دست در بلیط دادم، تحویل پدرم وكیل به شده امضا

 .كنم آماده صبح فردا برای را چمدانم
 خاطربه و بودم گرفته را تصمیمم ولی ستاحساسی و غیرمنطقی قدرچه كارم فهمیدممی

 .بیایم پایین شیطان لجباز خرِ این از نبودم حاضر هم كسهیچ
 شوكه چرا دانمنمی. شنیدم سرم پشت را امیر یگرفته صدای انداختم قفل در كه را كلید
! بودمش ندیده راهرو در كهاین خاطربه شاید. ماند ثابت كلید و قفل روی به دستم و شدم
 ! شده مخفی طورچه و بوده جاآن كِی از نفهمیدم اصالً

 .باشی حرفااین از ترشجاع خیلی كردممی فكر زدی؟ جا زودی همین به -
 خاطربه كرده فكر نكند داشت؟ شجاعت به ربطی چه من كار اصالً ام؟زده جا گفت؟می چه

 ! بنشانم سیاه خاک به را هاآن خواستممی خانساالر به امعرضه دادنِ نشان
 :برگشتم طرفشبه بود دربرگرفته را صورتم یهمه كه حرصی و تعجب همان با
 نشانِ گرفتنِ خاطربه كه عوضی فروشآدم یه رئیس؟ جناب كردی تصور چی منو واقعاً -

 دلت كردممی فكر دیروز تا دار؟ یچوبه سر بفرسته و بفروشه رو باباش خوادمی شجاعت
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 بین از رو سمندر شغلی، مسئولیت حتی یا و غیرت سر از خوایمی و سوخته هموطنات برای
 گرفتنِ فقط هدفت تو. كردم اعتماد بهت احمقانه قدرچه شدم متوجه دیشب ولی ببری؛
 كف رو حقشون خودت قول به و ساختی رو همه كار كهاین از بعد بسا چه و انتقامه

 برای و بندازی پا روی پا خوشحالی كمال با بری و بدی استعفا پستت از گذاشتی، دستاشون
 ! بدی سور رسوندی سرانجام به كه ایانسانی و بزرگ هدف و خودت

 طورهمان و بود نشانده لب بر را اشهمیشگی پوزخند همان هایم،حرف رگبار آخرِ تا اول از
 بودم بـرده زیرسؤال را چیزهمه خراب حالی و ناراحتی با طورآن كه من به جیب در دست

 در مخصوصاً ببینم، خود روی به را نگاهش ممتد طورآن نداشتم عادت. نگریستمی
 مكث شدم ساكت وقتی. دادمی تكان برایم هم را سرش ناامیدی و تأسف با كه حالتاین

 :گفت آرامی به سپس و كرد عمیقی
 االنم فهمیدی،نمی رو وروزمحال هاموقعاون كه طورهمون. شینمی عوض وقتهیچ تو -

 .فهمینمی
 سرم بر چه نفهمیدم. شدم قفل آن همراه به نیز من و كردند متوقف را زمان انگار لحظه یک
! شد كوفته صورتم به نابودگر و وحشتناک سنگین، ایوزنه انگار بود كه هرچه ولی آمد؛

 تغییریهیچ هم باز ولی ببیند؛ توانستمی امچهره در راحتی به را كرد القا كه حسی مطمئنم
 ! نیفتاد اتفاق ناامیدش نگاه در

 و احساسی قدراین سبكی به هم آن زد،می حرف هاگذشته از گونهاین كه بود باراولین شاید
 آنكه با. خوردمی همبه داشت نشدنم عوض از حالم من كه بود باراولین حتی و. دراماتیک

 دركش طورچه االن یا و بودم نفهمیده را وروزشحال كدام دقیقاً هاموقعآن دانمنمی
 .كشیدم خجالت نشدنم عوض این از هم باز ولی كردم؛نمی
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 كه او. نبیند را پرحسرتم نگاه تا گرداندم چپ به را صورتم و گرفتم دندان به را لبم
 درست شاید وجوداین با. نبوده خوب روزهایم آن حالِ خودش مثل هم من دانستنمی

 ! اماحساسیبی ینشانه نه بوده، نفهمیدنم از سكوتم كه بود شده متوجه
 :گفتم آرامی به كردممی نگاه راهرو یگوشه آسانسور به كه طورهمان

 قراره جااین سمندرِ كردم، هماهنگ هم رو كارا یهمه. تركیه برگردم خواممی فردا من -
 .بشه تعطیل

 .دونممی -
 همیشه مثل هم باز من و داشت حرف هنوز چشمانش. برگرداندم جانبش به دوباره را رویم

 :بكشم بیرون چیزی سیاهی همهآن از نتوانستم
 ...دارم خواهش دوتا ازت و -

. زد صداییبی پوزخند و بست را چشمانش چون كردم؛ ناامیدش هم باز حرفاین با انگار
 :بگویم را خواهشم كه بود این ینشانه سكوتش احتماالً

 خودش موشسوراخ همون تو بره بذار. باشی نداشته كاری رادین به خواممی اینكه یكی -
 .براش نیست زندان از بهتر خیلی هم جااون باش مطمئن. بشه قایم
 كی ببینه كه میفته این دنبال مطمئناً ساالرخان باش، خودت مراقب... اینكه هم بعد

 .كرده خراب رو كاروكاسبیش
 بود لبش روی اولم خواهش خاطربه كه ایمسخره و ورییک لبخند دومم درخواست با

 كوتاهی تأمل با. دوخت نگرانم چشمان به را آرامش نگاه و گرفت لبخند شكل كامالً
 بدون دیگری گویای و عمیق نگاه با و داد تأیید ینشانه به كوچكی تكان را سرش حرفبی

 و كینه صدها شاید یا و بزند كه دارد حرف هزارها دانستممی. رفت و گذاشت خداحافظی
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 را هایشحرف نگاه كالمِ با همیشه مثل او ولی كندمی سنگینی دلش بر هاگذشته از بغض
 .برود تا كردم رهایش حواسبی و ندانستم را زبانش باز من و زد
 نفهمیدی را نگاهم ندانستم، را سكوتت»

 «نپرسیدی هرگز هم تو رو، هاگفتنی نگفتم
*** 
. بود كرده پیدا را خود طبیعی و معمول روال تقریباً چیزهمه و گذشتمی برگشتنم از ماهیک

 .رفته خانی نه و آمده خانی نه انگار هاقدیمی قول به
 خواستممی مثالً. شدمی تایپ جمالتی و چرخیدمی تندتند تاپلپ كیبورد روی به دستم
 به دانستندمی همه كهاین خاطربه. بگیرم خبری واحوالشاوضاع از و بزنم ایمیل رادین برای
 كندن جان هزار با و آمده پیشم افاده صدمَن با سلطان عمه دهد،نمی جواب من جز كسهیچ

 .بگیرد اشدردانه پسر از خبری تا بود كرده خواهش اشبرادرزاده از
 امیر دانستمنمی حتی. نبود رادین از نشانی هیچ ضیایی، شدنِ پا كله و شركت تعطیلی از بعد
 ! نه یا كرده عمل خواهشم به
 و امكرده صحبت است پرستپول و قدیمی سرگردیک كه دانشگاهم دوستان از یكی برادر با

 به شانحمله از قبل چندروز هنگفتی، مبلغ گرفتن با كه كند ردیف ایبرنامه شده قرار
. كنیم فرار جایی به و بردارم را سلطانعمه و پدر بتوانم تا بگذارد جریان در مرا شركت،
 در هم و بیفتد آسیاب از هاآب هم تا برویم ایران به است بهتر نظرم به كنممی كه را فكرش
 .باشیم خودمان كشور
 را كمی چنداننه مبلغ و امكرده منتقل ایرانم حساب به كه را خودم بانكی حساب هایپول
 به هم را باروبندیلمان. فرستادم پلیس جناب همان سوییس حساب به و گرفتم پدر از هم

 ساكی درون كه بخوردردبه و ضروری چیزهای با و امبسته چمدانیک هركدام یاندازه
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. نشود تلف وقت فرار برای اضطراری زمان در تا امكرده جاسازی انباری در گذاشتم جداگانه
 اهدا اعتیاد ترک مراكز به و بفروشمشان طریقی به دارم قصد! هاماشین فروش ماندمی فقط
 خواهند مصادره اموال یبقیه همراه به كنیم رهایشان طورهمان اگر كه دانممی چون كنم؛
 سعی تمام ولی دهم؛ انجام را كار این باید ترفندی چه با و طورچه دانمنمی هنوز البته. شد

 برای ایران در ویالیی یا خانه مثالً تا كردم ـحـریک*تـ را پدر شاید. كنممی را خودم
 باید كند استفاده كار این برای اشبانكی حساب هایپول از خواست اگر و بخریم خودمان
 در دیگر هاینمایندگی تأسیس برای است ممكن و است شركت ضرر به كه كنم قانعش

 .كنیم پیدا احتیاج هاپولآن به اطراف كشورهای
 به. رفت او پیش شدمی حتی شاید كنم برقرار ارتباط رادین با االن توانستممی اگر هرحال به
 سوراخ تو موش» افتادم گفتمی مختلف هایمدل به رادین خودِ همیشه كه المثلیضرب یاد
 «اینكنه اتخفه خدا» و گرفت امخنده« .بردمی خودش با هم وفامیالشفک شدنمی جا

 یا چنددقیقه دانمنمی. شود ارسال بلندباالیم ینامه تا زدم را «سِند» یدكمه و كردم نثارش
 گوشم به ایمیل دریافت صدای باالخره تا ماندم اتاق در قدراین ولی كشید طول ساعت حتی
... بله. رساندم تاپلپ به را خودم سرعتبه و پریدم پایین تخت روی از عجله با. رسید

 چه بخواند، را پیامم اصالً كردمنمی فكر شدیم جدا هم از كه وضعیآن با واقعاً... بود خودش
 ! جواب به برسد

 ! دختردایی سالم»
. منت یدیده به هم همین خب ولی بكنی؛ من از یادی شده باعث مامانم نگرانیِ دونممی
 برای دیگه جای یه زحمتبی. ندارم مهمون پذیرش آمادگی اصالً ولی خوبه كامالً حالم من

 اون با امیدوارم و نداره كارات از كدومهیچ از خبر بابات دونممی هم باز. كنید پیدا اطراقتون
 باشی، جویا هم امیر حال از اگه. بال چاه تو بندازی رو مونهمه كه نكنی كاری معیوبت مغز
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 دیگه هایراه از و بشه خیالبی رو من بودی گفته بهش تو دونممی. بهتره من از متأسفانه
 از رو شرّش و بكنی برام رو كار این رسید ناقصت عقل به حداقل كه مرسی. كنه حل رو كارا
 و كنم پیداتون كنممی سعی ایران اومدین كه وقتی خوبت كار این خاطربه. كردی كم سرم

 رو این نشی مجبور كه فرستممی جداگانه ایمیل یه هم مامانم برای. بپرسم ازتون حالی یه
 زیاد هم تو. هامخوشی دنبال برم دیگه هم االن! آب روی بریزه هاتپته و بخونن بدی
 كه دونیمی خودتم. خورامفت این دست تو بندازی رو زندگیتون كل و بشی جوگیر خوادنمی
 كار صادق و صاف واقعاً سمندر یدیگه شركتای و نبوده دارو فروش از پوالتون یهمه

 به كارها پس از امیدوارم كنم،می موفقیت آرزوی برات هم باز. درآوردن تمیز پول و كردن
 «بایبای فعالً. بیای بر خوبی

 این با دانمنمی. نبود درک قابل پسر این اصالً. شدم ولو صندلی روی و كردم حفظ را لبخندم
 خواستمی كه طورآن نتوانستم وقتهیچ چرا دارد كه ایالعادهفوق یروحیه و اخالق

 امزندگی در امیر اگر مطمئنم. بدهم ایشایسته پاسخ زیبایش احساسات به و بدارم دوستش
 .پذیرفتممی را پراحساسش روح تأمل، ایثانیه حتی بدون و راحت خیلی نبود
 وقتهیچ ولی بود قدممهم و همراه همیشه آنكه با. بود سایه مثل درست من برای امیر

 را سایه كهاین از غافل دویدم دنبالش به بچگانه چه. كُنمش خود مال شودنمی كه نفهمیدم
 ! داشت شودنمی گرفت، شودنمی
 او. كنم فرار تاریكیاین از توانمنمی هنوز و افتدمی آشوب به نامش شنیدن با دلم هم هنوز
 .است پایانبی گریز یک مثل من برای
 در را سالهده عشقی شدمی مگر. فروچكید چشمم از اشكی قطره و گذاشتم میز روی را سرم
 معكوس تأثیر كه بودند ـی*ابـ*ـر*شـ هایقطره مثل هااشکآن كرد؟ خاموش ماهیک

 انتهای تا كه سوزاندندمی طوری را مجروحم قلب بر افتاده هایزخم. دلم آتش بر داشتند
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 كند؟ آرام را عاشق روح تواندمی گریه گفته كسی چه اصالً. كردممی حس را دردش روحم
 .نریخته اشک ـعـشوق*مـ فراق در یا نكشیده عشق درد یا گفته هركسی

*** 
 دیگر روزسه است قرار گفت كه داشتم یاشار سرگرد طرف از تماسی بعد، هفته یک دقیقاً

 فردا برای را سفرمان مدارک و بلیط امروز همین باید من یعنی این و شود شروع عملیاتشان
 را بعدی قدم است قرار دانستممی بودم ریخته قبل از را اشبرنامه چون كردم؛می آماده

 اتاق به. نكنند شک جریاناتاین در من بودن دخیل به سلطان عمه و پدر كه بردارم چگونه
 خیلی پس داشتم، را هربرخوردی آمادگی. بگویم برایش را سفر ماجرای تا رفتم پدر كار

 .نشستم اتاق مبل روی مقابلش مصمم
 .نگیرید اشتباهی تصمیم بدین قول فقط. بكنم خواهشی یه ازتون خواممی بابا، -

 :گرفت خود به شک حتی و كنجكاوی رنگ نگاهش
 شده؟ چی -
 .كنیم ترک رو جااین زودتر هرچه باید فقط افتاده، بدی اتفاق -
 :ایستاد مقابلم و شد بلند آوردلهره كمی و جدیت با جایش از
 ! كنیم؟ فرار باید كی و چی از دقیقاً شده؟ چی گفتم -

 به متمایل كمی را سرش شد باعث بود او از بلندتر كه قدّم و ایستادم او از تبعیت به هم من
 .بگیرد باال

 تونستن مدرک كلی و زدنمی چوب رو ما سیاه زاغ داشتن مخفیانه ایعده یه كهاین مثل -
 خودتون. ببرن رو همه و جااین بریزن آینده روز چند تا قراره هم االن. كنن جمع مونعلیه
 به شما شخصیت به هم تونهمی. سنگینه و طوالنی قدرچه دادگاه و اداری روند كه دونیدمی
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. پایین بیاره رو مونتابعه شركتای سهام هم و بزنه آسیب سمندر شركتای كل رئیس عنوان
 .نباشیم ماها جااین ریزنمی اینا وقتی بهتره

 و بچگانه خیلی برایش دالیلم زدممی حدس. كردمی نگاه مرا عجیبی و گنگ حالت با
! دهم؟ فریب را ساالرخان مثل كسی خام و تجربهبی منِ شودمی مگر اصالً! بوده مسخره

 با اما بودم؛ شده قائل خودم برای موردبی نفساعتمادبه قدرچه بودم؟ كرده فكری چه واقعاً
 ! آمد دستم كار حساب نگاهش یک همین
 ولی كنم؛ مخفی پیچیدنشان درهم با را انگشتانم لرزش كردم سعی و انداختم زیر را سرم
 و الف» توانستنمی هنوز كه ایجوجه من و بود ساالرخان او! نشدم موفق هم باز انگار
 .كند هجی را تجارت «جیم

 :كنم نگاه چشمانش به تا داد تكان و گرفت شست و سبابه انگشتدو با را صورتم
 ! آوردی؟ دستبه رو اطالعاتاین كجا از تو و كرده؟ رو كارا این كی -

 و كردمی اضافه انگشتانش فشار بر لحظهبهلحظه. زدمی بیرون بازمنیمه دهان از داشت جانم
 .كردممی ترجمع را صورتم درد، از داشتم هی من

. بجنبانم را فكم تا كرد باز هم از كمی را دستش بدهم را جوابش درست توانمنمی دید وقتی
 باز با بود شده جمع چشمانم در درد از كه اشكی و فرستادم پایین را دهانم بدطعمِ آبِ زور به
 :نشاندم فرو پلكم كردن بسته و
 اونم كنه؛ جمع خبر برام كه بودم داده پول سرگرده كه دانشگاهم دوستای از یكی بابای به -

 هستن دنبالمون ایران طریق از هنوز اگه كه خواستممی فقط من. آورد رو خبرااین برام دیروز
 .نخوریم دست رو ازشون وقت یه كه بگیریم قرار جریان در
 فریاد شدهسرخ رنگی با چون رسید؛ انفجار یدرجه به بارهیک فشارش انگار حرفم این با

 :كشید
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 هم االن همین تا ندارم؟ خبر كارات از كردی فكر شعور؟بی یدختره خرم من كردی فكر -
 اتتیكهتیكه كثافت یپسره اون مثل دادممی روز همون وگرنه تیعمه مدیون رو جونت
 .نداره ارزش هم پهِن یاندازه من برای بفروشه رو شخانواده كه كسی. كنن

 كسی داشتند؟ من یمحرمانه كارهای از خبر كجا از هااین. برس فریادم به بزرگ خدای یا
 كه بودی كرده تصور كل عقل قدراین را خودت واقعاً یعنی» داد را جوابم و خندید دلم در

 و تسلیم هم قانون حتی كه كسی بیندازی؟ قانون گیر را ساالرخان مثل كسی بتوانی
 «!بود فرمانبردارش

 فقط. دادممی آب به را بندها یهمه نباید پس فهمد؛می را داستان كجای تا دانستمنمی
 .خورندمی هدف به مستقیماً تاریكی در او تیرهای است، ساالرخان شگرد این كه دانستممی

 به سنگین ایكشیده با و آورد هجوم طرفمبه دوباره چون كردم؛ ترشعصبی انگار سكوتم با
 و زد خیمه سرم بر كه بود نشده فارغ سوت صدای از گوشم هنوز. كرد پرتم مبل روی

 :كشید فریاد و آورد جلو امسانتیسه تا را صورتش
 نامردی چه تو حق در من خریدیشون؟ رفتی كه همونایی تحویل بدمت یا زنیمی حرف -

 گرفتی؟ یاد رو كردن خیانت كه كردم
 هم را كردنشان پاک جرئت ترس، از حتی و ریخت صورتم روی امانبی و تندتند هایماشک

 داشتم انتظار طورچه. بودم ندیده را رویش این وقتهیچ. بود شده وحشتناک قدرچه. نداشتم
 ! كرد؟می تهدید طوراین بودم اشیكدانه دختر كه مرا وقتی ببخشد را هاغریبه
 از بود ساخته سرم باالی كه ستونی و شد شل دستانش بارهیک كه افتاد اتفاقی چه دانمنمی
 .گشت آوار من روی كل به سنگین حجم و وزن تمام با خودش و رها تنش زیر

 صدایش بود برداشته خش زیاد یگریه از كه صدایی با و دادم تكان را بدنش وحشت با
 .كردم
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 و دادم حركت را بدنش سختیبه. بود كرده مشكل دچار را قلبش و رفته باال فشارش انگار
. گذاشتم دهانش در زوربه و آوردم برایش را قرصش فوری. زدم تكیه مبل پشتی به را سرش

 افتاده میز یگوشه كه را موبایلم. كند سكته هم باز بود ممكن. زدممی زنگ اورژانس به باید
 :شنیدم را بارشخشونت ولی آهسته صدای كه بگیرم شماره تا برداشتم بود
 برو ببینم، رو ریختت خوامنمی. خونمه و گوشت از تو مثل كثافتی كه من سر بر خاک ای -

 .بده متین تحویل ببر هم تاپتلپ و موبایل. نشو آفتابی جلوم چندروز تا و اتاقت تو گمشو
 بیرون اتاقش از و گفتم كوتاهی ببخشید آمد،نمی بند چرا دانمنمی كه هاییاشک همان با

 شدن ترخراب جز اینتیجه بگویم هرچه كه ستعصبانی قدرآن االن فهمیدممی. آمدم
 مكان و زمان در اگه هرحرفی» كه بودم گرفته یاد خوب را درس این. داشت نخواهد اوضاع

 .«ندارد مطلوبی ینتیجه نشود زده خودش
 دست روی دست شدنمی طوراین. گرفتممی ایران با تماسی موبایلم تحویل از قبل باید

 برایش ایمیلی سریع خیلی. بود خاموش همیشه مثل كه گرفتم را رادین یشماره. گذاشت
 تواندنمی ایران سر آن از او دانستممی خوب كهاین با. كردم كمک درخواست و فرستادم

 و شدمی تاریكی درون تیرهای همان از شاید. بود هیچ از بهتر هم باز ولی بكند؛ برایم كاری
 .خوردمی هدف به

*** 
 امدیوانه دارد جا همه از خبریبی دوروز و شده توقیف وسایلم تمام موقعهمان از دقیقاً
 طریق از و بنویسم اینامه است بهتر. نشست خیالبی شودنمی كنم، كاری باید. كندمی

 كشوی از كاغذی. برسانم كسی به را افتادنم گیر خبرِ باید هست هرطور. كنم پستش كسی
 با اتاقم در بارهیک كه بودم درنیاورده حركت به نوشتن برای را قلم هنوز و برداشتم میز

. شدند وارد هوابی شناختمشاننمی كه نفر چند همراهبه پدرم و شد باز وحشتناكی حالت
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 از را دستانم! بگذارم زمین را خودكارم نتوانستم حتی كه آوردند هجوم طرفم به سریع قدرآن
 مثل من و. انداختند تخت روی و كرده بلند صندلی روی از كاه پر مثل و گرفتند طرفین

 چشمان كه بخورم تكانی آمدم نشده، خالص شوک آن از بیچاره، و ناتوان ایبچه
 :شد میخ مقابلم ساالرخان یشدهسرخ

 جواب رو سواالم یدونهدونه اگر، و اما بدون پس بیفته برات اتفاقی خوامنمی مهتا ببین -
 .بشی بخشیده شاید تا بده

 روش از بودم دخترش كه من با حداقل چرا و بود چه برای خشونت همهاین فهمیدمنمی
 ! كردنمی استفاده آمیزتریمسالمت

 شد كج اختیاربی سرم نامهربانش رنگ دیدنِ با و چرخید عصبیش چشمان در نگاهم كمی
 .«بپرس باشه» یعنی كه
 مطلعه؟ ما كارای از كجا تا و كیه؟ شرافت رامی -
 دنبال به و است زنده هنوز بفهمند اگر. برس امیر فریاد به فقط دیگر االن! بزرگ خدای یا

 .بیاورند هرجفتمان سر بالیی چه نیست معلوم آمده، كجاها تا انداختنشان گیر
 ذهنشان و زدممی حرفی باید. شود فاش هویتش خواستمنمی. دادم تكان استیصال با را سرم

 فریب را تیزبین هایآدم این و كرد فكر شدنمی اضطراب همه این با. كردممی منحرف را
 .رسیدمی دادم به خدا مگر فقط! داد

 كه زدممی حرفی باید. نشاند اشک به و سوزاند را چشمم اشداغی كه فشردم همبه را پلكم
 ! بگویم؟ چه خدایا... بگویم چه... باشد باورپذیر

 .بده جواب باش زود یاال -
 .شد منقبض بدنم تمام هیچ، كه چشمانم كشید، كم یفاصله آن با كه فریادی با
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 نگه بسته را چشمانم همچنان ولی افتاد؛ تشک روی به چشمم یگوشه از اشكی قطره
 نگاه، بدون بود بهتر پس دهدمی لو را درونم رازهای یهمه نگاهم بودم مطمئن. داشتم
 .بزنم حرف

 .دادهمی انجام براش رو شركت داللی كارهای و بوده رادین دوستای از رامی -
 :زد تشر و شد كوبیده سرم زیر تشک به پرقدرتی مشت شد، طوالنی مكثم وقتی

 خب؟ -
 :دادم ادامه آرامی به و كردم صاف كمی دهانم آب دادنِ قورت با را دارمخش صدای

 بعد. كرده گوروگم رو خودش اونم كرده، فرار رادین و شده پلمپ شركت بود دیده وقتی و -
 .من گروه تو بیاد گرفت تصمیم شد حل مشكل كه هم

 كردم حس ولی نداشتم؛ را كردنش باز جرئت و سوختمی حرارت و فشار از چشمانم هنوز
 مدتی برای بودم توانسته احتماالً ولی نه یا كرد باور دانمنمی. شد بلند سرم باالی از كه

 احساس قدرچه. گشودم را چشمانم شد بسته شدتبه كه اتاق در صدای با. كنم گیجشان
 ابهت با را حرفم نتوانستم چرا! بودند ترینمنزدیک كه هاییآدم این مقابل در كردممی ضعف

 ! كنند؟ بازجویی من از هامجرم مثل طوراین گذاشتم و بزنم محكم و
! نوشتن؟ نامه داشت فایده چه اصالً. كوبیدم مقابل دیوار به و كردم مچاله حرص با را كاغذ

 كه كنیممی زندگی غارنشینی عصر در مگر! شده تعطیل كالً روز چند این در مغزم گمانم به
 ! كنم؟ كمک درخواست و بدهم عالمت دود با خواستممی

 ده. نیست ساخته كاری هم عمه از حتی رسیدمی نظربه و بودم شده زندانی اتاقم در بدبختانه
 گوش به عمارت سالن از گدارگاه كه نامفهومی صداهای از غیر و بودم نرفته بیرون بود روز
 نگاه را نگهبانان و زدممی دید را بیرون پنجره از فقط. نداشتم كسی از خبری رسیدمی
 .زدنمی پر وطویلعریض یمحوطه آن در دیگر هم پرنده حتی. كردممی
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 فاصله این از شدنمی. كرد جلب را توجهم درختان پشت از هاییسایه سكون، و خلوتی آن در
 آرام زیادی چیزهمه بود دوروزییكی اصالً! آمدمی مشكوک نظربه ولی داد؛ تشخیص درست

 .باشد توانستنمی خوبی ینشانه این و رسیدمی نظربه ساكت و
-دو با همیشه مثل. شود باز اتاق در تا ایستادم منتظر و زدم را خدمتكار مخصوص زنگ
 كنیزان به اصالً مرتبش و سفید لباس آن در كه شد پیدا عایشا یسروكله تأخیر دقیقهسه

 دست و داد تكان «بفرمایید رو امرتون» عالمت به سری. نداشت شباهت هاقصه قصرهای
 :گفتم. شد من فرمان منتظر گرفته پشت به
 اتفاقی! كرده زیاد رو نگهبانا تعداد ساالرخان اینكه مثل! خبره؟ چه بیرون اون عایشا -

 ! افتاده؟
 .نكنه بیرون مسائل توی دخالتی كسهیچ فرمودن امر ساالرخان نشده، چیزی خانوم، نه -

 ناراحت توجیهات، این با خواستمی مثالً و پیچاندمی مرا داشت همیشه مثل فهمیدم، آهان،
 .نشوم
 :گفتم غیظ با و رفتم جلوتر كمی

 ! نه یا شده اضافه جااین افراد به كسی بدونم خواممی فقط! چه من به! هرچی اصالً -
 ...نـ -

 قدراین ولی بود؛ بیرون از صدا. خشكاند دهانش در را حرف ای،گلوله شلیک صدای ناگهان
 پشت به را خود دوزانو روی ترس از كه بیچاره آن. بپراند جا از را هردویمان كه بود نزدیک

 از دادوفریاد صدای. شدم نزدیک پنجره به دوالدوال من ولی گرفت سنگر و كشاند مبل
 ورودی قسمت بود، عمارت پشت یمحوطه به رو اتاقم یپنجره چون ولی شنیدممی بیرون
. بشنوم بهتر تا چسباندم بالكن یشیشه بازنیمه یگوشه به را سرم. نداشت دیدی هیچ

 .خورد تیر انگار كه كسی آخ و دیگر ایگلوله شلیک دوباره و آمدمی ایعده دویدن صدای
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 .خطرناكه طرف،این بیاین خانوم -
 سری. كردمی دعوت خودش امن جای به هم مرا داشت ولرزترس با مبل پشت همان از

 :گفتم اضطراب با و جنباندم
 ! نبود كه خونه كجاست؟ بابام شده؟ خبر چه ببین بیرون برو پاشو -
 هم ایشون االن تا حتما. كردنمی استراحت اتاقشون توی بانوسلطان ولی نبودن، خونه نه -

 .شدن خبردار
 :گفتم نگرانیبا و رفتم طرفشبه
 جاهمین میام دارمبرمی هم سلطانعمه شد اگه! خبره چه ببینم برم من باش جاهمین تو -
 .باشیم جایک همه تا

 رفتنم با مخالفتی و داد تكان باشه عالمت به را سرش فقط كه بود ترسیده قدرآن خدا بنده
 .دیگر عزیزست جان حالهربه. نكرد

 بیرون از هنوز. رفتم سلطانعمه اتاق طرفبه صدابی و آرامی به و كردم باز را در سرعت با
 عمه اتاق داخل ـردن*گـ تا را سرم. بود محض سكوت داخل ولی آمدمی تیراندازی صدای
 :گفتم ایخفه صدای با و كردم

 خوبه؟ حالتون جایین؟این سلطان،عمه -
 :گفت كه شنیدم تخت پشت از را اشآهسته صدای ولی دیدمشنمی

 .تو بیا جام،این آره -
 مخفی اتاقش یشمی و بزرگ تخت پشت جاهمان. رفتم طرفشبه و شدم وارد كامالً باراین
 سخت ولی گرفت امخنده اششدهجمع خود در و ترسیده حالت آن از ایلحظه. بود شده

 :نشستم كنارش و گرفتم را خودم جلوی
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 زودتر ترهنزدیک ورودی به جااین. ترهامن جااون من، اتاق تو بریم پاشو جونعمه -
 .رسنمی

 با چون بود مؤثر انگار. كنم اذیت كه بود كرده گل شیطنتم ولی نداشتم را ترساندنش قصد
 :گفت بیشتری ترس

 .نیست ساالرخان كه داشتن خبر حتماً خوان؟می چی هستن؟ كی دونیمی تو -
 كه پلیس! بوده شده ریزیبرنامه شونحمله كه معلومه. شركته به مربوط هست كه هرچی -

 نه؟ نیستن
 هم ماسک كه هستن ناشناس عده یه» گفت بود، جااین صادق االن! بود كجا پلیس نه، -

 .«خوانمی چی دونمنمی. دارن
 بكشیم جیغ هردویمان شد باعث سالن هایشیشه شكستن و ورودی در شدن كوبیده صدای

. شنیدمنمی را هایمنفس صدای كه بودم ترسیده قدرآن. برویم فرو هم ـوش*آغـ در و
 .كردمی رصد را بیرون حوادث فقط و بود شده گوش جانم یهمه

 و اندشده عمارت وارد كه بود این از نشان وسایل شكستن هم بعد و ایعده دویدن صدای
 با و كشید بیرون كمی بود ـوشم*آغـ در كه را سرش عمه. هستند كردن خراب مشغول

 :گفت لرزیدندمی و بودند شده سفید ترس از كه هاییـب*لـ
 بكشنمون؟ خوانمی -

 دارد دشمن سرش موهای یاندازه به خانساالر دانستممی. نداشتم او از كمی دست هم من
 با حسابمان وقتآن برسد، اشخانواده اعضای از یكی به دستشان فقط منتظرند همگی و

 .بس و است الكاتبینكرام
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 كه كسی لگد صدای با بارهیک داشتیم، بیرون به گوش و بودیم مچاله درهم كه طورهمان
 خفه جیغمان صدای تا گذاشتیم دهانمان روی را هردودستمان كوبید اتاق در به وحشیانه

 .بمیرم اسفبار وضع این با و طوریاین كردمنمی فكر وقتهیچ اصالً. شود
 پشت كه شخصی. ریخت صورتم بر وحشت و ترس از اشكی و شده گشاد چشمانم ناگهان

 .شود وارد و بشكند را قفل بود توانسته باالخره بود در
 او انگار. كرد نگاه لرزیدیممی خود در كه را ما اشوحشی چشمان آن با و ایستاد اتاق وسط

 .كند پیدایمان راحتی همین به نداشت انتظار احتماالً بود، خورده جا ما دیدن از هم
 سرش پشت به بودم جلویش كه مرا عمه. ایستادیم و شدیم بلند هردو آمد، جلو كه چندقدم
. كند دفاع من از خواستمی مثالً. ایستاد مقابلم لرزان وبدنتن همان با خودش و فرستاد
 جلو تریمصمم هایقدم با چون خندید، دل در سلطانعمه كار این به هم طرف آن احتماالً

 آن با. كرد صدچندان را ترسم همین و شناختمشنمی. كشید بیرون سر از را ماسكش و آمد
 یخنده با و كرد نگاه بودم گرفته سنگر عمه پشت كه مرا سرتاپای اشایگربه سبز چشمان

 فقط بكنم، باید كارچه دانستمنمی اصالً. برود كنار من جلوی از تا كشید را او دست بدی
 میز به كه عمه. دادممی تكان «نه» عالمت به را سرم و ریختمی چشمانم از آساسیل اشک
 به چشم كسی كه خشمگین مرغی مثل و كرد فراموش را ـمرش*كـ درد بود خورده
 با و كشیدمی صورتش بر را هایشناخن چنان. برد یورش مردک طرفبه دارد هایشجوجه
 ولی. كردم ذوق داشتنش از باراولین برای كه كوبیدمی او پای ساق به دارپاشنه هایكفش
 تحمل را پیكرغول مرد یک دست ضرب بتواند كه سالهشصت زنیک داشت زور قدرچه مگر
 هیكلش تمام كه شد پرت عقب به چنان كوبید صورتش بر مرد كه قدرتمندی سیلی با كند؟

 .شد جمع هم در اتاق فلزی هایمبل با برخورد درد از
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 و بایستم توانستمنمی. بردم هجوم وحشی مردک طرفبه و كشیدم جیغی صحنهاین دیدن با
 درد از كه همین و زدم ایضربه شكمش زیر به توان تمام با پس. كنم گریه فقط هابچه مثل
. كردممی را تالشم حداقل ولی رسدنمی زورم دانستممی. چسبیدم را ـردنش*گـ شد خم

 بر وحشی یگربه مثل و كردممی پهلویش و شكم یحواله ولگدمشت كه طورهمان
 خبری بودند فهمیده ما سروصدای از انگار كه هم دیگر چندنفر زدم،می چنگ سروصورتش

 كشیده با. بكشند بیرون دستم از را رفیقشان تا آمدند من طرف به اول. ریختند اتاق به شده
 بر هنوز كه دستم. شدم كشیده عقب به بود كسی دستان در پشت از كه بلندم موهای شدن

 تررحمبی انگار ولی دهم؛ نجات را امبیچاره موهای تا شد رها بود اول هركول آن ـردن*گـ
 از بدهد اهمیتی كردممی پرت طرفشبه كه لگدهایمومشت به كهآنبی بودند، هاحرف این از

 .كنم گریه وحشت و درد از و بزنم جیغ توانستم فقط من و. كرد بلندم و گرفت موها همان
 كز بودم شده پرت كه ایگوشه همان و آوردم كم باالخره مقاومت و وفریادداد كلی از بعد

 هم او انگار. كردمی ناله و بود نشسته زمین بر مبل كنار همان هنوز عمه. نشستم و كردم
 «.ببوسش بخوابونیش، تونینمی كه دستی» هاترک قول به. شد تسلیم باید كه فهمید

 آید؟نمی چرا كجاست؟ پدرم. خواهندمی چه و كیستند دانستمنمی
 :زد داد بیرون از كسی

 .تمومه بریم بیاین -
 آن چون بود شده تمام خانه با فقط كارشان انگار ولی چیست؛ منظورش دقیقاً نفهمیدم

 :گفتند تشر با و آمدند ما طرفبه نفرسه
 ...یاال شین، بلند -
 :گفتم ترس با
 برنداشتین؟ خواستینمی رو چی هر مگه برید؟می كجا رو ما كجا؟ -
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 :گفت و كرد ایخنده داشت، ماسک هنوز كه یكی آن
 نه؟ مگه! دیگه خوایممی هم غنایم ولی برداشتیم چرا -

 این از كاری پس. قضایاست این پشت تریگنده آدم و نیستند عددی هااین دانستممی
 ترساند،می را بقیه ویزویزشان فقط و كنَندمی جان نفر یک برای كه كارگر زنبورهای

 به دستی پس. امخانواده شأن در دختری باشم، ترقوی و محكم كردم سعی. آمدبرنمی
 و گرفته ـغـل*بـ به دست مقابلش هااربـاب مثل و كردم صافشان و كشیدم پریشانم موهای

 خون از... بودم سمندر یک من. رسیدممی نظربه زارونزار نباید اصالً. ایستادم طلبكارانه
 .ساالرخان

*** 
 نفهمیدم اصالً و بودیم نفر چند دانمنمی. بردند خود با و كردند هایشانماشین سوار را همه
 بودند منتظر فقط صدابی همه كه بود عجیب برایم ولی آمد؛می كسی كار چه به آدم همهاین

 .سلطانعمه حتی! كنند زیارت است قرار را كسی چه ببینند
 وارد شهر خارج باغی به آمد، كش من برای یا بود زیاد واقعاً نفهمیدم كه دقایقی از بعد

 .رسیدنمی ما عمارت به اشبزرگی ولی داشت زیبایی بسیار طبیعت. شدیم
 آرامی به را ما سپس و رفتند پایین خودشان اول و شد باز ماشین كشویی درب توقف، ازپس
 و هاپنجره به دقت با و گرداندم سرم پشت زیبای ویالی طرفبه را سرم. كردند پیاده

 این از گریختن رسیدمی نظربه. داشت زیادی فرار راه. دوختم چشم اشایشیشه دیوارهای
 .نباشد سختی كار هم قدرهاآن زیبا زندان

 .«بیفت راه» بگوید خواستمی كه بود عمه. برگشتم فوراً نشست امشانه بر كه دستی با
 طرفبه بودند گرفته را اطرافمان بادیگارد مثل كه مسلحی مردان وسط و دادم تكان سری

 .رفتیم عمارت
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 مطمئناً قلچماق همهآن وسط وگرنه هست كنارم سلطانعمه كه كردممی شكر را خدا فقط
 خاصی شخص به را جااین رئیس عنوان خواستنمی دلم اصالً. بودم شده بیهوش ترس از

 خودم اعصاب فقط كه بود زیاد سمندر یدیدهزیان نفرات تعداد قدرآن مطمئناً چون بدهم؛
 .شدمی خراب

 :پیچید گوشم در آشنا صدایی كه بودم غرق اممسخره افكار در
 ! جمعه جمعمون كه بینممی به،به -
! بود مانده باز تعجب از دهانم و شده گشاد چشمانم! پریدم جا از هاروانی مثل دیدنش با

 دارانكینه جزء هم او مگر! بود؟ اوباش این یسردسته او! خانایرج! دیدممی چه خدایا
 بین و جااین پس داشت، اعتماد او به هایشچشم مثل كه ساالرخان آمد؟می شمار به سمندر
 كرد؟می كارچه اوباش

 با و درآورد گلویش از ناله مثل صدایی بود ترخراب هم من از حالش انگار كه سلطانعمه
 :گفت ناتوان یحنجره همان

 .شد جمع االن بودی توش هم الشخور توی همیشه كه ما جمع -
 یخنده بود، زده تكیه قدرت با سالن شیک هایصندلی از یكی روی االن كه خانایرج

 :داد جواب و كرد ایشاهانه
 قبول بنابراین. دیننمی قرار وحشی حیوونای یرده در رو من كه باقیه شكرش جای بازم -

 ! نرسیدم بعضیا به رحمیبی و درندگی توی هنوز كه دارین
 قبالً شاید یا و داشت موضوع این از ایزمینهپیش انگار عمه ولی بودم؛ منگوگیج هنوز من

 :بدهد را جوابش توانستمی طوراین االن كه بود زده هاییحدس
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 كه چیزی دندون و چنگ با بتونی تا نداری وحشی حیوونای به شباهتی هیچ تو... نه -
 هایداشته دنبال چشمت و گوشه یه نشستی فقط كفتار مثل تو بیاری، دستبه رو خوایمی

 .دیگرونه
! بودیم؟ جااین چرا ما بود؟ كجا پدرم گفتند؟می چه هااین! كشیدمی سوت داشت سرم
 ! خواست؟می چه جانمان از خانایرج

 را اشبدقواره هایدندان آن خواستمی دلم شد، بلند او سرخوش و خیالبی یخنده هم باز
 ! بگذارد نمایششان به طوراین نتواند دیگر كه كنم خرد دهانش در
 االن اما! كردم تحملتون زیادی هم االن تا كنم فكر! شناختین منو باالخره كه خوبه خوبه، -

 رئیس جناب سروقت بریم و بیرون بیایم هاصفت و هانسبت شیرینِ بحث این از بهتره
 داشته كاری بقیه مادر و خواهر با كه نیستم آدمی پلیدیم، یهمه با كه دونینمی! بزرگ
 كسی تا نزن بقیه ناموس به دست» گفتن قدیم از كه معتقدم موضوع این به هرحالبه. باشم
 .«نزنه ناموست به دست

 انگار. شكست را سالن یبارهیک سكوت ای،لحظه برای حضار یهمه پوزخند صدای
 !باشد داشته اعتقاداتی چنین خانایرج مثل كسی كه نداشت باور واقعاً كسهیچ
 :داد ادامه را حرفش یبقیه انداخت، جمع به كه غیظی از پر نگاه از پس او ولی

 كجاست؟ ساالرخان -
 آمده جلو برنامه با خودشان اصطالح به كه هااین! پرید باال تعجب از ابرویم هم من باراین

! بیاندازند؟ گیر اندنتوانسته را اصلی رئیس كه اندكرده حمله محابابی قدراین طورچه بودند
 جانور مشت یک فقط و بیاندازد دریا به را تورش ترفند هزار با كه ماهیگیری مثل درست
 شاید و است گریخته تورش از اصلی ماهیشاه كهاین از غافل! بكشد باال را ارزشبی دریایی

 ! كرد پیدا را او نتوان وقتهیچ دیگر
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 :گرفتم قرار مخاطب كه بود بسته نقش لبم روی ایبدجنسانه لبخند و بودم فكرها همین در
 تو بره و كنهنمی ول رو شما كه دونینمی! كجاست؟ پدرتون بگید شما مهتاخانوم، خب -

 راه خون دریای قادره حتی وسط بیاد دخترش یكدونه پای وقتی مطمئنم! بشه قایم سوراخ
 .كرده ثابت بارها رو این. بندازه
 .آمد كش خنده، از دوباره او صورت و شد جمع درهم حرف این از من یچهره

 ! كرده ثابت بارها كرده، ثابت بارها. كردم زمزمه دلم در را حرفش و بستم را چشمانم
 زیر به سرم! زندمی حرف مطمئن قدراین چرا و چیست منظورش بفهمم خواستمی دلم

 افتاده اتفاقی چه كِی مگر. كردممی فكر پدرم یدرباره واردیوانه هاینادانسته این به و افتاده
 ! ست؟ا انداخته راه خون دریای خاطرمبه ساالرخان كه بوده

 ساالرخان، اومدنِ با دممی قول من. بزنید حرف ترسریع كه ستهمه نفع به مهتاخانوم، -
 .بیاد كسی دماغ از خونی كهاین بدون بشن، آزاد همه

 نشان را سكوتم احتماالً و كردممی نگاهش سردرگم و گیج طورهمان نفهمیدن ینشانه به
 داد اشصندلی پشتی به را اشتكیه اعتناییبی با چون كرد؛ برداشت موضوع همین یدهنده

 :گفت و
 نشن حاضر جااین ساالرخان جناب وقتی تا كه باشم گفته بهتون االن از من دانید، خود -

 چندروزی یا كنیم پیداش زودتر تا بكنید فكراتونو خوب یا بهتره. مونیدمی جاهمین شما
 .بگذرونید بد ما كنار در باالجبار

 تحمل این از بیش نتوانستم دیگر! كند؟ روانی مرا داشت قصد یا بود شده دیوانه مردک، این
 :گفتم پرخاشبا وسالشسن رعایت بدون و شدم بلند جا از تندی به و كنم

 و هستیم كجا ما فهمیمی اصالً كنی؟می تهدید رو ما داری كه هستی كی كردی فكر تو -
 .قبرستونه تهِ دربیفته ساالرخان با كه كسی سزای دونیمی خوب خودت كجا؟ تو
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 از شدهسرخ صورتی با چون درآورد؛ را حرصش و آمد سنگین برایش بدجور حرفم انگار
 كند؛ ساكتم و بكوبد دهانم بر را مشتش یا سیلی خواستمی گمانم به. آمد طرفمبه عصبانیت

 :زد داد كرده گره مشت همان با و ایستاد بارهیک من به مانده قدمیک ولی
 جات سر بشین برو پاپاجونتن؟ مثل همه كردی فكر. بفهم رو دهنت حرف احمق، یدختره -
 .برو. نشدم عصبانی این از بیشتر تا

 هوار كاركنانش سر بر همهآن كه بودم نشنیده هم ساالرخان از حتی را فریادی چنین
 را صدایش نویز شدت تا كردم باز و بستم فشار با را چشمانم مقابلش در فقط ولی. كشیدمی
 دقیقاً بود بلندتر من از كمی قدش چون رفتم؛ جلوتر كمی واهمه بدون. دهم كاهش سرم در

 :گفتم و زدم زل اششده فراخ چشمان به بگیرم، باال را سرم نشوم مجبور كه ایستادم جایی
 نه كنه، محافظت شبچه از كه هست مرد قدراین حداقل باشه كه هرچی من پاپاجون -

 ...مشت یه جلوی بندازه رو شبچه خودش از ترگنده لیسیپاچه خاطربه تو مثل
 با بكوبم، صورتش به را بودنش ناپدری بیشتری استحكام با تا گرفتم باال بارهیک كه را سرم

 خونسردِ و جیب در دست مردِ این توانستنمی! نه. شد قفل زبانم باال یطبقه بالكن دیدن
 با بخواهد كینه و نفرت همهآن با نفر یک داشت امكان مگر! باشد «امیر» جاآن در ایستاده

 او با شدن پیمانهم و بود ابلیس خودِ من نظر از خانایرج! بدهد دوستی دست شیطان این
 .نمودمی عقل از دور امیر مثل كسی از حماقتاین! جهنم اعماق به رفتن یعنی
 را او كسی عمه از غیر هرچند. چرخید سوآن به سرشان عجیبم، بهت و سكوت دیدن با همه
 بارهیک و هوابی قدرآن و شد بلند هوا به او ی«یاخدا» و جیغ صدای فقط پس شناخت،نمی

 جیغ یزمینهپس در و شد كوفته زمین بر بزرگی و سنگینی آن به صندلی كه پرید جایش از
 .داد فضا به وحشت از رنگی كوبندمی عزا پسِ در كه سِنجی مثل خودش
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 كه جایی از چشمانم میخ و رفت درهم ناخوداگاه ابروهایم صوتی، ناخوشایندِ امواجِ همهاین با
 وجودم كل نتوانم كه بود زیاد قدرآن سیاهی آن عمق هرچند. شد كنده شدتبه بود رفته فرو

 .بكشم بیرون درونش از را
 خودش از ناباورانه و عجیب صداهای چنانهم كه سلطانعمه به ناگزیر و عصبی نگاهی
 :گفتم بدی حال با و انداختم آورد،درمی

 ! كنن پیدا ربط همبه توننمی طورچه مزخرفات این ببینم بذارین كنممی خواهش عمه -
 ایستاده حرفبی و گرفته مقابلش چوبی ینرده به دست جا،همان هنوز برگشتم، سوآن به باز
 :گفتم خودش به رو تشر و حرص با باراین. بود
 راه برسی ساالرخان به خوایمی اگه خوای؟می چی ما جون از امیر؟ هستی چی دنبال تو -
 كسی روی باش مطمئن. شده ایكلیشه و قدیمی خیلی ترفندا این! رئیس اومدی اشتباه رو

 .دهنمی جواب اون مثل
 :دادم ادامه و نیاوردم خودم روی به ولی دید؛ شدمی را پوزخندش نیمچه هم فاصله همین از
 باد به رو سرت واقعاً دفعهاین باش مطمئن شده؟ عوض چیزی سالده از بعد كردی فكر -

 .دیمی
 با خواستمی دلم آنكه با. كرد زدن دست به شروع سرم، پشت خاصی لودگی با خانایرج
 و بفشارم شدتبه را امكرده گره مشت توانستم فقط ولی كنم متالشی را مغزش حرص، تمام

 .شوم خیره بود ایستاده باالآن سكوت در چنانهم كه كسی به خشم همان با
 .ابروهایم بین انداخت خط دوباره خانایرج صدای و
 خیلی گرفتی، یاد خوب رو درسات و شدی بزرگ دیگه كه بینممی! كوچیک خانوم آفرین -

 ! كنی تهدید رو دیگران شدی بلد قشنگ
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 كرد، ترشجری منحوسش، وجود به اعتناییبی همین گمانم به و برنگشتم طرفش به باز
 .زد چنگ را بازوهایم و انداخت مقابلم در را خود محكم و بزرگ چندقدم با باراین چون

 من. بسازین دیو بقیه از ندارین حق كشیدین، گند به رو همه زندگی طوریاین كه شماها -
 كارم كه دارم قبول. ساالرخان مثل آشغالی لیسیپاچه نه بوده ترسم خاطربه كردم كاری هر

 ول رو پسرم اگه. نبودم نامرد و غیرتبی وقتهیچ ولی بود؛ محض عرضگیبی و بزدلی
 .بدم نجات رو مخانواده یبقیه كه بود این برای فروختم، رو مخواهرزاده اگه كردم،

 ورآن از كهدرحالی عمه صدای و بستم را چشمانم كشید، آخرش یجمله در كه فریادی با
 :شد بلند هم آمدمی سواین به سالن

 غلطی چه كه دونیدمی خوب خودتون چیه، ساالرخان قانون داشتین خبر كهاین با شماها -
 بیا داری دعوایی اگه كن، ول هم رو دختر اون. درنیار بازیغریبممنننه الكی پس. كردین
 .بزن من به رو حرفت

 سر پشت به و درآورد خانایرج دست از مرا و انداخت چنگ قلدری با آورد، پیش را دستش و
 .داد هل خودش

 به تا كردم رها را دوآن ندادم، اهمیت ولی افتاده اتفاقی چه و چیست ماجرا فهمیدمنمی اصالً
 و امیر كار از سردرآوردن بود، مهم برایم االن كه چیزی تنها. بروم داستان كاریِ اصل سراغ
 .بود مغزم سواالت جواب كردنِ پیدا

 احتماالً. رساندم مقابلش را خود ثانیه از كسری در و دویدم هاپله طرفبه تأمل و مكث بدون
 اشچهره در وضوح به تعجب عالمت چون بود، غیرمنتظره و زیاد حد از بیش عملمسرعت

 درآورد جیبش از را دستش و داد كوچكی تكان بود چرخانده طرفمبه كه را سرش. شد ظاهر
 هم باز ولی ستظاهری فقط خونسردی همهاین فهمیدممی كهآن با. دهد تكیه هانرده به تا

 .گرفت حرصم
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 جا؟این كشونده رو تو چی اومدی؟ چرا -
 :گفت تأمل ایلحظه با چشمانم در خیره

 .تو -
 اصالً. انداخت طپش به تندتری ریتم با را قلبم و خورد سر لرزید، دلم در چیزی هم باز انگار
 وقرارآرام دلم و هستم كردنش خطر دلیل بگوید من به واضح قدراین امیر داشت امكان مگر

 خودم كهآن با. داد لو را پریشانم حال قاصرم، زبان از زودتر امگرگرفته صورت انگار! بگیرد؟
 :زد را اشكنایه و نشد حالم خیالبی هم او ولی ست؛شكلی چه امقیافه فهمیدممی
 ! كنی عوض رنگ من مثل كسی خاطربه نداره ارزش -
 من ولی درآورد، آن برای تفسیر هزارجور شدمی كه بود مبهم حدی به اشجمله كهآن با

 .نشوم ایحاشیه مسائل وارد و دهم ربطش امظاهری تغییر به دادم ترجیح
 و قدر چه كسی، هر دونممی بهتر خودم من. نكنی گذاریارزش آدما روی شما بهتره -

 .داره مقامی
 هانرده از را دستانش یتكیه بعد و درآمد متعجب حالت به ابروهایش اول من، حرف این با

 :شد ترنزدیک قدمی و برداشت
 آره؟ كنی،می گذاریقیمت جنابعالی رو اطرافتون آدمای یهمه پس جداً؟ -
 :داد ادامه تحقیرآمیزی حالت با و كرد كج كمی را ـردنش*،گـ چشمانم به عمیقی نگاه با
 این از تركوچیک موقع اون دونممی البته ارزیدم؟می چند شما نظر از ساال اون من مثالً -

 ساالرخان با دیدگاهت قدرچه بفهمم خواممی االن ولی بدی؛ نظر بخوای كه بودی حرفا
 ! داره خوانیهم

 در ولی انداختمی دست مرا داشت احتماالً! گویدمی چه فهمیدمنمی و بودم هپروت در هنوز
 مرا داشت رفتارهااین با چرا پس نبود، هاحرفاین وقت اصالً كه موقعیت این و شرایط این



 

 

285 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 هم باز كنم،می نگاه دهانش به فقط ومنگگیج طورهمان دید كه وقتی برد؟می بیراهه به
 :گفت و كشید رخم به را زهرآگینش نیشخند

 مثالً! بیاد؟ دستت ساالرخان كتابایحساب از ایتتمه یه كه كنم راهنماییت خوایمی -
 تا بگم بهت رو ایستادن مترسک مثل پاییناون االن كه بادیگاردایی همین از تا چند قیمت

 .االن تا نكردن سِپَرت رو خودشون لحظه یه برای حتی دلیلی چه به بفهمی
 قدراین چرا اصالً كرد؟می خراب من سر بر را چیزهمه داشت چرا كرد؟می را كارهااین چرا
 :گفتم آوریتأسف لحن با و دادم تكان را سرم بود؟ شده انصافبی
 دورتر روزااون امیر از داری گذرهمی هرچی انگار. شدم ناامید خانایرج از بیشتر تو از -

 ...شهنمی باورم! شیمی
 :پاشید مبهوتم یقیافه به را صدادارش و آورحرص پوزخند هم باز
 ..رفت كُشتین ساال همون رو امیر اون گردی؟می امیر كدوم دنبال -
 پشت االن كه كشتن اونایی رو امیر! كنی؟می بقیه قاطی هم رو من داری یعنی من؟ -

 .كنی ریسک زندگیت سرِ هم باز تدوباره اعتماد با خوایمی و گرفتی سنگر یكیشون
 دیدنِ برای را سرم و دادم كاهش قدمنیم به را بینمان یفاصله قدمیک معنادارش، سكوت با

 .گرفتم باال چشمانش
 .نیست تو حقّ این. نكن رو كار این خودت با... امیر نكن -
 .نیست حقش دنبال دیگه روزااین امیر -
 خوای؟می چی چیه؟ دنبال پس -

 زیرلب عمیقی نگاه با و فرستاد پایین را چشمانش بدهد، وضعیتش در تغییری كهآن بدون
 :كرد زمزمه

 بنشانم فرو گریه با كه ابر امشده -
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 امافروخته خود كه را ایصاعقه آتش
 حال قدرآن دردناكی؟ و پیچیده مضمون چنین با همآن بود؟ شعرخوانی وقت االن واقعاً یعنی

 روی تا آوردم باال آرام را دستم و شد كج ـردنم*گـ ناخوداگاه كه كردم پیدا متأثری و غریب
 نگاه همان با فقط و نخورد تكان جایش از باراین. بگذارم دردش از شده سنگین یـینه*سـ
 گرفتن فاصله همهاین از بود شده خسته هم او گویی. كاوید را چشمانم خاموش، و حرف پراز

 زیر كند كنترل را قلبش ضربان تا كشیدمی كه عمیقی هاینفس صدای! نشستن عقب و
 ـوازش*نـ نرمی به را دستم كفِ اشـینه*سـ رفتن پایین و باال و لغزیدمی انگشتانم

 .كردمی
 با و شد، زدنی همبه چشم یاندازه كه بود كم قدرآن نظرم در ولی گذشت قدرچه دانمنمی

 .شدم جدا ـش*تنـ از من و رفت عقب كمی آمد، خود به خانایرج نحس صدای
 آتیش به رو دنیا واقعاً دیگه مطمئنم دیدمی رو ایصحنه همچین ساالرخان اگه به، به -

 .كرده تربیت كه باكماالتی دختر این با روشن چشمش. كشیدمی
 حرفی آنكه بدون هم بعد كردم، نگاهش كمی غلیظ اخمی با و برگرداندم سویش به را رویم
 شدمی باعث آدمی چنین به دادن جواب. شدم پایین یطبقه راهیِ و گذشتم كنارش از بزنم

 .دهم اشجلوه اهمیتبی كردممی سعی بیشتر دلیل همین به كنم، شخصیتیبی احساس
 جاهمان هاینگهبان از چندنفر فقط! خودی افراد از نه و بود خبری عمه از نه كه سالن در

 جاآن به ایحمله است قرار مثالً كه انگار پاییدند،می را اطراف دقت با و بودند ایستاده
 :پرسیدم یكیشان از ناچار! بگیرد صورت

 برم؟ باید كجا -
 .كرد سالن راست سمت در اتاقی به اشاره دست با او و
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 بودند داده اختصاص ما به را همه احتماالً كه داشت قرار پایین یطبقه همان در اتاق چندین
 .داشتند اسكان باال یطبقه در البد هم خودشان و

. برگشتم نیامده فوراً ها،تخت روی ولوشده بکگنده چند دیدن با و كردم باز را اول اتاق درب
 داشت، را هوایم زیادی روزها این انصافاً كه سلطانعمه دیدن با و كردم باز را دوم اتاق

 مبل پشتی بر را انگشتانش متفكرانه و بود داده لم ایكاناپه روی. شدم وارد و زده لبخندی
 .دادمی حركت مانندیریتم طوربه

 چیزی چه به عمیق طورآن دانمنمی. نشستم اتاق ینفرهتک تخت روی و رفتم آهسته
 اعالم را حضورم مصلحتی یسرفهتک با. نكرد حس را حضورم حتی اصالً كه اندیشیدمی

 از كه سری آن با. زدم رویش به وارمشنگ لبخندی چشمانش، یبارهیک شدن باز با و كردم
 «!محرومی كامل عقل داشتنِ از مادرت مثل كه الحق» گفت دردلش احتماالً جنباند تأسف

 هوابی قبل از ترمشنگخل و كردم دارتركش را لبخندم اشنگفته حرف اثبات برای هم من
 .كردم پرتاب دستش كنار مبل روی را خود و شدم بلند جایم از

 :گفت وتشرتوپ با خودش همیشگیِ روال همان طبق
 بازیاست؟جنگولکاین جای شرایط این تو و جااین آخه بشی؟ عاقل خرده یه خواینمی تو -

 سرت بالیی یه ممكنه ساالرخان دادنِ دق برای اینا گینمی رفتی؟ كجا كردی ول منو
 ! نیفته؟ برات اتفاقی وقتیه كه بگیرم رو دستت باید حتماً هابچه مثل! بیارن؟

 :گفتم لوسی لحن با و چسباندم بازویش به را سرم ملوس یگربه مثل
 نه؟ مگه كنه، اذیت رو آهوش بچه كسی ذارهنمی شیره، مثل جونمسلطانعمه -

 .كرد رها من چنگ از را خود و كشید باحرص را دستش
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 با درضمن. باشه خودت به حواست بهتره پس كنم، مواظبت تونمنمی خودمم از جااین من -
 كارچی خوادمی و گذرهمی پوكش یكله تو چی نیست معلوم نكن، بحث زیاد هم ایرج این

 ! بگیره كمک شغال این از بیاد بخواد سال همهاین از بعد امیر كردمنمی فكرشم حتی! بكنه
 هااین فهمیدممی باید. گردید او به معطوف و شد تیز گوشم و چشم آخر، یجمله این با

 :گفتم و حرفش وسط پریدم محابابی پس! اندبوده مطلع امیر بودن زنده از قدرچه
 بودین؟ نگفته چیزی من به كدومهیچ چرا ست،زنده اون دونستینمی كه شما -

 :گفت شک از شده ریز چشمان با و چرخاند من سوی به را سرش بارهیک
 بودیش؟ دیده هم قبالً نكنه نكردی؟ تعجب بودنش زنده از اصالً چرا تو -

 ! خودم زمین در انداخت را توپ ماهرانه طورچه ببین
 واسه هستم سمندری هم من ناسالمتی. بانوسلطان ندین جواب سوال با رو سوالم لطفاً -

 جواب من، زدنِ دور جایبه زحمتبی پس. سوتسه تو كنممی عوض رنگ سریع خودم،
 .بدین رو سؤالم

 هایـب*لـ بر هم ناآشنایی لبخند تازه هیچ، نشد كه عصبانی زدنم حرف طرز از باراین
 :بست نقش باكالسش و درشت

 هم ما! گیریمی ژست قدراین و نیستی بیشتر هم نیمهنصفه سمندرِ بچه یه حاال خوبه -
 شد پیدا كه ایجنازه اون چون زدیم،می حدسایی یه فقط مونهمه ست،زنده كه نداشتیم خبر
 كهاین خاطربه خب ولی بوده ایدیگه شخص مال كردن مشخص قانونی پزشک تو

 وجوپرس چی هر دیگه هم بعد. كنیم دفنش اون جای شدیم مجبور بخوابه سروصداها
 افراد توی فرستادیم رو اسمش همینم خاطربه نداشت، ازش خبری كسهیچ كردیم

 .هامفقودی
 آره؟ نداره، خبر هم بابام بگی خوایمی یعنی -
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 :زد غر و برگرداند حوصلگیبی با را رویش
 پیگیر سال همهاین از بعد بخوایم ما كه بوده مهمی آدم چه انگار حاال. دونممی چه من -

 استراحت خرده یه من كه خودت اتاق تو برو پاشو هم تو كن ولش. باشیم شزنده و مرده
 .كنم
 بگیروببندهای آن به نه باشیم؟ راحت كه اندداده اتاق یک هركداممان به یعنی خودم؟ اتاق
 ! احترام و پذیرایی این به نه كار، اولِ

 تا یهو كه كردن جوریاون هم اولش! هواخوری و تفریح آوردن رو ما اینا نكنه گممی -
 آره؟. بشیم سورپرایز اومدیم
 :داد را جوابم تشر با كشیدمی دراز تخت روی كه طورهمان بانوسلطان

 ساالر از سگ مثل اینا! كنن؟ سورپرایزت واقعاً بیان كنم صداشون یا بیرون بری شیمی پا -
 .خداست با عاقبتشون بیفته بدنمون به خال یه اگه دوننمی و ترسنمی

 هضم قابل برایم كارهایشاناین چرا دانمنمی اصالً. آمدم بیرون و شدم بلند جایم از اكراه با
 ! نبود
 .بپرم جا از شد باعث سر پشت از كسی صدای كه بودم خیال و فكر غرق

 كنم؟ راهنماییتون خواینمی. آخریه اون اتاقتون -
 كهدرحالی افتادم، راه سالن انتهای طرفبه و دادم تكان سری برگردانم را رویم آنكه بدون

 .كردممی حس باال آن شاید جایی از را نگاهی سنگینی
! شده دیده تدارک من برای قبل از بود مشخص كامالً ولی بود؛ كوچكی و نفرهیک اتاق
 در خودم اتاق شبیه نهایتبی آن چیدمان و دكوربندی حتی و دیوارها رنگ چون

 طرفبه كنم كنترلش توانستمنمی كه عجیبی كنجكاوی با! بود دور نسبتاً هایگذشتهآن
 زیبایی دورنمای عجب من خدای. زدم كنار را آن ایفیروزه یپرده و شدم كشیده پنجره
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 چنین نیز كردممی زندگی شهراین عمارت بهترین در كه هم من برای حتی! جااین داشت
 .بود انگیزشگفت زیبایی یمنظره
 اسم به مثالً كهآن با. كشیدم نفس وجودم تمام با را تازه هوای و كردم باز درنگبی را پنجره

 اسارت به شباهتیهیچ االنمان وضعیت كردممی فكر هرچه ولی بودیم؛ اسیر جااین گروگان
 ایسورمه تخت روی را خودم و كشیدم را پرده پنجره، بستن بدون! كردنمی پیدا رباییآدم و

 از و بخوابم هاساعت توانستممی مطمئناً داشتم كه خوبی احساساین با. كردم پرت اتاق
 را روحم داشت شیرینی خواب ولی بود گذشته قدرچه دانمنمی. ببرم ـذت*لـ اطرافم آرامش

 با! برگرداند دنیا به را هوشیارمنیمه ذهن خورد در به كه ایتقه صدای با كه بردمی رویا به
 . دادم ورود یاجازه شنیدم، زور به را صدایم خودم حتی كه جانینیمه« بفرمایید»
 صدای انگار. شنیدمی هنوز هایمگوش چسبید،می همبه داشت بازمنیمه پلک الی آنكه با

 :گفت دورها از ایغریبه
 ! اومدن ساالرخان كهاین مثل. بیرون بیارید تشریف لطفاً خانوم، -

 یخ آب كسی گویی كه بود كنندهشوكه شنیدم امزندگی جای محوترین در كه حرفی قدرآن
 بیچاره. كند رَم ترس از بود نزدیک مردک كه جهیدم شتابی چنان با! سرم روی كرد سرازیر

 رفتمی باالوپایین قلبش روی بر كه دستی و بود شده گشاد نعلبكییک یاندازه چشمانش
 توقف هیچ بدون. است سالم فهمیدم و شنیدم كه را گفتنش «اهلل بسم توبه،» فقط. لرزیدمی

 .كردم ترک را اتاق درنگی و
 آدم مشت یک یعنی! آمدمی جااین به باید چه برای من یكاركشته و عاقل پدرِ فهمیدمنمی
 ! بیاورند چنگ به را ساالرخان داغانی، و كهنه تاكتیک چنین با بودند توانسته واقعاً وچلخل
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 ساكت همه ورودم با ناگهان كه شدم اتاق وارد اجازه، و زدن در بدون ووالهول با طورهمان
 زیاد رسیدمی نظربه ولی نه؛ یا داشت وجود بحثی اصالً ورودم از قبل دانمنمی دقیقاً! شدند

 :شد شاكی او همه از اول چون نیامد، خوش خانایرج مذاق به ورود طرزاین
 شما. بشه جایی وارد سرزده طورهمین كه باشه این از ترمؤدب خیلی باید ساالرخان دخترِ -

 ! جناب؟ كنیدنمی فكر طوراین
 به اهمیتی كهاین بدون پدر ولی. شد او جواب منتظر و برگرداند پدرم طرفبه را سرش و

 .كشید ـوشم*آغـ در و آمد من طرفبه برخاست جایش از بدهد، او یكنایه و حرف
 :گفت شوق با و بوسید را موهایم روی

 دخترم؟ خوبی -
 جدا هم از وضعیتی چه در و شده چیزهایی چه عمارت در اتفافات،این از قبل كه انگارانگارنه

 در را دخترش تنها و بنشیند توانستنمی و بود پدر كه كردممی درک هرحالبه! ایمشده
 ! ببیند وضعیتی چنین
 بگیرم؛ ـوشش*آغـ در ترمهربان و بریزم قلبم به را هاگذشته حس هم من كردم سعی پس
 خود كمی! شد شل امشانه دور از دستش كردم احساس بدهم را جوابش كهاین از قبل ولی

! بود مانده خیره سرم پشت در جایی روی متحیرش چشمان. كردم نگاهش و كشیدم عقب را
 .دیدم امچندقدمی در مآبانهرئیس ژستی با همیشه مثل را امیر و برگرداندم سر تعجب با

 جنس از نیشخندی با كه ستوضعیتی چه در ببینم تا كردم پدر سوی به رو ترس با دوباره
 :گفت تحقیر

 ! شدی بزرگ ندیدیم، رو همدیگه وقته خیلی! جاستاین كه هم نامدار امیرارسالن به، به -
 :گفت عمیقی لبخند با بود شده كوک كِیفش تازه انگار كه امیر

 ! مخالف جهت از متأسفانه البته شدین، بزرگ هم شما -
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 خیلی پدرم كه جسمانی و هیكل نظر از هم. كرد برداشت دوجور شدمی را مبهمش یجمله
 هایكثیفی به رو داشت كه شغلی و كاری لحاظ از هم و بود شده قبل از ترفربه و چاق

 ! رفتمی بیشتر
 همان با سپس و كشاند سر پشت به و زد كنار مقابلش از مرا ابتدا بلندی یخنده با پدر
 :گفت پرباد غبغبی و خندهته
 اجل دست از كه كسی برای ولی دراومدی؛ قبلت وپایی دستبی اون از اومد، خوشم -

 .پرواییبی زیادی هنوز كنه فرار تونسته
 .نداد جوابی هیچ ولی ایستاد مقابلش و آمد جلوتر معروفش صدادار پوزخندهای همان با امیر

 الزم معجزه واقعاً كنم فكر! نداشتیم خبر ما و بودی چیزی پیامبری نكنه جونبچه گممی -
 ! بیرون بپری زنده آتیش، وسط از طوراون كه بوده
 قدمی كردم،می نگاه را هاآن آرام نظربه و كالمی نزاع داشتم زدهوحشت چشمان با كه من

 :گفتم پدر به رو و رفتم جلوتر
 مسائل. شد حل كه بود شده هاییتفاهمسوء یه كنم فكر! دیگه؟ بریم نیست بهتر بابا -

 .بعداً برای بذارین رو كاری
 بلند جایش از كشید،می سیگار و نشسته صدابی و ساكت اشكاناپه همان روی كه خانایرج
 :پیوست ما به زنانقدم و شد
 اتاقت برو االن شما. بشه حل كه نبوده سوءتفاهمی. خدمتتون هستیم فعالً ما! خانوم؟ كجا -
 فرماییدمی اجازه رئیس؟ نه مگه. بزنیم ساالرخان جناب با رو حرفامون مفصّل بشینیم ما تا

 و گفتمان عصر توی ناسالمتی! باهم نداریم كه دعوا الحمداهلل مذاكره؟ میز سر بریم دیگه
 .كنیممی زندگی مباحثه
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 چنانهم گیریگروگان این احتماالً پس! نبود سلطانعمه از خبری كردم، نگاه را اطراف
 و فیلم هیچ در شیک و متمدانه روشاین ولی بودم؛ دیده را هرنوعش البته! بود پابرجا

 .شدنمی پیدا هم سریالی
 كه شوم اتاقم راهیِ كنگوشحرف و مؤدب هایبچه مثل خواستم و انداختم زیر را سرم

 .كرد متوقفم امیر صدای
 جناب نیست طوراین باشه، مربوط هم شما به حرفامون كنم فكر بمونید، هم شما -

 ساالرخان؟
 :داد جواب و كرد خودیبی یخنده اشناپدری پدرم، جای به
 معموالً هم رو مهتاخانوم به مربوط تصمیمای ولی شه؛می مربوط كه ایشون به البته -

 ! كننمی اجرا هم رو حكم اصلی، شخص غیاب در حتی و گیرنمی تنهایی به ساالرخان
 را شانكنایه و طعنه از پر هایحرف از كالمیک حتی و كردممی نگاه هاآن به الیعقل و گیج
 غیردوستانه رفتارهای حتی و هاحرفاین یهمه انتظار انگار كه ساالرخان! فهمیدمنمی هم
 :گفت من به رو خونسرد خیلی و شد بلند جایش از آرامی به دوباره داشت، را
 ! داری نقش درش هم تو كه بكنن قراره كارایی چه ببینیم. دخترم بشین بیا -

 ! شد مذاكره شروع منتظر سرم باالی هم او نشستم، جایش سر و رفتم
 مبلی باالخره و كرد پاآن و پااین كمی بود، كرده اشخسته حد از بیش ایستادن انگار كه امیر

 .نشست و كرد انتخاب داشت قرار هم ساالرخان مقابل البته كه من روبروی درست
 شروع كجا از كه كردندمی فكر داشتند همه احتماالً. بود فراگرفته را اتاق آزاردهنده سكوتی

 :گفتم زندنمی حرفی كسی دیدم دودقیقه-یكی از پس وقتی! كنند
 ! گوشیم سراپا ما بفرمایید رئیس آقای خب -
 ! دوختم امیر دهان به صبرانهبی را چشمانم و
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 :گفت لودگی با باز خانایرج
 ! كردن ریاست بزرگ، رئیس مقابل در خوبه قدرچه -

 امیر به و داد قورت را حرفش یبقیه شد روبرو ما یهمه عصبی نگاه با چون باراین ولی
 .بفرما شما یعنی كه داد تكان سری

 و هستیم درونش االن كه وضعیتی این چه. دزدمال نه و دزدمآدم نه من ساالرخان، ببینید -
 .باشه اومده روش دزدی اسم كه نكردم كاری پیش سالنه-هشت همون چه

 بوده چه تحقیر این دلیل ببیند تا آورد باال را سرش او و برید را حرفش پدر پوزخند صدای
 مبل روی دستم كنار حرفبی و آمد زنانقدم و كرد رها را من سر پشت ساالرخان! است

 .است حرف یادامه منتظر دادمی نشان گرفت كه ژستی و انداخت پا روی كه پایی. نشست
 دستبه برای ولی بیارم؛ حساب به ایمعقوالنه حركت رو خودم كار كه نگفتم رو این -

 تا غائله این بودین، منزل توی خودتون روزاون اگه. نداشت وجود ایدیگه راههیچ شما آوردن
 .بود شده ختم االن

 در احترام كمال با هم هنوز. آمد خوشم دادمی نشان كه موقری و جنتلمنانه رفتار این از
 .كردنمی ادبی بی و زدمی حرف دشمنش ترینبزرگ مقابل

 هم پیش سالهشت همون. منه ییكدونهیكی دختر نشسته جااین كه اینی پسر، ببین -
 .ذارمنمی شزنده باشه، داشته ازش استفاده قصد كسی اگه گفتم، بهت

 مرا پای قدراین ساعت،نیم همین عرض در چرا كه كردم نگاه را پدرم و برگشتم تعجب با
 ! كشاندندمی بحثشان وسط
 :داد ادامه بیندازد، من طرفبه نظری اصالً آنكه بدون او ولی

 خالف بر متأسفانه كه ستناشیانه دزدی یه اآلنت عمل ولی هیچ؛ قبلت كارهای درضمن، -
 پس بدجور رو هستی و بودی دنبالش كه هرچیزی تاوان! زدی كاهدون به بدجور تصورت
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 كه نكن تكرار رو گذشته تجربیات دوباره پس كردم، ثابت بهت هم دفعه یه رو این. دیمی
 ! نباشی شانسخوش زیاد باراین ممكنه

 و انداخت باال ابرویی عصبی حالت با بود، آمده جوش به تحملش دیگِ احتماالً كه امیر
 :گفت

 از. بوده خودتون عمل مقابل در زنینمی دم ازش قدراین كه ایدزدی حاال خوبه جداً؟ -
 یه قبل برخالف دفعهاین نظرمبه درضمن! دزدهشاه بزنه، دزد به كه دزدی گفتن قدیم

 ! باشه یكی شما با دخترتون نظر كنمنمی فكر چون بكنید؛ باختهمال با هم مشورتی
 هایحرف آنالیز حال در ومنگگیج چنانهم خودم و خوردمی تكان ناباوری ینشانه به سرم
 برای هااین اصالً داد؟ ادامه راه به اعتنابی و خورد رودست حداین تا شودمی مگر! بودم هاآن
 رسیدمی نظربه اصل در بگویم است بهتر یعنی دادند؟می ربط من به داشتند را چیزهمه چه
 ! كنندمی باز را قدیمی دعواییک تصاحبم سر بر دارند كه
 كَسمهمه و چیزهمه حاضرم باشد الزم اگر من یعنی كه بود كنایه یک هم امیر آخر حرفِاین

 :گفتم باخشم و پریدم جا از بارهیک شدم، عصبی فكر، این با! بفروشم او به را
 بفروشم رو كسی خواستممی اگه من دی؟می نظر من طرف از كه هستی كی تو مگه -

 فهمیدی؟. بابام نه تو نه. نبودین جااین كدومتونهیچ االن
 :گفت و كرد چشمانم نثار ایوحشی و پروابی نگاه

 چونه بینیمی اگه هم االن. رسیدیم تفاهم به موارد یهمه در ساالرخان جناب با ما -
 .كنیم حساب ترارزون كه اینه خاطربه فقط زننمی

 نیشخندی نگاه، همان با و چرخاند را چشمانش دهد، حركت را ـردنش*گـ كهاین بدون و
 :گفت و كرد پدر یحواله

 اربـاب؟ نیست طوراین -
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 حالم بتواند كه بود سنگین قدرآن حرفشاین ولی چیست؛ قضیه فهمیدمنمی اصالً كهاین با
 :دادم جواب پدر، جای به پس كند، خراب را
 حتی كدومتونهیچ كه نداره شعور و عقل خودش كنید، معامله قراره كه گوسفندیاین -

 ! بپرسید ازش سؤال یه نكشیدین زحمت
 ابرویی با و برگشتند هردو چون خورد هدف به تاریكی در شلیكم و بود درست حدسم مطمئناً
 ! كردند نگاهم درهم
 عجله با امیر كه كردم رفتن قصد و شدم بلند باشم، داشته كسی از جواب انتظار اینكه بدون

 حتی دیدممی روزها این كه جدیدی امیر این با! ایستاد مقابلم و برخاست جایش از
 صدایش كه گرفتم روی او از و كشاندم سمتی به را ـردنم*گـ پس بزنم، حرف خواستمنمی

 :نشست گوشم در نجوا یک آرامیِ به
 .باش داشته خاطر به همیشه رو این عشقه، آدما ضعفنقطه ترینبزرگ خانوم، ببین -
 كشیده باال به ناخودآگاه چشمانم پس! كرد اشاره كسی چه به نفهمیدم اصالً ابهام، همهآن با

 كه بود ناگهانی چنان عمیق و سیاه باتالق آن در افتادنم. ماند ثابت عجیبش نگاه در و شد
 .شدممی غرق و رفتممی فرو داشتم زدنی وپادست هیچبی هم باز
 مهلكه از مرا شد، ادا بلندی نسبتاً تُنِ با كه ساالرخان صدای سنگین یلحظه همان در

 :كشید خود سوی به را هردویمان سرِ و راند بیرون
 ساالرخان بخواین كه هستین كی شماها اصالً. كنمنمی و نكردم معامله كسهیچ با من -
 .منتفیه االن همونم كه بوده خانایرج حسابم طرف شده، زده حرفی هم اگه! كنین تهدید رو
 پای فقط االن بود، قبالً مال حرفااین و پیچوندن و زدن دور! نداشتیم دیگه ساالر جناب نه -

 ! سالمت به هم رو ما خیر به رو شما هم بعد مونی،می گذاشتی كه وقراریقول
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 امضایش احتماالً تا گذاشت پدر مقابل كاغذی و زد كامل نفساعتمادبه با را حرفش خانایرج
 به زدم زل دلهره با و برگشتم امیر سمتبه ناخودآگاه نگرانی و ترس فرط از من و! كند

 ! اشهمیشگی خونسرد و حالتبی یچهره
 كم دخترم سر از مویی مدت این توی اگه قسم خدا به ولی كنم؛می امضا رو این من ایرج -

 من، قوت و ضعف ینقطه دونیدمی خودتونم چون. كنممی سیاه رو تونهمه روزگار بشه،
 فهمیدین؟. مهتاست

 یا كرد اذیتش نگاهم سنگینی یا احتماالً. برگشت من طرفبه پدرم جای به امیر نگاه
 ! ببیند پدرم كار از مرا العملعكس خواستمی
 داشتند هااین چرا! خورد همبه حالم حساین از قدرچه من و بود پیروزی حس چشمانش در
 مبارزهاین وباختبرد قدراین چرا بودم «من» جایزه كه حاال و كردندمی معامله من سر بر

 نبود قرار مگر اصالً! داشتم؟ ارزشی برایش مگر داشت؟ اهمیت امیر مثل كسی برای
 مرا هم باز داشت ساالرخان، از انتقام جای به چرا پس بردارد؟ دست و بگیرد را انتقامش
 كرد؟می شكنجه

 شاید كه امیداین به كردممی نگاهش فقط صدابی و چرخیدمی سؤال و حرفهزاران ذهنم در
 .بخواند چشمانم مانیتور از را هایمحرف بتواند او
 .بره شه تموم كار تا كن امضا بیا هم شما امیر. این از هم این سالمتی به خب، -

 صدای. گرفت خود به غم از رنگی او نگاه مقابل، در و شد خشمگین و تیره نگاهم رنگ
 دقیقاً و بود چه مسئله دانستمنمی. شنیدم بودم كنارش كه من فقط كه بود آرام قدرآن آهش

 حساب طرف فهمیدممی هایشانحرف از فقط كردند،می امضا را قرادادی چه داشتند
 را شدنش معامله و نشسته حرفبی طورهمین كه مهتاست اسم به گناهیبی دختر شانهمه
 .كندمی نگاه
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 كه حیف ولی نیفتد؛ كسهیچ به چشمم دیگر و كنم فرار جاآن از توانستممی خواستمی دلم
 .شدممی تقدیم مسابقه پیروز به پدرم دست از باارزش و اصیل جامی مثل و ماندممی باید
 :گفت زیرگوشم كنانپچپچ و انداخت روحبی منِ به نگاهی رفتن، از قبل پدر،

 بیام تا باش خودت مراقب فقط. امنه جات جااین مطمئنم. دنبالت میام دیگه روز چند -
 .ببرمت

 شدت از آنكه با ترس، حتی نه و گرفت تعجب رنگ نه نكرد، تغییری هیچ امچهره حرفش، با
 .كردممی غلیان داشتم حس هردو
 حدی به یعنی! نبود اتاق در كسهیچ كه آمدم خود به وقتی ولی گذشت؛ قدرچه دانمنمی
 ! دهد توضیح را چیزی برایم ایلحظه بود نخواسته كسی كه بودم اهمیتبی
 دیوارهای مقابل. دیدم را امیر كه برگردم اتاقم به تا رفتم بیرون آشفته و خراب حالی با

 دورها آن در جایی به كرده گره هاییاخم با پریشان و فكر در عمیقاً ایستاده، هال ایشیشه
 پس. چیست از اشناراحتی حتی یا كندمی فكر چه به نبود مهم برایم دیگر! بود شده خیره
 آرامش، صدای كه شوم اتاقم وارد تا گذشتم سرش پشت از اعتنابی و انداختم زیر را سرم

 .داشت نگه ثابت بود، رفته در یدستگیره روی بر كه را دستم
 .دارم كارت جااین بیا -

 :گفتم خودش لحن همان با برگردم طرفشبه كهآن بدون
 .نكنین ناراحتم این از بیشتر لطفاً. ندارم كاری شما با من -

 گشودم را اتاق در شد،می نزدیكم كه هاییقدم صدای شنیدن با ولی نیامد؛ طرفش از جوابی
 :گفت قبل از ترخشن كمی البته و استبداد همان با و داد قرار حائل را دستش كه شوم وارد تا
 .بگیر خواستی كه تصمیمی هر بعد كن، گوش و وایسا پس. دارم كار باهات گفتم -
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 مرا نداشت حق او. زدم زل اشرفته ورورنگ صورت به و چرخیدم طرفشبه عصبانیت با
 ـناه، گـبی و مظلوم هایآدم مثل هم بعد دهد، قرار كارهایش یبازیچه و اسیر طوراین

 ! كند توجیه را هاآن و بایستد جلویم
 شما حاال شده؟ عوض جاها دیگه االن چیه؟. ندارم كاری هیچ شما با گفتم منم! جناب -

 شما؟ گوشبهحلقه نوكر من و رئیسی
 بیشتر توقعی خب، ولی بود بد خیلی حرفم فهمیدم. منقبض فكش و شد ترغلیظ هایشاخم

 كنم فكر اول كه كردنمی كار درست مغزم ناراحتی، و حرص شدت از. داشتمی نباید این از
 ! بزنم حرف بعد

 در یدستگیره روی كه دستم بارهیک چرخید،می گریزانش چشمان در نگاهم كه طورهمان
 و شد بسته چشمانم درد از ایلحظه كه كشید و گرفت غضب و عتاب با چنان را بود مانده

 .شدم كشیده دنبالش به محابابی
 باهات كم یه تا هم موقعهمون. شد وارد تهدید و زور راه از باید حتماً تو با لجباز، یدختره -

 .آوردیدرمی بازیبچه و شدیمی خودسر فوراً كردم،می نرمی
 امكرده اشعصبانی خیلی دانستممی! كشیدمی بیرون سمت به مرا و زدمی غر لب زیر داشت

 تمام با بارهیک پس داشتم، شدن خالی و سرریزی به احتیاج او از بیشتر خودم واقعاً ولی
 سوخت،می پرحرارتش و داغ هایپنجه در همچنان كه را دستم و كردم ترمز جاهمان قدرت
 ! كشیدم بیرون

 كشیده عقب به متریک هیكل، و قد همهآن با هم او كه بود ناغافل و ناگهانی عملم قدرآن
 خشم همان با او حاال! كند كنترل را خود توانست من، به برخورد متریِسانتی در دقیقا و شد

 قاهقاه اتفاق این به بودم بهتری روز و حال در اگر مسلماً من و كردمی نگاه مرا غضب و
 :گفتم و ـردنش*گـ زیر در جایی به زدم زل اخم با فقط لحظه این و امروز ولی خندیدم؛می



 

 

300 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 هم دیگه. بدونم هاگذشته یدرباره رو نظرت مهمه برام نه و خواممی توضیح تو از نه من -
 فهمیدی؟ نزن، دست من به
 كنیمی فكر تو كه طوریاون. كن گوش خوب پس. زنممی رو حرفم جاهمین خب،خیلی -

 كارهایی خواستم پدرت از فقط. گذاشتمت مزایده به نه و كردم معامله تو سر نه من. نیست
 تا دارممی نگه خودم پیش ضمانت عنوان به هم رو تو و بده انجام رو داشتم نظر در كه

 .كنهنمی تهدید رو مخانواده چیزی بشم مطمئن من و برگرده وقتی
 و تأمل كمی با كنم، هدایت ـردنش*گـ از باالتر جایی به را نگاهم كهآن بدون هم باز

 :گفتم قبل از ترآرام
 ! نه؟ كنم،می بازی تو برای رو سفته و چک نقش من یعنی! آها -

 در را هاگذشته از مالیمتی باراولین برای بود، نشسته صدایم در كه بُغضی خاطربه احتماالً
 و كرد، پخش موهایم روی وارنسیم و گرمی به را نفسش. كردم احساس وجودش

 .كرد هدایت باال سمتبه و سُراند گونهنوازش و آرامی به ـردنم*گـ زیر از را ـتـش*دسـ
 هایـب*لـ به و لغزید شدمی باالوپایین كه گلویش یبرآمده گوی روی از چشمانم

 زد محوی لبخند كردم حس ولی كرد؛ فكری چه ثابتم، نگاهاین با دانمنمی. رسید حركتشبی
 .برسد چشمانش به نگاهم تا كرد بیشتر را انگشتش فشار و
 ...من برای تو -

 ولی زد؛ را حرف یبقیه نگاهش كهاین با! كرد سكوت او و چشمانش به رسیدم من حاال
 انگار او ولی! «خب» یعنی كه دادم تكان كمی را سرم. شد تمام و داد قورت را آن زبانش
 دیگری جانب به سر و دزدید را نگاهش پس است، كرده رویزیاده هم جاهمین تا كرد حس

 .گرداند
 :گفتم آرامی به اوضاع، و جو كردن عوض برای
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 بپرسم؟ چیزی یه تونممی -
 :گفت زیرلب و كرد نگاهم دوباره چون شدم، موفق انگار

 .بپرس -
 ! بابامن؟ پیش كجان؟ االن سمیرا و مامانت -

 :كشید عمیقی نفس و شد درهم كمی هایشاخم
 دیگه هم مردممی اگه كه دونیمی وگرنه بیام، شدم مجبور موضوع همین خاطربه من آره، -

 احتماالً كرد، شروع رو گیریگروگان اول اون. ذاشتمنمی شدهخراب شهر این تو رو پام
 بهش قبالً شاید. منم میاد وپاشدست تو ایران از داره كه كسی بشه مطمئن خواستمی

 .بدم نشون رو خودم من كه كرد كاری طوریاین و بوده نشده باورش ولی بودن؛ رسونده
 چندنفر دونیمی بود؟ چی انداختین راه عمارت توی كه بگیروببندی همهاون پس خب -

 اگه دونیمی دیگه؟ آوردین برداشتین چی برای رو امبیچاره یعمه بعدشم شدن؟ كشته
 كنه؟می رو تونهمه پوست رادین بشه طوریش
 :كرد تكرار تمسخر با لب زیر و زد صداداری پوزخند

 ! رادین -
 و داری دوست رو مامانت كه تویی فقط كنیمی فكر! گرفتی كَمشدست خیلی! چیه -
 كنی؟می كارهمه خاطرشبه

 :گفت و شد ترپررنگ لبش روی نیشخند
 كمدست هم، بعد! بكنه؟ رو مونهمه پوست نمیاد تو خاطربه چی؟ كنیم ول رو مادرش -

 .مطمئنم رو این« !رهمی داییش به زادهحالل» گفتن قدیم از نگرفتمش،
 من به رادین یعالقه از گفتمی كنایه با داشت االن چرخید، صورتش روی متحیرم نگاه
 ! دارد خبر
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 ! نمیاد؟ خوشت رادین از چرا تو -
 :گفت ایمسخره تعجبِ با و انداخت باال را ابرویش

 خودت تو اصال! ایچهرهخوش! آقایی.. خوبی این به بچه! بیاد خوشم ازش نباید چرا! من؟ -
 ! گردی؟می بهترش دنبال! نشدی؟ زنش و كردی ردش چی برای

 بحث این دادنِ كش با داشت مطمئنا بود ایستاده مقابلم كه جیبی در دودست ژست آن با
 ! كردمی تفریح خودش برای

 امحواله جواب، در كه هاییسؤالاین از و شدم متأسفانه شدممی عصبی نباید كه منی و
 ! گرفت حرصم كردمی
 .بدم جواب بعد بشه راهروبه اوضاع منتظرم! كردم؟ ردش گفته كی -
 آسودگی با بری و بدی نجات بند یكی این از رو دلت تا انتظار خط روی گذاشتیش یعنی -

 نفهمیده هنوز هم بیچاره اون گمونم مریزاد، دست بابا آره؟ بدی بند یكی اون تحویل خیال
 ! طرفه ساالرخان دختر با
 :گفتم و رفتم ترنزدیک غلیظ اخمی با
 چیه؟ بند یكی اون و بند یكی این از منظورت -

 !«دیگه دیگه» یعنی كه انداخت باال ابرویی جواب،بی
 دلم ضمناً! قلبم با نه گیرممی تصمیم مغزم با شما مثل منم! شرافت خان رامی جناب -

... زندانیه ابد تا توش رفت كه كسی شه،نمی باز راحتیااین به داره، وزنجیرقفل صدتا
 .باش خودت فكر به برو باشی، من دادن شوهر فكر به خوادنمی زیاد هم شما فهمیدی؟
 :گفت معناداری، مكث با و شد صدادار لبخندش
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 صدتا با كه شدم حبس ابد برای نفر یه قلب تو میاد نظربه كه خودم! باشم خودم فكر -
 بلكه باشم تو فكر به باید اول اوصافاین با! بیرون بیام ذارهنمی و بسته رو درش وزنجیرقفل
 ! بشه فرجی هم ما برای
 كرد هاآن در خودش جایگاه و من حرف به كه محسوسی یاشاره از وجود تمام با واقعاً

 تحویل خودم به خاصی معنای با و چرخاندمی را هایمحرف طورچه ببین! كشیدم خجالت
 چون شد؛ خجالتم متوجه مطمئنم انداختم زیر كه سری و گزیدم لحظه آن كه لبی با! دادمی

 :داد ادامه اشورییک و عجیب لبخند همان با
! بده؟ نجات ابد حبس از رو ما بیاد قراره كه هست كجا خانرادین این حاال گممی -

 ! كرد؟ پیداش شهمی جوریچه
 :كردم بارششیطنت چشمان یحواله را پرعتابم نگاه و نشست صورتم بر غلیظ اخمی باراین

 تو هم و رو من هم رو، مادرش هم. بده نجات رو تامونهرسه بیاد تا گممی بهش باشه -
 ...رو

 :زدم غر لب زیر هم بعد
 .نداشتیم خبر و بوده زورو خودش واسه هم رادین این -

 حرفبی طورهمان او و افتادم راه اتاق طرفبه و برگرداندم را رویم كنم نگاهش كهآن بدون
 :گفت ببندم را در خواستم كه ایلحظه آخرین در فقط. كرد نگاه را رفتنم و ایستاد

 هم مهربونی خرس ادای این. داشته خبر چیزهمه از اون. نكن اعتماد زیاد هم تعمه به -
 .توئه كردن منحرف خاطربه فقط درمیاره داره كه
 .كوبیدم همبه را در و رفتم بودنش پررو این به ایغرهچشم جواب در هم من

*** 
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 قدرچه. بودم خودم اتاق و خانه در انگار كه خوابیدم راحتی و آسودگی با چنان را شبآن
 را خیالم ستنزدیكی همین در او دانستممی كه همین. داشتم دوست را واوضاعحالاین
 .ترسیدمنمی احدالناسی هیچ از دیگر كه كردمی راحت قدرآن

 سبكی و نرمی به بودم كرده كه خوشی خواب خاطربه هایمپلک و لرزید آرامی به چشمانم
 شد، ظاهر مقابلم اتاق، بزرگ هایشیشه از كه ایمنظره و رفت كنار دیدگانم روی از پر یک

. ویالست این جای ترینناب و بهترین قسمت این گمانم به. نشاند هایمـب*لـ به لبخندی
 از رفتن، وقتِ باشد یادم! باشد رویایی و زیبا قدراین كنمنمی فكر هم امیر خود اتاق حتی

 تشكر كرده، اشزندانی كوچكی، قلب در خودش قول به كه دختری برای جااین انتخاب
 ! كنم
 چشمانم. ایستادم آینه مقابل مستقیم و شدم بلند جایم از پرشی با كه داشتم ذوق قدرآن

 و عالی كه هم چیزها یبقیه و شدمی راهروبه گرمی آب دوش با كه بود كرده پف كمی
 .بودند نشسته جایشان در نقصبی

 خودمان با لباس چنددست دادندمی اجازه حداقل كاش. كردم واكاوی كمی را اطرافم
 انگار! گرفت امخنده زدم كه حرفی از خودم حتی! بگیرم؟ دوش باید طورچه حاال! برداریم

 :گفتم خودم به بلندبلند! مهمانی یا مسافرت بودم آمده
 تو كه ببنده ساک كسی دنمی اجازه دزداآدم حاال تا كِی از هستی، گروگان تو دخترجان -

 ! باشی دومیش
 همان هم بعد بیاید جا حالم فقط تا ایستادم آب زیر كمی فقط و شدم حمام وارد زود خیلی
 .بیرون زدم اتاق از خیسمنیمه موهای بستن اسبیدم ازپس و پوشیدم را هالباس

 هاپله روی و سالن در هم دیروزی نگهبانان حتی! نبود اطراف آن كسهیچ تعجب كمال با
 ! بودند نایستاده
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! چه یعنی! دیدم نخوردهدست و مرتب حتی و خالی را تختش و كردم باز را عمه اتاق درب
. شدم ـغـلی*بـ اتاق راهی فوراً. رفت فرو درهم كمی ترس شاید یا و تعجب از ابروهایم

 عمارت به و كرده ول تنها مرا همه نكند! بودند؟ رفته كِی هااین! بود خالی هم جاآن
 ! اند؟برگشته

 .بیاریم صبحانه براتون تا باشید اتاقتون توی گفتند آقا خانوم، سالم -
 و ایستاده احترام با كه دیدم را دیروزی نگهبانان همان از یكی و برگرداندم شتاب با را رویم

 .انداخته زیر را سرش
 كجان؟ بقیه -
 .اتاقتون تو بفرمایید لطفاً. خانوم بدم توضیحی هیچ ندارم اجازه من -

 :گفتم عصبی حالت با و خورد گره درهم هایماخم دوباره
 .ببینمشون خواممی كجاست؟ آقا اتاق -

. كند هدایتم سمتآن به یعنی كه كرد دراز اتاقم سمتبه را دستش و آمد جلوتر قدمی
 و بیندازم زیر را سرم خیالیبی با توانستمنمی ولی معذور و مأمورست بیچاره دانستممی

 ! كنم میل صبحانه وخرمخوش و بنشینم اتاقم در افتاده، اتفاقی كه انگارنهانگار
 :زدم تشر و برداشتم طرفشبه قدمی لجاجت با هم من پس

 ! كی؟ امیرخان؟ خان،ایرج رئیسه؟ كی جااین! ببینم رو آقاتون خواممی گمنمی مگه -
 :گفت دارد نگه مرا احترام داشت سعی كه طورهمان و كرد ترش رو كمی هم او
 خبرتون تا بمونید اتاقتون تو و بفرمایید لطفاً پس نداریم، توضیح یاجازه جااین ما خانوم، -

 .كنیم
 با تعلل بدون. دادمی نشان را اتاقم جهت و بود كرده دراز جلویم را دستش هم طورهمان

 بگریزم، دستش از و كنم باز فراری راه مثالً كردم سعی زدم اششانه به كه محكمی یتنه
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 كرد، امدوره دستش هردو با هیچ، نخورد كه تكان خودش، برای بود غولی یاندازه چون ولی
 تا كرد آسان برایم را كار همین، و نخورد بدنم از جایی به دستش كه بود این سعیش تمام

 ولی كندمی درست دردسر برایش فرارم دانستممی. دربروم دستش زیر از راحتی به بتوانم
 ! اندبـرده كجا را بقیه فهمیدممی باید نبود ایچاره
 خودم و كردم طی یكی دوتا را هاپله یهمه آهویی مثل من و دویدمی دنبالم به هاپله روی

 دنبالش به ،«كجایی» گفتنِ با و زدممی صدا را «امیر» بلند صدای با. رساندم هااتاق به را
 حركت معكوس طرفبه مرا چنان و كشید را بازویم پشت از بارهیک كه كردممی باز را درها
 پیچید، ـردنم*گـ و دست در كه عجیبی درد با! دررفت جا از كتفم كردم احساس كه داد

 پرتاب جانبش به ولگدمشت و زدم داد هرچه. آورد هجوم چشمانم به اشک و كشیدم جیغی
 ! گرداند برم اتاق به رئیسش دستور طبق هم درنهایت و نداشت ایفایده هیچ كردم،

 افراد یهمه شدنِ غیب دیگر طرف از و داشت درد بدجور بازویم و كتف طرف یک از
 با ایگریه به و شود رها بارهیک بود گلویم در كه بغضی شد سبب شناختم،می كه آشنایی
 وجودِ به حتی پرت، و بیگانه مكان این در اما نبود؛ كردنی باور. گردد تبدیل بلند صدای

 رها مرا شبه یک هااین طورچه! نبود موردبی هم زیاد ترسم هرچند! بودم راضی هم خانایرج
 ! بودند؟ گذاشته تنها التگنده مشت یک با و كرده
 در به ایتقه كه ریختممی اشک صدابی را امگریه یماندهته و كرده فرو بالش توی را سرم
 پس. بود آورده صبحانه برایم یوغور نگهبان همان احتماالً. شد وارد كسی هم بعد و خورد
 :گفت كه ندادم حضورش به اهمیتی و نگذاشتم محل

 .بیان تا بشینید منتظر و سالن توی برید شد تموم تونصبحونه كهاین بعداز گفتن آقا -
 امكرده پف صورت تمام در كه تعجبی با و شد بلند بالش روی از ناخودآگاه سرم بارهیک

 :گفتم بود نمایان
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 ! نیومد؟ بیرون و بود جاهمین آقا مدت این تموم یعنی -
. ایستاد منتظر و كرد تكرار را حرفش دوباره بدهد، من هایحرف به پاسخی آنكهبی او و

 دادند؟می انجام را بود شده ریزیبرنامه برایشان كه كارهایی فقط ربات مثل چرا هااین
 :زدم داد عصبی و دادم هل عقب به را غذا سینی حرص با
 .بیرون برو. خوامنمی هیچی من -
 ! بودند موجوداتی چه دیگر هااین خدایی! شد خارج و انداخت زیر را سرش حرفبی هم او و

 برداشتم سینی از را ایكاسه وحشیانه باراین من و زدند در دوباره نرسیده بالش به سرم هنوز
 .شد هزارتكه كه كردم پرتاب در طرف به و
 كه بیاد خری یه بگید. خواممی موخانواده من! باشید نداشته كاری من با گمنمی مگه -

 .بده منو جواب و باشه حالیش آدمیزاد زبون
 وارد بود نفهمزبان نگهبان همان یكیشان كه نفر دو همراهبه امیر و شد باز عجله با اتاق در

 از كرد،می نگاه زمین كف ظرف یشده ریزریز هایتكه به تعجب با كه امیر دیدن با. شدند
 :گفتم جیغ با و پریدم جا
 ! تنهام؟ جااین چرا من! كردین؟ كارچی رو بقیه! كو؟ معمه -

 :گفت غضبناكی حالت با و زد گره ابروانش یرفته درهم هایاخم به را هایشچشم
.... 

 است شده ومنتشر ساخته دانلود نگاه سایت در كتاب این
www.egahdl.com 

.... 
 ! فهمیدی؟ بكنی، خواست دلت هركاری كه نیست ساالرخان یخونه جااین -

 .كرد بیرون اتاق از انگشت یاشاره با را سرش پشت افراد و آمد جلوتر كمی
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 خودت كن سعی پس نداره، باهات كاری كسی باشی، نداشته ایبچگانه كار قصد وقتی تا -
 ! نشی خودت دردسر باعث

 به نگاه و حرف در داشت دیروز كه شدم خیره كسی به بهت با و رفتم ترنزدیک چندقدم
 امرونهی من به قلدرانه و واررئیس زورگو، اربـاب یک مثل امروز و زدمی حرف دیگری زبان
 ! كردمی
 كجاست؟ خانایرج. ندارم حرفی تو با من -

 عصبانی مثالً لحن همان با و كرد جمعش زود ولی دوید نگاهش در تعجب از هاییرگه
 :گفت

 و اتاقت تو بشین بگردی، واوناین دنبال كهاین جایبه هم تو. كارش دنبال رفته اون -
 .بخور رو اتصبحونه حرفبی
 مقابلش كه من و است امیر خود این انگارانگارنه اصالً! برود كه برگرداند را رویش هم بعد

 ! مهتا امایستاده
 .دادم قرار مقابلش را خود و زدم چنگ را بازویش حرص با
 طوریاین باهام نداره حق كسهیچ و ساالرخانم دختر هنوزم من این، بعداز رئیس ببین -

 .كنه رفتار
 شدم مجبور من كه آمد جلوتر چندقدم شدیدتر اخمی با بود ایستاده مقابلم كه طورهمان
 دماغش كه آورد نزدیک قدرآن را صورتش. دیوار به بچسبم و بروم عقب را چندقدم همان
 :گفت دارخش و آهسته صدایی با و شد دماغم نوک مماسِ

. كنننمی فرقی برام هم خانایرج و ساالرخان كنم،می رفتار بخواد دلم هرطوری من -
 فهمیدی؟
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 مثل زد،می دودو هراس با كه بود رمیده چنان سیاهش چشمان خشم از امترسیده نگاه
 جایی به راه كندمی تالش رهایی برای هرچه و افتاده گیر جایی سیاهیِ عمق در كه ایپرنده
 .بردنمی

 خود به ایموشكافانه شكل حاال كه چشمانی با و رفت عقب كمی هایم،نفس شدن تند با
 :گفت بود گرفته

 ترسی؟می من از قدراین چرا تو -
 جاهمان تقالبی و افتاد زمین بر شتاب با كه شد رها اسارتش بند از بارهیک چنان نگاهم
 .نشست

 .كردم ثابت بهت بارها رو این كنم فكر. منم بترسی نباید كه كسی تنها از دنیا كل توی -
 زیرسربه و حرفبی هم باز. سوزاند را نگاهم پرید، گلویم در كجا از دانمنمی كه بغضی

 .ماندم ساكت و ایستاده مقابلش
 بدن، تحویل بهم موقع سر رو مخانواده كه شرطی به البته. دنبالت میان تخانواده فردا -

 ! كه وگرنه
 :رسید نگاهش به تا كشید باال را خود ناخودآگاه ترس، همان با چشمانم

 ! چی؟ وگرنه -
 نگذشته گفتنش «نترس من از» از دقیقهیک هنوز كه بود این خاطربه احتماالً كرد كه مكثی

 ! پرسیدممی او از نگرانی و هراس از پر سؤالی هم باز من و بود
 ! كنم؟ كارچی باید «وگرنه» نظرتبه! كنی؟می فكر چی خودت -

 :دادم جواب لب زیر نگرانم نگاه با و خورد كوچكی تكان اختیاربی سرم
 ! دونمنمی -
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 داره رو ضعفنقطهاین كه كسی. آدماست ضعفنقطه ترینبزرگ عشق بودم گفته بهت -
 .دنمی پس رو تاوانش عزیزانش وگرنه كنه خطا نباید
 با و گذاشتم پدرم بر را مبنا ولی ست؛كاری چه یا كسی چه به اشاشاره فهمیدمنمی اصالً

 :گفتم قاطعیت
! باشی فهمیده االن تا رو این كنم فكر. نداره دوست رو كسی ثروتش و خودش از غیر اون -

 .كنیمی خسته خودتو من كردنِ اذیت با داری الكی پس
 :نشست لبش یگوشه كجی لبخند و رفت باال عجیبی حالت با ابروانش

 ! باشم كرده اذیت رو تو نمیاد یادم من -
 چپ به را سرم صداییبی و عمیق نفس با و گزیدم را لبم اختیاربی نگاهش، حالت از

 .شود كم التهابم از كمی تا چرخاندم
 .كنممی تضمین دیگه سالپنجاه تا حداقل رو این! شمنمی مطمئناً كه هم خسته -
- ... 

 خودش طرفبه را سرم تا رسید امچانه زیر به و گرفت راه گوشم كنار از كه انگشتانی لمس
 چه انگشتانش سر در دانمنمی. رساند خود حد باالترین به را التهابم و تب یدرجه برگرداند،

 ـر*گُـ و شدمی غ*دا ـنم*تـ طوراین تماسش ترینكوچک با كه داشت مغناطیسی نوع
 .گرفتممی

 باز پس فهمیدمی وضوح به مرا هاینگاه یهمه او. نه نگاهم ولی چرخید سویش به رویم
 .نداشت ضرورتی چیست درونش دانستمی خودش او كه مشتی كردنِ

. دیگران گیریباج یمایهدست شهمی این چون بود وابسته چیزی به نباید ما، دنیای توی -
 یعنی این و «داری دادن دست از برای كه چیزی همون» شهمی ضعفت،نقطه شهمی

 به تا كرد استفاده موضوع این از ساالرخان هم االن،. طورههمین مونهمه برای. شكست
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 هستی اون داراییِ یهمه نخوای یا بخوای تو بد، چه خوب چه. من هم و برسه اشخواسته
 سخت و سفت قدراین همیشه همین خاطربه. بده مقابله جرئت دشمناش به تونهمی این و

 كرد نفوذ ساالرخان قدرت به باهاش شهمی كه ایروزنه تنها چون كنه،می محافظت ازت
 .«تویی»

 .آمد درد به دلم بود كشیده كه رنجی از دوباره و ابرویش كنار خط به رسید و رفت نگاهم
 بزنی؟ طاق چی با منو قراره االن -

 .شد نمایان اشچهره در ای،فروخورده یخنده دوباره
 ! نیست؟ طورهمین مگه خندی؟می چرا چیه؟ -

 طورچه عجبم در من و بود نشده باز هایشـب*لـ هنوز ولی گرفت؛ بیشتری عمق اشخنده
 ! بخندد بلند و صدابی طوراین توانستمی
 استفاده تخواسته به رسیدن برای من از كه باشه باری آخرین این بهتره امیر، ببین -

 ...دیگه یدفعه مطمئنم چون كنی،می
 پدرت طرف از اتفاق این اگه چون. باش مطمئن رو این. نیست كار در ایدیگه یدفعه -

 ...من بشه تكرار
 ...هم و دلش رو بذاری رو من داغ هم كه كشی؟می منو! كنی؟می كارچی -

 .شد خالصه ایكشیده پوف در اشادامه و برید را حرفم پرمالمتش، و عصبانی نگاه
 من مورد در واقعاً تو».زدمی را حرفش كالمبی هم باز داشت. چه یعنی نگاه آن فهمیدممی
 «! كنی؟می فكر طوراین
 یا بودم مستثنی من كهاین ولی! نیست ذاتش در كشیآدم دانستیممی خوب من هم و او هم
 چیزهایی او احساس از داشتم نیاز هم من هرحالبه. كنم باور تا شنیدممی زبانش از باید را نه
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 چنته در آزاردهنده و مسخره هایراه همین جز راهی كه بود احمقانه قدرچه و بفهمم،
 .نداشتم

 یجمله دنبال به ذهنم در داشتم. ناراحتیم هردو یعنی این و شد طوالنی كمی سكوتمان
 و دعوتبی خانایرج و شد باز ایثانیهدو تأمل و كوچک تق با اتاق درِ كه گشتممی انحرافی

 ! شد داخل هوابی و انداخت زیر را سرش اجازهبی
 و شدهشوكه یقیافه آن در دیدنش با و برگشت سویش به سرمان لحظه یک در هردو

 بود كرده گیر هوا در من ابروی كه قدرهمان! شدیم خیره او به زده حیرت گشاد، چشمانی
 ایدقیقهیک بیاییم خود به هركداممان تا احتماالً. چسبید چشمانش به امیر پرپشت ابروان
 :بود امیر شد بلند صدایش كه كسی اولین روال طبق و كشید طول

 و بزنی در كه نیستی بلد معاشرت آداب قدراین! اتاق؟ تو پریمی طورهمین خبره چه -
 ! وایسی؟ اجازه منتظر

 چه دانستممی! شود خارج تا برگرداند را رویش معناداری لبخند با و چرخید ما بین چشمانش
 پس. شود جایینابه هایاستفاده است قرار مسئلهاین از كه بود واضح خیلی و كرده فكری

 بود دستگیره روی در بستن برای دستش كه او طرفبه و دادم هل عقب به كمی را امیر
 .كردم حركت

 خرابتون ذهن از لطفاً ولی كنید؛ فكر چی درموردم كه نیست مهم اصالً من برای خانایرج -
 .بقیه هم و شناسیدشمی خوب شما هم چون نكنید استفاده امیر برای

 انگار. كرد براندازم عجیب نگاه همان با دوباره و رفت باال رنگش ایقهوه و پشتكم ابروی
 :گفت درنگ ایلحظه از بعد چون زد؛می تخمین اموقوارهقد روی از را سنم داشت
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 دفاع قدیمت كارگرای وحقوقحق از بتونی كه باشی شده بزرگ قدراین كردمنمی فكر -
 هاگذشته بعضی یعنی. خرابه ذهنم یزمینهپیش بلكه نیست، خراب ذهنم من ضمن در! كنی
 ! كنم تفسیر ایدیگه جور رو بینممی االن كه جالبی هایصحنه ذارننمی
 عصبانیتش ینشانه احتماالً اشپیشانی روی ریز هایاخم انداختم، امیر جانب به نگاهینیم
 خواستمی توان تمام با كه كردم نگاه الحالیمعلوم ناپدری به حرص با دوباره و! بود

 .بزند پیوند حال به را مبهم هایگذشته
 االن به ربطی هیچ مطمئنم ولی هست، چیزایی چه ذهنتون یزمینهپیش تو فهممنمی من -

 .نداره
 :گفت كجی لبخند با و كرد روانه امیر طرفبه را نگاه همان و رفته باال ابروهای همان باراین

 ! ندارن؟ هم به ربطی هم تو نظربه امیر؟ آره -
 هم رخ به را من، از غیر داشتند خبر آن از همه كه مجهولی هایگذشته پیاپی كهاین از

 :گفتم و رساندم او به را خود محكم و بلند چندقدم با. دررفتم كوره از واقعاً كشیدندمی
 و نشید ما زندگی از ایحاشیه هیچ وارد بهتره ولی ندارم؛ شما با حرفی من خان،ایرج ببین -

 همین داریم كم كه چیزی تنها وسط این. نكنین كثیفتون هایبازی وارد این از بیشتر رو من
 .شماست منحرف فكرهای و هاتهمت

 :داد جواب آرامی به بزرگتری نیشخند و قبل ژست همان با
 این كنم فكر! حقیقت؟ قدرشچه و تهمته قدرشچه ببینی بپرسی امیر خود از نیست بهتر -

 نیست؟ طوراین! بشنوی ماها زبون از بخوای كهاین تا بهتره بگه خودش رو مسئله
 چرا فهمیدمنمی. رفت سوآن به حرفبی و برگرداند پنجره سمتبه را رویش باحرص امیر

 كه بود افتاده اتفاقاتی چه! كردنمی ساكتش و دادنمی او به ایكنندهخفه و شكندندان جواب
 ! داشت؟ من به ربطی چه امیر یمسئله اصالً! بگوید؟ برایم خودش دادندمی ترجیح همه
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 امیر طرفبه بدهم خانایرج رفتنِ به اهمیتی كهآن بدون و شنیدم را در شدن بسته صدای
 .رفتم

 به كه هست وسط این چیزایی كنم فكر بدی؟ بهم توضیحی یه شهمی خبره؟ چه جااین -
 آره؟ مربوطه، من

 :گفت كه شنیدم را آرامش صدای
 .بعد برای بذار. بزنم حرف موردش در خوامنمی فعالً -

 كه ناراحتی هایچشم به زدم زل و ایستادم داشت پنجره با كه مترینیم یفاصله در و رفتم
 .بودند خیره بیرون به
 ! ام؟گذشته اتفاقات باعث من -

 به و شد كنده دورهاآن از بارهیک نگاهش چون. خورد جا ناغافلم و هوابی سؤال از انگار
 .رفت فرو من چشمان عمق

 ! اتفاقی؟ چه -
 اتفاق اون به من ارتباط بلكه نیست اتفاق اون مهم فعالً البته! اتفاقی چه بگو تو دونم،نمی -

 ! ندارم؟ یا دارم. مهمه
. چه یعنی نگاه دزدیدن این دانستممی. كرد فرار بیرون به پنجره از و رمید چشمانش دوباره
 ! است درست حرفم بدبختانه یعنی

 من از اشتباه حتماً پس! نشدی مرتكب من قبال در اشتباهی هیچ تو كه مطمئنم رو این -
 آره؟! بوده

 «!است درست حرفم» یعنی هم باز كه كشید درهم چهره نگاهش، جهت تغییر بدون
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 هاییرنج چه باعث ناخواسته من خدایا. شد فشرده قلبم بود رسیده او به من از كه دردی از
 زدمی دودو چشمانش در كه غمی همه این از! بود كرده تحمل فقط او و بودم شده برایش
 .نشست گلویم به سالده بزرگی به بغضی

 تنها این. برداره تخانواده سر از دست كنممی راضی رو پدرم باش مطمئن. امیر برم باید -
 سر دیگه دممی قول بهت و. بكنم براتون سالچنداین عذاب قبال در تونممی كه كاریه

 .دممی قول. مخانواده نه و من نه. نشیم سبز راهتون
 به نگاهش و چهره حالت من هایحرف با فقط و بود ایستاده حركتی هیچ بدون طورهمان
 .شدمی عوض دورها همان

 من. امیر كنممی خواهش. عمارت برسونه رو من بگو آدمات از یكی به االن همین -
 .بشه اذیت خاطرمبه كسی این از بیشتر خوامنمی

 صامت و ساكن طورهمان ولی كند؛ حركتی یا بزند حرفی بلكه تا ایستادم منتظر ایلحظه
 .بگیرد درستی تصمیم تا كردمی فكر داشت احتماالً و بود ایستاده جیب در دست
 این شوک با. شد اسیر دستش در بازویم بارهیک كه برداشتم قدمی و كشیدم بلندی نفس

 خواستمی چه دانمنمی. شدم خیره چشمانش به و گرفتم باال كمی را سرم ناغافلش، حركت
 ! بود عجیب نگاهش ولی

 تو. كنهمی ترخراب رو اوضاع فقط جااین من بودن. ستهمه نفع به این. برم بذار... امیر -
 تا. كنهنمی نشینیعقب راحتیا این به اون. باشی شناخته رو ساالرخان باید سال همهاین بعداز
 بیچاره اون. باش مادرت فكر به. نداره خوبی پیامد اصالً این و جنگه،می اونم بجنگی وقتی
 .بكشه عذاب كسی این از بیشتر نذار. سوخته انداختیم راه ماها كه آتیشی این توی هاسال

 .كن باور. نیستی هیچی مقصر تو. دادم رو تاوانش خودم و كردم خطا خودم من -
 ! بوده مرگ سزاش كه كردی گناهی چه بگو منم به آخه خطایی؟ چه چیو؟ تاوان -
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 شدتبه داشت و بود خراب اشروحی حال یعنی این. شد شل و لرزید بازویم روی دستش
 مقابله برای قدرتش انگار ولی ایستاد؛ پریده رنگ یچهره همان با ایلحظه. كردمی مقاومت

 بازویش زیر من باراین و برداشت عقب به نامتعادل چندقدم چون نبود كافی درونش حس با
 .گرفتم را
 ! كجاست؟ داروت. بكش دراز جااین بیا امیر -

 بیرون شلوارش جیب از قرصی. كرد رها تخت روی را خود و برداشت سست هاییقدم آرام
. بردم دهانش سوی به و كردم آب از پر را لیوانی حرف بدون. انداخت باال آب بدون و آورد

 هایشـب*لـ روی لیوان خنكی حس با كه سابید،می همبه را فكش و بود بسته را چشمانش
 چرا دانمنمی! شد خیره بودم چسبانده دهانش به را لیوان كه من به و گشود چشم بارهیک
 .سركشید نفسیک و گرفت دستم از را لیوان و كرد اخمی تأخیر اندكی با ولی

 باراین او و. بكشد دراز تا آوردم فشار كمی بود، سرد چون و گذاشتم اشپیشانی بر را دستم
 درد فهمیدممی. كرد پنهان آن در را صورتش و گذاشت بالش روی را سرش لجبازی بدون
 ! نبود تشخیص قابل برایم داشت درد قدرآن بدنش عضو كدام اینكه ولی دارد؛

 استراحت ساعتی او تا ایستادم پنجره پشت رفتم خودم و كشیدم رویش به ـردن*گـ تا را پتو
 احتماالً كه بود داده راه خود به استرس و فشار خیلی مطمئناً امروز. بیاید جا حالش و كند

 .گرفت جانش از هم را قوایش یماندهته من با بحث
 با. نكردم حس را زمان اصالً كه بودم خیال و فكر در قدرآن چون. دانمنمی را گذشت قدرچه

 كه دیدم گیج و نشسته درحالت را او و برگرداندم رو تشک، و تخت خوردن تكان صدای
 .كردمی نگاه را اطراف داشت

 ! خوابیدی؟ خوب. سالم -
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 اتاق در كه گیریمچ هایآدم مثل كردم،می احوالپرسی داشتم جاهمان از كه من به نگاهش
 و كردم دستیپیش بیاورد، زبان به را ذهنیاتش كهاین از قبل. بود بیندازند گیرت خوابشان

 :گفتم
 .برد خوابت خوردی كه قرصایی با هم تو و منه اتاق جااین -

 .شود وجورترجمع حواسش شاید تا كشید چشمانش روی به محكم را دستش
 ! بشینی؟ بری نبود دیگه جای مگه! جایی؟این چرا تو -

 .نشستم تخت یلبه و رفتم خونسردانه و گذاشتم دارو عوارض پای را زدنش حرف طرزاین
 .بگی تصمیمت مورد در برام بود قرار -
 :گفت كرد،می نمایان بیشتر را ابرویش كنار عمودی خط زاویه این از كه اخمی با
 .بری جایی نیست قرار هم تو و گیرمنمی تصمیمی هیچ من -
 تخانواده با و فرستیمی پس منو كنی؟می كارچی كنه، آزاد رو تخانواده بابام امروز اگه -

 ایران؟ گردیبرمی
 :داد جواب مانست،می زهرخند به كه كجی لبخند با
 .نیست هم فكری بد -

 :گفتم و رفته اشمزگیبی به ایغرهچشم
 ! كجان؟ بقیه و معمه! داشتی؟ نگه منو چرا -
 .تویی ساالرخان ضعفنقطه كه گفتم. نداشتیم كاری اونا با ما هم اولش از -

 از را خود زیادی نسبتاً تأخیر با و گذاشت زمین بر عجیب خیلی كه بود پاهایش روی نگاهم
 و نیستند سالم پاهااین داشتم اطمینان ولی بود؛ چه مشكلش دقیقاً دانمنمی. كرد جدا تخت

 .نبودند آرامبخش شاید یا مسكن فقط هم خوردمی كه هاییقرص احتماالً
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. كند فرار كرد سعی همیشه مثل چون نیامد، خوشش زیاد خود روی به نظرم دقت از انگار
 :گفت خونسردی با و برگرداند در طرفبه را رویش

 .برات بیارن رو ناهارت بگم تا باش جاهمین -
 .نیستم كه زندانیتون. بخورم بیرون بیام خواممی -
 :شد متمایل جانبم به كمی و گرفت دست در بود، كرده باز كه را اتاق در
 كسهیچ به و زیادن كثیف آدمای بیرون اون. بخوری رو غذات جاهمین بهتره برات -

 .كن گوش رو حرفم پس نیست، اعتمادی
 دونیمی. بخورم چیزی تنهایی تونمنمی! بخوری؟ غذا جااین بیای هم تو حداقل شهمی -

 ...كه
 :داد تكیه در به و چرخید طرفمبه كامالً باراین

 .باشن میز یه سر باید همه غذا موقع ساالرخان یخونه تو. دونممی آره -
 كردم ذوق دلم در فهمید،می را هایمحرف و داشت یاد به را چیزهمه واضح قدراین كهاین از

 :چیست اشاصلی جواب ببینم تا ماندم منتظر واكنشی هیچبی ظاهر در ولی
 .قبول واجبه، مهمون احترام و ایدوروزه مهمون چون. باشه -
 .شود خارج تا كرد باز دوباره را در و
 ! پس؟ ریمی كجا -

 از چون نبود، من خوشایند احتماالً كه گفت چیزی لب زیر و زد ایونیمهنصفه لبخند
 .رفت بیرون اتاق از هم بعد. نشنیدم فاصلهاین

 .دهد سفارش غذایی و بشوید را ورویشدست رفت احتماالً انداختم، باال ایشانه
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 كه مهمانی. بودم مهمانش پس. شدم خیره زیبا دورهایآن به و ایستادم پنجره پشت
 بعضی قدرچه. كرد حفظش باید زه*ـر*هـ هایچشم از كه مهمانی. است واجب احترامش

 .مردانه هایواژهاین از بعضی نشستندمی دل به قدرچه و داشتند حرف خود در ها،جمله
 آن بوی و بود عالی هوا جااین. بردم بیرون را سرم و كردم باز و داده هل را پنجره یشیشه
 حد از زیاد مهمان، منِ برای این. زدمی پیوند دلم خوشِ حال به را روحم درخت، و گیاه همه

 .بود خوب
 بود گرفته بر در را صورتم كل كه لبخندی با در، صدای شنیدن با ساعتنیم حدود از پس

 زیبا زنی ظریف هیكل امیر، بلند قامت جای به كه كنم تقدیم او به را خوبم حال تا برگشتم
 .كرد ترگشوده را چشمانم و دوخت همبه را هایمـب*لـ چهارچوب، در ایستاده

 الزم چیزی اگه خواستن ازم. خانایرج یدخترخاله یعنی امیرم؛ فامیالی از من. سالم -
 .كنم كمكت داشتی
 هستم؛ شوكه قدرچه دبفهم توانستمی ام،شده گشاد چشمان و باالرفته ابروهای از احتماالً

 رخ به را مرتبش و سفید هایدندان كه جذابی لبخند با و نیاورد خودش روی به ولی
 :كرد دراز سویم به را دستش و آمد جلو كشیدمی
 .وقتمخوش. هستم فسون -
 :گفتم خودش زبان با و گرفتم دست در را دستش زیادی تأخیر با
 .داره زیبایی این به ایدخترخاله خانایرج دونستمنمی اصالً -

 .كرد رها را دستم و نزد حرفی ولی شد، ترعمیق لبخندش چون آمد، خوشش امجمله از انگار
 .بودم ندیده رو شما -
 شدمی یا و بودمش ندیده كه بوده كجا حالتابه دیروز از كه بود االن به منظورم اصل در

 .بودمش ندیده امیر یخانواده دوروبر كه كرد برداشت هم طوراین
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 پنجره طرفبه بود حركاتش در كه خاصی یـشـوه*عـ با و نداد را حرفم جواب هرحالبه
 .كشید هم را پرده حتی و بست را آن اجازهبی و رفت

 :زدم غر و كردم اخمی
 ! كنی؟می همچین چرا! وا -

 كه پهنی و كمانی ابروی آن با. بود گرفته عجیبی حالت اشقیافه برگشت سویم به كه باراین
 انسان دل رنگشبی تقریباً و طوسی رنگ كه درشتی چشمان و بود داده باال را اشلنگهیک

 .كرد نگاهم انداختمی ترس به را
 امنیت احساس زیاد گرگ همهاین بین بهتره تو مثل دختری بودی؟ كرده باز رو پنجره چرا -

 .نیستن اعتماد قابل كدومشونهیچ. بترس جااین آدمای از. نكنه
 احساس این شاید. شدم ناراحت ولی بود خودم جان حفظ برای هشداری حرفش كهاین با

 از برای پس. تابیدمی او بر پشت از كه بود نوری خاطر به كردم پیدا اشچهره از كه بدی
 .ایستادم چپش سمت و رفتم جلوتر حس آن بردن بین

 .ندیدمتون دیروز اومدین؟ امروز شما -
 همان با ولی كرد تعجب كمی پرسیدم، حرفش جواب در كه ربطیبی و تكراری سؤال این از
 رسیدمی اشـیـنـه*سـ روی تا كه زیبایی طالییِ و لَخت موهای اش،العادهفوق ـوندی*لـ
 :داد جواب میلبی و راند عقب به دست با را
 .رسیدم پیش یچنددقیقه همین -
 :پرسیدم كنجكاوی با دوباره من و
 ست؟زنده كه دونستینمی هم شما پس -
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 جذابش و درشت هایـب*لـ بر اختیاریبی لبخند و زد برق خوشی از چشمانش باراین
 گرفت،می شكل صورتش در كه هاییحالت تمام با كه بود زیبا اشچهره قدرآن. نشست

 .رفتیمی فرو حس همان در هم تو ناخودآگاه
 .فهمیدیم دیشب مونهمه. دونستیمنمی نه -

 آن. ندارد خوبی یجلوه زیاد پرسیدنش دانستممی كه بود گرفته شكل ذهنم در هزارسوال
 ! مالقات اولین در هم

. دهد ادامه خودش شاید كه بودم منتظر حرفبی و چرخیدمی صورتش بر محابابی نگاهم
 پاشنه هایكفشآن با و برگرداند را رویش چون شد، كالفه امطوالنی نگاه از انگار ولی
 و ندادم هم اهمیتی ولی دارد قصدی چه نفهمیدم! رفت در طرفبه كنانتلوقتلق سانتی،ده

 امبارهیک افتادن با كه بلندم موهای به دستی. كردم پرت تخت روی خیالبی را خود
 را نازش از پر صدای كه كنم جمعشان تا كشیدم بود، شده پخش اطرافم و شده باز اشگیره

 .دادمی غذا دستور بیرون نگهبان به داشت كه شنیدم
 .اتاق تو بفرستن ما برای حاضره ناهار اگه بگو امیرخان به -

 توانستمی هم كارشاین. نخورم غذا تنهایی كه بود فرستاده را او خودش، جای به امیر پس
 نزدیكی احساس زیاد تا بوده عمدی اشبدی فهمید شدمی البته كه بد، هم و باشد خوب
 .نكنم

 را پایینش داشتم، كه كوچكی كش با محكم و بافتم سریع را موهایم شدم بلند كه تخت از
 .بود تردردسربی و ترراحت طوراین. بستم

 .تریراحت كنی كوتاهشون. پُره موهات قدرچه -
 :گفتم و زدم لبخندی ولی تخریب یا بود تعریف قصدش نفهمیدم
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. دارم دوسشون خیلی خودمم البته. كنم كوتاه ذارهنمی. داره دوست خیلی موهامو بابام -
 .نیست كوتاهی به نیازی

 :گفت و زد لبخند خاصی حالت با
 .باشی دخترش اگه حتی بزنه، حرف ساالرخان حرف رو تونهمی كسی مگه. بله -

 ظاهراً یچهره به و بردم باال را ابرویم گرفت، مقابلم بارهیک كه گاردی از متعجب
 به صاف ـردنی*گـ با و انداخته پا روی پا مبل، روی كه طورهمان. كردم نگاه خونسردش

 :داد ادامه را حرفش كرد،می نگاه من یشده ریز چشمان
 خیلی كردممی فكر. ببینم نزدیک از رو ساالرخان عمارت پرنسس خواستمی دلم همیشه -

 ! باشی حرفااین از ترخوشبخت
 ! حرفا؟ كدوم از ترخوشبخت -
 .هستی االن كه همینی دونم،نمی -

 :گرفتم ابهتیبا یقیافه خودش مثل و نشستم تخت یلبه مقابلش و رفتم
 باالیی خیلی یرتبه باش مطمئن بدهم، امتیاز بخوام هستم توش كه شرایطیاین به اگه -

 .مكانت و جا به نه آدمه دل به خوشبختی چون دم؛می
 :كرد وانمود طوراین شاید یا و شد متعجب او باراین

 نابودیش قصد خانوادگی كالً داری؟ هایینقشه امیر برای ساالرخان مثل هم تو نكنه! چرا؟ -
 نه؟ كردین، رو
 صورتت به را هایشحرف رحمانهبی طورهمین! داشت تندی زبان چه بشر این... واو
 .كوبیدمی
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 دلم. كرد بلندش جا از و كشید بیرون نگاهم عمق از را رنگشبی چشمان در، كوتاه صدای
 خراب بینمان جوّ تا بود الزم سكوت و صبوری كمی فعالً ولی دادممی را جوابش خواستمی

 .داشتم كار او با هنوز. نشود
 بندیتقسیم مشغول و چید كاناپه مقابل شكلبیضی و كوتاهپایه میز روی حوصله با را غذا

 .شد هاوقاشقبشقاب
 .باشم كنارت و جااین بیام گفت امیر بخوری، تنهایی رو غذا تونینمی شنیدم -
 .گذاشت دهان در را اول یلقمه خودش بشود من منتظر كهاین بدون و

 ! كردی كشف كجا از دیگر را این خدایا
 .شدم همراه او با و برسد میز به دستم تا كشیدم جلوتر را خودم

 ! بمونی؟ قراره كی تا -
 دهانش در را كباب از ایتكه كند نگاهم كهآن بدون نیامد، خوش مذاقش به سوالم انگار

 :داد جواب جانبی به حق ژست با و گذاشت
 قرار زمانی یه امیر و من نداری، خبر شاید. جاستاین امیر وقت هر تا احتماالً. فعالً هستم -

 .نشد قسمت دیگه خب ولی بود شده زده هم حرفا حتی. كنیم ازدواج هم با بود
 لبم در بودم، بـرده دهانم نزدیک و بود دستم در كه چنگالی شدم، شوكه عمیقاً و واقعاً باراین
 و ناز همان با و زد كجی لبخند چون فهمید هم او گمانم به. كردم درد از اخمی و رفت فرو

 :گفت عجیبش افسون
 ! شد؟ چی -

 فرورفته درهم ابروی با طورهمان بردارم، را بود شده رها دستم از كه چنگال نشدم خم حتی
 :گفتم بشنود كه طوری لب زیر و زدم زل اشچهره به نبود مهربان دیگر مسلماً كه نگاهی و
 .امیر بیچاره -
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 :گفت و كشید ترنزدیک را خود كمی بود شنیده را حرفم مطمئنم كه او و
 ! عزیزم؟ گفتی چیزی -
. كشیدم غذا از دست و كردم اخمی اختیاربی ولی شود امناراحتی متوجه خواستمنمی كهآن با

 نداشت دلیلی صورتاین غیر در چون زد؛می را هاحرفاین كه بود فهمیده چیزهایی مسلماً
 .بزند حرف جهتبی خورده، همبه و بگیرد شكل بوده قرار روزی كه ایـطه*بـ*را از بخواهد

 ! بیارن؟ آب برات بگم خوایمی -
 :گفتم و زدم ایمسخره و مصنوعی لبخند

 .بیار خودت شهمی اگه -
 بلند جایش از و برد فرو درهم را اخمش باراولین برای كه بود، بد حد از زیاد درخواستم انگار
 با جواب و حرف بی ولی كندمی خالی را حرصش و آیدمی طرفمبه االن كردم فكر. شد

 .شد خارج اتاق از و كوبید زمین به را هایشپاشنه غیظ همان
 كارم دانستممی. كردم پرت تخت روی را خود و زدم درونم خوب حس ژرفای به لبخندی
 .شدممی منفجر زدم،نمی حرفی من و ماندمی جااین اگر ولی نبود درست
 از بهتر حالش چون بود، خورده خودش هم خنكی آب انگار و بازگشت دقایقی از بعد باالخره

 .بود قبل
 با و گرفت دستم از را خالی لیوان هم او. سركشیدم الجرعه و گرفتم را آب لیوان لبخندی با

 آن با مسلماً بیچاره. دادممی قورت توان تمام با را امخنده داشتم. برد بیرون ظروف یبقیه
 بد كه عاشقی پدر بسوزد ولی بود؛ نیامده خانهاین به كارگری قصد به اصالً هاكفش و لباس
 .ستدردی

 را همه احمقانه، رفتارهای با چرا كه فرستادم خودم بر ونفرینهزارلعن من و گذشت ساعتی
 امزنده ببیند نیامد كسی حتی و ماندم تنها دیگر فسون، خروجِ یلحظه همان از. دادم فراری
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 منتظر باید سكون و سكوت در طورهمان و نداشتم هم را پرده كردن باز جرئت. مرده یا
 .شود روشن تكلیفم تا ماندممی

 بیرون به اتاق از سركی آرامی به و شد طاق تحملم دیگر كه بود گذشته شب از ساعتی
 .است قرار چه از اوضاع بفهمم تا كشیدم

 و شدم خارج آرامی به. آمدمی باال یطبقه از صحبتی صدای فقط و نبود سالن در كسهیچ
 به نگاهی و رفته باال هاپله از پاورچین پاورچین. نكند شک كسی تا بستم هم را اتاق در

 احتماالً كه آخر اتاق چراغ جانِكم نور فقط. بود نگهبان از خالی هم جاآن. انداختم اطراف
 یچنددقیقه صداهای تا ایستادم دوباره. كردمی روشن را قسمت آن كمی بود امیر مختص

 خودم با. دهد ادامه را سكوتش دادمی ترجیح بود جاآن هركس انگار ولی شود تكرار پیش
 « !زدهمی حرف موبایل با داشته او و نبوده كسی اصالً شاید» گفتم

 كه شدنمی. سردرآورم هدفشان از حداقل و بروم تا گذاشتم جلوتر قدمی امیدواری همین با
 و كرد خواهد چه ساالرخان كه بنشینم منتظر و بمانم جااین روال و شكل همین به روز چند
 من ولی نداده مهلت بیشتر فردا تا هاآن به بود گفته امیر هرچند. گرفت خواهد تصمیمی چه

 خودش لحظه آخرین در پدرم. بردارد قدمی بخواهد من خاطربه كسی خوردنمی آب چشمم
 او بودم امیر كنار تا پس. است امن جایم و زندنمی آسیبی من به امیر كه داندمی بود گفته
 .داشتبرنمی مصالحه برای گامی
 یدستگیره بارهیک و هوابی نشنیدم صدایی هم باز وقتی و كردم تأمل كمی اتاق در پشت

 وپایمدست به بیشتری استرس كه بود زیاد سرعتم قدرآن. شدم وارد سریع و گرفته را در
 .زدم تكیه آن بر بریده نفس و بستم را در ـمر*كـ فشار با. ریخت

 و بلوند دختر آن و خانایرج چشم از دور به كه بود این خاطربه فقط امناشیانه عملاین
 بیاید جا نفسم تا كشید طول هاییثانیه یا و ایلحظه شاید. بدهم انجام كاری گر، ـوه*عشـ
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 كه شوم مواجه ایصحنه با و كنم باز آرامی به بودم، بسته اضطراب اثر بر كه را چشمانم و
 عملاین كه ایصحنه. انداخت زمین بر اختیاربی و گرفت بدنم كل از توان خالصی تیر مثل

 هاستسال كه كسی اتاق وارد اجازهبی دیگر تا كوبید مغزم به مشت با چنان را امابلهانه
 .نشوم دانمنمی او از چیزهیچ
 مثل كه چشمانی با و بـرده یاد از هم را زدن جیغ حتی كه بودم رمقبی و شوكه قدرآن

 هیچ او وروزحال از. زدم زل او به نگرد،می مهیب اتفاقی به جا، از درآمده درشتِ دوگوی
 یادم فقط. كندمی چه او دیدمنمی اصالً كه بود وخیم قدرآن خودم اوضاع چون دانم،نمی

 بلندی، یک از كه كسی مثل سالنه سالنه و شدم بلند جا از اختیاربی لرزان پایی با هست
 قدرآن و رفتم طرفشبه خراب و پركنده باشند، ریخته سرش فرق بر جوش آب گالنی

 .بیندازد زیر به سر ندیدنم برای شد مجبور كه شدم نزدیک
 .ماندممی زیرسربه حضورش در عمریک شرم، از باید كه بودم من این! چرا؟ او

 همان. رفت پاهایش سمت به دستم و نشستم تخت روی كنارش ویران و ارادهبی طورهمان
 .آمددرمی و رفتمی فرو چشمانم در داغ آهن دوتكه مثل االن كه پاهایی
 :كرد خواندن به شروع گوشم در صدایی

 «...كنی تو چه كِشی در چه كنی، فرو چون رو ارّه»
 و سكوت جرم به را او حتی و بزنم فریاد. بكشم جیغ وجودم تمام با خواستمی دلم
 را دارد آهنی پای كه كسی راستی. شود تمام درد این شاید تا بیاویزم دار به اشصداییبی
 همان به كوبید؟ شودمی پایش كجای به را فوالدی میخ دقیقاً! كشید؟ صُالبه به باید طورچه
 ! هم؟به شده وصل فلزی هایپارهتكه

 تنم یپارهتیكه به زنممی بخیه رو بخیه»
 «كنی؟ رفو خوایمی طورچه رو پینهوصله همهاین
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 با و. ایستاد مقابلم و زد پس شدت به را اممانده هوا در هایدست كه آمدم خود به وقتی
 :زد داد كند، خفه گلویش در كردمی سعی كه صدایی

 سرت دفعه هر چی برای! نداره؟ در اتاق این مگه تو؟ بیای داد اجازه بهت كی. بیرون برو -
 ! شی؟می خواست دلت كه هرجایی وارد و پایین میندازی رو
 همان با فقط شنید،نمی صدایی دیگر هایم گوش كه بود كرده باد بغض از گلویم قدرآن

 یچهره به بودند، ریخته اشكاسه در شور آب لیتریک انگار كه چشمانی و ناباوری
 .شدم خیره اشبرافروخته

 صدایی با وقفهبی طورهمان او ولی بزنم حرف كمی هم من تا كند سكوت خواستمی دلم
 :داد ادامه هایشپرخاش به دارخش

 یبچه كهاین! داشتی؟ انتظار رو این از كمتر ساالرخان امثال از! چی؟ كردی فكر -
 براش من، مثل كسی جون حتی یا بده نجاتش بره اون و بگیرن گروگان رو زیردستش

 سر خیانت بزرگیِ به اتهامی با و كنهمی اكتفا گوشمالی یه به فقط اینكه! بشه؟ حساب تهدید
 جونم نذاشت كه موقعش به اقدام خاطربه هم خانایرج تازه! گود لب ذارهمی رو دیگه یكی

 .ببوسم رو دستش برم داشت توقع بگیرن رو
 :شد خارج امشده خشک حلق كجای از بغضم از پر صدای دانمنمی دقیقاً

 بود؟ دروغ كردی تعریف برام جااون كه چیزایی تمام پس -
 :گفت كرده گره ابرویی با و آمد ترنزدیک ام،گرفته و خفه صدای شنیدن با
 باورت هنوز تو. بود خاک خروارها زیر مجنازه االن بود نرسیده بابام اگه دروغی؟ چه دروغ؟ -

 ! نه؟ وحشتناكیه موجود چه پدرت نشده
 پاهای روی به محكم بارسه-دو باحرص،. شد عصبی دوباره انگار سكوتم با

 :غرید و زد وپوستشگوشتبی
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 فهمی؟می. خواسته برام بابات كه مجازاتیه بینیمی كه اینی -
 .بردم هجوم طرفشبه و پریدم جا از ترقه مثل. شد طاق تحملم دیگر

 ـناه؟ گـ كدوم به آخه جرمی؟ چه به -
 از باالخره كه هاییاشک با من و رفت عقب به قدمی كه كوبیدم اشـیـنـه*سـ به محكم
 :زدم داد بود شده رها گلو چنگال

 ! لعنتی بزن حرف دِ -
 حاال. داد قرار مقابلم را اشعضالنی و ستبر یـیـنـه*سـ و آمد جلو را رفتهپس قدمِ

 هایستون كه پاشیدممی ایپیكره بر را تندم هایـفـس*نـ و بودم ـوشش*آغـ در ناخواسته
 .كردمی ریش را دلم اشمصنوعی

 .شدم سرازیر كامش بر زهر مثل و راندمش عقب كمی دست، با
 گروگان پدرم از گیریباج برای رو تو دیگه یكی و كرده خیانت وسط این یكی واقعاً اگه -

 ست؟بده آدم من بابای یعنی گرفته،
 آن از حتی شد، مچاله درهم عمیق رنجشی از صورتش تمام انگار احمقانه، حرفاین با

 .نبود خبری دیگر هم اشهمیشگی نیشخندهای
 هایمدندان زیر ارادهبی هایمـب*لـ بردم، فرو قلبش در رحمانهبی كه تیغی این پشیمانیِ از

 جانبی و كشیدم عقب آرامآرام و ناتوان. نشست گلویم در قبل از بزرگتر بغضی و شد فشرده
 چنین در ولی بود؛ محض انصافیبی حرفم دانستممی خوب خودم. وارفتم تخت روی

 این جز كاریهیچ ایستاد،می طرفاین خودش و گذاشتمی پل سویآن مرا كه شرایطی
 .بكنم توانستمنمی
 درد من، دادنِ آزار با بتواند كمی بلكه تا بمانم، حرفبی بعد به آن از حداقل كردم سعی

 همهاین از طریقی به باید و داشت احتیاج هاشدن خالی این به واقعاً او. كند تخلیه را درونش
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 و كج ـردنی*گـ با پس. شود رها بود، پوشانده را قلبش سیاه ابری مثل كه ظلمتی و تاریكی
 به ریختمی جانم به درد فقط و رفتمی وپایینباال گلویم در ضلعیسه سنگ مثل كه بغضی
 دیگران شبیه چیزیهیچ دیگر شاید بلكه نبود، بقیه مثل پاهایش فقط نه كه زدم زل اویی

 .نداشت
 با و رفت كمدش طرفبه دیدم فقط كرد،می زمزمه لب زیر الفاظی چه حرص با شنیدمنمی

 یا شلوار احتماالً كه چیزی جستجوی به شروع آن درون شد،نمی تمام كه خشمی همان
 تیره و سیاه هاییپارچه زیر در را دلخراشش وضعاین هم باز بتواند شاید تا كرد، بود پیژامه
 .كند مخفی

 میان در هم من كمد، زبانبی درِ كوبیدن همبه و بود دنبالش كه شلواری یافتن با باالخره و
 پیدا حرصِ او همراهِ انگار. زدم لبخند بودند، كشیده شیار صورتم پهنای بر كه هاییاشک
 .كشیدم ایآسوده نفس االن كه بودم خورده را كوفتی شلوارآن نشدن
 و شرم حتی دیگر انگار بشراین. برگرداندم سریع را رویم من كرد باز دورش از كه را حوله
 .نداشت هم حیا

 هم تیشرت یک اگر گمانم به برگشتم، جانبش به شنیدم سواین به كه را هایشقدم صدای
 .ایستاد مقابلم و آمد وضع، همان با و نداد اهمیتی او خب ولی نبود؛ بد پوشیدمی

 درون به دوباره بود سرازیری حال در كه اشكی و شد هدایت باال به ـردنم*وگـسر ناخوداگاه
 هایـب*لـ و سرخ چشمان دیدن با هم، او خشمگین نگاه كه طوری. خورد برگشت چشمم

 ویران و خراب طوراین مرا خود عمر در وقتهیچ گمانم به. گرفت تعجب رنگ ام،كردهپف
 گره ابروهای آن چرا فهمیدمنمی و چرخیدمی وقفهبی صورتم بر سیاهش چشمان. بود ندیده
 تلخ، هرچند بزند حرف هم باز خواستمی دلم. نداشتند خوانیهم عجیب نگاه این با خورده

 پارادوكس همه آن از چشم نداشتم دوست. بود عمیق نگاهی و سكوت ترجیحش او ولی
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 دیدنش خوب از مانع نگاهم یكاسه در ورغوطه هایاشک این اما بردارم؛ اشچهره زیبای
 با اش،چالنیمی آب از كه لباسی مثل بلكه تا بگذارم هم بر پلک شدم مجبور پس شدمی

 .شود چالنده اشک از محكم، فشاری
 عقب به و داد تكان را صورتم كنار موهای نسیم، یک آرامیِ به كه دستی گرمای احساس

 تمام ایخلسه و شد تربسته ام،بسته چشمان. خشكاند امـیـنـه*سـ در را نفس ناگهان راند،
 كه دریافت را عمیق هایحس این شدنمی باز چشمِ با واقعاً شاید. برد فرو خود در را وجودم

 به صورتم جوشید،می درون از آتشفشان همچون كه هاییپلک الی گشودنِ بدونِ اختیاربی
 آفتاب پرتوی سمت به عشق با كه آفتابگردانی مثل. شد هدایت دستانش گرمای سمت

 .چرخدمی
 از ارادهبی نفس و گرفت ـر*گُـ حرارتش از ـنم*تـ تمام نشست، صورتم بر كه دستش كف
 هوای كه است شیرین قدرچه. شد گشوده ناخودآگاه چشمانم و جهید بیرون ـینه*سـ

 صورت در كه نگاهش. خالء این در شویمی رها قشنگ قدرچه و بكشی نفس را معشوق
 قدرت با را قلبم و ریختمی فرو وجودم عمق در چیزی انگار چرخید،می اشكم، از خیس

 پریشانم ـوهای*مـ الیالبه در كه انگشتانش بود پراحساس قدرچه. كندمی جا از عجیبی
 بند بند داشت سازی، هایسیم چونهم. ستردمی را هایماشک كه سرانگشتانی و گشتمی

 با موقع به چه و دلم تارهای بر كشیدمی پنجه آهنگخوش چه و نواختمی را وجودم
 .نشود خارج ریتم از نُتی تا قلبم گیتار هایسیم بر فشردمی انگشت كوتاهش، فشارهای

 با چون كردم، اشتباه باز انگار ولی كنم؛ ـسش*لمـ هم من تا بردم جلو اختیاربی را دستم
 هاینفس یدنباله و كشید عقب را خود ناگهانی و بارهیک اش،شانه به انگشتم تماس اولین

 .پاشید هوا در طورهمان را عمیقش و وقفهبی



 

 

331 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

. كرد راست ـمر*كـ و گرفت دندان به را زیرینش لب هم او كشاندم، باال به كه را چشمانم
 كردمی سعی هایشدندان بر فشار و فک انقباض با و بود مشخص اشكالفگی وضوح به

 .بزند حرف بتواند احتماالً تا كند آرام را خود
 نفس یک بعداز باالخره و كشید اشكرده عرق ـردن*وگـسر به محكم و عصبی را دستش
 :گفت ضعیفی صدای با عمیق

 .كنم اذیتت خواستمنمی. خواممی معذرت -
 كه نامفهومی كلمات چنین هم آن! بود؟ دوجمله همین گفتن برای تالش همهاین! همین؟

 و كردم نگاهش وواجهاج كمی. نبود آسانی كار من مثل كسی برای معنایش تشخیص
 این از بیشتر حداقل تا كردم، جو كردنِ عوض در سعی بخواهد، دلم كهآن بدون سپس

 :گفتم و زدم وروییرنگبی لبخند. ندهد آزار را خودش
 .خوریمی سرما بپوش چیزی یه برو -

 یاد به خدا یبنده كنم فكر. زدنم حرف طرز این با گرفتممی ادبی نوبل باید یعنی حاال! خب
 حدسم كه بود مسئله همین گواه زد، اتاق ودیواردر به كه ایخورده فرو لبخند و. افتاد مادرش
 از تیشرتی و رفت كمد طرف به نكند ضایعم كهاین برای احتماالً ولی. است بوده درست

 .كرد تن به سریع و درآورد جالباسی
 یا بزنم حرف! بروم؟ یا بمانم! كرد كارچه باید موقعیتی چنین در و االن دانستمنمی دقیقاً

 بزنم؟ پرتیحواس و گیجی به را خود یا كنم نگاهش! كنم؟ سكوت
! آمد؟ كنار راحتی همین به افتاد، ساعتنیم از كمتر در كه اتفاقی همه آن با شدمی مگر اصالً
 .توانستمنمی من هم شدمی اگه حتی! كرد؟ نگاه او به سابق مثل دیگر شدمی مگر

 .بخوابی زودتر باید ت،خانواده پیش برگردی قراره فردا. اتاقت بری بهتره -
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 نگاه تاپشلپ به و نشسته میزش پشت خیالبی كه شد معطوف او به حواسم و نگاه بارهیک
 ! كند؟ فراموش توانست راحتی همین به او واقعاً یعنی! كردمی
 :برداشتم قدم طرفشبه و شده بلند جایم از
 .خورمنمی تكون جااین از نرسم جوابام به هم وقتی تا و. بدونم رو چیهمه خواممی من -

 :گفت باوری از دور طبعیِشوخ با و آورد باال را چشمانش
 ...از یا! خونه؟ این از اتاق؟ این از كجا؟ از -

 .فرورفت درهم موقع،بی مزاحِ این از هایماخم
 نگفتی اول از چرا! كنی؟ فرار من از كنیمی سعی شهمه چرا! امیر؟ شوخیه وقت االن -

 ! بودیم ایران تو كه موقعی همون از! افتاده؟ برات اتفاقا این
 :گفت آرامی به بگیرد، را متهمی مچ خواهدمی كه بازجویی مثل و كرد جمع را چشمانش

 ! كرد؟می تو برای فرقی چه -
 .بدونم بود مهم برام. كردمی فرق. خب -
 كردینمی ول رو من دونستیمی اگه كنه؟ تغییر چی بود قرار داشت؟ اهمیتی چه مثالً -

 كاری نداره پا باشین، نداشته كاری این با گفتیمی بقیه به شاید یا بابات؟ پیش برگردی
 نه؟. اتاقم تو نمیومدی االن دونستی،می اگه بود ممكن حتی یا! برنمیاد؟ ازش
 داستان خواستمی دلش هرطور اصالً. داشت من دادن آزار در عجیبی قدرت واقعاً بشر این
 یک در و كردمی تحلیل قشنگ خودش را اشمسخره نظرات و افكار حتی و ساختمی

 .دادمی تحویلت شیک، پاورپوینت
 .ایستادم مقابلش و كوبیدم زمین به محكم را هایمقدم داشتم، كه حرصی همان با
 كه كردم كارچی فهممنمی من! نه؟ كنی، دیوونه هم منو خوایمی هستی روانی خودت تو -

 هستم؟ ساالرخان دختر چون فقط! كنیمی فكر منفی موردم در قدراین
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 كه نگاهی با و خورد درهم عجیب گرهی ابروهایش چون زدم بدی حرف هم باز انگار
 :گفت صورتم، متریچندسانتی در دقیقاً و شد بلند جا از ریخت جانم به را ترس بارهیک

 .نبودی سالم االن كنم برخورد باهات ساالرخان دختر عنوان به خواستممی اگه -
 :گفتم حرص سر از ناخودآگاه

 فرستادی؟می بابام برای كادو عنوانبه رو پام هم تو! كردی؟می كارچی مثالً... هه -
 كه ببینم را امیر روی این خواستنمی دلم وقتهیچ. لرزاند را قلبم صدادارش پوزخند

 .كشیدم بیرون درونش پستوهای از را آن خود، سرخ زبانِ با بدبختانه
 كل بخواد «مرد» یه اگه! برنمیاد؟ ازم كاری كنیمی فكر واقعاً یا بینینمی مرد رو من تو -

 یا كنهمی كفایت بودنش مرد همون! بكنه؟ باید كارچی نظرتبه بگیره، رو دختری وجود
 ! باشه؟ داشته هم پا باید لزوماً

 تلخی و تند طعم چنان هایشحرف. افتاد سوزش به ریخت كامم به كه زهری از چشمانم
 قصد جداً انگار او و گرفت خود به بیزاری رنگ امچهره و شد جمع دهانم ناخودآگاه كه داشت
 اشادامه چون ببرد، فرو دسته تا بود قلبم در درست االن اشتیزی كه را چاقویی بود كرده
 .انگار داشت بیشتری درد

 شهمی! ساالرخان به بدیمش كه كرد، استفاده پدر روز كادوی عنوانبه ازش شهمی حتی -
 نظرت؟ به

 و گرفت را آن هوا در كه دهم قرار خود خشمناک سیلی هدف را صورتش تا رفت باال دستم
 اشـیـنـه*سـ به صورت تمام با بود نزدیک كه كشید خود سمتبه مرا خشن و محكم چنان

. گرفتم قرار ـلش*بغـ در پشت از كه چرخاند مرا طوری و نكرد رهایم باز ولی كنم، برخورد
 دست از را تندش ریتم چنانهم هایمنفس و بسته چشمانم بود، كرده وارد كه شوكی از هنوز
 :كرد پر را گوشم دارشخش و آرام صدای و گرفت جای موهایم میام در سرش كه، بود نداده
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 باید كنم، تالفی بخوام اگه بوده، رحمبی خیلی من با االن تا دنیا كوچیک، خانوم ببین -
 .ترمرحمبی ازش كه بدم نشون
 و بود بسته را گلویم راه بزرگ بغضی. لرزیدممی ـوشش*آغـ در بینوا گنجشكی مثل

 تنفس برای راهی كه كردمی داغ را منقبضم هایشقیقه طوری هم او تند و كوتاه هاینفس
 .گذاشتنمی باقی
 راه بود گرفته را كشیدنم نفس قدرت حتی كه گلویم بزرگ یتوده آن میان از كردم سعی

 كه شد خارج دهانم از نامفهومی و گنگ اصوات قدرآن ؛ولی بزنم حرف و كنم پیدا كوچكی
 .او به برسد چه نشدم متوجه خودم
 دستم مچ بر هنوز كه را فوالدینش انگشتان چون برد، پی خرابم و پریشان حال به انگار

 طرفشبه تا كرد وارد ـمرم*كـ به كوتاهی فشار دیگرش دست با و كرد باز بود پیچیده
 .برگردم

 بچرخاند، دستانش روی به مرا كه قادرست دهد، نشان توانست چنددقیقه همین در شاید
 آن نداشت، شدن رحمبی توان هم هنوز او انگار ولی بزنم؛ حرف نتوانم حتی من كه طوری

 .من مقابل در هم
 حال این با. كالفه بود شده جمع چشمانم در كه اشكی همه آن هجوم از و بودم ناراحت

 .بزنم حرف است منتظر و چرخدمی صورتم اجزای تکتک روی نگاهش كردممی حس
- ... 

 چیزی بغض آن با خواستمنمی فقط نبود، زبانیبی و حرفیبی سر از سكوتم. شدنمی نه،
 .بكشاند خاک به را ساالرخان دختر شده موفق كند گمان كه بگویم
 ایلحظه كنم، رها را خود بتوانم تا دادم هل عقب به و گذاشتم اشـیـنـه*سـ روی دست

 برآورده سر وجودم در بارهیک كه عصیانی با باراین ولی شد؛ اسیر دستش در بازویم هم باز
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 شیارهای از داشتند باالخره كه سوزانی و كرده عطش هایگونه با و زدم پس را دستش بود
 .كردم ترک را اتاق شدند،می سیراب اشكم

 قصد قدرت تمام با ولی نه یا داشت حق دانمنمی. شدممی ناپدید و رفتممی خواستمی دلم
 كسهیچ چرا. بودم شده ماجراها تمام وارد ناخواسته كه منی از. بگیرد انتقام من از بود كرده
 كرده ـمـار*قـ میز، این برسر را امزندگی تمام من نبود، انصاف این! فهمید؟نمی مرا حال
 به را امهستی كل شكستم، با تا كردمی رو اشبازی برای جدیدی كارت دقیقه هر او و بودم
 ! ببرد تاراج

 هم باز فقط ولی حرص، همه این از شوم خالی كه زدم لگد ظلمات آن در چیزی به خشم با
 هم جاآن. شدنمی دیده چیزهیچ كه بود تاریک قدرآن اتاقم! خریدم خود برای بیشتری درد
 ساخته برایم كه دنیایی مثل درست و من، درون مثل درست بود، رفته فرو مطلق سیاهیِ در

 درون به بیشتر مرا لحظهبهلحظه انتهابی گودالی چونهم كه او چشمان مثل درست و بودند،
 ! كشیدمی

 :زدم نهیب خودم به خیالش یدوباره حضور با
 نابودی یهمه مگه. نیست اون به امیدی هیچ دیگه دونیمی خودتم! مهتا دیگه كن بس -

 بذار. نكن تحقیر رو خودت این از بیشتر دیگه پس نیست؟ تو یخانواده تقصیر زندگیش
 .بمونی باقی بودی براش كه چیزی همون

 به اساسبی فكرهای دوباره تا بخوابم كردم سعی وجود تمام با و انداختم تخت روی را خود
 .نیاید سراغم
*** 

 نه مسلماً ولی است؛ بخش ـذت*لـ كند آغاز پرندگان صدای با را صبحش انسان كهاین
 تا گذاشتم گوشم روی را دستم پس! بود سروتهبی و پیچیده طوراین شرایطم كه من برای
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 ببینم و شوم بلند خواستنمی دلم. داشتم كه را اسفباری موقعیت این نیاورم یادم به هم باز
 روز ناگزیر و سرافكنده مجبورم هنوز و اندنكرده امرهایی برای اقدامی هیچ امخانواده هم باز

 ! كنم تحمل را دیگری
 فكر ماهه چند این شرایط به و ماندم تخت روی بسته گوشی و چشم با طورهمان دقایقی

 وضعاین چرا. داشت فرق آسمان تا زمین داشتم روزهایی چنین از كه انتظاری آن با. كردم
 ایام این داشتند شباهت كابوس به قدراین چرا نبود؟ رؤیاهایم و خیاالت شبیه اصالً

 ! منحوس؟
 امشانه بر كه دستی لمس با كه زدممی وپادست بیداری یا خواب عالم كدام در دانمنمی

 به ستهوشیاری و توهم یمیانه در كه كسی مثل و برگشتم دور دنیایی از بارهیک نشست
 مرا اشمردانه صورت و بود عمه شبیه اشرنگی موهای و آبی چشمان كه نگریستم شخصی

 ! انداختمی قدیمی آشنای و دوست یک یاد به
 :گفت خودمانی لحنی با و داد تكان سری كنم،می نگاهش هامنگ و گیج مثل دید كه وقتی

 ـسـتی؟*مـ چته؟ -
 چه من كنار االن و بوده كجا مرد این كه كردم فكر عمیق چندنفس با و بستم را چشمانم

 ! كند؟می
 پس را دستش اختیاربی و شدم كالفه زد، صدا را نامم نگرانی با و داد تكانم هم باز وقتی
 :زدم

 ...رادین دیگه كن بس.. اِ -
 ! داد را جوابش امریخته همبه و درهم ذهن از جلوتر و بود شناخته را او ناخودآگاهم پس
 آمده كی! كرد؟می چه جااین اصالً! بود كرده تغییر قدرچه! بود؟ رادین واقعاً این یعنی حال
 ! بود؟
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 .كرد نگاهم اندرسفیهعاقل و نشست كنارم
 شده؟ طوری! شدی؟ مجنونا مثل چرا! مهتا -

 .نشستم و شدم بلند حالیبی با و دادم تكان سری
 ! كه بینیمی رو وضعم. بردار سرم از دست دیگه تو رادین -
 كنم؟می كارچی جااین پرسینمی -
 جواب هم خودش بگذار بود، پرسیده خودش كه حال. شدم سوالش جواب منتظرِ نگاه، با

 .بدهد
- ... 

 به را ذهنم سؤاالت توانست و افتاد تكاپو به مغزم انگار بارهیک شد، طوالنی كه سكوتش
 .بیاورد زبانم

 نبودی؟ الخروجممنوع مگه اصالً اومدی؟ چی با! رسیدی؟ كی تو راستی -
 لبخندی. شد خوشحال برگشت جلدش به كنجكاو مهتای و آمدم خود به اینكه از احتماالً

 :گفت و زد رویم به ونیمهنصفه
 هایقاچاقچی افتاده، آسیاب از آبا دیگه كه االنم. هست ماها برای زیادی خروج هایراه -

 بزنم تونستم راحت دیگه پاسپورت یه با و دیدم خوب رو فرصت منم گرفتن، هم رو بزرگ
 .بیرون

 ارزش حتی مسئله این كه بود افتاده اطرافم عجیب اتفاقات قدرآن. نبود مهم برایم هم باز
 .برخاستم جا از و دادم تكان حرفش فهمیدن عالمت به سری. نداشت هم كردن فكر

 بشه؟ چی قراره زدی؟ حرف امیر با كنی؟می كارچی جااین حاال -
 .حله مسئله. ببرمت تا فرستاد رو من دایی زدم، حرف آره -
 ! كنمنمی باور كه من! شد؟ خیالبی رو خانایرج كار راحتی همین به بابا یعنی واقعاً؟ -
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 این! افتاد راه به در طرف به حرف بدون و زد امخیالیخوش به پوزخندی شاید یا و لبخند
 من كردن آزاد برای فقط یعنی بود؟ انداخته دام برایشان یعنی داشت؟ معنایی چه دیگر

 اجل دست به را حسابشان بود قرار بعداً یعنی رفت؟می پیش اصولی و منطقی طوراین داشت
 بسپارد؟
 :گرفتم را بازویش در، یآستانه در و افتادم راه دنبالش به عصبی

 بكنین؟ خواینمی كارچی! رادین -
 :كشید را لپم و خندید دوباره

 راحتی همین به و كنه اذیت رو اشدردونه دختر كسی ذارهنمی ساالرخان نباشه، كاریت تو -
 .ریممی داریم كه شو آماده فقط تو. بكنه باید كارچی دونهمی خودش. بره در قسر
 را این هم خانایرج و امیر مسلماً و بود طوفان از قبل آرامش این! بود درست حدسم پس

 ! دانستندمی خوب
 و رفتممی باید. بستم محكم مو كش با را موهایم و كردم مرتب را لباسم و برگشتم اتاق به

 ولی نبودم امیدوار انجامش به زیاد كهاین با. كردممی بخشش به راضی را پدر بود هرطور
 .نداشت هم ضرری تالشم حداقل،

 متوجه هانگاه یهمه ورودم با چون كشیدند،می مرا انتظار انگار و بودند جمع همه سالن در
 كنار هم فسون و امیر و بودند نشسته نفرهیک مبلی روی هركدام رادین و خانایرج. شد من
 صحنه،این دیدن با! كردندمی نگاه مرا دست در قهوه فنجان و داده لم دونفره مبلی روی هم

 عمیقی نفس و بستم را هایمچشم پس شدم،می عصبی نباید اصالً. كردم اخم ایلحظه
 .نشستم رادین كنار كسی، به نگاه بدون هم بعد. كشیدم
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 به را خود كوچكی جاییجابه با رادین ولی نكردم؛ انتخاب خاصی منظور با را جایم اینكه با
 به را مفهوم ترینبزرگ همین كه گذاشت، امشانه روی پشت از را دستش و چسباند من

 :شكست رادین خودِ را بود شده ایجاد من حضور با كه سكوتی. داد انتخابم
 وبدلرد یه با مسئلهاین كه ندارید توقع مسلماً چیه؟ حسابتون حرف باالخره! خانایرج خب -

 نه؟ مگه كردین كارچی كه فهمینمی! بشه حل خوشی و خوبی به ساده كردنِ
 چاشنی را خشونت كمی بود، نیامده خوشش رادین زدن حرف طرز از انگار كه خانایرج

 :داد جواب و كرد لحنش
. دخترش بردن برای میومد ساالرخان خود باید. ندارم حرفی هیچ تو با من! جونبچه ببین -

 یعهده به رو گرفتنش تحویل زحمت نخواد كه داره ارزش قدرااین مهتا كنم فكر
 ! بذاره هاشجوجه
 خاصی حركت بدون و كرد بلندی یخنده بود، شنیده توهین همهآن انگارانگارنه كه رادین
 :گفت

. دادین دست از رو زندگیتون شخص بزرگترین االن شما. كنممی دركتون خوب خیلی -
 خون از حتی كه پسری به فروختنش با االن كردین، خدمت بهش سال همهاین كه كسی

 ! فالكت اوج یعنی این و. خریدین خودتون برای رو مجازاتا بدترین نیست، هم خودتون
 خوبی پایان مطمئناً كه كردندمی ریزیپایه را لفظی جنگیک داشتند علناً هااین! من خدای

 جااین از دادندنمی اجازه حتی هااین شاید كند پیدا ادامه زدن حرف رونداین اگر. نداشت
 ! شویم خارج

 به ها،آن جایبه و نشسته واكنشی هیچبی كه انداختم امیر به طلبانهكمک و نگران نگاهی
 هیچبی و انداختم بود كنارش كه افسون به نگاهینیم ولی چرا دانمنمی! بود زده زل من

 نامزد یشدهزوم نگاه به حواسش هم او ببینم خواستممی. بازگشتم خودش روی به مكثی
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 ابتدا در من طرف از كه هانگاه شدنِ طوالنی با! نه یا هست من روی به نازنینش
 چه نفهمیدم همیشه مثل بدبختانه... هم او طرف از و متعجب آخر در و بود خواهشگرانه

 :گفت گوشم زیر و داد كوتاهی فشار را امشانه رادین داشت، معنایی
 .ستهمه یسردسته خودش... شو اون خیالبی -

 چه كارهااین از هدفش دانمنمی. كردم دور دهانش از را سرم و كشیدم عقب كمی را خود
 .كردمی رویزیاده داشت دیگر نظرمبه ولی بود

 .كشاند جانبش به را هردویمان نگاهِ سو،آن از امیر یقاطعانه لحن كه بود او پرتِ حواسم
 بره، بیرون خونهاین از كسی دمنمی اجازه نبینم وسالمصحیح جااین رو مخانواده تا من -

 ...مخصوصاً
 ! نامدمی چه مرا كه دوختم چشم دهانش به من و كرد مكثی

 .خانوم این -
! كردمی صدا «خانوم» مرا هنوز كه نداشتم اسم من مگر! خورد گره درهم هایماخم هم باز

 كار همین در كه فهمید شدمی تعقل كمی با هرچند! «خانوم مهتا» گفتمی حداقل كاش
 .است مستور عمدی هم

 را امیر پاسخ حال همان در و باشم، او تابع كه كشید هم مرا دست و شد بلند جایش از رادین
 :داد هم
 روشای از نذاشتین، خوش زبون با اگه و مهتا بردن برای اومدم جااین من جناب، ببین -

 تا باش مطمئن و داده من به رو هركاری یاجازه ساالرخان. كنممی استفاده ایدیگه
 نداره دوست ساالرخان كه دونینمی. خورمنمی تكون جااین از نیاوردم جا به رو اموظیفه

 .امدندهیک و غد خودش مثل دقیقاً و شمخواهرزاده منم بمونه، زمین حرفش
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 به جاییهر جایبه من و شد بلند جا از بارهیک بود نشسته خونسرد لحظه آن تا كه امیر
 ضعیف پایش هایعصب فوراً شود مضطرب و ناراحت اگر دانستممی. شدم خیره پاهایش

 .افتندمی كار از حتی یا شوندمی
 قدیم امیر از اثری هیچ دیگه بگو جانتدایی به هم شما زنم،می بار یه رو حرفم من -

 .بسازه بـرده من از تونهمی دخترش خاطربه نكنه فكر و نموندهباقی
 بود، من با ارتباطش و گذشته مورد در هم باز كه هایشحرف به توجه بدون و رفتم ترنزدیک

 :گفتم آرامی به فسون به رو
 .شهمی بد حالش االن! ببریش؟ شهمی -
 :گفتم بقیه به رو بلندتری صدای با و
 ! زنینمی چونه بردنم و گرفتن سرِ دارید كه امایمعامله جنس من مگه! دیگه بسه -

 :ایستاد كنارم و آمد جلو رادین دوباره
 با اصالً ما. زننمی خودبی زور دارن كه دوننمی هم خودشون اینا! عزیزم حرفیه چه این -

 هم خواهرش و ایران برگشته خودش یاراده و خواست با مادرش. نداریم كاری شونخانواده
 هم بعدش به این از. شهمی داده تحویل و جاهمین میاد عمارت به «تو» ورود محض به

 .بگیره صورت باید مجازاتی چه كه گیرنمی تصمیم ساالرخان خود. نیست من دست دیگه
 :چرخیدم طرفش به زیاد تعجبی و شوک با
 راحتی همین به هم شما و گفت اون یعنی ایران؟ رفته فریباخانوم كه چی یعنی! چی؟ -

 آره؟ رفت، فرستادینش گرفتین بلیط براش
 لب زیر و آورد پایین را سرش بود شده عصبی هاآن رفتار از بیشتر من، ناباوری از كه رادین

 :گفت پچپچ حالت با
 .برات دممی توضیح بعد بیرون بریم جااین از بذار! بیا كوتاه تو فعالً -
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 :دادمی دستور ایعده به داشت كه شد بلند قبل از دورتر جایی از امیر صدای دوباره
. موندگاره جاهمین ساالرخان دختر مخصوصاً. بگم من تا رهنمی بیرون در این از كسهیچ -

 پیش ایمسئله ترینكوچک اگه. باشید نداشته كاریش. بره تونهمی خواست اگه پسره اون
 .اخراجین تونهمه بیاد

 :گفت ما جمع به رو بلندتری صدای با جاهمان از و
 .تمومه جلسه. كنم استراحت رممی من -

 فسون بازوی در دست آرامش كمال با و زد را حرفش رؤسا عین كه او روی ما یهرسه نگاه
 فرمان بلوند دخترک آن به خودم كهاین با. بود مانده مبهوت رفت، باال هاپله از و انداخت
 صدای و بسته چشمانم و شد مشت دستم اختیاربی صحنه،آن دیدن با ولی دادم را بردنش
 :ابروانم وسط بر انداخت خط پرصدایی برقیِاره مثل رادین خشمگینِ و شاكی

 مگه شما خان،ایرج! هستین؟ كی شماها مگه! بمونه مهتا و برم من كه چی یعنی -
 همیشه كه نیست تحمل و صبر پر كنینمی فكر كه هم قدرااین شناسین؟نمی رو ساالرخان

 كه دونیدمی. دستشه دخترتون االن. كنه معامله باهاتون بشینه آمیزمسالمت روش همین به
 خواینمی! كرد كارچی تونخواهرزاده اون با و آوردن چی امیر سر كه دیدین! چی؟ یعنی

 ! بدین؟ دست از هم دخترتون
 دختر كه بدونه باید اونم. نداره ارزشیهیچ دیگه شما تهدیدای. ببینم شو ساكت یكی تو -

 نمیاد دلمون ما كرده فكر اگه. دهمی بد رو تاوانش كنه خطا بخواد اگه و منه دست شدردونه
 دیگه امیر دیدنِ با منم بگو. اشتباهه در سخت بگو بهش كنیم، پارهتیكه رو آدما خودش مثل
 یدونهیه یكی دختر به حتی كنمنمی رحم كسهیچ به و رفته بین از بندگیم و ارادت تمامِ

 .جانتدایی یخونه دم نفرستادیمت زور به تا جاده به بزن بفرما هم حاال. تو
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 عصبی فشار از چشمانم هنوز كه مرا و گرفت دست در را امشدهمشت دست پشت، از رادین
 :برگرداند خود سوی به بود بسته

 جااین از شده كه هم زور با و مونممی بمون بگی اگه چیه؟ تو نظر مهتا؟ كنم كارچی -
 .بیرون برمتمی

 به كاری چه دانستمنمی. كرد كبود را دستم كف هایمناخن و فشردم درهم بیشتر را مشتم
 با فقط این هرچند. نبیند آسیبی كسهیچ كه گرفتممی تصمیمی باید. است همه صالح
 ! كرد خواهد چه هااین با كه نبودم مطمئن پدرم جانب از ولی بود؛ پذیرامكان ماندنم

 بگو. ببره رو من بیاره، رو سمیرا كن راضیش. افتاده اتفاقااین نگو پدرم به ولی رادین برو -
 .خواسته طوراین خودش مهتا

 و دستش به آرامی فشار با نكند خراب را كارها آنكه برای ولی دیدم؛ اشچهره در را تعجب
 .برود كردم اشراهی قدیمی، یرفیقانه یافه چندتا

 :گفت گوشم زیر پدر مثل و گرفت ـوشم*آغـ در كوتاه ایلحظه سالن در نزدیک
 باشه؟. برمتمی میام و كنممی راضی رو دایی فردا تا شده هرطور خودم. نترس اصالً -
 .كرد رهایم نیز او و دادم كوتاهی تكان را سرم ـوشش*آغـ در

*** 
 كه صبح از. كردممی فكر بود راه در كه شبی به و كشیده دراز تخت روی هدف،بی و ناامید
 همین در هازندانی مثل هم را ناهار حتی. نداشتم كسهیچ از خبری هیچ بود رفته رادین
 زحمت بود، در پشت كه قلدری زندانبان تا گذاشتم در بیرون را اشسینی و خوردم اتاق

 سكوت در و حرفبی باید هم را شام احتماالً و شده عصر شیش ساعت. بكشد را برداشتنش
 كه كند قانع را پدر توانسته طورچه رادین دانمنمی! آید پیش چه فردا تا بخوابم و بخورم
. باشد ایران در االن و باشند نیاورده فریباخانوم سر بالیی واقعاً كاش ولی ندهد؛ انجام اقدامی
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 دستم از كاریهیچ من و ببیند آسیب كسی من خاطربه شاید كه است ناآرام دلم ته هنوز
 .برنیاید

 پتک مثل كف هایپاركت بر كه بلندی هایپاشنه صدای هم باز و درآمد صدا به اتاق در
 سرم از دست شاید تا گذاشتم هم روی را چشمانم. ریخت همبه را اعصابم شد،می كوبیده
 لحن همان با و زد كنار رویم از را پتو چون شد متوجه انگار ولی برود كارش دنبال و بردارد

 :گفت اشهمیشگی
 .بخور شام بیرون بیا پاشو -

 «خوره؟می شام كسی مگه هم موقعاین چی؟ یعنی! بله؟». شد باز هم از كمی چشمانم
 .چرخیدم طرفشبه و گفتم دلم در را هااین

 شد؟ تموم نظامی حكومت مگه -
 پایم خونسرد خیلی هم من. نداد جوابی ولی بود تعجبش خاطربه گمانم به كه كرد اخم كمی

 .گشتم آن زیر در هایمكفش دنبال به و كردم آویزان تخت از را
 :گفت خشونت كمی با و گرفت بازویم زیر را دستش

 .توأن منتظر میز سر همه. دیگه باش زود -
 .ندید او بود پایین هنوز سرم چون ولی نشست لبم یگوشه بر رضایت از لبخندی
 .پوشیدم طمأنینه همان با و كردم پیدا میرهازیر آن را دیگرش یلنگه باالخره
 ! كردن اذیت داشت كیف قدرچه هاوقت بعضی

 را صورتم اطراف كمی و زده بیرون مویم كش ورآن و وراین از كه شده شل موهای همان با
 شیطان و تخس هایدختربچه مثل شكلی این نظرمبه. رفتم بیرون اتاق از بود پوشانده

 .بود هماهنگ داشتم االن كه مودی با دقیقاً كه رسیدممی نظربه
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 كه هم بعد. كرد براندازم كمی متفكرانه و برگشت طرفمبه خانایرج اول سالن، به ورودم با
 و چرخاند صورتم روی را چشمانش فقط بیاورد باال را سرش كهآنبی امیر شدم ترنزدیک

 :گفت زیرلب اشچهره در تغییری هیچبی
 .بشین -

 كنار و رفت كنانتقتق هم فسون و نشستم مقابلش جاهمان خاصی سخن و حرف بدون
 .نشست نامزدجانش دست

 تا بدیم ساالرخان به درسی یه بهتره ولی نداریم رو كردنت اذیت قصد ما دخترجان، ببین -
 .طرفه وپادستبی مشتیه با نكنه فكر

 خانواده پدر مثل راستم سمت در كه خانایرج طرفبه بدی حالت با و خورد گره درهم ابرویم
 .برگشتم بود نشسته میز سر
 بفرستین؟ براش ببُرین رو انگشتم خواینمی! چی؟ كه یعنی خب -
 مهمونی؟ اومدی چی؟ كردی فكر. كنممی كارماین باشه الزم اگه -

 ! شدم خیره خوردمی را سوپش خونسردانه و نشسته حرفبی كه امیر به او جایبه باراین
 كنند؟ قربانی مرا خواستندمی ساالرخان تهدید برای واقعاً یعنی بود؟ چه منظورشان

 وكمالتمام رو كار این امیر. گیرممی تصمیم كه منم مسئله این توی. نكن نگاه اون به -
 .كنی سست رو پاهاش هم باز نكن سعی پس من؛ دست سپرده
 :گفتم تندی با و چرخیدم جانبش به دوباره

 حفظ رو خودتون احترام بهتره هم شما كنم، سستش كه ندارم كسی پای به كاری من -
 تمام توی هم سمیرا حتی. نداره ربطی هیچ من به ساالرخان و شما مشكالت و دعوا. كنین

 موقعی همون. كردم دخالتی نه و داشتم خبر چیزی از نه من ولی داشته نقشی یه قضایااین
 امیر برای كه اتفاقی وجود با هم اون شركت، یكارههمه كردین و بردین رو دخترتون كه
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 رو دیگه یكی هاتونمسئله حل برای هم االن. كردینمی هم اینجاهاش فكر باید بود، افتاده
 .بزنین دست هم ناخنم دونه یه به حتی دمنمی اجازه من. كنین انتخاب كردن قربانی برای

 درآورده را شورش كه واقعاً. شدم بلند جایم از و سابیدم زمین روی بدی حالت به را صندلیم
 .بودند

 .بشین -
 چنانهم نگاهش. شد گفته من به خطاب احساسیبی و بم صورت به كه بود امیر صدای

 .بود رفته فرو درهم شدتبه هایشاخم و زیرافتاده
 عواقبی چه دیگر)!(  شام میز این ببینم خواستممی. نخوردم هم تكان جایم از ولی ننشستم

 ! دارد برایم
 .بشین گفتم -
 .كردم تنم ستون را دستانم و شدم خم میز روی به. شدم عصبی تندش لحن از
 .ترسمنمی كدومتونهیچ از من. بكنین دارین دوست هركاری. شینمنمی -

 :پاشید رویم به را خشمناكش ظاهربه و ناآرام نگاه و سپرد من به را چشمانش باالخره
 .نداره ازت توقعیهیچ كسهیچ و ساالرخانی دختر تو. بترسی ما از نخواسته كسی -

 و داد امچهره به ایبدبینانه حال عین در و متعجب حالت و رفت باال اخم همان با ابروهایم
 .شد خیر متحركش مردمک به مستقیم نگاهم

 ازم كه نیست سطحی در امخانواده اخالقی حدّ بگی خوایمی یعنی االن چیه؟ منظورت -
 آره؟ باشین، داشته خوب كار توقع

- ... 
 است؟ همین من مورد در نظرش واقعاً او یعنی رضاست؟ عالمت سكوت واقعاً

 :دادم تكان برایش ناامیدی از وسری زدم رویش به پوزخندی
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 خرده یه هرچند. آوردی بیرونم خام خیاالت از و زدی رو حرفت باالخره كه ممنونم ازت -
 همهاین بعداز نه بیرون، ریختیمی رو دلت حرفای باید اینا از ترپیش خیلی كنم فكر. دیره
 ...بعداز نه سال،

 هرچند. نداد اجازه موجود فضای و جو خب ولی! شب آن اتفاق بعداز نه بگویم خواستممی
 .فهمید خودش احتماالً كه بود واضح قدرآن امجمله پایان
 بیشتر نظرم به كه صدایی با و كوبید میز روی محكمی مشت كه شد عصبی قدرآن چون
 :زد فریاد خشونت تا داشت درد

 چه من دل توی فهمیمی چه تو. نزن حرف نداری خبر هیچی از وقتی گفتم دفعه هزار -
 شی؟می اذیت كه تویی فقط حرفااین با كردی فكر خبره؟

 و زدهبهت طورهمان. نخوردم تكان جایم از هم مترسانتییک حتی زد كه فریادی تمام با
 .بودم خورده تا مقابلش درچشمچشم كردهبغض

 من كه داشت وتابپیچ هایشحرف قدرآن او چرا اصالً... نه! من بودم احمق قدرآن چرا
 ! برسم نظر به احمق طوراین

 چشمانم یكاسه و كرد را خودش كار باالخره گلویم بر بود انداخته پنجه رحمانهبی كه بغضی
 .بیاویزد دامنم به هم را دیگری هایصفت نفهمی، بر عالوه تا نمود پرآب را

 و نرم انگشتان زیر در االن كه اشكردهگره مشت و شدهمنقبض فک آن با كهآن از قبل
. كردم صاف ـمر*كـ و دزدیدم را نگاهم بزند، حرفی شدمی نوازش داشت افسون لطیف
 صدابی و حرفبی پس. نبود صالح به اصالً لعنتی میز آن پای جا،آن در بیشترم ماندن

 گمانم به. بگیرد آرام دوا و قرص با بخواهد كه نكنم اشعصبی قدرآن تا رفتم اتاقم طرفبه
 .شدمی چندبرابر مسكنش و بخشآرام هایقرص تعداد داشت، دیدار من با كه روزهایی در
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 گریه بلند صدای با و بزنم زار خواستمی دلم. نشستم دوزانو روی جاهمان و بستم را اتاق درِ
 دهانم جلوی محكم پس داد،می اجازه موقعیتم نه و بود درستی جای نه كه حیف ولی كنم؛

 .بشنود كسی و برود بیرون در از صدایم مبادا تا كردم هقهق خود در و گرفتم را
*** 

 طورهمین همیشه البته! رسیدمی نظربه تهبی و دراز چه و شب آن بود وحشتناكی شب چه
 تا آیندمی كِش تاریكی هایساعت یهمه نداری، خواب یا داری درد كه هاییشب است،
 .دهند آزارت بیشتر و بریزند اتـیـنـه*سـ بر را خود بار سنگینی یهمه

 به بود فغان و ناله حال در فقط كه را خوردهزخم روح آن زودتر تا فشردممی همبه را چشمانم
 چشمان و داد باد به بارهیک را زحماتم تمام بیرون از صدایی كه بفرستم، كابوس و رؤیا عالم

 .گشود هم از ممكن حد تا را امزدهخواب
 در بود هرچه انگار. كردندمی پچپچ پنجره پشت در و دویدندمی كه كسانی پای صدای

 باز را پنجره داشت سعی كه كسی آرام صدای. بود دادن رخ حال در ویال پشت یمحوطه
 جا از بودم درازكش جایم در زدهشوک هنوز كه مرا ناگهان شود، وارد و ببُرد را شیشه یا كند

 بریده با! كردم؟می چه باید پس! نبود دسترسم در هم تلفنی و موبایل هیچ بدبختانه. پراند
 به پا درنگبی هم من كرد هدایت جلو به را پرده كه دستی آمدن و شیشه از قسمتی شدن
 با و دویدم باال دوتایكی را هاپله ناخودآگاه كه! رفتممی باید كجا به دانمنمی. گذاشتم فرار

 در بود پناهگاهم و مأمن تنها انگار كه را امیر اتاق راهِ ژولیده یقیافه و برهنه پای همان
 به كسی دستِ از عاقلی انسان شودمی مگر. نبودم بیشتر ایدیوانه احتماالً من. گرفتم پیش
 او یاجازه بدون و بودند خودش هایگماشته و افراد همه هااین بود هرچه ببرد؟ پناه او خود

 در را در فلزی یدستگیره و كردم درنگ در پشت ایلحظه فكر، این با! كردندنمی كاری
 .فشردم دست
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 بر كه ترسی با و تكاندم بیهوده فكرهای از را سرم باراین من و آمد صدایی هم باز پایین از
 .شدم وارد صدابی و زدم در به كوتاهی تق بود، نشسته جانم
 در معطلیبی و آرام. را پایم جلوی حتی دیدم،نمی چیزیهیچ! جااین بود ظلمات قدرچه وای،

 ذهن در اتاق از كه چیدمانی طبق. باشد راهنمایم تا كردم دراز جلو به را دستم و بستم را
 .پنجره زیر دقیقاً یعنی بود، روبرو همین تختش داشتم،
 با. زد همبه كمی را تعادلم و برخورد تخت یلبه به پایم برداشتم كه كوتاهی قدمده حدود
 كه چشمانم مقابل حال همان در و نشوم واژگون جلو به رو كه داشتم نگه را خود قدرت تمام
 فقط كه صدایی با و دیدم ملحفه در پیچیده را جسمی بود كرده عادت تاریكی به كمی االن

 با باراین! نخورد هم تكان جایش از حتی! انگارنهانگار ولی كردم صدایش داشت، پچپچ حالت
 هیچ هم باز ولی. گفتم را نامش بلندتر صدایی با و كردم لمس را بازویش انگشتانم نوک

 ناامید پس. خوردمی كه بود هاییمسكن و قرص خاطربه احتماالً. نداد نشان العملیعكس
 .كردم نزدیک گوشش به ممكن حد تا را سرم و گرفته دست در را بازویش تمام و نشدم

 .كردن حمله اتاقم به ایعده یه. پاشو امیر... امیر -
 فقط تاریكی، آن در كه اششدهدرشت چشمان با و برگشت طرفمبه ناگهانی قدرآن

 كرده وحشت واقعاً! ایستادم صاف ترس از ناخودآگاه كه زد زل صورتم به بود پیدا اشسفیدی
 زدهجن ترسناک، هایفیلم مثل طورهمان ایلحظه. زدممی نفسنفس اضطراب با و بودم

 داد فشارشان دوانگشت با و بست اخم با را چشمانش. آمد خود به بارهیک انگار و كرد نگاهم
 .بكشد بیرون درونشان از را خواب احتماالً تا
 كنی؟می كارچی جااین تو -

 بیدار كه شكر رو خدا. نشست صورتم بر لبخندی اختیاربی شنیدم، باالخره كه را صدایش
 .شد
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 جایی؟این چرا شب موقعاین شده؟ چی چیه؟ -
 از صداشون هم االن حتی. اتاقم تو اومدنمی داشتن ویال پشت یمحوطه از ایعده یه -

 .میاد پایین
 :رفت باال ناگاه به صدایش ولی دادمنمی تشخیص درست را اشقیافه

 بودن؟ كی كجا؟! چی؟ -
 .فرار به گذاشتم پا و شنیدم غریبعجیب صداهای فقط دونمنمی -
 كهاین با. گرفت نظر زیر بادقت را بیرون پنجره یگوشه از و شد بلند جایش از نور سرعت به

 چون دید مشكوكی چیزهای انگار ولی شد؛می باز ویال جلوی یمحوطه سمتبه او یپنجره
 .رفت در طرفبه و پرید پایین تخت از باعجله

 .گردمبرمی من بمون، جاهمین تو -
 مخ با و كنم كنترل را خود نتوانستم توقفش با در جلوی كه دویدم طرفشبه باشتاب چنانآن

 ایفاجعه این با تازه حاال. چسبید در به وضع همان با هم او و رفتم فرو فقراتش ستون درون
 .شدم هم طلبكار بودم انداخته راه كه
 .تركید مغزم وامیستی؟ یهو خبرته چه. سرم آخ -

 :شود باز حرف به دهانش تا كشید طول ایلحظه چون برگشت؛ طرفمبه بُهت با احتماالً
 ! وایسا جاهمین گمنمی مگه میای؟ داری كجا تو -
 راه تنهایی تو وقتاون شده، حمله بهمون گممی! بری جایی وضعاین با ذارمنمی من -

 دربیاری؟ بازیسوپرمن افتادی
 :شد عصبی و نیاورد تاب را اشجسمانی وضعیت به اشاره انگار

 تو یخانواده جلوی نشینیعقب برای. ترسو نه و علیلم نه من. نزن اضافی حرف كنار، برو -
 .درنیار رو فیلما ادای من برای خودبی پس. ندارم رو الزم ضعفای اون از كدومهیچ
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. برود تا برگشت در طرفبه خودش و راند عقب مرا و فشرد امـیـنـه*سـ به دستی
 خودش خواستمی فقط االن. آورندمی سرش به بالیی بودم مطمئن. برود تنها خواستمنمی

 آن به متصل هایعصب كه نبود خوب قدرهاآن اشروحی اوضاع وگرنه دهد نشان قوی را
 .بیاورند تاب آخر تا ایعاریه پاهای

 .گرفتم را دستش انگشتان و كردم دراز را دستم لحظه آخرین در
 .باش مراقب خدا رو تو... امیر -

 یعنی كه كرد، باز و بست ایلحظه بود دوخته نگرانم و مضطرب نگاه به كه را چشمانش
 .«مراقبم باشه»
 را قدرت منبع یک از اتصالم انگار! شد هزاربرابر وحشتم در، شدن بسته و اتاق از خروجش با
 جاهمان. بودند بسته یخ امبرهنه پاهای و كرده عرق دستانم كف! كردند قطع بارهیک به

 ترس از و بودم گلوله شلیک صدای منتظر هرلحظه. شدم جمع خود در و نشستم در پشت
 زیاد انگار هرچند فشردم،می قدرت تمام با و كرده مخفی بازوهایم بین را سرم صدا همین

 كه هست آزاردهنده و خراشگوش قدرآن تیراندازی پیاپی صدای كه چرا نبود، مثمرثمر هم
 سكته مرز به مرا مثل دختری پرتالطم قلب و بگیرد را شدنش شنیده جلوی نتواند مانعیهیچ

 .نكشاند
 .خوردمی را درونم بیشتری وحشتناک هایحس او اتاق در آن از بدتر و بود خبر چه دانمنمی
 .شد برقرار آرامش باالخره وصداسر همهآن از پس تا كشید طول ایدقیقهده شاید

 به را سرم شدنمی كم كه اضطرابی با و كشیدم بود داده رخ كه ایفاجعه عمق به نفسی
 كه مانندتیک حركتیک مثل. كوبیدم در به را آن ریزی و كوتاه ضربات با و دادم تكیه عقب

 ! كنی غلبه آن بر توانینمی و گیردمی خود به ریتمیک حالت بدنت اعضای از یكی ناخودآگاه
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 كه من و شد باز داخل طرف به اتاق در آرام شكلی به كه بودم وضعآن در قدرچه دانمنمی
 ! نه یا امزنده بداند خواستمی كسی احتماالً. شدم خم جلو به آن با بودم در پشت
 هم ایستادن قدرت حتی وضع آن با. شود باز كامل شكل به در تا رفتم جلو دوزانو روی كمی

 تاریكی در و كشید سرک كسی انگار. آمد داخل به ایسایه. بود رفته بدنم از توان و نداشتم
 ! بودم من احتماالً كه گشت چیزی دنبال به

 :رسید گوشم به ایزنانه و ظریف صدای ولی دیدنمی را او اتاق ظلمات در چشمانم
 .بیرون بیا جایی؟این! مهتا -
 او كه بود افتاده اتفاقی حتماً. شدم بلند جایم از و گرفته در یدستگیره به را دستم سختی به
 با بیرون روشنایی در را او كه شدم مطمئن فكر این از زمانی و! بودند فرستاده من دنبال به را

 كه بود كرده گیر دهانم كجای زبانم دانمنمی! دیدم خودم از بدتر ایقیافه و پریده رنگی
 به خودش او كه خوب چه و! بپرسم را ذهنم وحشتناک سؤال و بدهم تكانش توانستمنمی

 :آمد حرف
 توأن منتظر همه... پایین بیا -

 یک شد فقط زدن حرف برای امدوباره تالش چون بودم شده الل زیاد، شوک از واقعاً انگار
 ! شد خارج امحنجره از سؤالی شكل به كه «هوم»

 خورمنمی تكان جایم از دید وقتی چون هستم؛ وضعیتی چه در كه فهمید هم او احتماالً
 .كشید هاپله سمت به خود با و گرفت بود بسته یخ در یدستگیره روی كه را دستم

 هاپله. دویدممی دنبالش به كه داشتم هراس و بودم هول قدرآن هم من و رفتمی تند كه او
 سقوط پایین به سر با طورچه سرعتآن با كه بود عجیب و رفتیممی پایین یكی دوتا را

. دیدمنمی كه كاش ای و ببینم را سالن توانستم گذشتیم كه وسط پیچ از هاپله وسط! نكردیم
! شد قفل زمین بر پاهایم و شدم متوقف بارهیک به كه بود آورشوک قدرآن مقابلم یصحنه
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 بدی صدای با و ناگاه كه شد پرتاب عقب به طوری من موقعبی ایستادنِ با هم بیچاره دختر
 .افتاد پله همان روی
 پشت از ایاسلحه و بود اششقیقه روی ایاسلحه امیر،! برگشت ما سمت به هانگاه یهمه
 رادین، بود، گرفته هدف را او مغز سالحش نوک با كه كسی آن دقیقاً و! ـمرش*كـ روی
 ! بود من نازنین یعمه پسر
 بر و دربیاید مردمكش است ممكن آن هر كردممی حس كه بود شده درشت چشمانم قدرآن

 ! بیفتد زمین
 دست از توانشان پاهایم و شد متوسل هانرده به سقوطم از جلوگیری برای ناخودآگاه دستم
 .زدم دیوار به تكیه ورییک و رفت

 :پیچید سرم در ناقوس مثل رادین صدای لحظه همان
 .بریم باید... مهتا جلو بیا -
 پایم هایعصب امیر، جای به من انگار. بدهم تكان را بدنم بتوانم كه قدرت ذره یک كو اما
 .بود شده لمس و افتاده كار از

 رفته نشانه را امیر مغز و گرفته دستش در كه زشتی سالح آن سر به و بود رادین به نگاهم
 قدراین یعنی كند؟ شلیک توانستمی افتاد،می اتفاقی نظرش برخالف اگر واقعاً یعنی! بود
 بود؟ شده رحمبی
 لحظه هر. شدند شلیک یآماده هااسلحه یهمه و. كرد پاآن پااین كمی امیر من، تعلل با

 عذاب دارد ساده ایستادنِ همین برای قدرچه االن دانستممی خوب من و بود افتادنش امكان
. آمدم پایین را ماندهباقی هایپله و برداشتم جلو به قدمی و برخاسته سختی به پس. كشدمی

 ! امیر هم آن رسید،می كسی به آسیبی من خاطربه نباید
 :ایستادم مقابلش و رفتم رادین سمتبه مستقیم
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 .زمین بذار رو این میام، باشه -
 :گفت و شد كارم مانع دیگرش دست با كه رفت اشاسلحه سمتبه دستم

 .میام االن منم ماشین، تو برو هابچه با. باش نداشته این به كاری تو -
 ! بود سردش آبی چشمان و مصمم همچنان یچهره به نگاهم

 آدم خواستمی خونسردی كمال با االن كه بود رسیده قساوت از مرحله این به كِی بچهاین
 بكشد؟

 :گفتم بیشتری جدیت با و گرفتم را دستش مچ
 .رمنمی جاهیچ من زمین، نذاری رو این تو تا -

 كه شد منعكس گوشم در نامنظمش هاینفس صدای قدرآن و بود سرم پشت دقیقاً امیر
 مطمئنم كه بود زیاد قدری به بودم گرفته كه دستی مچ بر انگشتانم فشار. كرد امعصبی
 از كدام هر هم افرادش و ایستاده تفاوتبی طورهمان او ولی. شد خواهد كبود و سیاه جایش
 .بودند كرده گیرینشانه سواین به طرفی

 از كه شدم او وارزمزمه صدای محو من بودند، من حركت منتظر همه سكوت در كه لحظاتی
 :نشست گوشم به ممكن حالت تریننزدیک

 ...برو... مهتا -
 هم آن باراولین برای او. چرخید سویشبه ـردنم*گـ ارادهبی ولی گشتم؛برمی طرفشبه نباید

 ! برو گفتمی كسی یمالحظه بدون و بود خوانده را نامم وحشتناک شرایطاین در
 با! دید ترواضح آن در را هاحرف شدمی و نداشت را همیشه مطلق سیاهی آن انگار نگاهش

 .بشنوم را او فقط بتوانم تا كنند سكوت مغزم اضافی صداهایاین خواستمی دلم وجود تمام
 ...برو... مهتا دیگه یاال -

 .بروم زودتر كه خواست من از و كرد تكرار را حرف همان كه بود رادین صدای باراین
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 :گفتم امیر، عجیب نگاه در غرق طورهمان و سویش به برنگشتم
 .تو خاطربه نه ولی رممی -

 خوب فهمید،می را منظورم باید كه كسیآن ولی گفتم؛ امیر به كرد گمان رادین مطمئنم
 :داد را جوابم ایكارهنصفه لبخند با و شد متوجه

 .فهمهمی خودش باشه كه كسی هر خاطربه! برو فقط تو -
. افتادم راه خروج در طرفبه برهنه پای همان با و برگرداندم را رویم لبخندی، با هم من

 شخص تنها كه متین هدایت با پس. نبود هایمكفش یافتن برای مناسبی زمان االن مسلماً
 .افتادم راه ماشین طرفبه بود جمع میان آشنا

 هم من و بمانیم كسی منتظر نبود قرار احتماالً. افتاد راه ماشین نشستم، كهاین محضبه
 هم ساعتنیم داشت ماشین كه سرعتی با و دادم تكیه صندلی پشتی به را سرم. نزدم حرفی
 .رسیدیم كه نكشید طول
 چون بودند، ما منتظر احتماالً و ایستاده نفرچند همراهبه عمارت بیرونی فضای در خانساالر

 آن با. كرد باز برایم را در سریع هاآن از یكی و افتادند راه طرفمانبه همگی ماشین توقف با
 :گفتم ایطلبكارگونه حالت با هاآن از یكی به رو پس شوم، پیاده توانستمنمی كه برهنه پای

 ! نیست پام هیچی بینینمی مگه. بیار كفش یه برام برو -
 را دستش و آمد جلو پدرم! برود طورچه نفهمید بیچاره گفتم، من كه خشنی حالت چنان با

 .ببیند مرا تا كرد خم كمی را ـردنش*گـ و گذاشت ماشین سقف روی
 ساالرخان دختر به تونهنمی كسی نباش، نگران كه گفتم دخترم؟ خوبه حالت -

 .كنه ازی*درـت*دسـ
 .امیر جلوی مخصوصاً داره، همراهبه مصونیت بودن، دخترشما... آره -

 .نگفت چیزی و زد راه آن به را خودش یا نشد امكنایه متوجه دانمنمی
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 عمارت ساختمان طرف به عجله با و پوشیدم را شد جفت پایم جلوی كه ایبدقواره دمپایی
 چیزهیچ به خواستمنمی اصالً شرایطاین در و بود شده تنگ اتاقم برای دلم واقعاً. افتادم راه

 .كنم فكر دیگری
 كسهیچ و بگذارند نگهبان را جاهمه دادمی دستور كه شنیدم پشت از را ساالرخان صدای

 :گفت هم هاآن از یكی. كند ترک را پستش ندارد حق
 .میان دارن و افتادن راه مشكلی هیچبی كه گرفتند تماس خانرادین االن همین قربان -

 رادین از فقط. نیفتاد بدتری اتفاق كه كردم شكر را خدا و كشیدم خیال راحتی از نفسی
 مشت یک با گانگسترها مثل نداشت حق او! پرسید خواهم را اخیرش هایحركتاین حساب
 .دهد نجات مرا مثالً تیراندازی، و كشیاسلحه با و بیفتد راه وحشی

 را تریباارزش چیز انگار هایم،كفش بر عالوه كه كردم فكر این به و شدم ولو تخت روی
 یا است ترراحت دادن جان! بگیرم پس را دلم بودم توانسته حداقل كاش. گذاشتم جا دوباره

 به دل در را جوابش البته و پرسید خواهم او از حتماً روزیک كه ستسوالی این دادن؟ دل
 :دادم خودم

 «!كندمی دل كوه، جایبه فرهاد بود، آسان كندن دل اگر»
*** 

 ماند،می جابه آن از كه خوبی حس و شد،می كشیده نرمی به صورتم بر كه انگشتی رد
 از خوب حالاین با كسی صبح، كه ستخوبی حس قدرچه. نشاند لبم بر ناخواسته لبخندی

 یخنده صدای ولی نكردم؛ باز را چشمانم پس دهد ادامه خواستمی دلم. كند بیدارت خواب
 .پراندم جا از بارهیک و شد پاشیده صورتم بر سردی آب مثل آرامش
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 قدرچه. برسد نرمال حد به تصویرش وضوحِ تا كردم وبستهباز چندبار را امكردهپف چشمان
 وسعت به اخمی لبخند، آن تصویر دیدن از! شد خراب زدن همبه چشمیک در خوشم حال
 .نشست امچهره بر پیشانی كل

 كنی؟می كارچی جااین تو -
 مهربانی با حال همان در و كند بازشان تا كشید امپیشانی هایخط روی به را انگشتش

 :گفت
 .منه مخصوص فقط انگار كه اخماییاین برای حتی. بود شده تنگ برات دلم -

 :گفتم و زدم پس قهر با را دستش
 .دربیاری دلم از رو دیشبت حركت حرفا، این با تونیمی نكن فكر -
 :گفت خونسردی و لبخند همان با
 مصالحه میز پای باهاش كامل روشنفكری با روز همون صبح كه دیدی حركت؟ كدوم -

 كنم؟ كارچی من داره دوست جنگ خودش اون وقتی عزیزم،. بودم نشسته
 شدنمی كه حیف ولی گفتمی راست كنم، نگاه غیراحساسی دید با قضیه به خواستممی اگر

 .فهمیدمنمی منطق جنس از حرفی فعالً و
 .كردممی حلش رو موضوع خودم ذاشتی،می اگه -
 رو روش همین فقط آخه كنی؟ التماس و خواهش بری خواستیمی مثالً؟ جوریچه -

 .نكردیم امتحان
 :شدم عصبی درستش، و منطقی هایحرف حتی و مهربان، لبخند و آرام نگاه این از
 فرستادین اونم نكنه كردین؟ كارشچی كجاست؟ اصالً! دادینمی بهش رو سمیرا خب -

 ! گردیجهان رفته
 :امعصبانی نگاه به زد زل روشن، و آبی چشمان همان با و گرفت نشنیده را امطعنه
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 دیدی خودت. بگیره رو خواهرش بده بهمون رو تو گفتیم بهش كه ما... خوبه حالش سمیرا -
. ساالرخان با كردن لجبازی عاقبت از اینم... بیا. دربیاره قلدربازی خواست و نكرد قبول كه

 .رو سمیرا نه و داره رو تو نه حاال
 كنین؟ آزاد رو سمیرا خوایننمی چی؟ یعنی -

 ! زد لبخند رویم به هم باز و داد تكان «نه» عالمت به را سرش
 ولی بود؛ شده قلنبه من به نسبت محبتش هاقبل مثل دوباره كه بود خبر چه امروز دانمنمی
 ! كردمی دیوانه مرا رفتارش با داشت كمكم

 .رفتم جلوتر و زدم پس را ملحفه
 از بیشتر خودش اون كنین؟ اذیتش خواینمی چرا. نریز همبه رو اعصابم خدا رو تو رادین -

 .كنین تمومش رو بازی این كنممی خواهش. كشیده عذاب آدمی هر توانِ حد
 اگه ما ولی سوخته؛ براش دلت تو. نداریم شوخی و بازی كسی با كه ما عزیزم! بازی؟ -

! ستمعركه پس كالهمون كه بدیم باج دزدهمی رو ساالرخان دختر كه هركسی به بخوایم
 من به ساالرخان وگرنه شده ارفاق بهشون كلی یعنی اومدم و كردم ولشون زنده كه همین
 .بود داده تیر حكم

 رو حركتاین اول بابا ولی كنم؛ دفاع كسی از هم خوامنمی نسوخته، كسی برای دلم من -
 ! نداشت كاری ما با اصالً كه بیچارهاون كرد، شروع

 گمانم به! شد خیر ناآرامم و تاببی نگاه به و كرد ریز بدبینی و شک حالت به را چشمانش
 :شد مشكوک كه كردم جانبداری واضح قدرآن
 ...یا خان؟ایرج بیچاره؟ كدوم -

 را نگاهم كهآن بدون. باشم خونسرد كردم سعی من ولی زبانم از بكشد حرف خواستمی
 :دادم را جوابش بپیچانم را حرف و بدزدم
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 چه وسط این مادرش و سمیرا ولی كنین؛می كارشچی نداره ربطی من به كه خانایرج -
 برای فقط بابا. اینجاها نبود اصالً كه هم امیر! نداشتن كاری ما با كه اونا! دارن؟ تقصیری

 ! وسط انداخت رو ـناه گـبی آدم دوتا جااین بكِشونه رو اون كهاین
 :كرد ترآرام كمی را لحنش ولی نشد عوض نگاهش رنگ

 به هم اون. دربیاره بازیوگربهموش جوریاین نه دادمی نشون رو خودش اول از باید امیر -
 فكر كه هم قدرااون سمیرا درضمن. كرده استفاده شخواسته به رسیدن برای تو از نوعی

. داشته نقش و بوده باباجونش كنار ماجراها تمام توی. نیست مظلوم و معصوم كنیمی
 السكوت،حق عنوان به خان،ایرج امیر، شدن مفقود از بعد ماه چند ولی اول، روز از گمنمی

 .كرد اشكارههمه و شركت از بخشی رئیس گذاشت رو دخترش
 جورهایییک روزها همان از همه یعنی! نداشتند رفتن باالتر برای جایی دیگر واقعاً ابروهایم

 كاریمخفی هركدام. او یخانواده اعضای حتی! بود نداده بروز كسهیچ و اندداشته خبر
 ! نرود لو امیر بودن زنده و نفهمد دیگری مثالً تا اندكرده
 اعتماد مادرشان به حتی و سمیرا، به من. خوردمی همبه ظاهرسازی و دروغ همهاین از حالم
 و سادگی به خودشان خلوت در هركدام هاآن عوض در. سوزاندم دل برایشان قدرچه و كردم

 ! بودند خندیده من یاندازهبی حماقت
 و بگیرد بازی به مرا طوراین نداشت حق كسهیچ! بكند من با را كارهااین نداشت حق امیر
 .بگذارد آن روی بر اندیشیمصلحت و خیرخواهی اسم بعد

 از هم بعد. «درک به» یعنی كه انداختم باال ایشانه و دادم تكان تأسف ینشانه به را سرم
 :رفتم كمدم سراغ و آمده پایین تخت

 .كنم عوض لباس خواممی. بیرون برو پاشو شهمی اگه -
 .كندمی ترک را اتاق دارد كه داشت این از نشان پایش صدای ولی دیدمشنمی
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 .كنم صحبت باهاش خواممی بگو هم بابا به لطفاً -
 .كرد توقف در یآستانه در جاهمان چون بود، غیرمنتظره برایش حرفم انگار

 سرش روزااین دایی كه دونیمی. بگو خودم به داری هرحرفی باهاش؟ داری كارچی چرا؟ -
 .شلوغه

 .برگشتم جانبش به و كشیدم بیرون كمد داخل از را سرم
 بابام با دودقیقه شهنمی یعنی ساالرخان؟ سخنگوی یا! خبررسون شدی دیگه حاال چیه؟ -

 بزنم؟ حرف خصوصی
 .گذاشت داخل به قدمی و نشاند لب بر را ژكوند لبخند همان دوباره

 ! معذور و مأمورم منم بزنه، حرف خوادنمی فعالً ساالرخان -
 خواستم امیر از خودم كرده فكر نكنه چرا؟ بزنه؟ حرف خوادنمی دخترشم كه منم با یعنی -

 ! بگیره باج ازش و بدزده منو بیاد كه
 :نه زد آن از بعد كه حرفی ولی بود بینیپیش قابل بلندش یخنده

 ! دونهمی چه كسی! شاید -
 یهمه و شوندمی عاشق كه بالغ تازه و نوجوان دختران مثل مرا یا بودند دیوانه هااین واقعاً

 به بود بهتر! بودند كرده تصور فروشند،می رؤیاهایشان یشاهزاده به رسیدن راه در را خانواده
 و هستم نوجوان نه دیگر كه زیادست، دختركان آن با تفاوتم قدرچه كنم یادآوری شانهمه

 ! كردندمی امدرباره عجیب فكرهای قدراین چرا دانمنمی! عاشق تازه نه
 كه داده یاد دخترش به اگه هم ساالرخان. دمنمی اهمیت شما مثل آدمایی نظرات به من -
 ایمشاوره یه تربیتیش مسائل درمورد بهتره كرد، فرار و زد رو خانواده قید شهمی راحتی به

 .بگیره
 .بست را در و رفت بیرون اتاق از حرفبی باراین و خندید دوباره
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 عمه اتاق در نفردو پچپچ صدای با كه افتادم راه اصلی سالن طرف به و پوشیدم را لباسم
 صحبت حرف آرام كهآن با صدایشان و نبود بسته كامالً اتاق درب. شدم متوقف ایلحظه

 را مادرش داشت قصد انگار رادین و زندمی حرف من درمورد داشتند! شدمی شنیده كردندمی
 او و! بروند جااین از بودم «من» احتماالً كه شخصی با زودتر هرچه باید كه كند توجیه

 و ببرد كجا مرا بود قرار رادین دانمنمی. كردمی مقاومت اشخواسته مقابل در سرسختانه
 كاراین مخالف بانوسلطان بود كه هرچه ولی بروم، همراهش خواستمی عنوانی چه با اصالً

 .رسیدمی نظربه
 ! است رسیده مادرجان یعنی دوم خان به االن كه گذشته ساالرخان سدّ از قبالً احتماالً

 به زیاد كه جاآن از ولی شنیدممی هم را هایشانحرف یبقیه و ایستادممی بود بهتر شاید
 و دیدممی را پدر باید. گرفتم پیش در را سالن راه خیالبی دادم،نمی بها دیگران هایحرف

 .زدیممی حرف بود هرطور
 از دانمنمی! اهللبسم شد او و جن شدم من گرفتم، را تصمیماین كه ساعتی همان از دقیقاً و

 ! هردو شاید یا و! زدن حرف یا من از! كردمی فرار چه
 كه فهمیدمی مطمئناً او و بزنم حرف خواهممی كه بود رسانده گوشش به رادین احتماالً
 .گریختمی ایدودقیقه صحبتی از طوراین كه است امیر به مربوط امخواسته

 سمیرا دانستمنمی حتی. داشتم خبری امیر از نه و دیدم را پدر نه من و بود گذشته روزسه
 امپراطور محافظین یقیافه و شكل كه یكی از دیروز فقط! آمده سرش بالیی چه و كجاست

 داشت، نظر زیر سبزرنگش و درشت چشمانآن با را عمارت جایهمه و بود گرفته خود به را
 :پرسیدم

 جاست؟همین دخترهاون -
 .نه یعنی كه جنباند ایكلّه چشمانم، به كردن نگاه مشكوكانه چنددقیقه از بعد او و
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 من به را آن روزی دانمنمی! بزنم زنگ جایی یا كسی به حداقل نداشتم كه هم موبایل
 خواستنمی دلم كه بود وبدمخوب یشدهثبت خاطرات و هاعكس از پر! نه یا گرداندبرمی

 بودم كرده انتخاب سخت را رمزش چون نبود، آسانی كار هم كردنش باز البته. ببینند آسیبی
 ! نرسد هم جن عقل به تا

 باالخره وجوداین با ولی نداشتم بحث و كلكل یحوصله اصالً و نبود خوب حالم كالً روزآن
 به خواستمی و توانستمی كه بود كسی تنها او فعالً. بروم رادین سراغ به گرفتم تصمیم

 .كند كمک من
 نداشت كه هرچه قضایااین. كجاست دقیقاً فهمیدم و كردم رصد را جاهمه خوب باال همان از

 ساالرخان معاونت مهم پست به و بود گرفته را خانایرج جای چون نشد، بد او برای الاقل
 .بود آمده نائل

 طرفشبه سر، پشت در شده رها موهایی و آرایش كمی با و پوشیدم زیبایی و دخترانه لباس
 سواری كمی به نیاز هم من و داشت شدن خر كمی به نیاز او مورد این در احتماالً. افتادم راه

 .گرفتن
 و كرد قطع را تلفنش عجله با صدایم شنیدن محض به او و كردم صدایش در، دم همان از
 یكی به واقعاً انگار. انداختمی پدر روزهایآن كارگزاران یاد به مرا حركاتشاین. آمد طرفمبه
 زیر و خواستمی زندگی از دیگری چیزهای ترهاقبل هست یادم! بود شده تبدیل هاهمین از

 فشار روحش به خیلی زندگی احتماالً االن ولی! رفتنمی ساالرخان و مادرش هایحرف بار
 .تفكراتش و وجدان به زدمی حراج چوب داشت طوراین كه بود آورده

 داشتی؟ كاری مهتا، بله -
 :گفتم و نشاندم لب بر عمیقی لبخند

 ببری؟ جایی تا رو من شهمی -
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 كجا؟ -
 ببینم برم خواممی كنه، پیدا چیزی یه برام بوده قرار. دوستام از یكی پیش برم خواممی -

 زنگ تونمنمی كیهیچ به بوده، جااون همه هامشماره ندارم كه هم موبایل! نه یا تونسته
 .كشهمی طول دقیقهچند فقط نیست، دور زیاد شخونه. بزنم

 :داد تكان سری و انداخت سرتاپایم به ناباور و عجیب نگاهی
 دختره؟ دوستت این -

 :گفتم لودگی با و زدم نفهمی به را خود ولی فهمیدم را منظورش
 .خوشگلیه و خوب دختر! كنم آشناتون هم با خوایمی آره، -

 و نداد هایموپرتچرت به جوابی ولی خوانده را دستم كه داشت این از نشان پوزخندش
 :افتاد راه به خودش ماشین طرفبه
 فهمیدی؟. برگردونمت و بشه تموم كارت تا وایمیستم جاهمون خودم ولی برمت؛می باشه -
 جلوی صندلی روی را خود محكم ی«بله» یک با و افتادم راه سرش پشت خوشحالی با

 .انداختم ماشین
 ! باشد خانه در كه كردم خداخدا دل در و دادم را دانشگاهم دوران دوست تریننزدیک آدرس
 كشید پایین را شیشه هم او شدنم پیاده محض به و رسیدیم تا كشید طول ساعتنیم تقریباً

 ! بفهمد را ودروغمراست و كند رو مرا دست بتواند احتماالً تا
 یشیوه به جاهمان از خواستمی و دیدمی مرا كه تصویری آیفون از صدایش شنیدن با

 .پریدم حرفش میان و بـرده جلو را سرم كند، احوالپرسی بامرام رفقای
 .بزنم حرف درست تونمنمی جااین از شیدا؟ كنی باز رو در شهمی -
 .كرد باز كوتاهی تیک با را در و كرد ایخنده خوشحالی با او و

 :گفتم و زدم رادین یحواله چشمكی



 

 

364 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 .میام زود -
 و نشینیآپارتمان زندگی. شدم وارد مقابلم یچندطبقه دانمنمی و زیبا ساختمان در از و

 .بود معركه بودنش آالیشبی و خلوت همین دانشجویی
 كرده دنبالش كه دزدی مثل من و شد باز برایم روروبه واحد در شدم، پیاده كه آسانسور از

 :پرسیدمی هی ترس از شیدا بیچاره. بستم را در و داخل جهیدم باشند،
 دنبالته؟ كسی كردی؟ فرار شده؟ چیزی -
 .«نه» یعنی كه دادممی تكان كله تندتند هم من و

 كمی بتوانم و شود ساكت بلكه تا گذاشتم دهانش روی را دستم و شدم كفری هم سر آخر
 باحرص را دستم سپس و كرد نگاه مضطربم یقیافه به برّوبرّ ایلحظه هم او! كنم تمركز

 :گفت دوباره و زد پس
 افتاده؟ اتفاقی -

 :دادم را جوابش باراین
 كمكم حرف بدون تونیمی اگه. بدم توضیح تونمنمی االن فقط افتاده، خیلی كه اتفاق آره -

 .كن
 كنم؟ كارچی باشه، -
 با. نوشتم پاكتش روی كه آدرسی این به بفرستی رو پیغام این رفتم، من كه وقتی خواممی -
 شخص دست به برسه نامه خواممی فقط. دار برش پاكته توی هم پول. تاكسی یا پیکیه

 باشه؟. دیگه كسهیچ نه امیر
 :پرسید ولی بود؛ نشسته نگاهش در هم با ترس و تعجب

 ببرم؟ خودم خوایمی -
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 پیک یه به بده دیگه دوساعت-یكی كن لطف فقط. كنه تعقیبت كسی ممكنه نه، -
 .امیر خود دست برسونه كه مورداعتماد

 محتویاتش كه ایپوشه و كرد قبول را امخواسته بود، پیدا اشچهره از كه اضطرابی تمام با
 .نروم خالی دست تا داد دستم به را بود دانشگاه به مربوط فرم مشت یک

 .پاییدمی را اطراف ریزبینی با خودش و بود خیابان كنار طورهمان هنوز رادین ماشین
 را دلم خواستمی شاید. افتاد راه و نزد حرفی ولی بود؛ نكرده باور را هایمحرف مطمئنم

 خیانت شانهمه به داشتم هم من هرحالبه ولی كند؛ جلب را اعتمادم حتی یا بیاورد دستبه
 اجازه وقتهیچ و خواستندمی مرا صالح بودند هم بدترین اگر امخانواده مطمئناً. كردممی

 فكر به فقط! كردممی كارچه داشتم من ببین اما شود؛ من متوجه ضرری یا آسیب دادندنمی
 ! شدمی محسوب امخانواده دشمن بزرگترین حاضر حال در كه بودم كسی نجات
 برایش كه اینامه به. كردم فكر امیر به و دادم تكیه ماشین یشیشه خنكای به را سرم

 ایمیل حتی. كردم بازگو را بود اشزندگی پی در رادین و پدر جانب از كه تهدیدی و فرستادم
 .بگیرد تماس خواست، كمكی اگر تا نوشتم را اتاقم تلفن شماره و

 روز من و نشد زده او جانب از زنگی هیچ و نیفتاد اتفاقیهیچ هم آن از بعد روزهای و روزآن
 نخواسته خودش یا نرسیده دستش به نامه یا كه رسیدم باور این به و شده ناامید دیگر چهارم

 .شود ختم من به اشزندگی از راهی دوباره كه
 و تعجب با! رسید برایم ناشناس ایمیلی كه بودم اینترنت در وگذارگشت مشغول اتاقم در

 را چشمم مانیتور نور كهاین با. كردم باز را ایمیل یصفحه و بردم جلوتر را سرم كنجكاوی
! كردممی نگاه را مقابلم وغریبعجیب هاینوشته طورهمان و نرفتم عقب ولی كردمی اذیت
 از كدامهیچ واقعاً چون بود؛ بلغارستانی یا چینی زبان به شاید! داشت معنایی چه دیگر هااین

 پیام یک شاید! باشد داشته توانستمی معنایی چه و بود چه پس! شناختمنمی را حروفش
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! مجازی فضای هایویروس حتی یا و بود اینترنتی هایشركت طرف از خبری یا تبلیغاتی
 و كردم كج شدمی كه جایی تا را سرم! فرستندنمی شده اسكن فایل كه هاآن نه، ولی

 ! شدمی واضح برایم داشت چیزهایی انگار... آهان. دیدم دوباره را هانوشته
 كل پهنای به لبخندی. انداختم شده چیده هم كنار حروف به نگاهی دوباره كنجكاوی با

 زبان به باال به پایین از و معكوس صورت به. فهمیدم درست. نشست امچهره بر صورت
 به شدنمی دوم و اول نگاه در كه رسیدمی نظربه وغریبعجیب قدرآن البته. بود نوشته تركی
 پیامش رمزدار مثالً خواسته و است نظرتحت ایمیلم كرده گمان احتماالً! یافت دست چیزی

 ! آورددرمی بازیپلیس هم هنوز! دیوانه! بفرستد را
 .خواندم را نامه داخلش از و گذاشتم ایآینه بعد و چرخاندم اول را تصویر

 ما زندگی اتفاقات قدراین. بنویسم شكلی این رو امخداحافظی ینامه گرفتم تصمیم... سالم»
 تو بگو رادین به! معكوس و وتهسربی. بشه تموم شكلاین به باید هم آخرش كه بوده عجیب

 بندگی مدال گرفتی، كه باارزشی یجایزه كنار در ولی شدی پیروز تو نابرابر جنگاین
 .كنی صافش تونینمی دیگه كه كنهمی خم قدراون رو ـردنت*گـ عمر آخر تا ساالرخان

 هم تو. اروپا رهمی سمیرا با داره هم خانایرج. مادرم پیش ایران رممی دارم فسون با من
 «.قیامت به دیدار... سپارمتمی خدا به... عزیزانت كنار در شو خوشبخت

 بریده خودش اراجیف؟این از غیر به نداشته گفتن برای دیگری حرف هیچ واقعاً یعنی همین؟
 خوشبخت بروم باید االن یعنی داده؟ تشخیص وقامتمقد مناسب را رادین یاندازه و دوخته و

 بچشد؟ را سعادت شیرین طعم فسون با رفته خودش كه طورهمان شوم؟
 وپوچهیچ برای كشید؟ دست انتقامش از طورچه خودش درک، به من حال راحتی؟ همین به

 و ساالرخان پس كرد؟می نشینیعقب سادگی به داشت االن و بود كرده قربانی را پاهایش
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 دلبی و روحبی هایآدماین میان در تنهایی من شد؟می چه ممنوعه یكارخانه و شركت
 كنم؟ كارچه
! داشتم الزمش فعالً كه حیف ولی كنم خرد و بكوبم زمین به را تاپلپ خواستمی دلم

 او. كردم لعنت را شیطان و شدم پشیمان باز ولی پیام ارسال و نوشتن سمت رفت بارها دستم
 ! قوارهبی و نافرم شكلاین به هم آن بود، زده را حرفش

 به عمیق سكوتی در و كردم رها تخت روی را خودم. لرزیدمی دستم و رفتمی گیج سرم
. بود امزندگی روزهای ترینپایانبی از یكی روز آن تردیدبی. زدم زل اتاقم یپنجره
 مگر شد؟می مگر! نكنم فكر امیر نام به شخصی به دیگر بود قرار احتماالً كه روزیهمان
 حقی چه به اصالً ماند؟می باقی تنم در نامشبی روحم یا یافت؟می ادامه او بدون من دنیای

 بدا و او حال به خوشا پس! بود؟ آسان قدرآن برایش گذشتن یعنی بگذرد؟ من از خواستمی
 تباهی رفتنش با دیگر باریک و سپردم دستش به دوباره را دلم كه من نزار و ناتوان حال به
 .كردم تحمیل خودم بر را

*** 
 نیمه تا را رمقمبی هایپلک در، شدن باز صدای با ولی بود؛ روزشبانه از وقتی چه دانمنمی

 با بحث حس اصالً. دیدم را رادین جیب در دست قامت بازم،نیمه هایچشم الی از و گشوده
 .چراندم دیگر سمت به را سرم و بستمشان دوباره پس نداشتم را او
 ناهار حتی! نیومدی در اتاقت از االن تا صبح از تو؟ شدی جوریاین چرا مهتا؟ شده چی -

 ! نمیگی؟ هیچی و شدی خیره گوشه یه به هاافسرده مثل چرا! نخوردی هم
 جانمنیمه زبان بر خودخودبه هاحرف و برگشتم سویش به ولی نداشتم زدنحرف نای كهآن با

 .شدند جاری
 ! گذاشتین هم با شرطی چه گفتی؟ امیر به چی -
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 .نشست تخت روی كنارم و آمد بعد و كرد نگاهم كمی دودلی و تردید با
 ! دیدیش؟ كجا -
 .بده رو سوالم جواب -

 .بییند را چشمانم بتواند تا كرد خم را ـردنش*گـ كمی
 گیریباج و بندیشرط به احتیاج زندگیمون از اون انداختن بیرون برای من كنیمی فكر تو -

 ! دارم؟
 گذاشتی؟ براش شرطی چه بدونم خواممی فقط... بده جواب درست -

 فكر بیانش از قبل داشت كه بود گفتن برای هاییحرف یعنی این و كرد سكوت ایلحظه
 ! كردمی
 خواهرش برای اونم! كنه فداكاری باید زندگیش مهم چیزای برای كسی هر مطمئناً... خب -

 .كرد رو كار این
 ...كشیدم سر باالی تا را پتو

 ! پایاپای كامالً یمعامله یک! بود زده تاخت من با را خواهرش پس
 یقفسه در كه دردی به و فرستادم بیرون امریه ینقطه دورترین از نفسی زیر، همان از

 به! بود كوتاه قدرهمین هاتیركشیدن یهمه كاش. نكردم توجهی هیچ پیچید، امـیـنـه*سـ
 این دردهای هم دلیل همین به! قلب جز ندارد اتصال انسان روح به عضوی هیچ گمانم
 التیام كمی تا بكشد سال و ماه به باید و شوندنمی ـا*ضـ*ار ساعت و دقیقه به بدن سوی
 .یابند
 :گفتم قبل دقایقی حسیبی و بسته چشمان همان با و آوردم بیرون پتو زیر از را سرم

 ! بریم؟می. بیرون برم خوادمی دلم -
 :گفت نجواگونه حالتی با صورتم مقابل دقیقاً
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 كجا؟ -
 .نباشه كسهیچ كه جایی -
. كردممی حس هم بسته چشم با حتی را اشچهره تغییر بود آورده نزدیک را صورتش بس از

 ! زد لبخند حرفم از بعد كه فهمیدم مثالً
 هم میشه، عوض هوامون و آب هم دیگه؟ شهر یه مثالً دور؟ جای یه بریم خوادمی دلت -
 ! گیریممی انرژی ذره یه

 نه عالمت به سری و كردم اخمی جواب، جای به! فكرهایی چه در او و بودم حالی چه در من
 .همین داشتم، سكوت و آرامش به احتیاج فقط االن. دادم تكان

 از هم من به و شود آماده ظاهراً تا رفت بیرون اتاق از پرانرژی و شوق با و شد بلند جایش از
 :گفت در دم همان

 ! شنیدی؟... باش بیرون و بپوش رو لباسات گیرم،می دوش یه میرم من تا حاضرشو، پاشو -
 ایعالقه و عشق سال همه این از بعد وقتی فهماندممی بشر این به باید طورچه دانمنمی

 به یا فهمیدنمی را حرفم اصالً. آورد نخواهد هم بعد به این از نیاورده، وجودبه درونم خاص
 ! شد؟نمی متوجه كه كردممی صحبت غیرمتعارفی زبان

 كشیدم بیرون لباسی انگیزه،بی طورهمین. رفتم كمدم طرف به و برخاستم جایم از سختی به
 سفت كلیپسی با سر پشت را موهایم! بود شكلی چه یا رنگی چه ندارم یاد به حتی! پوشیدم و
 گور از ایجنازه مثل و نزدم هم رژ حتی. هیچ دیگر و ندهد آزارم فقط تا بستم محكم و

 است زود هنوز دانستممی. افتادم راه عمارت حیاط طرف به روحبی رویی و رنگ با برگشته
 دیگر امیر رفتن با مسلماً. افتادم راه عمارت بزرگ یدروازه طرف به اما بیاید، رادین كه

 نگاهینیم حتی یا و كسی از اجازه بدون پس. كندنمی تهدیدم خطری كه بود راحت خیالشان
 .شدم خارج ساالرخان بزرگ قصر از در، دم نگهبانان به
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 مراقبم داشت دستور كه بود هانگهبان از یكی احتماالً. افتاد راه دنبالم كسی انگار خروجم، با
 مسیر زنانقدم و ساییده زمین بر را رمقمبی پای و ندادم وارشسایه حضور به اهمیتی. باشد

 .گرفتم پیش در را مقابلم
 آنكهبی و درآمد لرزه به شلوارم جیب در چندباری بودم، گرفته رادین از دیروز تازه كه موبایلی
 .شد قطع بگیرد جوابی

 را آن كه كرد،می سنگینی بزرگ ایوزنه مثل ضعیفم قامت روی بر و بود شده سنگین سرم
 زیر دستی و خوردم تلوتلو كمی پایم زیر از سنگی رفتن در با. كردممی حمل اجباراً هم

 سخن، و حرفبی طورهمان كه بدهد خیرش خدا! بود نگهبان همان احتماالً. گرفت را بازویم
 .كشید دوش بر را وزنم نصف
 .ممنون كردم، زمزمه سویش، به بگردانم سری كهآن بدون

 پایم جلوی زیرسربه من و آمدمی دورها از ماشینی صدای. كرد امهمراهی سكوت در باز او و
 و شد ترنزدیک و نزدیک اتومبیل صدای. نخورم سكندری هوابی دوباره تا كردممی نگاه را

 بازوی یحلقه از را دستم و ایستادم پس! بود رادین احتماالً! كرد توقف پایمان جلوی
 مقابلم سیاهِ وَن كشوییِ دربِ كه كنم تشكر باز تا گرفتم باال را سرم. كشیدم بیرون محافظم

 .زد لبخند رویم به بود داده لم آن تمیز و شیک هایصندلی روی كه مردی و رفت كنار
 جرئتی چه به! كرد؟می چه جااین امیر! خدایا. افتاد آب به گشادی فرط از متعجبم چشمان

 تماشایمان هویج مثل و ایستاده حركتبی طورهمان چرا نگهبان این اصالً! بود؟ آمده
 ! كرد؟می
 با چون شد متوجه انگار او و! نداشتم هم زدن پلک قدرت حتی كه بود خراب حالم قدرآن

 ! كرد دراز سویم به را دستش و شد خم وغریبعجیب لبخند همان
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 پس! برود؟ نبود قرار مگر اصالً شوم؟ سوار و بگیرم را دستش باید یعنی االن چه؟ یعنی! خب
 كرد؟می چه وضعیت این با من مقابل جااین

 داد تكان سری امكناری شخص برای جاهمان از كشید، طول دقیقه یک از بیش تأملم وقتی
 بدهد شوک كرده، سكته شخص یک به خواستمی انگار. كرد هدایت جلو به كمی مرا او و
 .نیست مردن وقت االن كه بیندازد یادش تا
 نفس با و نشاندم چهره بر غلیظ اخمی. داد نشان واكنش بدنم خفیف، حركت همان به من و

 یحنجره میان از را صدایم نه، یا بودم كشیده اصالً دقیقه دو این در دانمنمی كه بلندی
 .كردم پیدا امشده خشک

 ! كنی؟می كارچی جااین تو -
 كسی مثل! بود دهندهحرص ژستش قدرچه! فرستاد باال را ابرویش تای یک لبخند، همان با

 كهاین از! نیست خبری چنین كنی وانمود مقابلش خواهیمی تو و داندمی را چیز همه كه
 .ریخت همبه اعصابم دارم دوستش فهمیدمی و بود شده رو برایش دستم

 .نیومده رادین تا برو و كن تمومش پس. نمیام باهات من كه دونیمی خودت -
 كوتاهی فشار با همراه و گذاشت ـمرم*كـ پشت به دستی امكناری نگهبان همان دوباره
 :گفت زیرلب

 .كرد توقف نمیشه جااین. كنید صحبت بعداً شید سوار االن شما خانوم -
 بدون سیاه ون و شدم سوار هراسان آمد،می دور از كه دیگری ماشین صدای شنیدن با

 تاریک هاشیشه قدرآن. شد گم قسمت آن هایجنگل خم و پیچ در و داد گاز درنگ ایلحظه
 به رو و شدم اطراف زدنِ دید خیالبی پس. شدنمی دیده بیرون هم داخل از حتی كه بود

 یا كند دیوانه مرا خواستمی مرد این امروز. گرداندم بود نشسته مقابلم االن كه امیر سوی
 .دادمی حرصم بیشتر احساسش ندانستن همین! داشتند؟ دیگری معنای لبخندهایش واقعاً
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 ...كه اومدی فقط امروز -
 .داد او را حرفم یادامه سكوتم، با
 .بدزدمت دوباره اومدم -

 حداكثر به مرا آدرنالین كه بود آمده فقط واقعاً! شد درشت دوباره هیجان و ترس از چشمانم
 ! داشت رفتارهایش و حركات این از دیگری هدف كنمنمی فكر وگرنه برساند،

 ایخنده به بیشتر كه شد بزرگ و عمیق قدرآن لبخندش بودم، گرفته من كه ایقیافه با
 .مانستمی صدابی
 .رو كاراون نكن -
 ! نكنم؟ كارچی -

 :گفت فروخورده یخنده همان با و برگرداند دیگری سوی به را سرش
 ! چشمه صورتشون نصف كه میشی ژاپنی كارتونیای شخصیت مثل -

 .شد جمع هم در صورتم كل و چشمان احتماالً كه كردم اخمی تعبیرش از اختیاربی
 ! كه واقعا داره؟ خنده من روز و حال -

 شدنمی محو صورتش از كه بزرگی لبخند همان با و كند، مخفی را اشخنده نكرد سعی حتی
 :گفت

 ! مضطربی؟ و عصبی قدراین امروز تو چرا -
 .فرستادم بیرون حرص همان با را نفسم

 كنی؟می فكر چی خودت دونم،نمی -
 ! ترخراب حالم من و شد داركش امچهره به نگاهش

 .كنهمی اذیتم كه هست نگاهت تو چیزی یه امروز انگار -
 :كرد زمزمه و بست را چشمانش تأملی هیچ بی ولی نكرد؛ حذف را لبخندش
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 ! خوبه؟ االن -
 .بود نتشارا حال در وجودش تمام از بلكه چشمانش از نه حس آن انگار. نبود خوب نه،
 .بنویسی موعود روز عنوانبه خاطراتت دفتر توی باید رو امروز -
 از دست امروز كه كمیابی لبخند ماتِ من و زدمی حرف داشت بسته چشمان با

 .بودم كرد،می مضطرب منِ نثار ریزیک و بود برداشته شانجوییصرفه
 تركالفه بودم كه كالفه. كرد شكار ناغافالنه را نگاهم و گشود چشم ندادم، جوابی دید وقتی
 .كرد جمع را لبخندش و نیاورد خودش روی به او ولی. دزدیدم را امدزدانه نگاه و شدم

 بیای؟ من با حاضری -
 ! جوریاین -
 ساالرخان برای شیرینی و گلدسته و خواستگاری بیام داشتی انتظار! جوری؟چه پس -

 ! بیارم؟
 .نشست صورتم تمام بر دوباره اخمی

 كردی؟ فرض حدی چه در رو من تو! كنه ازدواج تو با خواست كی -
 چه بود معلوم اشقیافه و نگاه طرز از! بزنم حرف باید طورچه دانستمنمی كه من به لعنت ای

 :گفت جلو صندلی از كسی. گرداندم رو هم من و نگفت چیزی ولی كرده، حرفم از برداشتی
 ! كنم؟ چیكار. دنبالمونن آقا، -
 :گفت رفته، درهم هایسگرمه همان با من سوی به رو راننده، به جواب جای به او و
 ! كنه؟ كارچی -
 .دنبالم میان برم هم دنیا سر اون تا طوریاین. شمپیاده باید من -
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 به نامه امروز همین من! بیام بودی ننوشته تنامه توی مگه همینه؟ آخرت حرف همین؟ -
 كهاین با. جاماین االن همینم خاطربه. فرستادم برات كه ایمیلی اون از بعد یعنی. رسید دستم
 .كنه همراهیم سفر این در یكی بود قرار كه اضافه بلیط یه با دارم، پرواز امشب

 .بزنم كنایه خواستم مثالً جوابش در هم من
 ! ساكِت؟ توی! بذاری؟ كجا خواستیمی رو من. بودین نفر دو اول از كه شما -

 .نشست لبش روی به بندینیم لبخند دوباره
 ! ساكم توی گذاشتم رو اون هم شاید -
 منظورش فهمیدمنمی اصالً بود، شده خورد اعصابم نامفهومش و نقدبهدست هایجواب از

 ! چیست
 .نمیام جایی تو با من... شمپیاده وایسه جایه بگو -

 :گفت راننده به عوض در نداد، را جوابم ولی شد تبدیل پوزخند به لبخندش
 .كنیم شپیاده تا كن گمشون فرعی یه تو جایه -
 خواسته خودم هرچند. گرفت حرصم پذیرفت، راحتی به پاسخی و حرف هیچبی كهاین از

 با قدراین تا بگوید چیزی حتی یا و كند رد را نظرم كند، اصرار حداقل، داشتم توقع ولی بودم؛
 .نشوم ناراحت شده، تسلیم اینكه گمان

. كشید عمیق نفسی كنم،می تماشایش پریشان و گیج طورهمان دید وقتی اتومبیل، توقف با
 آرامی به را دستم! گرفت نخواهد این از بهتر جوابی زدمی حدس اول از هم خودش انگار

 از دانمنمی كه خودكاری با و كشید جلو را آن متحیرم، چشمان به عجیب نگاهی با و گرفت
 حالم ولی بود چه نفهمیدم اصالً! نوشت چیزی آن كف بر خاص دقتی با بود دستش در كی

 كه زانویش روی از و كردم مشت را دستم ام،پریشانی نرفتن لو برای پس. كرد دگرگون را
 یهمه چشمانش در شدمی باراین. برداشتم بود، كرده استفاده زیردستی و گاهتكیه بعنوان
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 عظیم سیاهی همان در بسته وپادست داشتم هم باز من ولی دید هم با را نابودگر هایحس
 و آورد پیش آرامی به را دستش و شد متمایل جلو طرف به كمی. شدممی غرق همیشگی

. شد بسته ناخوداگاه من نافرمان چشمان باز و. راند عقب به را امگیره از زدهبیرون موهای
 رباییانرژی قدرت دستش انگار. دادممی نشان واكنشی چنین حركتش، این با چرا دانمنمی

 با صورتم پوست! كند جذب خود به و بگیرد را توانم تمام طوراین توانستمی كه داشت
 یخلسه در. شد آرام انتهاییبی سردی با كه بود نهایتیبی اغـی*د مثل دستش تماس

 بر بازمنیمه دهان از قلبم جوشش و غلیان گرمی به نفسی و شدم، غرق بخشیـذت*لـ
 هایمـب*لـ بر ـرم*نـ را ـتش*شسـ ـگـشـت*انـ ولی چرا دانمنمی. نشست دستش

 و دویدمی چشمانم روی نگاهش. شد باز اختیاربی من ـان*ـشمـ*چـ و ـید*ـشـ*كـ
 نگاه با طورهمان و نخورد تكان خواستمی دلم. كشاندمی سویش به مرا حسی چه دانمنمی

 پس آرام را دستش كه نفهمید را دلم حرف انگار ولی بماند؛ خیره شدنم نزدیک به عجیبش
. نرفتم عقب من هااین یهمه با. بست چشم بود، اشخودداری خاطربه كه اخمی با و كشید

 تأملی هیچبی پس. كند دریغ هم را این نداشت حق او و كردمی طلب ایعاشقانه وداع دلم
 ماند حركتبی قشنگ خیلی او و نشاندم اشـه*ـونـ*گـ بر را ـم*ـتهـبـ*مـلـ هایـب*لـ
 بسته چشم اتـوسـه*بـ زیر كه كسی لمس ستخوشی حال چه. ســمش*ـو*ببـ فقط تا

 ! غریب اتفاق این از گزیدنش ـب*لـ دیدن است ترخوش چه و است
 افسوس از سری بسته چشمان همان با و فرستاد بیرون تأخیر با را ممتدش و بلند نفس
 :كرد زمزمه لب زیر زندمی حرف خود با كه كسی مثل و داد تكان

 !میشه تكرار داره چی همه چرا خدایا -
 نگاهم روی صاف و شد باز چشمانش! بود سوالش جوابیبی از احتماالً اشدوباره اخمِ آن و

 .نشست
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 این بفهمه وقتی. پدرت برای مخصوصاً! نه داره، هاییمعنی چه نیومدنت كه دونیمی -
 ده مثل شاید حتی! كنهمی پا به قیامتی بدی، ادامه نخواستی تو و بوده من كار گریز و تعقیب

 ! بندازه راه خون پیش سال
 هم روی به را محكمش فک طوراین كه بود شده عصبی هاگذشته یادآوری از هم باز انگار و

 چیزهمه بارهیک كه داشت االن به ربطی چه پیش سال ده اتفاقات فهمیدمنمی. فشردمی
 ! شد تداعی برایش

 عقب را خود آرامی، به او و رفت كنار ماشین كشویی درب كه بپرسم را سوالم خواستممی
 :گفت بود اشاندازهبی ناراحتی از نشان كه بلندی آه با. كشید

 روزی یه گرفتی ازم پیش سال ده كه چیزی بگو ساالرخان به و برو. شیپیاده بهتره -
 .گیرمشمی ازت و گردمبرمی
 هایسال یا اش،خانواده یا قدرتش، یا پاهایش، شاید گوید،می را چیزی چه نفهمیدم دقیقاً
 از راحتی به و بیاید توانستمی او و نداشتم خبر من كه دیگری چیزهای یا اش،زندگی خوب
 ! بگیرد را عوضش پدرم

 كه شوم پیاده مانده هوابی اتاقک آن از تا برخاستم و كشیدم درونم هایغم عمق به نفسی
 چشمان. كردم نگاهش و برگشتم خمیده طورهمان. شد اسیر دستانش در پشت از دستم مچ

 .ریختمی جانم به درد كه چیزی دانمنمی یا داشت بغض انگار بود شده شفاف سیاهش،
 به عبثی امید وقت یه تا كردم مرور خودم برای هی رو چیزی یه روز هر دیدمت وقتی از -

 خیره من به ماه خود، به گفت ایبركه». نره یادت تا بنویسش جا یه هم تو. نكنه پیدا راه دلم
 فكر ایبركه كه ستاحمقانه خیلی. «امدوخته( خود) به چشم من كه خندید ماه. ستشده
 ! شده عاشقش یعنی ـغـلش*بـ توی اومد ماه اگه كنه
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 كه زد اشاره اشراننده به و كرد هدایت بیرون طرف به مرا باشد، پاسخ منتظر آنكهبی و
 .بیفتد راه ترسریع

 مفهوم. كردم تماشا را رفتنش و ایستادم حركتبی و مات طورهمان من و شد بسته در
. دهم نشان واكنشی توانستمنمی حتی كه طوری بودم، شده خشک من بود چه هر حرفش

 لبخندی! بود بـرده یاد از را وظایفش یبقیه و بود عجیب حس یک درگیر فقط مغزم انگار
 داشته نگهش زور به االن تا كه اشكی و نشست لرزانم بغض از هایـب*لـ روی به تلخ

 كه بود شده نامفهوم و درهم درونم هایحس قدرآن. انداخت خط داغم صورت بر بودم
 .كنم تجربه را درست حال یک گذاشتندنمی
 كه محضی سكوت همان با ولی گذشت؛ زمان اندازه چه و رفتم فرو خود در قدرچه دانمنمی

 كسی و كرد توقف اتومبیلی پایم مقابل نهایت در بود، گرفته غلیظ مهی همچون را اطرافم
 .كشاند داخل به مرا
 خورد همبه خودم حال طعمش از كه زدم زهرخندی ام،زدهیخ چشمان مقابل رادین دیدن با

 مهربانی همان با و نشد ایجاد تغییری او پرمهر لبخند در باز چرا دانمنمی ولی. او به رسد چه
 :گفت و گرفت را دستم

 عزیزم؟ خوبه حالت -
 به سری رسید،می نظربه معنیبی قدرچه سوالش پس نیستم خوب كه بود واضح كامالً... نه

 :گفتم زیرلب و دادم تكان منفی عالمت
 .نه -

 چكید امگونه بر وقتی كه بود ناخواسته قدرآن افتاد چشمم از رفتنش پذیرفتن با كه اشكی
 شفافیت به زدم زل هادیوانه مثل و برداشتم را آن انگشت نوک با. شدم آگاه وجودش از تازه

 ! اشپاكی و
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 ! داشتی؟ دوسِش -
 ! رسید او یدهترسی شاید و نگرانی از پر چشمان به و شد كنده براق یقطره از نگاهم

 :گفتم درنگبی و ربطبی جواب، جایبه
 .كنم ازدواج باهات خواممی -
 دیوانه كرد فكر گمانم به! شد ترترسیده نگاهش كه بود ذهن از دور حرفم این قدرآن و

 احتماالً! صورتم به زد زل اشآبی و درشت چشمان همان با و شد خم طرفم به چون. امشده
 .بخواند امچهره از را احوالم خواستمی

 :گفتم زیرلب كنم، نگاهش كهآنبی و كشیدم عقب را خودم تعمدی، مكث كمی با
 .نخواه خب، خیله -

 .گیرم قرار چشمانش مقابل درست تا برگرداند خودش سوی به و گرفت حرص با را امچانه
 ! گیرم؟می جدی رو حرفات شرایط این تو من كردی فكر تو -
 :گفتم و گرداندم چشم آلودیاخم ژست و ادا با
 .راهمروبه هم خیلی! شرایط؟ كدوم -

 .داد تكیه عقب به و كرد رها را امچانه
 .خوبه خیلی هم حالت و راهیروبه تعمه جون آره، -
 جو این در تا كردم جمع را هایمـب*لـ ولی. گرفت امخنده بود خودش مادر ام،عمه كهاین از

 .بود مشخص صدایم در اششدهسركوب آثار هم باز البته. نخندم سنگین
 .امجدی من هرحال به. كنهنمی فرقی پسرعمه یا عمه. كی هر جون حاال -

 آوردممی زبان بر داشتم كه خزعبالتی از خودم كه كرد نگاهم اندرسفیهانهعاقل طوری
 .شدم پشیمان
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 نجاتت دیوونه یه ماشین از پیش یدقیقه چند همین خودم اگه! هستی جدی آره، -
 .كردممی باور رو خوبت احوال االن دادم،نمی

- ... 
 :گفت و چرخید طرفم به نگرانی با دوباره دید را سكوتم وقتی

 ! نه؟ نیاورده، سرت كه بالیی ببینم -
 :گفتم ایمسخره پوزخند با و گرفتم اشكردهاخم یچهره از نگاه غیظ با
 ! بیاره سرم بالیی دادی اجازه اصالً -

 .شد ترسنگین هایشاخم چون بود بد خیلی حرفم انگار
 ! نذاشتم؟ كه ناراحتی! چیه؟ -
 ! كشونیمی كجا به رو بحث تو و میگم چی من ببین. رادین شعوریبی خیلی -
 اتوبان یگوشه همان در و داد توقف فرمان راننده به بود، چه از دانمنمی كه عصبانیتی با

 ! شد پیاده ماشین از خلوت،
 رفتار این االن ولی بفهمم؛ خواستنمی دلم شاید یا فهمیدمنمی را حالش واقعاً هاوقت بیشتر

 درک غیرقابل و معنیبی كرد،می خوشحالش بایستمی كه پیشنهادی مقابل در عجیبش
 به و كردم باز را ماشین درب بود همراه ایكشیده پوف و حرص با كه بلندی نفس با! بود

 .دویدم دنبالش
 ! میری؟ داری كجا! ببینم وایسا... وایسا رادین، -

 .«نیا دنبالم برو» یعنی كه داد تكان هوا در را دستش طورهمان بایستد كهآن بدون
 .رسیدم نزدیكش باالخره افتاده شماره به هایینفس با و كردم بیشتر را سرعتم من ولی

 انگار كه نبودی بلد كردن قهر دیگه! چیه؟ برای عصبانیت این دونمنمی من! ایبچه خیلی -
 .شده اضافه خوبت خصوصیات به جدیداً همینم
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 جمع درد از امپیشانی و خوردم ـمرش*كـ به صورت با بیچاره من كه ایستاد چنان بارهیک
 قدرآن چرا دانمنمی. بگویم چیزی نكردم جرئت كه بود غلیظ اخمش قدرآن همه این با. شد

 كه باشم گفته چیزی آمدنمی یادم كردممی فكر چه هر! بود شده خشمگین و عصبانی
 ! بریزد همبه طوراین بخواهد

 كه بری،می ـذت*لـ قدراین من كردن ناراحت و دادن حرص از! نه؟ كنیمی حال خیلی -
 این اگه كردی فكر خودخواه توی. بدی احمقانه پیشنهادای بهم میشی حاضر حتی

 چی بعداً بشم امیدوارم داشتنت به و بگیرم جدی من رو غیرعقالنیت و ایلحظه هایتصمیم
 ! میاد؟ روزم به
- ... 
. كنیمی فكر خودت لعنتی احساسات و خودت به فقط تو! نكردی فكر كه معلومه نه... هه -

 .دیگه میشه همین ساالرخان دختر. پدرتی مثل درست! دارن؟ هم اهمیتی بقیه اصالً مگه
 ساالرخان دختر مرا همه كهاین با چرا دانمنمی من! كردمی رویزیاده داشت واقعاً دیگر
 ! نزنم حرف و كنم سكوت تحقیرهایشان مقابل در داشتند انتظار باز دانستندمی

 اشـیـنـه*سـ به محكم و رفت باال ارادهبی دستم بود، نشسته جانم بر بارهیک كه دردی با
 كه خونی و بداند ساالرخان نسل از مرا هاغریبه مثل طوراین نداشت حق او حداقل. كوبیدم

 ! آورد حساب به ذاتم پلیدیِ باعث بود جریان در هم خودش هایرگ در
 توی من كه بفهمی تونینمی و فهمینمی اصالً تو.... شوخفه! فهمیدی؟. رادین شوخفه -

 ازم راهبهراه هی وقتی كردیمی فكر من احساس به تو مگه. هستم و بودم شرایطی چه
! نبودی؟ خودخواه طورهمین هم خودت مگه! بدم؟ رو هاتعالقه ابراز جواب كه خواستیمی

 ! آره؟. پیغمبر پسر شدی تو ساالرخان دختر شدم من االن
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 و دادم قورت آزاردهنده تیزی همان با را هایمحرف یادامه بود نشسته گلویم در كه بغضی با
 خواستنمی دلم. بروم تا برگرداندم رو راندش، عقب به سانت چند فقط كه محكمی هل با

 وپادست بیهوده طوراین نبود، معلوم دردشان كدامهیچ كه ایدیوانه دو وسط این از بیشتر
 .بزنم
 .گشتم او سوی به رو هوابی و شد كشیده پشت از بازویم ماشین، تا مانده قدم چند فقط

 ! بشنوی؟ هم جوابت ایستینمی چرا! میری؟ و زنیمی رو حرفات -
 :زدم داد جیغ با و زدم پس شدت به را دستش

. بازیكثیف و دروغ همه این از شدم خسته. بردارین سرم از دست تونهمه اصالً. كن ولم -
 درشت و ریز خالف هزارتا با كه مخانواده از اون! شدین؟ نامرد و عوضی قدراین كِی شماها

 یگله دنبال افتادی كه تو از اینم كنن،می پادشاهی خودشون برای و گذاشتن پول رو پول
 .گذاشتی وجدانت روی پا چیلی و چرب شكارهای طمع به و گرگا
 :گفت پرتمسخر یقیافه همان با و زد صداداری پوزخند حرفم وسط

 كسی ذارهمی داییم كردی فكر! ساده دختر كاری كجای اصالً! وسط؟ این میگی چی تو -
 باشی فرمانروا و رئیس شیرها مثل تونینمی اگه گفتن قدیم از! كنه؟ پادشاهی خودش از غیر

 نصیبی یه غنایمشون از هم تو بلكه بكشن، رو شكار زحمت اونا بذار برو دنبالشون حداقل
 به دیر اینكه با من. كامل نابودی حكم. داره باخت حكم ماها برای رفتن وجدان دنبال. ببری

 كه خوانی این از سهمی حداقل تا كنممی رو خودم سعی بازم ولی رسیدم مسئله این
 .باشم داشته كرده پهن ساالرخان

 :گفتم عصبی حالت با دوباره و گرفت حرصم
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 دلت كه بكن رو كاری همون برو. كنم لهت بزنم خوادمی دلم زدنت حرف طرز این با -
 فقط داشتی، كه نیتی و قصد هر حرفات این گفتنِ از. نیار منم اسم دیگه ولی خواد؛می

 .همین بزنی، همبه خودت از رو من حال تونستی
 حركت دستور راننده به و كردم پرت ماشین صندلی روی را خودم درنگی هیچ بدون باراین
 ! كندمی كارچه تردد كم بزرگراه یک وسط بیچاره، یزدهفلک آن ببینم برنگشتم حتی. دادم

 روز یک در شودمی مگر. ریختمی صورتم پهنای بر وقفهبی هااشک و بود شكسته بغضم
 ! بمانی؟ آرام و بدهی دست از را اتزندگی باارزش هایآدم یهمه
 به پیشنهاد آن رادین به باید چرا من! شد ختم جااین به كارها كه شد طورچه نفهمیدم اصالً
 شكستم بیچاره آن سر را هاكوزه كاسه یهمه چرا اصالً! بدهم؟ را احمقانه خودش قول

 ! بودم خودم اصلی مقصر كه وقتی
. ریخت جانم به تهوع احساس اتومبیل یبارهیک توقف كه بودم بدی هوای و حال در قدرآن
 از كردم سعی فقط فریادی هیچبی ولی بود كرده برخورد جلو صندلی به شدت با سرم آنكه با

 سرشاخ ما اتومبیل با سیاه ماشین سه! است خبر چه جلو آن بفهمم امكردهپف چشمان الی
 ! نداشتند خوبی قصدهای انگار و شده
 هجوم ما طرف به و شدند پیاده هاماشین از بارهیک كه دوختم هاییآدم به را ترسانم نگاه

 حمله سویت به بارهیک به گرگ ایگله و باشی دفاعبی و تنها است هولناک قدرچه! آوردند
 در و دراورده درونش از سرعت به را موبایل و رفت كیفم سوی به دستم درنگبی! كنند

 كه خوب چه و نشود دستم مچ یاندازه كه نبود بزرگ قدرآن خوشبختانه. كردم فرو آستینم
 .بیاید كارم به توانستمی بلندش آستین و بود تنم سوییشرت
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 در امیقه پشتِ اگر كه كشید پایین ماشین از مرا چنان مسلح و پوشسیاه افراد همان از یكی
 كینه ساالرخان یخانواده از بدجور انگار. كردممی سقوط زمین روی بر مخ با نبود دستانش

 ! نبود كارشان در شفقتی و رحم هیچ و نبودند امیر افراد مثل چون داشتند
 من حاال! افتاد زمین بر و شد هوشبی ـردنش*گـ پشت بر ایضربه با هم بیچاره یراننده
 ! ترسناک و ناشناس گروه یک با ماندم

 تا كشانكشان و زور به را گوسفندی كه كسی مثل بود گرفته پشت از مرا كه ایدیوانه آن
 .كرد پرتاب هاماشین از یكی درون به و كشید طورهمان بردمی قربانگاه

. بودم گرفته تهوع حالت و سرگیجه روحی فشار و ترس از یا خورد جایی به سرم دانمنمی
 ! برسم نظربه قوی و محكم كردممی سعی ام،پریده رنگ و هااین یهمه وجود با باز ولی
 ! افتادند راه هم پشت هاماشین و شده سوار سرعت با همه
 اشتباه قدرچه و. دانستممی را گذاشتمی برایم پدر كه محافظی و بادیگارد همه آن قدر االن
 خیانت خاطربه پدر كه وحشتناكی شرایط این در همآن! ماندم تنها باراولین برای كردم
 .بود مشكل هزار درگیر خانایرج
 بودم مطمئن. فشردم را آن كنار یدكمه سریع خیلی ترس از من و لرزید موبایل دستم كف
 دستم كنار كه ایگنده سبیل مرد! بود خوانده امفاتحه دارم همراه به موبایل فهمیدندمی اگر

 اشاره دست عالمت با و انداختمی نگاهی چپیچپ خوردممی كه تكانی هر با بود نشسته
 .بمانم آرام و ساكت كه كردمی

 تا كردند رد را كوچهپسكوچه وتابپیچ هزار و چرخیدند هاخیابان در ساعتنیم به نزدیک
. بودم ندیده هم تلوزیون در حتی را هاخیابان این. ایستادند ایخانه مقابل در باالخره

 اطرافم وحشت و ترس با فقط بیاید، سرم بر بالیی چه است قرار و هستیم كجا فهمیدمنمی
 .بیابم ایچاره راه و ببینم را آشنایی بلكه كاویدممی را
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 خیلی زیرگوشم و گرفت را ـمرم*كـ پشت آرامی به بود من از مراقبت مأمور كه كسی
 :گفت آهسته

 خونه توی تا میری رو جلوته كه مسیری همین بخوری اضافی تكون اینكه بدون -
 ! فهمیدی؟

 كه قدرتمندی دست آن با البته. افتادم راه به و دادم تكان حرفش قبول ینشانه به سری
 .دهم انجام ایاضافه حركت توانستمنمی بود گرفته را ـمرم*كـ پشت

 برای را قسمت آن هایخانه كل انگار. بود خلوت كوچه و آمدمی خانه داخل از صداهایی
 چه هر بودند، كرده ساكتشان پول یا تهدید با را هاهمسایه شاید یا. بودند خریده كار همین

 .رسیدمی نظربه وآمدرفتبی و آرام جاهمه بود كه
 به سرها یهمه بود، من خواب اتاق یاندازه به اشبزرگی كه حیاطی داخل به ما ورود با

 مؤنث جنس و زن تنها احتماالً! صورتم به زدند زل هاندیده آدم مثل و برگشت جانبمان
 .بودم من جاآن

 برای را راه تا رفت كنار ما، شدنِ نزدیک با كه دادمی نگهبانی كسی زیرزمین هایپله كنار
 را جاهمه عود و عطر بوی چنان كاری،كثافت همهآن وجود با. كند باز جاآن به ورودمان

 ! است شده عرب شیوخ كاخ وارد كردمی گمان انسان كه بود گرفته
 یلحظه همان از قدرآن. زدندمی برق تمیزی از ولی بودند خراب و شكسته كهآن با هاپله
 زیاد گرفت قرار مقابلم لوكسی و زیبا هال چنان وقتی كه بود زیاد تناقض و پارادوكس اول

 .نكردم تعجب
 و بود نشسته اندی و نود سال و سن با پیرمردی داشت قرار سالن انتهای در كه میزی پشت
 این در همآن بكشد نفس توانستمی طورچه عود، و دود این با دانمنمی. كشیدمی سیگار

 .افتادم سرفه به اول لحظه همان از كه من! سال؟ و سن
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 دادمی نشان را درونش آرامش احتماالً كه لبخندی با و شد جاجابه اشصندلی روی كمی
 :گفت

 .نداره باهات كاری كسی. دخترجان جلوتر بیا -
 خونسرد چنیناین رئیسی! داشت وجود هم جاآن هایآدم شخصیت در تناقض این اینكه مثل
 ! نبود خوبی چیز نمایانگر مطمئناً! بیاورند برایش خشن وضع آن با مرا بود داده دستور كه

 .زدم زل مرموزش چشمان به فرورفته درهم ابروهای با و رفتم جلو قدم چند
 متری هفت شش، تقریباً یفاصله خیالبی چون ندارم رفتن ترنزدیک قصد فهمید انگار

 :گفت و شد بینمان
 جرئت فقط كهاین مثل ولی كردن؛می تموم رو كار خودشون ایرج و امیر خواستمی دلم -

 .باشی نداده حریفت دست هم ضعفنقطه باید نبوده، كافی
 شاید! دانستمی را چیزهمه پیرمرد این یعنی. داد موضع تغییر تعجب به اخم حالت از نگاهم
 و چیست داستان نشدم متوجه اصالً. دادم تكان نفهمیدن عالمت به سری! من از بیشتر حتی

 ! شود ختم من حتی یا و امیر به است قرار كجا از
 :داد ادامه و زد معنایشبی لبخندهای همان از دوباره

 بذار. نه االن البته. ذارمتنمی كنجكاوی توی زیاد برسونی مقصدم به رو من قراره چون -
 هركیهركی دنیا و خوایممی ازش چی بفهمه تا طرف به بفرستن ازت فیلم یه هابچه اول

 .زنیممی گپ و خوریممی قهوه هم با دوستانه و قشنگ خیلی شینیممی بعد نیست
 اصالً! شود؟ ارسال كسی چه به و شود گرفته من از بود قرار فیلمی چه. ترسیدم واقعاً باراین
 ! دادمی توضیح كار این خاطربه داشت كه بود دزدی چه این

 كه اتاقی سمت به افتادم راه. كرد هدایت جلو به مرا بود ایستاده سرم پشت هنوز كه شخصی
 و رفتمی پیش ارادهبی و سست هایمقدم. بودم نشده وجودش متوجه اصالً لحظه آن تا
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 چنگ چیزی هر به بود كرده درگیر را ذهنم كه افكاری آن یهمه ترسِ از خواستممی
 یعنی! كرد جلب بیشتر را توجهم آن وسط در صندلی یک و خالی اتاقی شد باز كه در. بیندازم

 ! بیفتد؟ اتفاقی چه بود قرار! چه؟
 .بیام تا بشین صندلی روی ساكت و دربیار رو ـبـاسات*لـ برو -

 ! شد باز هم از شودمی درشت وحشت از چشمش كه ایگربه مثل چشمانم
 زمزمه كه «نه» یک با و داده تكان ناخوداگاه را سرم! این جز داشتم را چیزی هر انتظار
 .آوردم خشم به ناخواسته را او كردم

 انگار كه درنیار رو معصوم و پاک آدمای ادای من برای زه*ـر*هـ یدختره ببین -
 برات خودم تا بده انجام رو گفتم بهت كه كاری برو. ندیده رو تنش پوست كسیهیچ

 .ندادم انجامش
 فیلم و عكس امهـنه*ـر*بـ بدن از نبود مهم برایم. افتاد راه امگونه روی به اشكم اولین

 برایم بودن ساالرخان دختر لحظه آن تا شاید! نداشتم را تحقیر این تحمل فقط بگیرند
 غیرقابل حقارتش حس چیزی، چنین خاطربه االن كه بود خریده احترام و عزت قدراین

 ! نمودمی تحمل
 به تقریباً و آورد محكمی فشار ـمرم*كـ به دست كف با خورم،نمی تكان جایم از دید وقتی
 .كرد پرتم اتاق وسط

 تأملبی و درآوردم آستین از را موبایل. افتاد كار به ایلحظه برای مغزم انگار شد بسته كه در
 حتی و فرستادم پیام برایش! برس فریادم به خدایا وای! بود خاموش! زدم زنگ رادین به

. هوشمند هایموبایل این سازندگان به بدهد خیر خدا. كردم ارسال هم را جاآن مكان
 آستینم در را تلفنم دوباره نور سرعت به من و آمد در قفل صدای زدم كه را ارسال یدكمه

 .چپاندم
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 گوشم یپرده اشبلندی شدت از و نشست گوشم در بداخالق مرد همان عصبانی صدای
 ! برداشت خراش

 ! برگردم تا شوآماده نگفتم مگه -
 كه من. دهد انجام را كارش احتماالً تا افتاد راه طرفم به كنم حركتی بخواهم كهآن از قبل و
 بلندی آخ با و برخوردم سرم پشت دیوار به محكم رفتممی عقب به بلند هایقدم با ترس از
 و نداد من هایواكنش از یک هیچ به اهمیتی احساسبی رباتی مثل او ولی. افتادم گریه به

 .دربیاورد تنم از تا زد چنگ را ژاكتم یگوشه و كرد دراز دست
 همان با پس ندارد، ایفایده هیچ دانستممی ولی بخواهم كمک و بزنم جیغ خواستمی دلم

 .كردم التماس گرفتمی من از داشت هم را زدن حرف قدرت كه هاییگریه
. بده وقت بهم دقیقه یه فقط كنممی خواهش میدم، انجامش خودم كن صبر خدا رو تو آقا -
 ! خدا رو تو

 .كشیدم عقب را خودم فرصت همان در من و كرد تعلل ایلحظه چون شد سست كمی انگار
 .بدین وقت بهم دقیقه یک فقط. بدم انجام رو خواستین كه كاری میدم قول -
 :گفت زیرلب و داد تكان تأیید عالمت به سری خورده، گره و غلیظ هایاخم همان با
 .باش زود باشه -

 آستین در هم را موبایل و درآوردم را هایمـبـاس*لـ یكییكی خشمناكش چشمان جلوی
 او و نشستم صندلی روی مقابلش. نشد متوجه اصالً كه كردم جمع طوری سوئیشرت

 ! بست پشت از را هایمدست
 به لزومی چه كه داشتند را پدرم تهدید قصد اگر! فهمیدمنمی را كارهایشان مفهوم اصالً

 ! بود شدن یــان*ـر*عـ
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 به را بدبخت یچهارپایه آن و مرا كشانكشان و كرد خم را صندلی و بست هم را پاهایم
 .كشید اتاق جای ترینایگوشه طرف
 وارد تنومند و جوان مرد شش پنج داد، كه ورودی یاجازه با و شد زده اتاق در لحظه همان
 ! خواستند؟می چه دیگر هااین! خدا یا! شدند

 اطرافم خاص ژستی با كدام هر و آمدند طرفم به همگی! گرفتم را جوابم كه نگذشت چیزی
 ! ایستادند

 در تقریباً ما از جلوتر كمی و كرد روشن را موبایلش بود، رئیسشان احتماال كه مردی همان و
 اسكرین در خودش یعالوهبه ما یهمه كه گرفت دست در را آن طوری و ایستاد اتاق وسط

 .بگیریم قرار مخاطبش
 :زد داد بودند، كرده برقرار ارتباط او با تصویری تماس با كه خط طرف آن از صدایی

 .زنممی آتیشتون زندهزنده بیارین سرش بالیی اگه خدابه -
 استفاده او تهدید برای من از چرا و بودند كه هااین! بود امیر صدای! شنیدممی چه! خدایا

 ! نرسیده نتیجه به داشته خانایرج و امیر از كه انتظاری نگفت پیرمرد آن مگر! كردند؟می
 پدرم با بودم كرده گمان من! شد؟می كشیده امیر طرف به هم باز داشت قضیه چرا پس

 من كه داشتند خبر چه از هااین! امیر؟ ضعفنقطه بودم شده من كی از! دارند مشكلی
 ! نداشتم
 دستی است خبر چه بفهمم آمدم تا. زد جوانان آن از یكی به ایاشاره و كرد ایخنده رئیس

 و ترس از جیغی چنان من و. لغزید ـردنم*گـ طرف به و كرد حركت هایمشانه نزدیک از
 ! بازایستاد حركت یادامه از و رمید ایلحظه هم او خود كه كشیدم وحشت
 .شد بلند خط سوی آن از هم امیر فریاد صدای

 ! خواینمی جونم از چی دیگه! عوضیا نزنین دست بهش گفتم -
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 زمین بر ایگوشه و شده لمس پاهایش االن بودم مطمئن كه داشت درد صدایش قدرآن
 .افتاده

 ...  و خودت و بده انجامش خوایم،می چی دونیمی خودت -
 :داد ادامه پوزخند و مكث با
 .بده نجات رو عشقت -

 صورتم بر و شدمی لبریز تندتند هایماشک كه بود شده درشت ایاندازه به چشمانم
 در صدایش دوباره! بودم؟ من! بود؟ كی عشقت از منظورش! گفت؟می چه این! ریختمی
 .پیچید اتاق

 .كثافتت رئیس اون به بده رو گوشی برو. میدم انجام بگید هرچی قبوله باشه -
 سر یاشاره با و كرد قطع را تماس چون شد، تمام هم او مأمویت انگار درخواستشان قبول با
 انداخت جلویم هم مرا هایلباس سرعت به. داد خروج دستور لندهورش افراد به ـردن*گـ و
 :گفت كردمی باز را وپایمدست دور هایطناب كهدرحالی و
 ! فهمیدی؟. ببرمت بیام خودم تا نیا بیرون هم اتاق همین از. بپوش رو لباسات پاشو -

 كار مغزم اصالً كه بودم پریشان و گیج قدرآن. پوشیدم را هالباس عجله با و دادم تكان سری
 را او و كردندنمی كاری خودشان چرا! خواستند؟می چه امیر از و بودند كه هااین! كردنمی

 ! بودند؟ كرده درگیر
 حتی یا دقیقه چند نفهمیدم اصالً كه بود زیاد قدری به ذهنم سواالت و خیاالت و فكر

 .ایستادم منتظر و شدم بلند جایم از شخص، همان یدوباره ورود با فقط گذشت، ساعت
 پوزخند با و گرفت طرفم به را دستش درون گوشی فرمانم، به آماده یقیافه دیدن با

 :گفت صداداری
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 بزنی اضافی حرف فقط. نداشتیم باهات كاری بشه راحت خیالش تا بزن حرف باهاش بیا، -
 ! فهمیدی؟ كنم،می تسویه هم با رو جفتتون حساب
 .شدم خیره موبایل یصفحه به اشتیاق با اتصال، یدكمه زدن با و دادم تكان سری

 پریدهرنگ نگرانی و ترس از كه ایقیافه با و افتاد صفحه روی واضحش و صاف تصویر
 :گفت رسیدمی نظربه
 ! نكردن؟ اذیتت! خوبی؟ -

 باراولین برای كه مضطربی نگاه به شدم خیره دوباره و دادم تكان نه عالمت به سری
 آن عطش در مرا همیشه كه حسی همان داد،می نشان را احساسش داشت وضوحبه گونهاین
 .بود داشته نگه

 و آروم جاهمون فقط. نرسه آسیبی بهت تا كنممی باشه الزم كاری هر من! نترس اصالً -
 ! باشه. دنبالت بیام تا بشین ساكت
 .نشد قانع انگار ولی. باشه یعنی كه دادم تكان سر دوباره

 ! خوردن؟ گرگا رو زبونت! زنی؟نمی حرف چرا -
 دوید چشمانم در كه اشكی با و نشست هایمـب*لـ به لبخندی روز آن در باراولین برای

 بر را چشمانم فوری پس بدهم دستش از خواستمنمی نه،. شد مات مهربانش و جذاب تصویر
 .كردم پاک را گرفت راه امگونه بر كه اشكی انگشت نوک با و فشردم هم
 .بیا زود. منتظرتم باشه، -

*** 
 نشسته ـور*عـ و خشک اتاق همان در مزاحمی موجود و سرخر هیچ بدون بود ساعتینیم

 خواهد را كاراین حتماً پس آیدمی گفته اگر دانستممی. كردممی نگاه دیوار و در به و بودم
 اگر تا بودم كرده خاموشش پس درصد دو بود زده و كردمی تمام شارژ داشت موبایلم. كرد
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 شستم انگشت به كه بلوزی آستین قید از را انگشتانم بیكاری سر از. كنم روشنش شد الزم
 بازینخ خودم با بودمش كنده سوئیشرتم از كه دراز نخ آن با تا كردم رها ،بود شده وصل
 دستم كف رفته رو و رنگ اینوشته كه بیندازم انگشتانم الی را نخ تا كردم باز را دستم. كنم

 ! كرد جلب را توجهم
 حتی ناراحتی فرط از من و نوشت برایم لحظه آخرین در امیر كه است همان این! آهان

 ! است نوشته چه ببینم نینداختم نگاهی
 اعدادی! چیست دقیقاً بفهمم تا ترنزدیک چشمانم به و كردم معمول حد از بازتر را دستم كف

 نظربه غیرممكن تقریباً تشخیصش زیاد رنگیِكم از هایشبعضی كه بود هم سر پشت
 ! رسیدمی

 در خواهدمی دلش كه نیاورد زبان به چرا ولی بود؛ موبایلش یشماره مسلماً رویم پیش اعداد
 ! باشیم تماس
 كه داشت را این ارزش ولی. كردمی درد انگشتانم كه بودم كشیده قدرآن را دستم پوست
 .بود او داشتم نیاز كه كسی تنها به فعالً مطمئناً. بسپارم ذهن به و كنم شناسایی را شماره
 .داد جواب باالخره تا خورد بوق چند. گرفتم را هاشماره سرعت به و كردم روشن را موبایل

 .بله -
 .مهتا منم امیر، سالم -
 زیبا وهم این به لبخندی. دهم تشخیص را اششده شوكه یقیافه توانستممی جاهمین از

 :گفتم آرامی به و زدم
 هزارتا جااین. باش مراقب فقط خدا رو تو فرستم،می برات رو جااین آدرس االن من امیر -

 .داره نگهبان
 ! بزنی؟ زنگ تونستی جوریچه تو -
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 چی ازت اینا. كنم خاموشش زود مجبورم نداره شارژ موبایلم... فعالً نیست مهم اینش -
 ! بیاری؟ بابام سر بالیی خوانمی! خواستن؟

 .داد جواب تردید با و كرد مكث كمی
 كسی به من طرف از آسیبی كه كنممی بتونم كاری هر من نباش نگران تو ولی... آره -

 ! بیرون بیارمت تونممی طورچه ببینم بفرست برام رو آدرس فعالً... نرسه
 .باشه -
 گردش به هیجان و ترس همه این از سرم. بفرستم لوكیشن برایش ترسریع تا كردم قطع و

 حالم كمی عمیق، نفسی با سپس و بگیرم، آرام تا فشردم هم بر محكم را چشمانم! بود افتاده
 .شد بهتر

 آن و شد باز اتاق در بارهیک كه كردممی پاک بودم كرده ارسال امیر به كه را پیامی داشتم
 سعیم تمام البته. دید اتاق یگوشه در دست به موبایل مرا و شده اتاق وارد مزخرف، مردک

 من تا در یفاصله از كه نبود بزرگ قدرآن اتاق بدبختانه ولی كنم اشمخفی باز كه كردم را
 ! بماند پنهان دیدش از چیزی

 را گوشی و كرده گم را وپایمدست كه شد ورحمله طرفمبه و كشید درهم چنان را هایشاخم
. افتاد من جان به رحمانهبی او و لرزیدمی ترس شدت از بدنم. كردم پرت اتاق وسط به
 كه زد ضربه شكمم و ـیـنـه*سـ بر سنگینش و بزرگ هایكفش آن با وحشیانه قدرآن

 از خون. رفتندمی فرو قلبم در و شكسته امـیـنـه*سـ یقفسه هایاستخوان كردم احساس
 وحشتناكی حال چه. چشیدممی وجود تمام با راآن گس طعم من و ریختمی بیرون دهانم

 در ای،جنازه مثل و شده حركت از ناتوان بدنم اعضای یهمه گویا! نابودگری وضع چه و بود
 .بودم افتاده حالبی اتاق یگوشه همان
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 شد خوب. رفت موبایل سراغ به و كرد رها مرا باالخره كه شد خسته زدن از هم او انگار
 در هنوز گرفتم تماس امیر با كه آخری یشماره فقط و بودم كرده پاک را هامسیج
 به قدرت تمام با را موبایل كه شد عصبانی چنان هم همان دیدن با. بود باقی اشپیشینه
 كهاین و امارسالی هایپیام از كههمین حال هر به ولی! كرد اشصدتكه و كوفت زمین

 بالی چه نبود معلوم وگرنه داشت شكر جای بود خبربی بودم، فرستاده برایشان آدرس
 ! آوردمی سرم بر دیگری
 در و افتاد راه آلودمپف چشمان از گرم اشكی و شدم جمع خود در سرد زمین روی جاهمان
 حس چه و بود خراب حالم قدرچه. افتاد زمین بر و كشید شیار صورتم هایخون میان

 را آورعذاب چیزهای این و باشی ساالرخان دختر شودمی مگر! زدمی چنگ تنم بر دردناكی
 ! كنی فراموش

 اعضای یهمه. بگیرد آرام مغزم كمی حداقل تا ببندم را متورمم چشمان كردم سعی فقط
 سراغم به هم هوشیبی وسط این دانمنمی. آوردمی بند را نفسم كه داشت درد طوری بدنم
 بلند صدای با كسی. شنیدم بیرون از صداهایی بدحالی و ضعف حالت همان در ولی نه یا آمد
 :گفتمی
 ... رو دختره... كنین مخفی رو چی همه... اومده پلیس پلیس، -

 افتاده آن در من كه اتاقی به گروهی زمانهم و نشد داده حرف ادامه مهلت او به انگار كه
 .شدند ماندن، حركتبی و اسلحه تحویل خواستار بلند صدای با و آورده یورش بودم
 ضعیفی صدای با و كرده باز نیمه تا را حالمبی چشمان بودم من كه جاآن شخص تنها وقتی

 :گفت بقیه به رو هاآن از یكی و آمدند سرم باالی عجله با نفر دو كردم، ناله
 ! كنه خبر آمبوالنس یكی... آمبوالنس -
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 بسته چشمانم و فرستادم باز آرام و آسوده خیالی با بودم بـرده درون به سختی به كه نفسی
 .شد

*** 
 كه نداشتم تشخیص و درک قدرت ولی شنیدم؛می را اطراف وغریبعجیب صداهای
 برانكارد روی شاید! كرد همراهی جایی تا مرا و فشرد را دستم انگار كسی! بفهمم را موقعیتم

 فقط! عمل اتاق به رفتن حال در بیمارستان درون حتی یا آمبوالنس ماشین در شاید یا بودم
 ایوسیله كامل توقف تا و گرفت گرمش هایدست در را سردم هایدست كسی دانستممی
. شدم هوشبی دوباره باز و شد مبهم و گنگ صداها. نكرد رهایم بود حركت حال در كه
 یا عملی تا بودند كرده هوشمبی احتماالً. نداشتم رهایی و خالء جز حسی هیچ دیگر باراین

 .دهند انجام رویمبه چیزی
 سیلی چند و دستی تكان با باالخره تا زدم گشت وغریبعجیب هایخواب همان در قدرآن
 فقط و بود مانده پناهبی دستم باراین. آمدم بهوش خوردمی صورتم به كه محكمی چندان نه

 .آوردنمی زبان به ایكلمه نامم جز به كسی و كرده اماحاطه پرستار و دكتر چندین
 پلكم دو انگشت دو با كسی. بروند كنار و كنند بس تا كردم هوشیاری اعالم ضعیفی یناله با
 .درآورد را اعتراضم صدای تاباند چشمم مردمک به كه شدیدی نور با و كرد باز هم از را
 ! چیه؟ اسمت -
 :گفتم مانندیناله لحن با
 .سمندر مهتا -

 :گفت بقیه به چون شد راحت امهوشیاری بابت از خیالش انگار
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 كه پرستارهایی فقط و كنید بستریش پیآیوی اتاق توی ساالرخان، فرمایش طبق خب -
 كه هم آقایی به! كنن وآمدرفت آپچک و سركشی برای اتاقش به توننمی گفتم خودم
 .خوبه حالش و اومده بهوش ایشون كه بدید اطالع نشستن بیرون

 خیالخوش چه! نبود خبری هیچ اشرسانی كمک و امیر از و بود آمده نجاتم برای پدر پس
 اشرار دست از و آیدمی ابرقهرمان یک مثل امیر و است هندی فیلم كردم گمان كه بودم

 ! دهدمی نجاتم
 حجم آن شود كم شاید تا فشرد را آن و برد پناه تخت یلبه به تنهایی سرمای از دستم

 ! روحم و قلب ناراحتی
 نزدیک تخت به كسی هایگام. كردم سكوت خواب به وانمود با من و آمد اتاق درب صدای

 ...یا بود پدر احتماالً. نشست تختم ـغـل*بـ صندلی روی مكث كمی با و شد
 آن با كه! بود رادین! شد باز چشمانم اختیاربی و كرد حس را دستش گرمای دستم دوباره

 خواستمی دلم قدرچه. بود زده زل مجروحم و خراب صورت به مهربانش و آبی چشمان
 به خودم با باید هم را كوچک هایحسرت همین شاید دیدم،می جایش را دیگری شخص

 .بردممی گور
 ! كردممی سكته داشتم. خوبه حالت كه شكر رو خدا -

 ـعـشوقـت*مـ و محبوب چرا و! بدارد دوست را تو باید نداری دوستش كه كسی چرا خدایا
 تماشایت به آسوده و خیالبی او و بسوزی مهرش حسرت در كه باشد رحمبی قدرآن باید

 ناتوان را ما كه تا دودمی سویی به رمیده و گریزان عشق، و دویممی ما همیشه چرا! بنشیند
 ! ببیند نزار ایهگوش در رمقبی و
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 داشت میان این در هم او دانستممی. كشیدم بیرون انگشتانش بین از و كردم مشت را دستم
 بودم ظالم هم من امیر مثل شاید! نبود ساخته دستم از كاری كه كنم چه ولی دید،می آسیب

 .دادممی آزار طوراین اشعالقه خاطربه را بچه این كه
 :گفت رفتارم و حركت به اهمیتبی و زد رویمبه لبخندی

 ! كنیم وصل بهت آژیریا این از دزدگیر یه بهتره! دزدنمی روزا این رو تو قدرچه -
 :گفتم زیرلب اخم با پس. آورد درد به را صورتم پوست ولی بود واقعی لبخندم

 خواممی دزدگیر دیگه. شدم اوراقی هایماشین مثل بینینمی مگه. دیوونه نخندون رو من -
 ! كارچی
 كشید، وجودش اعماق از كه آهی با و كرد نگاهم خیرهخیره كمی بخندد حرفم به آنكهبی
 .ـوسـید*بـ را امپیشانی و شد خم
 .نداشتن دل هاآدم كاش -

 سفت را ـردنم*گـ كه اینگهدارنده آن ولی ببینم را صورتش تا ببرم باال را سرم كردم سعی
 به و كشیدم باال توانستممی كه جایی تا را چشمانم پس. شد مانع بود دربرگرفته محكم و
 .زدم زل قرارگرفت نگاهم تیررس در كه هایشـب*لـ
 ! چرا؟ -

 .بود نخواهد بهرهبی تلخی این از هم جوابش فهمیدم. زد تلخی لبخند
 .بهتره نباشه میره، دستت از خبربی و ناخواسته كه دلی -
 .درداست همین به عشق ـذت*لـ ولی -
 نشستی طوریاین كه میدی هادلخوشی این از هم خودت به! من واسه شدی شاعر تو باز -
 ! ای؟معجزه منتظر و
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 او شاید یا و! دیدم مقابلم را صورتش تمام كه شد باز تعجب از حدی چه به چشمانم دانمنمی
 با شد موفق بود هرچه! داد قرار نگاهم راستای در را چشمانش و كرد خم را ـردنش*گـ

 فالكت یعنی این و! بگیرد را قلبم مچ و بیاندازد روحم تاریكی در تیری داشت، كه شَكی
 برایت امیدی دیگر كه زمانی همآن اتزندگی حالت ترینمخفی در یعنی رسوایی،! من برای

 ! بداند حس آن از چیزی خواهینمی اصالً كه كسی برای همآن شود رو دستت نمانده
 هیچ كه بودم داده آدمی به او جایبه را قلبم كه كردمی ریشخندم داشت یا بود تلخ لبخندش

 هایحسرت درازای به نفسی! بكنم توانستممی كارچه خب ولی. نداشت او به نسبت برتری
 :گفتم زیرلب و كشیدم دلم

 .خودمونه دست كردنش ترک ولی نیست، خودمون دست عشق اختیار كه درسته -
 ام،چهره در كنكاش كمی با و گرفت نگاهم مقابل درست را حیرتش از ریزشده چشمان

 :گفت
 ! ها! بكن نصیحت یه هم رو خودت خوایمی اگه! واقعاً؟ -

 یا كند قضاوت موردم در نداشت حق كسی. بستم را چشمانم و دادم هلش عقب به كمی
 ! بگیرد سخره به را احساساتم حتی

 ! بود داشته نگه نزدیک را خود فشار همان با او ولی بود اشـیـنـه*سـ روی دستم آنكه با
 ! زنممی حرف باهات دارم. نبند رو چشمات -

 :گفتم كنم باز چشم كهآن بدون
 .نیست مربوط تو به. رادین كن ولم -

 :گفت بود نشسته صدایش در كه محسوسی حرص با چون. شد عصبانی كمی انگار
 .كنم تخفه خوادمی دلم كه مربوطه من به قدراین. مربوطه من به اتفاقاً -
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 من كه بود لحظه همین بیاید در صدا به اتاق درب توانستمی كه ایلحظه بهترین شکبی
 ! كردم تجربه حال همان در هم را لحظه بدترین ام،همیشگی بدشانسی با

 هرچه بخواهی كهاین از داشت امكان مگر! نكشد ثانیه پنج به آدم خوشحالی شدمی مگر
 یک و ـاچ*مـ یک او به موقعش به حضور از حتی و ببینی را در پشت شخص زودتر

 چه جااین موقعیت این در امیر خدایا! شوی پشیمان زود قدراین كنی، هدیه ـغـل*بـ
 ! كرد؟می

 ولی كرد؛ تغییر هم، سانتیِ چند در درست رادین و من وضعیت دیدن با او یچهره ایلحظه
 اشتباه كردم حس خودم حتی كه برگشت معمول حالت به ابرویش و چشم سریع قدرآن

 ! امدیده
 یخنده بیاورد در شرایطی چنین در مرا رفتار تالفی خواستمی احتماالً كه رادین

 همان در خونسرد و جیب در دست همیشه مثل كه امیر طرف به و كرد تمسخرآمیزی
 .رفت بود ایستاده در یآستانه

 ! بود شما خیر ذكر االن اتفاقاً. امیرخان جناب دیدار مشتاق! زادهحالل چه به،به -
 متوجه انگار. دوخت چشم رادین عجیب رفتار به دوباره و انداخت من به كوتاهی نگاه امیر
 هایكنایه به اهمیت بدون و نیاورد خود روی به پس است، ناراحت چیزی از او بود شده

 و بود نشده خارج شوک از بدنم هم هنوز! آمد پیش من تخت طرف به نامطلوبش
 .پاهایش به بودم زده زل مالحظهبی

 بودممی عصبانی خواستمی دلم! داد سوق باال سمت به را نگاهم و كرد مصلحتی ایسرفه
 به فضا كه حیف ولی كردممی گالیه اشموقع به نیامدن از و كشیدممی داد سرش بر و

 تكان برایش تأسف از سری توانستممی فقط من و بود شده داده سوق دیگری سوی و سمت
 ! دهم
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 مساعدت یا و همراهی طلب انگار و كرد بسته و باز مبهمی هایاشاره و ایما با را چشمانش
 .داشت من از
 زورو جناب و بودین افتاده رحمیبی هایآدم گیر دفعه این كه بینممی! خانوم نده بد خدا -

 ! نرسیدن موقع به هم
 :گفتم و كردم بارششیطنت چشمان به اخمی

 .رسید موقعبه همیشه مثل اتفاقاً -
 رادین به و برد فرو جیبش در دست ـنـسـی*بدجـ ژست با و خندید چشمانش مثل هم لبش
 ! بیندازد راه حقیقت و شجاعت بازی یا بكشد حرف او از خواستمی انگار. دوخت چشم

 ! است قرار چه از قضیه دانستمنمی و بود آمد و رفت در دو آن بین تعجب با نگاهم
 .ایستاد مقابلش دقیقاً و آمد جلو قدم چند رادین

 نماییقهرمان پس تویی، خود ماجرا این اصلی مقصر! ها؟. كنیم تشكر ازت نداری كه توقع -
 ! نكن

 دورگه ـردنم،*گـ محافظ خاطربه كه صدایی با و پریدم حرفشان وسط وگیجگنگ لحنی با
 :گفتم بود شده

 ! بدین؟ توضیح منم برای میشه! خبره چه جااین -
 .بیمارستان رسوندنت اونا و بودن فرستاده امیرخان رو پلیسا! نداری خبر مگه هه -

 ! ها؟پلیس از یكی بود؟ كسی چه كرد همراهی آمبوالنس تا مرا كه گرمی هایدست آن پس
 :گفتم تعجب با
 ! جا؟اون نیومدین كدومهیچ شماها یعنی چی؟ -
 .زورو مثل خودش قول به... بوده جااون امیر چرا، -

 .گریخت دیگر سویی به و رفت دیگری جای او نگاه و چرخید او روی نگاهم
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 او به رو و زد مرموزی لبخند برندارد، لودگی از دست بود كرده قصد امروز انگار كه رادین
 :گفت

 ! نه؟ مگه -
 قالب در هربار خونسردی با چنان باشد، آمده میان به احساسی از حرفی اصالً كه انگارانگارنه
 قدری به! بود سخت كردنش باور كه شدمی ظاهر بقیه مقابل و رفتمی فرو جدید امیری

 جواب باید كه منم این كردم فكر ایلحظه كه بود زده زل من به جیب، در دست خیالبی
 ! بدهم

 دقیقاً االن. شد ترنزدیک او به و برداشت قدمی رادین پس آمد، كش حد از بیش سكوتمان
 ولی. بود شده محافظم سپری مثل و ایستاده بود رفته نشانه سویم به او كه نگاهی تیر مقابل

 .او تفاوتبی چشمان به شد خیره جدی ایقیافه با و برداشت زنیطعنه از دست باراین
 ! خوای؟می چی ما از و! هستی؟ كی تو -
- ... 
 شرایطی با موقع اون اگه كردی فكر! نگرفتی؟ رو جوابت پیش سال چند همون مگه -

 ! تونی؟می وضعیت این با االن برسی، تخواسته به نتونستی امروز از ترسالم
- ... 

 .كند عصبی را رادین توانست هم باز جوابی،بی وجود با كه بود پرمعنا سكوتش قدرآن
 .كنهنمی عوض رو چیزی نفرت این دونممی چند هر. امیر متنفرم ازت -

 .داد هل عقب به را او ، خشم از پر هاییدست باراین و زد صدابی پوزخندی هم باز
 فكر! كنی؟ راضی رو ساالرخان تونیمی كارات این با كه! كردی؟ فكر چی خودت با! چیه؟ -

 ! هندیه؟ فیلم كردی
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 دُرست و كرد جبران قدم دو با را بود برداشته عقب به رادین دست فشار با كه قدمی
 .ایستاد رودررویش

 بندازه قالده كسی ذارمنمی هم هرچیزی خاطربه. ساالرخان نه دارم تو با كاری نه من -
 ! ـردنم*گـ
 بلندی «هیع» اختیاربی رادین واكنش فكر از من كه داشت تحقیر و توهین حرفش قدرآن

 از رادین من، حركت همین خاطربه شاید و گرفتم دهانم جلوی محكم را دستم و كشیدم
 :زد چنگ وحشیانه را او پیراهن ییقه و رفت در كوره

 .بفهم رو دهنت حرف -
 سمت به را رادین بازوی و شدم خیزنیم جایم از سختی به بیفتد، بدتری اتفاق كهآن از قبل
 بدنم به متصل دستگاه كه بود ناگهانی حركتم قدرآن و بودم ترسیده حدی به. كشیدم خود

 .كرد پر را فضا آن از ناهنجاری صدای و شد نامنظم خطوطش
 .برگشتند من طرف به نگرانی با دو هر چون شد بحثشان یادامه مانع همین انگار و

 صدای پرستارها، آمدن از قبل تا برگرداند جایم به مرا رادین و دوید بیرون اتاق از امیر
 با ولی بودم نكرده حس دردی شدنم بلند یلحظه همان در كهاین با. كند قطع را دستگاه

 .رفت آسمان به جیغم كه پیچید پهلویم در دردی چنان بدنم، شدن صاف
 قسمت كل كه بود زیاد قدرآن درد ولی بودند كرده عمل را شكمم كجای دقیقاً دانمنمی

 .كردمی قطع را نفسم و فشردمی هم در را پهلوهایم تا میانی
 و رساندند اتاق به را خود عجله با پرستار چندین من فریادهای و دستگاه صدای و سر با

 .شدند حاضر سرم باالی
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 هركدام و بود كرده نگران را همه ریختمی مهابابی طورهمان چشمانم از كه هاییاشک
 افراد و كرد ساكت را همه استادانه تشری با و رسید دكتر باالخره كهاین تا گفتند،می چیزی
 .فرستاد بیرون اتاق از هم را اضافی
 برایم مسكنی خواستممی دكتر از التماس با و بودم گرفته تخت كنار یمیله به را دستم
 .كند تزریق
 آرامش به مرا كهاین از پس و داد دستوراتی اشدستی ـغـل*بـ پرستار گوش در تندتند دكتر

 هاینگهبان مثل و بود ایستاده در دم كه پرستاری به تندی لحن با كرد دعوت سكون و
 :گفت خوردنمی تكان جایش از دربان

. روز دو تا هستن مطلق استراحت ایشون. دیننمی راه اتاق توی رو كسهیچ دیگه -
 ! فهمیدین؟

 شرایط كه بود بد قدرآن حالم البته. گفت آرامی چشم و انداخت زیر را سرش هم بیچاره آن
 مهربانی لبخند حتی و سوختمی برایش دلم شاید وگرنه نداشتم سوزاندن دل برای مساعدی

 .زدممی رویش به هم
 را چشمانم و آمد سراغم به بخشینجات یفرشته مثل خواب باالخره تا كشیدم درد قدرآن

 ! بگیرد آرام كمی جسمم و برود روحم تا بست
 جای خود در را انگشتانم آشنا، دستی گرمای كردم احساس كه بودم بیداری و خواب عالم در
 به بختک كه هاییوقت مثل! خورد تكان شدنمی انگار ولی كردممی احساسش. فشرد و داد

 از آرام صدایی فقط! بخوری تكان توانینمی كنیمی تقال قدرچه هر و افتدمی آدم روی
 با حتی یا دهم تكان را دستم كردم سعی قدرهرچه. نشستمی جانم گوش در دور جایی

 بیدار از هم او دقایقی از بعد چون نشدم موفق انگار كنم، رضایت اعالم بودنش از ،انگشتانم
 .كشید بیرون دستانم میان از را حضورش گرمای و شد ناامید شدنم
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 حساب به عمر یشدهتلف هایزمان جزء را گذراندممی خواب در كه هاییساعت معموالً
. بودند شده خوشایندتر و ترپرفروغ امبیداری از هایمخواب انگار روزها این ولی آوردم؛می

 بیداری در كه كردممی تجربه را هاییحس و شنیدممی را هاییحرف خواب در چون شاید
 .داشتم را حسرتش

 و رنگبی دنیای به رویایی عالم آن از دوباره و كنم باز را چشمانم خواستنمی دلم هم االن
 باالی پرستارهای و دكتر حضور درک و بیداری وجود با پس. برگردم امهمیشه خاكستری

 .نشوم امروزه هر هایجواب تكرار به مجبور تا زدم خواب به را خودم سرم،
 اتاق از همگی مأموریتشان، اتمام از پس باالخره تا كردند یادداشت چه و گفتند چه دانمنمی

 كه سرمی با تنها هفته، یک از بعد من و شدنمی شنیده اطراف از صدایی هیچ. شدند خارج
 روی همچنان بود كرده رمقبی و جانبی شفافش و سرد محلول آن با را دستم هایرگ

 در را اتاقم هانگهبان و زدندمی سر روز هر عمه و پدر. بودم بستری بیمارستان تخت
 به دلم كه كسیآن ولی بود؛ همیشه كه هم رادین. نكند تهدید مرا چیزی تا داشتند محاصره

 كه حرفی حسرت در ماندم من و نیامد دیگر روزآن از بعد بود محتاج گرمایش و حضور
 با و شدمی تكرار گوشم در بارها و بارها شب هر كه هاییحرف! نتوانست و بزند خواستمی

 .شوند گم هایمخواب پسِ در مبادا تا كشیدممی درون به جانم و روح تمام
 ایستادن برای را اتاق سویآن من، تخت نزدیکِ جای به چرا نفهمیدم كه كسی ورود با

 قامت. كردم جستجو را اطرافم آن الی از و كشیدم باال را پلكم یپرده از نیمی كرد، انتخاب
 ! بود تشخیص قابل من برای هم كوچک یروزنه یک همین از امیر هیبت و

 هوشیبی و آلودگیخواب هایزمان یبقیه كهاین یدرباره حدسم بودن درست از لبخندی
 قفل هوابی پلكم و شد تاببی دیدنش هوای به دلم. نشست لبم بر بوده، كنارم در او هم

 طورهمان او و بودم دلتنگش قدرچه. كند پرواز او سوی به و شود آزاد تا كرد باز را نگاهم
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 نگاه آن یشیشه به من چشمان جای به و بود ایستاده روحبی یپنجره مقابل من به پشت
 .كردمی

 را حواسش ناخوداگاه انگار كه كشیدم طوالنی و پیوسته بازدمی شكل به وجودم عمق از آهی
 كردم سعی قدرچه هر. كرد شكار را بازم چشمان و برگشت ناگاه. كردم جلب خودم سوی به

 مُراد، به رسیده هایزدهقحطی مثل. نشد نفهمد، را امدلتنگی تا را امآمدهكش نگاهِ بدزدم
 .كندنمی دل چشمانش و صورت از نگاهم

 تا عجیب لبخند و سكوت همان با. برداشت گام طرفم به و زد امپرواییبی این به لبخندی
! برود و كند نگاهم بود آمده فقط و آمدنمی حرفش هم او انگار. آمد پیش سرم باالی

 قدرچه. نداشتنش و نبودن مبادای روزهای برای كرد ضبط را صداییبی این شدمی كاشای
 ! دادمی پاسخ را نیازم اوج دیر قدرچه او و بودم خاموش پرحرف هاینگاه همین محتاج

. رفت تحلیل بارهیک اشجسمانی توان انگار ولی كشید؛ درازا به سكوت این قدرچه نفهمیدم
 بازوهای به اشخسته پاهای از را وزنش از نیمی و نشست تخت حفاظ روی به دستش

 جاهمان تا شد كشیده دستش عضالت برجستگی به نگاهم اختیاربی من و. سپرد پرقدرتش
 .شود رو بار هزارمین برای دلم دست هم باز و كند گیر آن هایوتابپیچ میان در
 :گفت و كرد معنادارتر ایسرفه معنادار، لبخند همان با او و
 ! بزنیم حرف میشه -

 .كاوید را اشچهره تمام دور یک حرفش یادامه منتظر و برگشت صورتش به دوباره نگاهم
 .گرفت خود به مهربانی رنگ و شد بزرگتر كمی بود لبش بر چنانهم نابودگرانه كه لبخندی

 ...ولی خواممی معذرت شدم استراحتت مزاحم و اومدم سرزده كهاین از -
- ... 
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 در هم تو خواستم. داریم قرار عمارت توی امروز و برم دیدنش به داده پیغام ساالرخان -
 .باشی جریان

 با و دادم حركت را لبم سختی به. شد اضطراب و ترس از پر نگاهم و افتاد آشوب به دلم
 :گفتم دارخش صدایی

 ! داره؟ كارچی -
 ...دونمنمی -
 .بری تنها خوامنمی! بشم؟ مرخص امروز منم میشه -

 .برگشت لبخندش دوباره
 ! منی بادیگارد جنابعالی مگه -

 .زدم لبخند امنگرانی یهمه با هم من
 ! داره كی خوشگلی این به بادیگارد! بخواد هم دلت! نیومد؟ خوشت! چیه؟ -

 :كرد زمزمه زیرلب و خندید
 ! داره كی آره -
 ! میای؟ كی تو خونه، میرم ظهر امروز من پس -
 .جاماون هشت ساعت شب من -
 اصل در یعنی. دادم اشدلداری و زدم رویش به جاننیمه لبخندی هایمنگرانی تمام وجود با
 .دارم داریدل خودم به
 .كنه صحبت پیرمرده اون مورد در خوادمی حتماً نمیفته، اتفاقی -
 برای دانستممی چند هر. گرفت اشخنده بودم باخته را خودم من او، از بیشتر كهاین از

 ! دیدار این به نبودند بینخوش هم زیاد چشمانش وگرنه خندید طوراین من خوشیدل
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 اتفاقی هر بدونی خواستم فقط. بگیرم سنگر تو پشت قرار، یه خاطربه تا جااین نیومدم من -
 .نبودم قدم پیش توش من بیفته كه
 ! مثالً اتفاقی چه -
 شاید عمارت اون به رفتنم كه رسیدم واضح ینتیجه این به سال همه این از بعد! چی هر -
 .ستدیگه پای یه با برگشتنم احتماالً ولی باشه خودم پای با
 را امبینانهخوش لحن كردم سعی ولی گریستممی باید خنده، جای به تلخش طنز این به

 :گفتم باخنده و كنم حفظ
 .پشتتم من راحت خیالت جلو برو تو! وسط این ستكارهچی بادیگاردت پس -
 هایشـب*لـ روی اختیاربی باز نگاهم. آورد جلو را سرش و زد مخصوص لبخندی هم او

 :كرد زمزمه و شد متوقف صورتم سانتی یک در لبخند همان با او و لغزید
 .باشم داشته سپر جلو از میدم ترجیح. خوامنمی باشه پشتم كه بادیگاردی -

 چشمانش روی نگاهم. نداشت گردعقب خیال او و بود شده حبس ـیـنـه*سـ در نفسم
 خیال و كند منقلب را حالم خواهدمی فقط دانستممی! بود افتاده تالطم به دلم و گشتمی

. كردم پنهانش و كشیدم درون به را هایمـب*لـ اختیاربی باز ولی. ندارد سر در دیگری
 از بیش بتوانم نبود معلوم! نبودم مطمئن خود سوی از شاید بلكه نبود او طرف از امنگرانی

 تعبیرسوء او برای انگار هرچند! بمانم حركتبی مقابلش در و دهم خرج به طبعمناعت این
 .برگشت اشعادی حالت به اخم با و گرفت گاز داخل از را لبش تأمل، كمی با و شد
 ...دیگه برم باید -

 با. شود روان دنبالش به هم من دل تا گردید در جانب به زیرسربه و برد جیب در دست
 حركت از دانستممی. كردم متوقفش و گرفتم عقب از را كتش آستین امید، یبارقه آخرین
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 خودم روی به ولی است همان از ناشی هم عجیب نگاه این و شده متعجب امناگهانی
 :گفتم عادی و خونسرد خیلی و نیاوردم

 ! شد؟ كنسل ایران به رفتنت -
 پاسخ در كه مكثی احتماالً. شد جدا آستینش از دستم كاراین با و برگشت جانبم به كامل
 موضع تغییر بارهیک و ناشیانه چنانآن! بود امعقالنی سالمت در شكش خاطربه كرد سؤالم

 ! میفتاد تردید به مقابلم كسی هر كه كردممی عوض را بحث و دادممی
 ! مهمه؟! طور؟چه -
 ! موندی؟ سفرت از من خاطربه بدونم خواممی فقط. باشه مهم شاید...دونمنمی یعنی... نه -
 .اوهوم -
 سوالم كدام به جوابش این! چه؟ یعنی دقیقاً «اوهوم» نفهمیدم. كردم نگاهش سردرگمی با

 ! بود
 .پیداست هاچشم در انعكاسش فقط كه هاهمان از زد، رنگیبی لبخند

 .بود دوش هر جواب اوهوم -
 .نپرسیدم دیگر را بود دلم در كه سؤالی و گرفت خوشی رنگ نگاهم

 به دوباره خداحافظیبی و كرد صاف ـردن*گـ اشگیهمیشه خاص ژست همان با او و
 .كردم تماشا را رفتنش و ماندم سكوت در باراین من و. برگشت در سوی
*** 

 كهاین با. بود شده آماده ظهر از قبل تا ترخیصم برای چیزهمه و بودم گرفته تماس رادین با
 و دارم عجله چرا كه بود شده متوجه او انگار ولی دارم شدن مرخص قصد خاطرچه به نگفتم

 هم من و آورد رویم به را موضوع این كنایه با چندبار! ستعلتی چه به امروز برای اصرارم
 .زدم نفهمی به را خودم خوب خیلی بودم چپعلی هایكوچه در وگذارگشت استاد كه
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 عمارت به ودستگاهدم هزار با و شد انجام امنیتی تشریفات وقتی تا كردم كه تالشی تمام با
 ! بود عصر سه نزدیک ساعت رسیدیم

 ردیف به اطرافم دستور، یـیـنـه*سـبهدست كه ایخدمه با و گذاشت اتاقم در مرا رادین
 .رفت و كرد رها بود گذاشته

 خویشتنداری هاوقت گاهی خب، ولی كردممی بیرون را همه و زدممی جیغ خواستمی دلم
 حمام طرف به خودم و فرستادم كاری پی را هركدام روییخوش با پس. نیست بدی چیز هم
 .افتادم راه به
. كردم ردشان ایسابقهبی وسواس با هربار و كردم سِت لباس صدبار بشود هشت ساعت تا

 با باالخره تا. رقصیدندمی چرایی و چون هیچبی زدممی هرسازی به هم بیچاره یخدمه آن
 را ـمرم*كـ ـنگی*ـرهـ*بـ تمام كه مواج و خورده چین موهایی و دخترانه و مشكی لباسی

 به كمی را قدّم توانستمی اشسانتی٧ هایپاشنه كه براقی و سیاه هایكفش و پوشاندمی
 آمدنش تا و دادم انجام هم را امدخترانه آرایش. كردم تمام را كارم كند، نزدیک او بلندای
 .نشستم منتظر

 شد باز اتاق درب كه گشتممی اشكال و ایراد دنبال و زده زل آینه در خودم به بود ساعتنیم
 .شد وارد عجله با بودم فرستاده سالن به دادن آب گوش و سر برای كه دخترانی از یكی و
 .اومدن مهمونتون خانم، -

 هایشیشه افتادن صدای و خورد میزتوالت به دستم كه برخاستم جا از دستپاچگی با چنان
 خواستگارشان رسیدن و بخت دم دختران یاد به. پیچید اتاق در آن روی هایلوسیون و عطر

 .گرفت امخنده تشابه این از و افتادم
 و انداخته آینه در نگاهی دوباره. كردم مرتب را لباسم دامن و كشیدم عمیقی و بلند نفس

 .بشود هم این از بهتر توانستمی و بود خوب چیز همه. زدم مقابلم مهتای به لبخندی
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 بعد و برساند سالن به مرا بود قرار و بودم كرده اشآماده قبل از كه یكی همراهی و كمک با
 بر كه اخمی با و دید مرا رادین اول. شدم وارد جذاب، ایافه و ژست با برود، كارش دنبال به

 بلندم هایپاشنه صدای. نیامده خوشش آمدنم از زیاد كه داد نشان انداخت روشنش ابروهای
 بعدِ چشمانش و زد لبخندی امیر ولی دانمنمی را پدر. كشاند سویم به هم را امیر و پدر نگاه
 لبخندش دانستممی. نشست زمین روی جایی به هیكلم، و قد از رفتن پایین و باال دور یک

 دیده باشد محافظش بود قرار كه بادیگاردی و من بین عجیبی تضاد كه بود این برای
 :گفتم پدر به رو و كردم سالم خونسردانه من ولی شد؛می
 ! گیریدمی مهمونی من بدون كه بینممی -
 :گفت رودربایستیبی و كرد ایخنده بود عصبی كمی انگار كه ساالرخان و
 مثل ولی. مهمونی نمیره محافظ و اسلحه با وقتهیچ مهمون دونممی من كه جایی تا -

 .ترسیده چشمش بدجور ما مهمون كهاین
 ! كرد خندیدن به شروع هاها و

 و بگیرد دست در را میدان اصلی گوی خواستمی یا داشت خنده موضوع این واقعاً یعنی
 ! كند نابود را او نفساعتمادبه

 روند نیست قرار دعوت این بود مشخص. نشستم پدر نزدیک جایی و رفتم واكنشی هیچبی
 مقابلم كه بود كسی رسیدمی نظربه مظلوم كه كسی تنها و. باشد داشته خوبی چنانآن

 حامی و باشم اشانرژی منبع خواستممی كه من به نگاه جای به بدبختانه و نشسته
 .كردمی كنكاش را او و دوخته چشم ساالرخان به بشوم، اشروحیَ

 ! مطلباصل سر ریممی خب، -
 نبود معلوم! افتادم سرفه به بارهیک كه كرد شوكه مرا معمولی ظاهر به حرفِ این چنان

 بود خواستگاری مجلس انگار. افتاد تپش به دلم من ولی بود چه جمله این بیان از پدر منظور
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 بروند خواستنمی االن كه بودند زده هم حرفی مگر اصالً! مطلباصل سر رفتندمی باید كه
 ! اصلش سر بر
 كنیم، چهارتا دوتا دو بخوایم اگه ولی مدیونم؛ بهت دادی نجات رو دخترم جونِ امیر، ببین -
 همون برو و بردار بازیات قهرمان این از دست پس بدهكاری، من به اینا از بیشتر خیلی تو

 و اولین برای كه بود این خاطربه فقط جااین بیای خواستم امروز اگه. كارت دنبال ایران
 و نیار فشار شانست به زیاد پس. ایمجادله هر از قبل كنم مذاكره باهات بشینم بار آخریم

 .برگرد بكشه باریک جاهای به كار كهاین از قبل
 ترینبزرگ هایحرف و بود نشسته خونسردانه طورهمان كه كردم نگاه امیر به تعجب با

 ! داشت سر در اینقشه شاید یا و بود خاصی اتفاق منتظر انگار. شنیدمی را دشمنش
 :گفت امیر به رو خشن تقریباً لحنی با و انداخت بحث وسط را خود هم باز رادین

 روز اون جرئتی چه به تو اصالً. انداختی راه رو دردسرها این خودت نفهمیدیم نكن فكر -
 همه این با و سمندره وارث كه كسی كردی فكر! بردیش؟ خودت با و مهتا راه سر اومدی
 ! میره؟ و كنهمی ول رو شخانواده یهمه كنه،می زندگی داره افتخار

 مشكالت مگر! چرخیدمی من حول هابحث یهمه هم باز چرا! گفتند؟می چه داشتند هااین
 ! نداشتند؟ من از غیر دیگری

 :گفت بود كرده حفظ را اشورییک لبخند كه طورهمان امیر
 مداركی با من كنم عرض خدمتتون بدین اجازه اول! مطلباصل سر برم منم بذارین پس -

 هیچ من برای سمندر. كنم تبدیل خاک به ساعت یک توی رو سمندر تمام تونممی دارم كه
 ...هم شما ایضاً و نداره ارزشی

 خاک به رو من بخوای كه اینی از تركوچیک خیلی تو. باش زدنت حرف مواظب امیر -
 ! بزنی
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 به جن مثل نفر چند بارهیک كه كرد اشامروزی و شیک كت جیب در دست درنگبی امیر
 هر آمادگی انگار هم او البته كه! رفتند نشانه او سمت به را هایشاناسلحه و پریدند داخل
 :گفت پدر به و زد پوزخندی چون داشت را اتفاقی

 هم شما كهاین مثل ولی كنهنمی پذیرایی میهمان از اسلحه با هم میزبان كنم فكر -
 ! ترسیده خیلی چشمتون

 .انداخت میز روی و درآورد جیبش از كوچكی یپوشه تأملی، هیچبی بعد و
 تا چون باشید كارهاتون اصالح فكر به من كشتن جای به بهتره. مدارک از اینمونه اینم -

 من نبودن و بودن و میشه شروع تونپرونده پیگیری مراحل اسناد این با دیگه یهفته یک
 .نداره تأثیری رَوند این در زیاد هم
 خطرناكی ریسک چنین مقابل در كنندهدیوانه خونسردی و باال نفساعتمادبه این شوکِ از

 قفس به احمقانه كامالً حدی در ولی بود چه هدفش دانمنمی. افتادممی پس داشتم واقعاً
 ! زدمی خود پی و رگ به چاقو داشت و آمده گرسنه شیرهای

 لبخند و لغزید من روی نگاهش ایلحظه برای چون شد، من خراب حال متوجه انگار
 .زد رویم به بندینیم
 ! بكنم بهتون لطفی یه تونممی... فقط -

 رو است قرار ورقی چه دیگر نبود معلوم. بودند دوخته چشم او دهان به و كرده سكوت همه
 ! كند

 چون. بكشم بیرون شدین گرفتار درش تونهمه كه ایمهلكه این از رو دخترتون تونممی -
 مهم هایبرگه كلی پای امضاش شما ینماینده عنوان به ایشون دونین،می كه طورهمون
 .میشن مجازات بقیه حد در مطمئناً و هست شركت
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 مرا پای كه نداشتم را این انتظار واقعاً. افتاد وزوز به هایمگوش و كرد لرزیدن به شروع دستم
 ! بكشاند شانپیچیده جریانات این به هم

. بگوید را اشخواسته و بزند را حرفش یبقیه او كه داشت این از نشان جمع سكوت دوباره
 را او خشم از شده مچاله هایچشم با فقط و بود كرده حفظ را خود ابهت كه پدر
 .نگریستمی
 .كنم ازدواج باهاش حاضرم وضعیت، این از نجاتش برای -

 او سوی به اشحمله و رادین شدن برافروخته سپس و ما یهرسه یشدهدرشت چشمان ابتدا
 ادا تحقیرآمیز و بد چنیناین كه ایخواسته مقابل در بود غیرارادی كامالً العملعكس یک
 .شد

 احساس كه كرد بلندش خشم با و گرفت چنان را اشمردانه پیراهن و كت ییقه رادین
 ! شود هوشبی است ممكن آن هر كردم

 خواست دلت غلطی هر تونیمی خزعبالت این با كردی فكر. روانی یمرتیكه شوخفه -
 ! بكنی؟
 برای كه را او یشده مشت دستان شد، كشیده رادین سر بر قدرت تمام با كه پدر فریاد

 هم مثل شرایط آن در ما یهمه احساس مطمئناً. كرد متوقف هوا در بود رفته باال كوبیدن
 داشت توان تمام با را اشدرونی قهر این كه بود كسی تنها امیر و... حرص... خشم. بود

 .نیست خوب هم زیاد حالش بود مشخص البته و كردمی كنترل
 با پدر و. برداشت عقب به قدمی و كرد رها مبل همان روی بر را او دیگری، حركتِبی رادین
 :گفت جدیت

. بكن باهاشون خوایمی هركاری ببر و بردار هم مداركت این. نمیاد جاهیچ تو با من دختر -
 .نداشتم رو جایگاه این االن كه بزنم جا تو مثل هاییجوجه تهدید با خواستممی اگه من
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 :گفت و زد لبخندی عادی خیلی و ایستاد و شد بلند اشجسمانی شرایط و اوضاع همان با
 كهاین مثل ولی! استاد باشید شده ترمحتاط ذره یه سال همه این از بعد داشتم انتظار -

 متوجه ببینیدش وقتی شاید جا،همین ذارممی رو مدارک این من حال هر به. كردم اشتباه
 .هستین اسفباری وضع چه توی بشین

 یک خواستمی دلم حقیقتاً یعنی! گرفت پیش در را خروج راه و برد فرو جیبش در دست و
 كمال در و آمدمی كه چه یعنی. كنم نثارش محكمی مشت و بكشم كنخرابخانه جیغ

! رفتمی هم بعد و دادمی مسخره چنیناین پیشنهادی حتی و كردمی را تهدیدش گستاخی،
 :گفت خاصی ژست با و برگشت خروج در نزدیک چون شد منصرف انگار نه، ولی

 من بكنید، خوایدمی كاری هر دارید وقت هفته یک فقط گفتم كه طورهمون ضمن، در -
 این بگیرید، تصمیم دخترتون نجات مورد در و كنید فكر میدم اجازه بهتون رو روزش سه هم
 دیگه االن چون میدم؛ انجام خودم قدیمی و شخصی عالیق سری یه خاطربه صرفاً هم كار

 .هاشآدم و عمارت این ندارن من برای حساسیا حتی و مادی ارزش هیچ
 پدر به رو حرص با و برخاسته جایم از ناخوداگاه و بگیرم را خودم جلوی نتوانستم باراین

 :گفتم
 .گردمبرمی و كنممی بدرقه رو ایشون توناجازه با من بابا، -
 را پاهایم چنان. افتادم راه شد خارج در از و گرداند را رویش پوزخندی با كه او دنبال به و

 سالن در كفشم هایپاشنه تولوقتاالق صدای كه كوبیدممی زمین بر حرص با و محكم
 .پیچیدمی

 .شدم قدمشهم خروجی درب بیرونِ و افزودم هایمقدم سرعت بر كمی
 تنقشه! اومدی؟ پیش برنامه همین با اول از نكنه كنی؟می بازیتون قاطی رو من چرا -

 ! كنی نابود رو بابام من گرفتن با كه! نه؟ بود همین
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 با. رفتمی پیش ماشینش طرف به و بود گرفته را راهش جواببی او و زدممی حرف من
 كه كشیدم و گرفتم را بازویش بارهیک چنان و «توأم با» زدم داد هیستریک و عصبی حالتی
 از یكی به را دستش توانست موقع به ولی. بیفتد بود نزدیک و خورد همبه تعادلش ایلحظه

 حركتم قدرچه دانستممی. بماند سرپا سختی به و بگیرد بود، پارک همانجا كه هاییاتومبیل
 .گذشت خیربه خب ولی بیفتد اتفاقی چه توانستمی و بود خطرناک

 .كشید حرص ینشانه به محكمی نفس و فشرد هم بر را چشمانش ایثانیه برای
 خودخودبه هم هااتفاق بقیه. داشتم رو شنقشه اول از آره ازدواجه، یمسئله منظورت اگه -

 پیش بشینی بری تونیمی االن! شدی؟ راحت حاال! من مراد وفق بر دقیقاً. شد جور
 .بكشی نقشه من نابودی برای و گناهتبی كامالً یخانواده

 قدراین یعنی! اینه؟ حرفت كل االن گذروندیم كه ماجرایی همه این از بعد! همین؟! واقعاً -
 بود این! بزنی حرف كه نمیدی رو زحمت این خودت به حتی كه ارزشمبی و حقیر نظرت از

 ! نه؟ آخرت سورپرایز
 زد زل و كشید سد زد،می موج ناباورم چشمان در كه آبی مقابل سخت، و خاره سنگی مثل

 .زدمی دودو اشک همه آن میان در كه نگاهم عمق به
 .نبازه و كنه مقاومت درد همه این میون تونستمی عشق كاش -
 .امیر متنفرم ازت -

 .زدهغم و تلخ نوعی از باراین زد، پوزخند هم باز
 احساسی،بی جای به روزا اون منم اتفاقاً. بهتره تفاوتیبی از... حسه یه هم نفرت... خوبه -

 این از بدتر كارهای نذاشت و كرد سست رو پام شرایط از خیلی توی همین و شدم متنفر
 .بكنم
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 جواب چرا! گویدمی چه فهمیدمنمی اصال! كند دیوانه مرا خواستمی یا بود دیوانه بشر این
 ! كردمی سختش و پیچیده قدراین گفتم،می چه هر چرا! دادنمی من هایحرف به درستی
 را هایمسؤال بعضی جواب. آمدم خود به دیگر باریک من و برود تا برگرداند دوباره را رویش

 .رسیدممی جنون به حتماً وگرنه گرفتممی االن همین باید
 ! كنی؟ كارچی بعدش و كنی ازدواج باهام خوایمی -

 .داد طوالنی تقریباً مكثی از بعد را جوابم و ایستاد ولی برنگشت
 هر كه بفهمه دبای ساالرخان. بكنه تونهمی كارایی چه و كیه امیر میدم نشون شونهمه به -

 خودش صدبار موندنم زنده خاطربه كه رسهمی روز یه. داره سهم ظرفش یاندازه به كسی
 .میده بدتر خیلی رو تمومشنیمه كارای تاوان آدم. كنه لعنت رو
 ! چی؟ من پس -

 نگاهم كرد،می منجمد قلبم در را خون كه روحیبی حالت همان با و طرفم به برگشت باراین
 .كرد

 سرطان یه مثل عشق كه روزهایی. داشت دوست میشه رو مهتا كردممی فكر روزایی یه -
 و برسه مغزت به شریشه كه روزی اون به وای و. زد ریشه جامهمه به و قلبم دور پیچید
 نه مهتاست فقط مهتا كنیمی فكر حماقت كمال با كه ستموقع اون. بندازه كار از رو عقلت
 سرطان حتی یا... عقل سرطان میگن این به و. سمندرها یدردونه نه و ساالرخان دختر
 مدیونم وجودم ذرات تمام به. مدیونم خودم به روزها اون بابت من. احساس سرطان... روح
 شد تاوانش كه دیرفهمی، یفاجعه یعنی این و ساالرخان دختر و سمندره مهتا، نفهمیدم كه
 .«این»

 دلم. گرفت پیش در را رفتن راهِ تأملبی او و ماند ثابت پایش روی پرآبم و زدهغم چشمان
 هاییحقیقت آن از. بود تلخ هایشحرف. داشت هزارمعنا گفت كه هاییاین. برود خواستنمی
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 داشت درد قدری به گفتنش «مهتا». كندمی مچاله را وتنتجان تمام طعمش زهر، مثل كه
 ! خوردمی همبه خودم از حالم كه

 موقع حتی و بود رسیده اتومبیلش نزدیک. بشوم رفتنش مانع هم باز شاید تا بردم باال را سرم
 شد پشیمان و بگوید چیزی خواستمی شاید. شد خیره من به ایلحظه كردم حس سوارشدن

 .نبود خوب هم او حال مطمئنم ولی
 مطلق حكمران را خودش كهاین از. ایستادم صاف پدرم مقابل و برگشتم عمارت درون به

 .بود ریخته همبه اعصابم بردنمی حساب كسهیچ از و دانستمی
 باید كارچی بده انجام رو گفت كه كارایی بتونه اگه! گیریننمی جدی رو حرفاش چرا -

 ! بكنیم؟
 .كرد برانداز مرا كمی و آورد باال را سرش

 بكنم بررسی یه رو مداركش این بذار فعالً! كنم؟ تقدیمش دستی دو رو دخترم داری انتظار -
 ! خونهمی لغز قدراین كه داره چنته تو چی ببینم

 .گرفتم دستانم میان را دستش و نشستم زمین روی مقابلش
 .ترسممی من. بردارید خطرناكتون كارهای از دست خدا رو تو بابا، -

 :گفت و زد انـه*ـرد*مـ و اطمینان از پر لبخندی
 كردن نابود برای آدما این. كرد تهدید چیزا این با نمیشه رو ساالرخان. باشه راحت خیالت -

 .كوچیكن خیلی هنوز من
 .ایستادم دوباره و كشیدم درونم ناآرامی بزرگیِ به نفسی

 جریان در خواممی. بدین خبر بهم حتماً كنین فكر پیشنهادش روی شدین مجبور اگه -
 .باشم میشه گرفته زندگیم برای كه مهمی هایتصمیم

 .كرد موافقت سر، حركت با و زد كجی لبخند چون بود چه منظورم فهمید خودش گمانم به
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 ولی فهمیدم؛می خوب زد كه هاییحرف از را منظورش. نشستم تخت روی و رفته اتاقم به
 هاوقت خیلی. كردمنمی باور را بزند ضربه من طریق از كه داشته نقشه اول از كهاین
 نكرده ولی بكند من با انتقامش برای این از وارتردیوانه و تروحشتناک كارهایی توانستمی
 دیگر این! بگیرد؟ انتقام ازدواج، با خواهدمی گویدمی و آمده وقت همه این از بعد االن و بود
 را هالحظه آن كدامهیچ چون كردمی باور پدر فقط احتماالً كه بود مسخره هایحرف آن از

 .بود شكست پذیرش و شدن تسلیم معنای به ازدواج این قبول او برای مسلماً. بود ندیده
*** 

 به چگونه هالحظه و گذرندمی طورچه هاساعت فهمیدمنمی كه بودم غریبی دنیای در قدرآن
 پرونده آن رسیدمی نظربه و بود عصبی هنوز پدر. شوندمی نزدیک گیریتصمیم زمانِ

 امیر یـیـنـه*سـ به و كند حلش راحتی به بخواهد كه نبوده كوچكی چیز هم قدرهاآن
 .بكوبد
 دو این. نشدم موفق بیاورم در مدارک آن از سر بتوانم بلكه تا آمدم و رفتم اتاقش به هرچه

 یعنی این كه! نشستن خانوادگی میز پای و غذا برای حتی نیامد، بیرون اتاقش از اصالً روز
 .نگرانی اوج

 به طرفاین از پدر درشت و ریز دستورات با ساعت هر. شدنمی بند جایک هم رادین
 فقط. باشد افتاده تكاپو به اشملكه حفظ برای كه كارگری یمورچه مثل. چرخیدمی طرفآن
 كوتاه گپی و دیدیممی را همدیگر غذا میز سر شب و ظهر و صبح عمه و من وسط این
 یک دلم قدرچه. روزها این اصلی و جدی موضوع الّا بود چیهمه یدرباره همآن كه زدیممی

 روز یک این كاش. كردممی حس را مادرم نبودِ قدرچه و خواستمی صمیمی و خوب دوست
 چه است قرار بفهمم زودتر كاش. شوند تمام هااضطراب و دلشوره و بگذرد هم باقیمانده

 نیستم؛ مطمئن نیز خودم تصمیم از چند هر! بود خواهد چه نهایی ینتیجه و بیفتد اتفاقی
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 به انتخابی حق اگر البته. كنم انتخاب موقعیت به بسته كه موقع همان برای امگذاشته ولی
 ! شود داده من

 صدایم پدر باالخره كه بود عصر شیش هاینزدیک چون شنید را دعایم خدا انگار بعد ساعتی
 در كه كردممی انتخاب باید فقط من و داشت جنگ قصد مسلماً او. بروم اتاقش به كه كرد

 .شدنمی داده من به عجیب یمبارزه این در بیشتری حق قطعاً...! همین. بجنگم میدان كدام
 تاپ،لپ نور جا،آن تاریک نیمه فضای در و نشسته بزرگش میز پشت ابهت با همیشه مثل

 .بود كرده نورانی كمی را صورتش
 .جااین بشین بیا -
 قدرآن. نشستم جاهمان و رفتم وچراچونبی من و كرد اشاره میزش كنار ینفرهتک مبل به

 .نبود دیگر چیزهای برای جایی كه داشتم استرس
 بحرانی وضعیت و شرایط این توی كه بگیرم عاقالنه تصمیم یه مجبورم من دخترم، ببین -

 .بگیره رو بیشتر ضررهای جلوی بتونه
 از یعنی این كه كردمی صحبت آرام داشت هم او و نبود بدی چیز انگار كه جااین تا خب،
 كردم سكوت ولی نفهمیدم هایشحرف از چیزی كهاین وجود با. نیست عصبانی كسی دست

 .دهد ادامه تا
 نیفتاده آسیاب از هاآب وقتی تا. ایتالیا برید تعمه با گرفتم بلیط عصر امروز همین برای -

 .گردیدبرنمی هم
 داشت چه برای. داد حالت تغییر عصبانی بعد و ناراحت به متعجب حالت از ابرویم كمكم
 ! كردمی حذف «مرا» یعنی مسئله صورت اصلی قسمت مسئله، حل جایبه
 یه همه هاشحرف مگه! كنه تهدید رو ساالرخان تونهنمی هیچكی نگفتین مگه! چرا؟ -

 ! ترسیدین؟ قدراین چرا پس! نبود لغز مشت
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 .پریدم هوا به متریک كه كوبید میزش روی دست كف با چنان
 .كنممی محافظت شماها از دارم. نترسیدم من -
 ! كی؟ مقابل در ما از بگم بهتره یا! كی؟ از -
 چنگ باشه راهش سر كه هرچیزی و هركسی به انتقام، برای كه زخمی آدم یه مقابل در -

 .ندازهمی
 .زدم پوزخندی

 گفتین و دستش سپردین رو من روز چندین اطمینان كمالِ با پیش مدت یه همین یادمه -
 ! رسونهنمی آسیب من به كه كسیه تنها اون

 رویش به را موضوع این خواستنمی دلم. سایید همبه را فكش و انداخت زیر را سرش
 .بگیرم را زبانم جلوی نتوانستم واقعاً ولی بیاورم؛

 فكر ولی انداخته وسط رو من شما از انتقام برای و كرده زیادی تهدیدهای كه درسته بابا، -
 ! باشه توخالی حرف مشت یه جز چیزی موضوع این كنمنمی

 .ایستادم مقابلش و شدم بلند جایم از
 .بذارم تنهاتون شرایطی همچین توی خوادنمی دلم ضمن در -

 .زد رویم به مهر از لبخندی هامدت از بعد دید، كه را امصادقانه نگاه و كرد بلند را سرش
 پای و دست فقط شماها موندن. كنیم حلش باید خودمون. عزیزم ستمردونه موضوع این -

 .بندهمی رو من
 حرف ممكن حالت تریننزدیک در بتوانم تا كردم میز روی بدنم ستون را دستم و رفتم جلوتر
 .بزنم

 .باشم جااین خواممی من بابا -
 .گشت رویم به مضطرب و پریشان نگاهش و شد مستأصل كمی
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 .كنهمی استفاده من ضعفنقطه از داره اون. كنی ریسک باید بمونی اگه ولی -
- ... 
 .باشه هم خودش ضعفنقطه تونهمی كنم فكر البته كه -

 از منظورش دانستممی. كرد سكوت هم او ایلحظه كه شد روحبی و زدهشوک قدرآن نگاهم
 ضربه بود، خورده ضربه كه جاییهمان از خواستمی او یعنی این و بودم «من» ضعف،نقطه
 .بزند

 .كنیم حلش خودمون رو قضیه این بذارین و برید تعمه با امروز معتقدم هم باز من ولی -
 داشت او. رفتم وا بگویم است بهتر یا نشستم مبل روی بگویم چیزی كهآنبی خراب، و گیج
 .«شو من شمشیرِ و بمان یا كن خالی را میدان و برو یا» گفتمی

 سر دو شمشیری و بمانم خواستنمی دلم. نبود هم ماندن جای البته و نبود كردن فكر جای
 شاید طرفی از. كنم زخمی را خودم روح و بزنم ضربه عزیزی به طرف هر از كه باشم
 با كه. باشم نداشته شكار برای ایطعمه جز ارزشی برایش من و باشد واقعیت امیر هایحرف

 ! بخورد تأیید مهر توانستمی هم دردناک ینتیجه این بر ماندنم،
 را استرسم توانستم حداقل كاراین با. فشردمش توان تمام با و گرفتم مبل تشک به را دستم
 .كنم كنترل

 .بدین بهم قولی یه باید فقط میرم، باشه -
- ... 
 .نمیارین امیر سر بالیی كهاین -

 ینشانه به سری فقط جوابم در كه كرد درک را حالم شاید ولی دیدم؛ نگاهش در را تعجب
 .داد تكان باشه
*** 



 

 

421 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 مقرر موعد تا بودیم نشسته منتظر و داده تحویل را وسایلمان فرودگاه در عصر سه ساعت
 غرق خودم وغریبعجیب فكرهای در قدرآن و نداشت رفتن برای شوقی دلم. برسد پروازمان

 بود نگرفته جوابی چون و كرده صدایم چندبار انگار. آمدم خود به عمه هایتكان با كه بودم
 ! كردمی نگاهم نگرانی با داشت االن

 ! بله -
 سوالش آنكهبی بعد و دوخت امپریدهرنگ یچهره به را چشمانش ریزبینی، با طورهمان كمی

 .كرد بلند جا از و گرفت را دستم بپرسد را
 .بریم باید كه پاشو -
 طی به اصراری چه! نفرستاد؟ را ما شخصیش هواپیماهای با پدر چرا فهممنمی اصالً -

 ! داشت عمومی سفرهای یكنندهخسته رَوند این كردن
 .كرده رو كار این امنیتی مسائل خاطربه احتماالً -

 زدنم حرف در اختیاریبی این و! بودم آورده زبان به را غرغرهایم كهاین یعنی عمه جواب
 .نبود خوبی عادت اصالً

 جوان دختر مقابل را پاسپورتم و دادم دیگرم دست به بود كرده عرق دستم در كه را كیف بند
 .گذاشتم مقابلم پرستیژ با و
 هم بعد. بیابد را مشخصاتم تا گرفت اشكناری لیزیک دستگاه زیرِ و برداشت را آن لبخند با

 اخم با چون داشت وجود ایمسئله انگار. كرد نگاه من صورت و پاسپورت عكس به لحظاتی
 با كه من. كرد پچپچ برایش چیزهایی آرام و كرد اشاره نگهبانان از یكی به نامحسوسی

 :گفتم و رفتم جلوتر قدمی كردم،می نگاه هاآن عجیب رفتار به و ایستاده طورهمان نگرانی
 ! اومده؟ پیش مشكلی خانوم -

 :گفت و گرفت طرفم به را پاسپورت باالخره جوان دختر و برگشتند، من جانب به دو هر
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 .میدن توضیح براتون قسمت اون برید مأمور آقای این با لطفاً... الخروجیدممنوع شما -
 .دوخت چشم بود عمه كه بعدی نفر به دیگری حرفبی و

 :گفت مسئول خانم به رو آرامی صدای با عمه ولی بودم شوک در همچنان كه من
 .كنیممی سفر داریم هم با ایشون و من! شده؟ چیزی -

 با هم راآن كهاین بدون دید مشابه را هردویمان فامیل وقتی و كرد نگاهی هم را او پاسپورت
 :گفت و داد پس عمه به كند اسكن دستگاهش

 .معطلن مردم تر،سریع لطفاً. برید ایشون با هم شما -
 را فكرش اصالً. بیفتم راه تا كشید خود دنبال به و گرفت مرا دست كوتاهی، تشكر با عمه
 دلم در كه شدمی ریزیبرنامه سفرهایم طوری همیشه. برسم جااین به روزی كه كردمنمی
 فرودگاه پلیس اتاق یروانه ساریشرم با را ما داشتند االن و خوردنمی تكان آب از آب
 ! كردندمی

 .بگیرد را اشسردی توانستنمی هم عمه گرم انگشتان كه بود زدهیخ قدرآن دستم
 .كنهمی حلش بابات به زنیممی زنگ االن. كه نشده طوری. باش آروم عزیزم؟ چته مهتا -
 دفعهاین انگار! نداشته خبر اونم حتماً. نبودیم جااین االن ما كه كنه حلش تونستمی اگه -

 ! موند خبربی چیزا بعضی از كالغاش
 .كرد متوقف هم مرا و ایستاد جایش در
 پرواز جایبه رو ما وقتی! باشه نكرده رو چیزی همچین بینیپیش ساالرخان میشه طورچه -

 سفر سالمت و امنیت فكر به ایدیگه چیز هر از بیشتر یعنی فرستهمی عمومی با شخصی
 خودت به مضطرب یقیافه قدراین هم تو. كنه كارچی كه كرده فكر هم اینجاش به و بوده

 .میشن مشكوک بهمون بدتر نگیر،
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 اصالً. باشد انداخته اسفناكی وضع همچین به را ما امیر كهاین پذیرش بود سخت واقعاً
 دیگری هدف خزعبالت، این و انتقام از غیر مطمئنم! چیست هدفش من آزار از فهمیدمنمی
 ! چیست دانستمنمی كه داشت هم

 خود از كه بودم شده رباتی مثل. كرد توقف به وادار هم مرا ایستاد، كه همراهم گرم دست
 ! رودمی طرفآن و طرفاین او دست حركت با و ندارد كنترلی
 وارد ابتدا ما تا ایستاد كناری خودش و زد چپمان سمت اتاق درب به ایتقه همراهمان مأمور
 .شویم
 از احتراممان به میز پشت سرهنگ جناب و كشاند اتاق درون به هم مرا داخل، به عمه ورود

 الخروجیممنوع فجیع اوضاع یا كنم باور را محترمانه تشریفات این فهمیدمنمی. شد بلند جا
 ! فرودگاه امنیتی و بازجویی قسمت به احضارمان و

 انگار. كرد جفت هم كنار كج صورت به را پاهایش شیک خیلی و نشست مبلی روی عمه
 ! شاهنشاهی مهمانی به بود آمده
 مثل توانستمنمی اصالً! وارفتم مبلی روی مقابلش و كشیدم كوتاهی پوف حرص از هم من
 از را موبایلم پس. بنشینم ساالرخان تماس منتظر خونسردانه و كنم حفظ را نفسمعزت او

 .گرفتم را پدر یشماره سریع و كشیده بیرون كیفم
 :داد جواب دوم بوق با
 ! خبره؟ چه جااین بگید میشه... بابا سالم -
 از ولی باشه كرده كاری همچین زدممی حدس! كجایید االن دونممی... دخترم سالم -

 .كنم ریسک شدم حاضر كه رسیدمی نظربه غیرمنصفانه قدراون هم طرفی
 ! كنیم؟ كارچی باید ما االن -
 .بیاین من با بلندشین باید االن هیچی، -
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 خودم و افتاد زمین بر دستم از موبایل كه ترسیدم قدرآن سرم، پشت از امیر صدای شنیدن با
 نگاه را ما نیشخند با كه او به و شدهدرشت چشمانم. برخاستم جایم از اضطراب و هول با

 طرف از هارسوایی این یهمه كه كنم باور خواستمنمی یا توانستمنمی. بودم زده زل كرد،می
 .بود ترسنگین چیزی هر از برایم این بوده، او

 درد لبخندش هنوز و بود حرص و كینه از پر نگاهش هنوز. ایستاد مقابلم و آمد جلو كمی
 .داشت

 همین به ساالرخان بذارم نداشتی كه انتظار! كردی جوریاون رو چشمات چرا! چیه؟ -
 ! بده ادامه كارهاش به آرامش در هم خودش و برن بفرسته رو شخانواده راحتی
 ومتحیرمات كمی. گرفتمی صورت تأخیر با هایمالعملعكس بودم، شوكه هنوز چون

 .رمیدم بارهیک نشست بازویم بر هدایتم برای كه دستش تماس با و كردم نگاهش
 .نزن من به رو دستت -

 .شد پاشیده رویم به و آمد كش بیشتر پوزخندش
 .بفرما... خانوم چشم... بله -

 یحواله نفرت دنیا یک خواستمی دلم بردمی كار به مقابلم در را خانوم یكلمه این وقتی
 تمسخر به دیدمی را نگاهم این كه هربار چون كردممی هم شاید و كنم سیاهش چشمان

 .خندیدمی
 :گفت عصبانیت با عمه كه افتادم راه اتاق درب طرف به و گرداندم را رویم هرحال به
 ! كجـا؟ -
 :گفتم كنم، امیر به توجهی كهآن بدون و چرخیدم طرفش به
 .ایستاده در دم راننده. عمارت بریم كه خواست بابام -
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 راه فرودگاه خروجی طرف به بیندازد بقیه و سرهنگ به نگاهینیم حتی كهآنبی هم عمه
 .دویدم دنبالش به مادر از مانده عقب ایجوجه مثل من و افتاد
 خود با را ما كه بود نیامده مگر. نگرفت را جلویمان حتی یا نكرد صدایمان چرا امیر دانمنمی

 ! ببرد؟
 خیلی و شد باز رویمان به نفر چند یوسیله به خروج درب كه بودم فكرها همین در

 امیر صدای دوباره نرسیده دقیقه به هنوز كه بمانیم منتظر جاهمان خواستند ما از محترمانه
 ! ریخت دلم به را كذایی ترس همان

 .امروزه همین ساالرخان با هم ما موعد متأسفانه. عمارت رسونیمتونمی ما بفرمایید لطفاً -
 به اخمی و عصبانیت هیچبی ولی كند؛ استفاده است قرار گروگان عنوانبه ما از دانستممی

 :گفت غضب با بود ایستاده وواجهاج طورهمان كه عمه. شدم روان دنبالش
 .نمیام جایی شما با من -

 .كرد توقف به وادار هم مرا و ایستاد بود، من از جلوتر قدمی كه امیر
 نداریم، شما با كاریهیچ و حسابیم طرف ساالرخان با فقط حاضر حال در ما بزرگ،خانم -

 .سوارشید لطفاً پس
 .میایم خودمون یراننده با هم ما برید، شما طورهاین اگه خب -

 خاطربه احتماالً داد تكان تأسف روی از كه هم سری و بود حرص از پُر صدایشبی یخنده
 به طوراین داشت حق هرچند! داشتیم ساالرخان به هنوز ما كه بود ایفایدهبی اعتماد

 .بخندد سمندر یخانواده یمسخره رفتارهای
 عمه طرف به خواستم آنی، تصمیم یک در بودم ایستاده دو آن بین بالتكلیف كه هم من

 .قاپید راه میان در را دستم كه كنم گردعقب
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 این از نشان صورتش حالت ولی دیدمنمی را سیاهش عینک پشت در محبوس چشمان
 ! كجــا؟ تو یعنی كه داشت
 :گفتم زیرلب و كشیدم بیرون آرامی به انگشتانش بین از را دستم

 .میرم عمه با منم -
 .گرفت نشانه طرفم به را زهرآلودش نیشخند دوباره

 ازشون كردممی فكر! خویش اصل روزگاری بازجوید كسی هر گفتن قدیم از! خوبه -
 ! هستی عصبانی

 قرار اشسانتی چند در صورتم دقیقاً تا رفتم جلو و زدم خودش شبیه پوزخندی هم من باراین
 .كند خم سر شد مجبور باز او كه گرفت

 همدیگه استخون بخورن رو هم گوشتِ اگه خانواده گفتن، هم دیگه چیز یه قدیمیا اتفاقاً -
 دشمنا مقابل در حداقل تا باشه داشته اصل یه آدم كه خوبه جناب، بله. نمیندازن دور رو

 .ببره پناه بهشون
 را چشمانش حالت گذاشتنمی كه كذایی عینک پشت همان از و رفت باال ابرویش تای یک

 .نگاهم به زد زل ببینم
 برای هم تو پس نگهداره، خودش نزدیک رو دشمنش باید عاقل آدم میگن! دشمن؟ -

 نسبت بهم روزه دو این توی كه اوصافی و القاب این با! نه؟... كنینمی دل من از همینه
 .حسه از پر درونشون كه هستن ایواژه تا دو دشمن، و نفرت. میشم ترنگران دارم دادی
 زبانی به داشت یا بود بیشتر من عقل حجم از هایشحرف یا! گویدمی چه فهمیدمنمی واقعاً

 كدامهیچ واقعاً آوردمی من جواب در كه چیزهایی این چون! گفتمی سخن غیرعقالنی
 ! نداشت هایمحرف به ربطی
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 و شک به را بودند مانمعطل كه آدمی همه آن این، از بیش و بروم كه برگرداندم را رویم
 مرا دیگرم سمت از شخصی و شد باز دستمان كنار ماشین درب كه نیندازم، موردبی ایشبهه

 .داد هول بهتر، عبارتی به یا. كرد هدایت آن داخل به
 چشمان مقابل در و نشست فرمان پشت امیر كی و كشید طول ثانیه چند نفهمیدم اصالً
 !«دزدید» جاآن از مرا بقیه و عمه یزدهبهت

 چرا بشر این! بود مانده اشخونسردانه حركات و صورت بر ومبهوتمات طورهمان نگاهم
 هدفش و قصد بفهمم هم من تا كرد،نمی تعریف را داستان آخر چرا و كردمی را كارهااین

 ! چیست؟
 :گفت و داد تحویلم نیمهنصفه لبخندی و برگشت ایلحظه نگاهم شدن سنگین با
 2شماره ینقشه از میشه مجبور آدم و نمیره پیش اصلی ینقشه طبق هابرنامه همیشه -

 .كنه استفاده
 ! آره؟ بود، 2شماره ینقشه بدزدی رو من سوم بار برای كهاین االن یعنی -

 لباسش ییقه به و برداشت چشمانش روی از هم را عینكش باالخره و شد كامل لبخندش
 .كرد آویز

 .عمارت میریم داریم. نیست دزدی دفعهاین -
 ! چرا؟ -
 ! دیگه جای بریم خوایمی یعنی! ! چرا -

 .كرد عصبانیتم و حرص از شدهسرخ صورت یحواله چشمكی و زد لبخندی آمیزشیطنت
 با را جوابش ولی بودم آورده جوش حسابی كردن شوخی در اشنشناسی وقت همه این از

 .دادم طمأنینه
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 دونیمی وقتی چرا! برم؟ معمه با نذاشتی چرا! عمارت؟ بریمی رو من داری چرا میگم -
 از بدتر و كنیمی موردبی اصرار داری بازم كنهنمی معامله رو دخترش راحتی این به بابام
 ! كردی؟ پیله من به فقط چرا همه

 آزاد بتونن تا ساخت قشنگی هایپروانه میشه هاپیله از. نیست بد كردن پیله هم همیشه -
 .كنن پرواز و بشن
 .داد سؤالم موردترینبی به كه بود ربطیبی جواب از بلكه شدنم آرام خاطربه نه امخنده

 گناهی كهاین بدون و كردی طعمه رومن ساالرخان از انتقام خاطربه كهاین امیر ببین -
 كه بود كاری ترینرحمانهبی من، دوش روی انداختی رو هامجازات یهمه باشم كرده
 روی چیزی یه ولی بخشمت؛نمی اصالً كه موضوع این خاطربه. بكنی حقم در تونستیمی
 خواممی سرته توی كه ایدیگه ینقشه هر اجرای از قبل تا كه میكنه سنگینی دلم

 .بفهممش
 سری و گرداند رو طرفم به آمد،نمی لبش بر و بود نگاهش در فقط كه لبخندی همان با

 ! چیه یعنی كه داد تكان
 ! جوریه؟چه من به نگاهت االن -

 .كردم تجربه را عمرم احساس بدترین شاید من و. رفت باال شدید تعجبی حالت با ابرویش
 اگر واقعاً ولی كردم؛ خودزنی مقابلش تحقیرآمیز ایگونه به سؤال این با فهمیدممی بدبختانه

 و طوالنی مكث كه بودم متوجه باز و. شدممی تخریب هااین از بیشتر رسیدمنمی جواب به
 و كیست او كند یادآوری خواستمی كه انگار. است هوشمندانه و عمدی كامالً اشآزاردهنده

 ! كیستم من
- ... 
 ! كنی؟ كارچی من با خوایمی -
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- ... 
 ! بشی؟ رد من زا انتقامت برای كه هستی جسور قدراین بگیرم، قرار مقابلت اگه -

 .شد عصبانی احتماالً بلكه تعجب سر از نه باراین و نشست، ابروهایش به اخم
 ...چون ایستینمی من مقابل تو -
 ! چون؟ -

 سیاهش و كوتاه موهای الیالبه محكم را انگشتانش حرفبی ولی شد دستپاچه كمی انگار
 .آمد دردم من كه كشید محكم چنان راآن و برد فرو

 ! نمیدی؟ ادامه رو حرفت چرا! شد؟ چی -
 خوادنمی دلت هم تو چون. داری نفرت ساالرخان كارهای از من یاندازه به هم تو چون -

 .بشه تموم بد ماجرا این پایان
 .زدم در به تكیه و چرخیدم طرفش به كامل

 ! آره؟...  بده ما و ایخوبه آدم تو االن یعنی -
 نظربه آرام زدن، حرف در كردمی سعی ولی زد؛می موج حركاتش در قراریبی و پریشانی

 .برسد
 كه نكردیم انتخاب خودمون رو مونخانواده ما. جداست شخانواده از حسابش كسی هر -

 .بدیم پس حساب بابتشون بخوایم
 .خانیایرج پسر هم تو. گرفتم تأثیر ازش ناخواهخواه. هستم خانساالر دختر من حال هر به -
 .واقعیم پدر حتی نیستم كسهیچ مثل من -
- ... 

 فقط را ساالرخان هم هاموقع آن حتی. نبود كسهیچ شبیه واقعاً او. بدهم كه نداشتم جوابی
 .بیشتر چیزی نه بود پذیرفته خود كاری رئیس عنوانبه
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 .چرخید طرفم به كامالً هم او و كشید كناری به را ماشین امطوالنی سكوت با
. ندارم آدما با كاری. بندازم كار از رو داروسازی ساختمون و شركت اون خواممی من ببین -

 دیگه رو این ولی میشن؛ محسوب شریک خطاها این یهمه در هم هااون چند هر
 .قانون یعهده به ذاریمشمی

 منظوری و غرض هیچبی و كردم نگاه باصالبتش و اطمینان از پر چشمان به نگرانی با
 با و خورد لیز دستم روی به سریع چشمانش كه بزنم حرف تا گذاشتم پایش روی به را دستم
 در حرف ایلحظه كه بود منزجركننده حركتش قدرآن! كشید كنار دستم زیر از را پایش اخم

 واكنشش شاید. رفت فرو چشمانش عمق به و شد بغض از پر اختیاربی نگاهم! ماسید دهانم
 اوج در گاهی كه عجیبی حاالت چنیناین پذیرفتن من برای ولی بود غیرارادی یا ناخواسته

 .نبود آسانی كار بدی، قعر در گاهی و بودند خوبی
 ...كه كسایی حتی بگیره رو من جلوی تونهنمی كسهیچ -
 ! نبود؟ مجازات سزاوار اون! بخشیدی؟ رو خانایرج چرا پس -

 .كشید صدا پر نفسی و گذاشت برهم را چشمانش
 .دارم اون از ترمهم كارهای فعالً. وقتش به هم اون -

 .بود موقع به ولی ارادهبی زدم كه پوزخندی
 قرار اولویت در زندگیمون توی باریه و نمُردیم... خوبه! نه؟ داریم ارجحیت ماها فعالً -

 .باشه شدن مجازات برای اگه حتی داره، شكر جای بازم گرفتیم،
 چه من از دقیقاً و چیست حسش فهمیدمنمی. فشرد همبه محكم را چشمانش دوباره

 .كردمی عصبی خودش مثل هم مرا ناخواسته موضوع همین و خواهدمی
 .نكن حساب من كمک روی الكی پس نداریم، مشتركی چیز هیچ تو با من ببین -

 :گفت درهم اخم باهمان و انداخت راه به دوباره را ماشین



 

 

431 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 .پیشكش شبقیه نبند رو من وپایدست فقط تو. نخواست كمک تو از كسی -
 ! دارم؟ تو وپایدست به كارچی من -
 هم مفهومشون به ذره یه میدی، حرفام به كه سروتهیبی هایجواب این جای به كاش -

! نیا هم بیرون اتاقت توی برو خواهشاً و لطفاً عمارت رسیدیم وقتی هرحال به! كردیمی فكر
 ! باشه؟

 :گفتم اضطراب با
 ! كنی؟ كارچی خوایمی-

 .برسیم ترسریع احتماالً تا فشرد گاز پدال بر ترمحكم را پایش ولی نداد جوابی
 همه این از! شد باز رویمان به جوابی و سؤال هیچبی عمارت درب و رسیدیم باالخره و

 هایقسمت حتی و بیرونی یمحوطه وقتهیچ. افتاد دلم بر خوف ایلحظه جاآن سكوت
 قرارست اتفاقی چه و است خبر چه دقیقاً فهمیدمنمی االن و نبود خلوت قدراین پاركینگ،

 ! بیفتد
. شدم پیاده ماشین از او از زودتر من و ایستادیم اصلی ساختمان بزرگ درب مقابل

 ! هستند؟ كجا نگهبان همه آن و چیست قضیه بفهمم خواستممی
 هول با. كرد هدایت پذیرایی سالن به مرا و آمد استقبالم به خدمه از یكی شدم كه راهرو وارد

 جاهمان در ایلحظه و بردم هجوم داخل به مكثی هیچبی و دویدم سوآن به نگرانی و
 مبل روی بر شده رام ببری مثل ساالرخان چرا! بودند؟ كسانی چه دیگر هااین! شدم خشک
 ایاسلحه كه كسانی مثل! رسیدمی نظربه مضطرب و عصبی قدراین عمه چرا و! بود؟ نشسته

 ! بخورند تكان گذاردنمی ترس از و رفته نشانه هاآن بر زمین زیرِ از
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 نبود؛ خوبی تصمیم انگار ولی كنم بررسی ترنزدیک از را اوضاع تا برداشتم جلو به قدمی
 كه دیواری مثل. ایستاد مقابلم و شد بلند جایش از مبل بر لمیده افراد از یكی چون
 ! ببینم نه و شوم دیده نه گذاشتنمی

 با نیز مرا رویروبه دیوار كنارم از عبور با و دادمی امیر رسیدنِ از خبر سرم پشت پای صدای
 .نشست پدرم مقابل مبلی روی عملی و حرف هیچبی و برد خود

 زبانه چشمانش از كه خشمی با و گرفت عصیان رنگ نگاهش دیدنش با ساالرخان
 جان به عظیم آتشی نگاه، با خواهدمی كه كسی مثل درست. زد زل او به كشید،می

 و آرام پوزخندی با كه نداشت ابایی هاشعله این از هم زیاد انگار اما امیر. بیندازد مخاطبش
 ! پاشیدمی او صورت به زهر فقط چنیناین خونسرد،

 :گفتم پدر به رو و رفتم جلوتر كمی
 ! خبره؟ چه جااین! بابا -

 چه خشم این دلیل فهمیدمنمی. دوخت من به و كَند مقابلش شخص از را شرربارش نگاه
 خودم و بودم شده مرتكب اشتباهی كار انگار! كردم شک خود به و ترسیدم ایلحظه ولی بود
 ! نداشتم خبر

 اتفاقات این ارتباط فهمیدنِ شاید! شد طوالنی حد از بیش نظرم به و بود غیرعادی سكوتش
 و خواست به كدامهیچ كه دانستندمی را این همه حداقل ولی نبود؛ سختی كار زیاد من با

 ! نبوده من خود یاراده
 من زد، تكیه مبلش پشتی به عجیب ایخنده با امیر وقتی كه بود آزاردهنده سكوت قدرآن
 چون باشد داشته دوامی زیاد لبخند این نگذاشت ولی! نشست لبم بر لبخندی ناخواسته هم

 ! كرد دراز من جانب به را دستش
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 یگربه كه من. ماندم جایم بر حركتبی پس. آمدمی مسخره نظر به بود چه هر منظورش
 ! بروم سویش به اشاره یک با طوراین كه نبودم آموزشدست
 چشمان از نگاهش ولی ماند؛ باقی جاهمان در تمسخرآمیزی پوزخند با بود هوا در كه دستی

 ایپوشه و آمد اتاق ته از كسی صدا،بی ایاشاره با و رفت سرم پشت در جایی به من پرسوال
 ! برگشت عقب به و گذاشت دستش در

 ایافاده و ژست از كه دخترانی مثل بود، نیاورده پیش من برای را دستش كهاین از واقعاً
 .كشیدم خجالت شوند،می زدهشرم دلیل،بی

 .كرد نگاهش تمام قدرت با و انداخت میز روی پدر جلوی را آوردند برایش كه ایپوشه
 و حرص روی از و بارهیک شما، مثل و بودم داده هشدار بهت قبالً من ساالرخان جناب -

 یگوشه بندازه ابد برای رو شما تونهمی كه هست مداركی هااین! نگرفتم تصمیم غضب
 ! گرفتین نادیده رو من هم باز جنایت، و جرم همه اون وجود با كردین بزرگی اشتباه! زندان

 وسط آن، هایبرگه تمام كه كرد پرتاب چنان را پرونده و شد بلند جایش از عصبانیت با پدر
 .شد پخش اتاق

 كهاین جای به تونستی،می اگه! فهمیدی؟ بكنی، تونینمی غلطی هیچ پاره برگه دوتا با تو -
 خیلی من برای چیزا این! كردیمی عملیشون و رفتیمی كنی تهدید و بیای راهبهراه هی

 .ستبچگانه و افتاده پاپیش
 كرد من به نگاهینیم و انداخت باال ابرویی خونسردی با بود نشسته كه جاییهمان از امیر
 مرا زیاد زبانش وقتهیچ ولی بود سخت همیشه نگاهش حرف شاید. نفهمیدم را معنایش كه

 .گذاشتنمی باقی كنجكاو
 مورد این در تنها بهتره نظرمبه. زد حرف ایزمینه هر در بشه جوریاین كنمنمی فكر -

 .كنیم صحبت
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 به مرا اول داشت قصد نامفهومش نگاه آن با و بود، حاضرین كردن دک قصدش پس آهان،
 ! بفرستد اتاقم
 تكان جایم از من ولی. رفتند هم بقیه امیر یاشاره با و! كرد ترک را اتاق بقیه از زودتر عمه

 .نخوردم
 :گفت امیر به رو و كشید عصبانیت از پر نفسی شد، ناامید من رفتنِ از وقتی پدر
 ...وگرنه كن تموم رو بازیات مسخره این زودتر -
 بقیه برای هم باز قراره و هستی ساالرخان شما هنوز كه كنیممی فرض االن! چی وگرنه -

 ! چی وگرنه بفرمایید خب،. بكشی ونشونخط
 :گفتم نگرانی همان با و ترساند مرا ایلحظه شدمی ترفشرده هرلحظه كه ایكردهگره مشت

 ! كنم صحبت تنها بابام با من دقیقه دو میشه... امیر -
 خود دنبال به و گرفته را پدر دست بندی،نیم لبخند با و شدم خیره مرددش و عصبی نگاه به

 من و بود پدرم بود كه چه هر او ولی است؛ محض حماقت كارم دانستممی. كشاندم
 باالخره خب» بگویم فقط و كنم تحمل دوشم بر ابد تا را وجدان عذاب درد این توانستمنمی

 را اشپدرانگی سال اندی و بیست پس« !رسید دارحق به حق و نشست خود جای در عدالت
 كه گرفتم،می تصمیم احساس با باید نداشت، ربطی قانون به دیگر كه آن! كردممی چه

 .گرفتم
 با خودم و كن، فرار گفتم فقط و دادم هول زیرزمین مخفی راهروی درون به را او عجله با

 بتواند كه خریدممی زمان ایدقیقه چند باید. برگشتم اصلی سالن سمت به نامتعادل هاییقدم
 داشت عمارت هایسنبه سوراخ یهمه از كه شناختی با امیر وگرنه شود، خارج ساختمان از

 بود افتاده جانم بر كه ارتعاشی با جاهمان دقیقه پنج به نزدیک! كردمی پیدایش سریعاً
 .بیاید كش زمان شاید تا كشیدم درمیانیكی هم را هایمنفس شاید و ایستادم
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 آن از برافروخته حالتی با امیر و شد باز سالن درب رسید،می شش به داشت هادقیقه وقتی
 مكث ایلحظه دید تنها و ـغـل*بـبه دست كه مرا! ایمرفته كجا ببیند احتماالً تا آمد بیرون

 تعجبش روی از اخمِ. كرد هنگ باور غیرقابل فكر یک آنیِ هجوم از مغزش شاید یا و كرد
 طرفم به تاریک ایحفره مثل اشسیاهی و شده درشت كه چشمانی با گرفت خشم رنگ كه
 به گامی او، قدم هر با و بودم ترسیده وجود تمام با و واقعاً. راند عقب به قدمی مرا آمدمی

 آن سپر را بازویم و چرخاندم راست به را سرم هوابی رفت باال كه دستش. داشتمبرمی عقب
 .كنم جلوگیری صورتم به اشضربه یا سیلی از كه كردم

 ولی داشت؛ خواهد وحشتناک واكنشی بودم كرده كه خیانتی خاطربه بودم مطمئن كهآن با
 ! نگریست مرا وواجهاج طورهمان عوض در و نزد چرا دانمنمی
 ! دیدم چشمانم مقابل شده خشک را اشاشاره انگشت و كردم خارج بازویم حفاظ از را سرم

 و زده زل او به نامفهوم و خیره طورهمان من و! داشت ناباوری و شوک رنگ نگاهش
 ! باشد تواندمی چه تعللش دلیل فهمیدمنمی

 :گفت حیرت با و افتاد پایین دستش
 ! بزنمت؟ خواممی كردی فكر واقعاً تو -

 به اصالً و بودم ترسیده چرا دانمنمی. حركتبی خودش و بود عصبانی و دلخور نگاهش
 هیچ شرایط این در من و بكند من با كاری هر توانستمی او. كردمنمی فكر دلیلش و منطق

 .نداشتم امنی پناهگاه و فرار راه
 كی از دانمنمی كه تلخی پوزخند با او و زدمی دودو چشمانش در نگاهم دلهره همان با هنوز

 :گفت زیرلب بود، نشسته لبش بر
 ! كه واقعاً -
 .انداخت زیر را نگاهش و
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 .درامدم توجیه درِ از و نیاوردم تاب را رنجیدنش
 .بمیره یا زندان بره بابام بذارم تونستمنمی -

 دیوارهای فریادش. شدم جمع خود در هم باز و برگرداندم اشچهره به را خشم انگار دوباره
 ! مرا نحیف پاهای برسد چه لرزاند را عمارت

 ! فهمیدی؟. مرگه فقط مجازاتش كه كرده كارهایی اون. نزن احمقانه حرفای قدراین -
 زیادی جرئت كرده برآمده چنیناین را ـردنش*گـ هایرگ كه عصیانی مقابل زدن حرف

 .رفتم جلوتر قدمی و كردم جمع را جسارتم من ولی خواستمی
. باشه داشته مرگ حكم ساالرخان مثل كسی برای تونهمی همین. كنیممی تبعیدش ببین -

 .رو جالل و جاه همهاون نه و داره رو من نه االن
 و زد پوزخندی حرص تمام با. ترسرخ چشمانش و بود شده سرخ اشچهره رنگ خشم فرط از

 .آورد ترنزدیک را سرش
 استغفار شیننمی دورافتاده ایجزیره در و میشن تنبیه ایشون جنابعالی تبعید حكم با یعنی -

 ! آره؟! كننمی
 هم مرا و شدمی پخش صورتم بر غیظش از پر و داغ هاینفس كه بود نزدیكم قدرآن

 .كردمی عصبی
 ! كنی مجازاتش بخوای كه نیستی قاضی تو -
 ! نیستی هم تو -
 خود سمت به مرا گداربی چنان او و شد گم مهیب انفجاری صدای در فریادش یادامه و

 ! افتادیم زمین بر هردو كه كشید
 او روی بر من كهآن حال شد، قطع نفسم ایلحظه برای كه بود زیاد سقوطمان شدت قدرآن

 و پا درد به كهآن از قبل! بود دیده آسیب من از بیشتر برابر چند او مسلماً و بودم افتاده
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 و پریدهرنگ صورت به و آوردم باال را سرش پریشان حالی با بدهم اهمیت خودم ـمر*كـ
 دستم كف با و كشیدم جیغی ترس از كه بود روحبی قدرآن اشچهره. شدم خیره حسشبی

 و دویده سالن درون به من فریاد صدای با نفر چند. كوبیدم صورتش به محكم یضربه چند
 طلب و زدم فریاد سرشان بر خشمی چه با كه این! بودند شده خیره ما به حیرت و بهت با

 هادیوانه مثل و نبود خودم دست رفتارم كنترل اصالً! بود عجیب هم خودم برای كردم كمک
 دكتر تا نزنند دست او ثابت وضع به و كنند خبر آمبوالنس كه كردممی بیداد و داد فقط
 احتماالً و بود زنده یعنی رفتمی پایین و باال اشـیـنـه*سـ و زدمی نبضش كه همین. برسد
 نظربه سنگین برایم دیدنش آسیب ترس هم باز ولی بود شده هوشبی درد شدت از فقط
 هیچ به و بودم بـرده یاد از كل به را وحشتناک رخداد آن دلیل و انفجار اصالً. رسیدمی

 .اندیشیدمنمی مقابلم حالبی جسم آن از غیر چیزی
 با و آمد بقیه به توجه بدون و وحشت با كه بود سلطانعمه شد اتاق وارد كه كسی آخرین

 :گفت من به رو دادمی نشان را هراسش اوج معموالً كه اششده درشت چشمان
 ! كجاست؟ بابات -
 ! نیومدن پلیسا تا بری بهتره هم تو. رفت فرستادمش... دونممی چه -

 :گفت نامتعادلی و بریده لحن با چون كرد گم را پایش و دست انگار
 ! دارن ما به كارچی! بیان هاپلیس -
 ! ندارن كار اصالً كه شما با مخصوصاً آره -

 بزند دیگری حرف كهآنبی چون فهمید بهتر را خرابم حال انگار افتاد من بر كه چشمانش
 ! شد خم امیر حالبی جسم روی بر كنارم و آمد

. نواختندمی را دردآوری موسیقی و شده ادغام هم در آمبوالنس و پلیس هایماشین صدای
 جاآن در حاضر افراد ترساندن قصد سروصدا همه این با و اندرسیده عمارت نزدیک بود معلوم
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 كنم راهنماییشان زودتر تا دویدم خروج درب طرف به و برخاسته جایم از شتاب با. داشتند را
 بر! بكنم؟ باید كارچه دانستمنمی! ایستادم شدهشوكه و زدهمات ایلحظه پدرم دیدن با كه
 ! كنم كمک طلب هاپلیس از و بزنم داد یا جاستآن هنوز و نرفته چرا كه بزنم جیغ او سر

 یهمه از كه كسی مثل! گرفت ـوش*آغـ در مرا و آمد جلوتر چون فهمید را وضعیتم انگار
 ! كند روشن را عزیزانش تكلیف خواهدمی االن و گذشته اشدارایی
 به كدام هر عجله با داشتند كه دیدم را سرش پشت هایپلیس و كشیدم عقب را خود كمی
 ما طرفبه دردست برانكاردی با هم اورژانس امدادگران سرشان پشت و دویدندمی سواین
 پدر نگران و كردممی نگاه را هاآن ومنگگنگ هایانسان مثل طورهمان كهمن. آمدندمی

 فكر به اصالً لحظه آن در شاید. بماند حبس در باید عمر آخر تا اشدستگیری با كه بودم
 آن وسط بارهیک. كشیدمی بوق سرم در شیپور مثل اطراف صداهای. نیفتادم امیر حتی بقیه
 سمت به همه صدا، آن با و. اینجا بیاین زد داد سالن درون از كسی شنیدم سروصدا همه
 چه به و ایستاده مترسک مثل من و بود بد حالش امیر! آمدم خود به انگار من و دویدند سالن

 ! كردممی فكر چیزهایی
 گوشم نزدیک صدایش و شد كشیده پدر دست با بازویم كه برگردم، خواستم ایلحظه برای
 :گفت

 باشه، طورهمین هم تو برای كه خواممی امروز از و مُرده من برای پیش هاسال از امیر -
 ! فهمیدی

 نه نشانه به سری بود كرده سفت را بدنم یهمه و نشسته عضالتم بر هنوز كه شوكی با
 كه، بروم را راهم خواستم! است شده عصبی قدراین چرا كه نپرسیدم حتی او از و دادم تكان

 .برگرداند اول حالت به دوباره مرا
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 میای تعمه و من با بحث و حرفبی هم االن! بیاری نه من، حرف روی نداری حق تو -
 .بیفت راه ریم،می

 ! رفتم خروجی سمت به تلوتلوخوران قدم چند كه كرد پرتم جلو به و كشید چنان را بازویم و
 بودم پریشان و گیج قدرآن نبود، خودم دست اعمالم از كدامهیچ كنترل و اختیار اصالً انگار

 مثل سرم پشت كه عمه و او با. دهم نشان واكنشی توانستمنمی پدر رفتارهای به حتی كه
 ! رویدمی كجا نپرسید نفر یک حتی و شدیم خارج عمارت درب از آمدندمی بادیگارد
 طرفِآن داروسازی ساختمان كردن خاموش برای داشتند كه نشانیآتش هایماشین صدای

 را نااستوارم هایقدم فكربی من و. كشیدمی جیغ مغزم و گوش در كردند،می تالش حصارها
 .رفتممی پیش پدر اتومبیل سوی به و كوبیدممی زمین بر

 صدای كه شوم سوار و كنم باز كه گرفتم را دستگیره حرفبی شد روشن كه ماشین چراغ
 وضعیت این در بارهیک كه بوده كجا االن تا رادین خدایا. كرد متوقفمان سر پشت از كسی
 ! شد ظاهر

 مشخص رو كارا تكلیف میرم پلیسا با منم گفتم بهتون كه جایی برید شماها جاندایی -
 ! كنم

 خبر چه فهمیدمنمی. شدم كشیده هم باز پدر دستِ با كه كردممی نگاهش داشتم تعجب با
 معلوم كه آزمایشگاه انفجار! كند روشن هاپلیس با را كار كدام تكلیف است قرار رادین و است
 ترینبزرگ توانستمی كه موادی همه آن كردن نابود با احتماالً و بوده پدر خود كار بود

 كه طوراین! كند تبرئه را خود راحتی به توانستمی ساالرخان دهد، نسبت هاآن به را هاجرم
 تمام ها،برنامه خوردن همبه صورت در كه بوده دو یشماره ینقشه این رسیدمی نظربه

 .باشد شانزندگی تمام و آزمایشگاه آن اگر حتی ببرند بین از را جرم مدارک
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 قرار یعنی. نشستند جلو هایصندلی بر هم عمه و خودش و داد هل ماشین درون به مرا پدر
 كمی و گرفتم پدر صندلی پشتی به را دستم! باشد؟ پلیس گویجواب تنهایی به رادین بود

 .كشیدم جلو را خود
 ! تونه؟می رادین! بابا -
 .بتونه كه امیدواریم -

 ! شود مجازات ما یهمه جای به باید نتوانست اگر یعنی! امیدواریم كه چه یعنی
 مونهمه كه نمیشه. داره احتیاج یكی به االن اون! رادین پیش برم خواممی منم بابا، -

 ! كنیم فرار و بذاریم تنهاش
 تشر و پاشید صورتم به را غلیظش هایاخم بود نشسته ساكت لحظه االن تا كه سلطانعمه

 :زد
 نده دست بهت فداكاری احساس زیاد پس. منم اون باشه رادین نگران كسی قراره اگه -

 .مهتاخانوم
 .ندهم را جوابش تندی به كردم سعی ولی گرفت حرصم دستش از
 فامیلی و خونی روابط خاطربه نه رو كار این و دوسته یه پسرعمه، از بیشتر من برای رادین -

 .بكنم خواممی دوست یک عنوانبه بلكه
 راحتی كار نیستم و هست تمام بردن بین از كردی فكر. بشین جات سر و شوساكت مهتا -

 كارچی باید بفهمم تا بگیر آروم پس! شدم؟ انجامش به مجبور شماها خاطربه من كه بوده
 .كنم

 .بستم ـغـل*بـ به دست و زدم تكیه صندلی پشتی به غیظ با
 ! كنهمی باور واقعاً باشه نداشته خبر هم هركی! داده انجام ما خاطربه واقعاً حاال انگار -
 .شوساكت گفتم... مهتا -
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 و ریخت اندامم تمام به رعشه كشید، ماشین كوچک فضای در كه خراشیگوش فریاد صدای
 .كرد قفل را زبانم
 و رسیده بود مقصدمان كه جایی به تا راندیم قدرچه تاریكی آن در و گذشت قدرچه دانمنمی
 آن در نشستن صدابی و بود انفجار حال در وغریبعجیب اتفاق همه آن از سرم! شدیم پیاده

 ضربان به قلبم مثل هم را مغزم گذاشت، دلهره و ترس هزار با كه هاییساعت برای ماشین
 ! بود انداخته

 نزدیک داد تشخیص شدمی اطراف درختان بوی از و رسیدمی كوچک و ویالیی نظربه خانه
 ! هستیم جنگل

 ! بود شدن پنهان و فرار به نیازی چه دیگر چیز،همه آن بردن بین از با فهمیدمنمی
 با كه من. شدیم رها هامبل از ایگوشه در ایجنازه مثل هركدام و شده ویال وارد همگی

 چشمم وقتی ولی! شد صبح كی و برد خوابم چگونه و طورچه نفهمیدم اصالً خستگی همهآن
 سپر، مثل هایمپلک دوباره رفت فرو مردمكم درون مستقیم آفتاب هایتیغه و كردم باز را

 .كشیدند پیش را خود
 ! نیست سالن در خودم جز كسهیچ یعنی این و شدنمی شنیده چیزی یا كسی از صدایی
 و اندكرده ول مرا نكند. برخاستم بسته چشمان همان با و زدم كناری را بود رویم كه پتویی

 ! اندنبرده مرا بودم وپاگیردست چون شاید! باشند رفته خودشان
 در را عمه و برگرداندم رو! گشود را چشمم در، قفل صدای كه بودم مسموم ذهنیت همین در

 موهایش كردن مرتب مشغول خونسردانه طورهمان كه دیدم سرم پشت اتاقِ درب یآستانه
 .رفتمی هال یگوشه اوپن یآشپزخانه طرف به و بود
 ! نشد؟ خبری رادین از! سالم -
 ! حرفا این و بازجویی برای بره قراره امروز چرا، -
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 ! ریم؟نمی ما -
 .نیست نگرانی ایج میدن، انجام رو كارشون نجااو دارن كاربلد وكیل چندتا... نه -
 ! بگیریم؟ تماس باهاش میشه -
 بیدار زودی این به. كن استراحت اتاقت توی برو و بخور رو تصبحونه زودتر بیا تو... نخیر -

 ! بشه چی كه شدی
 اتاقش در كه پدر صدای كه بروم هااتاق پشت تراس به تا گذشتم میانی باریک راهروی از

 صحبت كوچک و قدیمی گوشی یک با بزرگ مبلی در رفته فرو و من به پشت داشت
 بود دزدیده مرا كه پیرمردی همان اسم ایلحظه انگار. نمود مشكوكم ماجرا این به ،كردمی
 كه كنندمی كارهایی او با دارند رسیدمی نظربه زدمی كه هاییحرف طبق. شنیدم زبانش از

 كه كسی! داد؟می انجام كاری ما برای باید آدمی همچین چرا اصالً! شدمنمی متوجهش من
 دادم گوش درست! بكند؟ پدرم با توانستمی ایمعامله چه بود انداخته حال و وضع آن به مرا
 . بشنوم را هایمسوال جواب هایشحرف الیالبه از شاید تا
 تمام كنهمی باز برامون كه راهی قبال در خواسته فقط ندارم، باهاش كاری من ببین -

 .داره رو ارزشش نظربه كه بگیره ازمون رو آزمایشگاه
 یعنی! بودند؟ نكرده منفجر را آزمایشگاه هااین مگر ببینم كن صبر. ایستادم صاف ایلحظه

 را ارزشش كه بیاورد دستبه چیزیچه بود قرار هم بعد! كند معامله را آن خواستمی كه چه
 نامش دانستممی كه پیرمرد آن بودم نفهمیده هنوز! حیوانی همچین با همآن! داشت
 زهرچشمی چه پدر از! باشد داشته تواندمی مشتركی ینقطه چه پدر و امیر با پاشاست،كمال
 میز پای باز آورده من سر بر كه بالهایی وجود با كردمی وادارش طوراین كه بود گرفته

 ! بنشیند مذاكره
 .شنیدم را بود شبیه آهسته پچیپچ به تقریباً كه را صدایش دوباره
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 مهتا به حتی من! نیست یادت آوردن امیر سر كه بالیی مگه. بكنن ممكنه هركاری اینا -
 برام رو شتیكهتیكه نرسن شونخواسته به اگه بودم مطمئن. نداشتم برگشتن زنده امید هم
 به امیر اگه هم االن. بگیرن زهرچشم ازمون تونستن خوب امیر با اول همون. فرستنمی

! پلیس وجود با حتی داد، نجات رو مهتا شدنمی راحتیا این به بود نكرده عمل شونخواسته
 فرار طورچه نیست معلوم. بگیرن تونستن رو نفرشون سه دو فقط جااون بودن ریخته وقتی
 خدا. شد هموار اونا طلبیقدرت برای راه زد ما كار به امیر كه گندی با هم االن! كردن

 .انداخت در اینا با باز رو ما طوراین كه كنه لعنتش
- ... 
 هم اونا از امیر امیدوارم فقط. همینه نجاتمون راه تنها فعالً هست كه چی هر هدفش -

 ! خداست با همه حساب وگرنه. برسن قدرت به نذاره كه باشه داشته آتو قدراین
- ... 
 و برداشتم ایستادن گوشفال از دست بگیرد، را مچم و برسد سر عمه اینكه از قبل تا
 همان پیرمرد، آن اگر كه زدمی فریاد و جیغ درونم از صدایی. رفتم پیش تراس طرفبه

 كه چیزی یعنی این و باشد افتاده دستش به دوباره امیر است ممكن ست،كذایی گیرگروگان
 .خواستهمی
 پدر از خواستندمی و بودند گرفته گروگان هاهمین پیش چندسال هم را امیر كه فهمیدم تازه
 با گرفتند تصمیم هم هاآن و بود نگرفته جدیشان زیاد كسی انگار متأسفانه كه بگیرند باج

 حكمشان و بگویند را شروطشان ترقاطعانه تا بفرستند خانایرج برای را پاهایش تمام قساوت
 خائن بیچاره، آن نجات برای حلیراه كردن پیدا جای به طرف این باز هرچند. كنند صادر را
 هم و بكشند حریفان رخ به را خود قدرت هم تا رساندند عملش سزای به و كرده پیدا را

 بابتش كه نیست باارزش و مهم ساالرخان، مثل كسی برای هم زیاد طعمه آن دهند نشان
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 را او صالبت و رعنایی به جوانی كه بودند وجدانبی و پست شانهمه قدرچه. برود باج زیربار
 .كشاندند اسفبار وضع این به

 از ترمهم حتی و بكند خواهدمی كارچه رادین و ستوضعی چه در امیر االن دانستمنمی هنوز
! كندمی خشنودی احساس چنیناین كه كرده ایمعامله چه رحمبی شغال آن با پدر آن،

 آرام را بود گرفته استرس فشار از كه ضربانی بلكه تا كشیدم امبادكرده چشمان به دستی
 .كرد تشدیدش دوباره بیرون از عمه صدای كه كنم،

 .نزن حرفشم خدا رو تو داداش. اصالً. نــه -
 .شنیده پدر از نامعقولی یخواسته بود معلوم كشیدمی عمه كه هاییجیغ این با
 هایانسان یقیافه تقریباً و بود درهم هایشاخم هم هنوز. رساندم هال به را خودم عجله با

 پدر و. ناراحت یا است عصبانی داد تشخیص شدنمی دقیقاً ولی بود؛ گرفته خود به را ملتمس
 قانع را او آرامش با كردمی سعی دارد را خود حرف نشاندن كرسی به قصد بود مشخص كه

 .كند
 اصالً. كارشون دنبال میرن و گیرنمی رو خوانمی كه چیزی فقط هااین من، خواهرِ ببین -
 .ندارن كاری ما با

 و رفته جلوتر پس. زنندمی چانه دارند چیزی چه مورد در فهمیدمنمی كردممی فكر هرچه
 :گفتم

 ! شده؟ چی بابا، -
 و برگشتند طرفم به اضطراب یا و نگرانی با چون شدند؛ من حضور متوجه تازه دو هر انگار

 .زدند زل من به
 كارچی قراره پاشاكمال این باز! شده؟ چی میگم. كنینمی نگاه رو من طوریاین چرا! بابا -

 ! كنه؟
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 :گفت عصبی حالت با و چرخید طرفم به كامل پدر چون. زدم هدف به انگار
 ! شنیدی؟ كجا از رو عوضی اون اسم تو -

 .ایستادم مقابلش درست و رفتم جلوتر قدمی
 چی. كنید پوشیپرده نكنین سعی من برای پس! چیز همه از خبربی نه م،بچه نه دیگه من -

 ! افتاده؟ رادین برای اتفاقی شده؟
 .آورد حرف به را عمه باراین چون. رفت نشانه هدف سمت به خوب تیرم دوباره

 ! شناسیشون؟نمی هنوز تو. نیستن انسان اونا. كنمنمی ریسک رادین روی من -
 در بدبینی و شک از هاییرگه هنوز كهحالی در و انداخت من به دوباره نگاهینیم پدر

 .كرد عمه جانب به رو بود نگاهش
. كنیم اعتماد بهشون مجبوریم االن ولی بیفته؛ براش اتفاقی رادین خوامنمی هم من ببین -
 برم تونمنمی فعالً منم كه دونیمی. باشیم داشته باهاشون مدبرانه یجلسه یه كافیه فقط ما

 رو ما مدارک و جلسه اون توی ببره ما طرف از نفر یه رو هابرگه این باید. جااین از بیرون
 دیگه دوننمی چون باشن؛ ما برای تهدیدی تونننمی اونا االن. بگیره تحویل ازشون هم

 .نداریم دادن دست از برای چیزی
 موضوع همین و بفرستد هاآن نزد به خود ینماینده عنوانبه را رادین بود قرار پدر پس! آهان
 كنم فكر چیزی به كهآن بدون! بود؟ چه وسط این امیر ماجرای ولی. بود ترسانده را عمه

 .پرسیدم پدر از را ذهنم سؤال
 غلیظش هایاخم همان با هم سلطانعمه حتی كه. كردم شانعصبانی هم باز انگار و

 ! داری؟ امیر به كارچی تو وسط این حاال بگوید خواستمی احتماالً. كرد نگاهم چپچپ
 .فهمیدی باشی، احمق اون كارای پیگیر نشنوم دیگه -
 :پرسیدم حیایی،بی هاآن نگاه از شاید و پررویی كمال با
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 دستاش دادنش جلوه اهمیتبی با خواینمی هم باراین و افتاده هاكثافت اون گیر باز! چرا؟ -
 .بگیرین ازش رو

 .برد در به كوره از طورآن را پدر كه بود وقیحانه و بد خیلی حرفم انگار
 ...وگرنه نكن دخالت نداره ارتباطی بهت كه كارهایی توی. كودن یدختره شوساكت -
 باراین ولی. باشه! دین؟نمی بهم خروج یاجازه و اتاقم یگوشه ندازینممی بازم وگرنه -

 .بیارین كسی سر بالیی ذارمنمی
 .افتاد گیر پدر دست در بازویم كه بروم اتاقم طرف به كه برگشتم

 ...ببینم وایسا -
 خشمگین نگاه در شدمی قدرچه دانمنمی. زدم زل چشمانش به و برگشتم وضعیت همان با

 رفت و كرد رها حرص با را بازویم چون. زدم ركورد من احتماالً ولی ماند؛ خیره ساالرخان
 .ایستاد پنجره كنار

 انجام گفتم من هرچی باید و گیرممی تصمیم كه منم جااین. كنین گوش خوب هردوتون -
 هاینماینده عنوانبه اونا و فرستممی جلو بدم تشخیص من رو كسی هر رادین یا امیر. بشه
 نخواهد و نیست من ـردن*گـ به دینی كسی از پس. كننمی عمل شونوظیفه به فقط من
 .بود

 .چسبید را دستش مچ و رفت سرش پشت ملتمسی حالت با واقعاً باراین عمه
. كنننمی رحم تنماینده به بره پیش نظرشون برخالف چیزی اگه اینا. خدا رو تو داداش -

 نرفت عنوان همین به هم بیچاره پسر اون مگه! نكردن؟ رو كار همین امیر با مگه
. گرفتی ازش رو زندگیش یهمه كارت این با. دادن تحویلت چی آخرش دیدی! پیششون؟

 .نكن رو كاراین تخواهرزاده با دیگه حداقل
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 خانایرج پسر با خواهرزاده برایش یا رفتمی فرو گوشش به هاحرف این ساالرخان انگار! هه
 او بندیاولویت در بقیه. بس و بود من احتماالً و خود نجات فكر به فقط او. كردمی فرقی

 .داشتند پایینی خیلی هایرده
 .كشید پس را دستش و رفت در كوره از باالخره انتظارم طبق و
 دارم و كردم فكر جوانب یهمه به باش مطمئن. ندارن رادین با كاریهیچ اونا بهت گفتم -

 .درنیار رو فرزند عاشق و نثارجان مادرای ادای برام. دیگه كن بس هم تو. فرستمشمی
 قدراین. سوخت جگرم و شكستم عمه جای به من ای،ناجوانمردانه یطعنه چنین با

 و است مادر یک هم باز نباشد، فداكاری مادر كه هرقدر او. بود جانابه خیلی دیگر انصافیبی
 .نیستند فروگذار كاریهیچ از كه بسپارد كسانی دست به را فرزندش تواندنمی

 روی زانو دو و شد سست پاهایش كه نه، یا بروم عمه سمت به كه كردم تردید ایلحظه
 .دویدم طرفش به و كنم تحمل نتوانستم. نشست زمین

 ! عمه -
 :توپید من به خشم با پدر و
. نكن دخالت نمیشه، مربوط تو به كه كارهایی توی گفتم بهت هی. توئه تقصیر شهمه -

 .انداختی باتالق توی رو مونهمه طوراین كه زدی همبه رو زارلجن این رفتی قدراین
 .ایستادم عصبانیت با پدرم مقابل و كردم رها جاهمان را عمه

 هركسی كردممی فكر همیشه. شناختمنمی رو شما وقتهیچ كردمنمی رو كارا این اگه من -
 همبه شما قول به كه لجنی همین با ولی هست؛ هم ایمعركه آدم حتماً باشه، خوبی پدر

 خوب هم خیلی. داد تعفن بوی بعضیامون، زندگی به فقط كه باال اومد چیزایی تازه زدم،
! سوزه؟نمی كسهیچ برای دلتون چرا نداره؟ راه دلتون به رحمی هیچ شما چرا آخه. كردم
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 اهمیت خودتون خونهم به الاقل زنینمی خانواده از دم قدراین كه شمایی كردممی فكر
 .كنیننمی ایمعامله همچین باهاش و دینمی

 مرا بشنود، را هایمحرف اصالً یا بیندازد من طغیان همه این به نگاهینیم حتی كهاین بدون
 .كردممی نطق داشتم كه انگارانگارنه. رفت و كشید را راهش و زد كناری به

 و لرزیدمی هنوز چشمانش. نشاندم هال یگوشه مبل روی و كردم بلند زمین روی از را عمه
 وضعی چنین در روزی را بانوسلطان كردمنمی تصور حتی وقتهیچ. بود خمیده اششانه
 .ببینم

 .میشه درست چیهمه. نباشید ناراحت عمه -
 یجمله اشنگرانی رفع برای ولی داشتم؛ ایمان ایكلیشه حرف این به قدرچه خودم دانمنمی

 .نرسید ذهنم به دیگری
 آرامی به كه نداشت زدنحرف یحوصله دیگر شاید یا بشكند را دلم نخواست احتماالً هم او

 .فشرد را دستم و جنباند سر
 كه ایورورفتهرنگ حصیری صندلی روی بر آخر، اتاق بالكن در و رفتم دیگری، حرفبی

 آخر تا و ماند ایخانواده همچین با شودمی كه كردممی فكر باید. نشستم بود، گوشه همان
 .كرد دیگری كار باید یا ماند ساكت عمر

*** 
 پدر صدای. بودیم نخورده هم ناهار و صبحانه هنوز ولی بود گذشته ظهر از قدرچه دانمنمی
 .كشید بیرونم هپروت از بروم، هال به خواست و كرد صدا مرا كه
 وسط ایدایره میز روی جلویشان غذا دست چند و بودند نشسته هال هایمبل روی عمه با

 گرسنه قدرچه فهمیدم تازه غذاها خوب بوی استشمام با. بودند من منتظر و شده چیده
 بر من را لقمه اولین همیشگی، قوانین و آداب خالف بر و نشستم عمه نزدیک سریع. امبوده



 

 

449 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 حرفی آنكهبی و گذاشت امگرسنگی حساب به را ادبیبی این احتماالً هم پدر. گذاشتم دهان
 .كند شروع كه كرد اشاره عمه به بزند
 حفظ را خود شأن باراین اینكه برای ولی شدم؛ سیر زود خیلی كه خوردم تند را غذایم قدرآن

 .شود تمام غذایشان هم بقیه تا نشدم بلند جایم از باشم كرده
 بود خوردن اتمامِ ینشانه به كه پدر صندلی رفتنِ عقب محض به و كشید غذا از دست عمه

 :گفت من به ایگونه نجوا و آرام صدای با
 .دارم كارت باش جاهمین -
 را موبایلش پدر. جنباندم موافقت ینشانه به سری تعجب، و شَک از شده باریک چشمانی با

 كرده غذا هایمانده ته آوریجمع سرگرم را خود كه عمه و رفت اتاقش داخل به و برداشت
 :گفت و چرخید من طرفبه اتاق، درب شدن بسته صدای شنیدن محض به بود،

 ! داری؟ رو امیر یشماره تو -
 امیر یشماره. برود باال پیشانی وسط تا ابرویم و شود گشاد چشمانم شد باعث تعجبم باراین
 ! آمد؟می كارشچه به

 .داد را امنپرسیده سوال جواب خودش كنممی نگاهش وواجهاج دید وقتی
 مواقع برای بودم گذاشته كه دارم رسم و اسمبی كارتسیم با كوچیک موبایل یه -

 .بگیریم كمک ازش كنیم پیدا رو امیر بشه اگه خواممی. اضطراری
 كه بود سمندر بانویسلطان این آیا! داشتم فاصله درآوردن شاخ یمرحله تا ایذره واقعاً یعنی
 بگیرد؟ كمک امیر مثل كسی از عاجزانه پسرش، نجات برای خواستمی

 من از پاسخی منتظر آنكه بدون هم باراین چون گرفت؛ را جوابش صورتم هایحالت از انگار
 و گذاشت دستم كف آرامی به و كشید بیرون را ایعتیقه موبایل لباسش جیب از بماند
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 را قاچاقی جنس كه كسی مثل. افتاد راه آشپزخانه طرف به غذا خالی ظروف با هم خودش
 .كندمی فرار صحنه از ماهرانه و خیالبی خیلی و دهدمی خریداری به

 پدر اتاق درب به نگاهی نگرانی با سپس و كردم وراستچپ دستم در را موبایل كمی
 هیچ واقعاً كه بود دست در موبایلی با من دیدمی كه چیزی اولین آمد،می بیرون اگر. انداختم
 كف در را موبایل و پریدم جا از هوابی. نداشتم ذهنم در داشتنش برای ایكنندهقانع جواب
 كارهای برای دادمی جان بالكنش كه راهرو ته اتاقِ طرف به سرعت با و كرده مخفی دستم

 .افتادم راه یواشكی،
. بود گرفته را جاهمه غریبوعجیب سكوتی و بود مشغول اتاقش در هنوز اعظم خانساالر
 جان هم طور،این. كردممی ریسک قدراین عمه، به كمک برای باید چرا فهمیدمنمی اصالً
 رفتیممی لو اگر چون. ما یهمه زندگی شاید هم و رادین جان هم افتادمی خطر در امیر

 .دبو ساخته كارمان
. كردم قطع اتصال از قبل و گرفته دوبار حتی و كردم مرور ذهنم در چندبار را شماره

 كمک ما به باید امیر چرا گفتممی كردم،می فكر عاقالنه اگر اصالً. كنم درک توانستمنمی
 ممكن شخص بدترین با داشت هم او و پدر به بودیم وصل ما یهمه كه مخصوصاً! كند؟

 دشمنش به كسی مگر. تو دشمنان شوندمی دشمنت، دوستانِ یعنی این و كردمی همكاری
 ! كند؟می كمک هم

 .كردم خشک لباسم با را امكرده عرق دستان كف و گذاشتم میز روی را موبایل
 حتی. بیفتد خطر به پدر یخودخواهانه كارهای با بود ممكن كه جانش و افتادم رادین یاد به
 نجاتش بشود و باشد چیزی گروی در هم امیر زندگی شاید كهاین به. كردم فكر او خودِ به
 .داد
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 زود شوم پشیمان كهاین از قبل و گرفتم شماره سریع خیلی و برداشتم را موبایل باراین
 .زدم را اتصال یدكمه
 این از صدایی وقتی و. گفت بله تركی زبان به كه پیچید گوشم در صدایش نخورده سوم بوق

 :پرسید زبان همان با دوباره نشنید خط طرف
 ! هستید؟ كی شما -
 .منم. سالم -

 .بود شدنش شوكه خاطربه احتماالً كرد كه مكثی
 :پرسیدم

 ! شدی؟ بهتر! خوبه؟ حالت -
 ! كجایید؟ -
 .خواممی كمک ازت فقط. خوبه هم حالمون. هستیم امن جای یه -
 .برید تونیدنمی جاهیچ. پلیسه تعقیب تحت پدرت! كجایید؟ گفتم -
 ! كنی؟ كمكمون تونیمی -

 :گفت تشر با چون. شد عصبی انگار
 .بیام بده آدرس االن همین -
 .گیره منم پای بگیرن رو پدرم اگه خب -
 .بری جایی تونینمی فعالً فقط. كنهمی حل رو تو كارای داره رادین. نیست -

 حل را پدر كارهای بود قرار كه او. داشت من به ربطی چه رادین! بود عجیب هایشحرف
 .كند

 .گفت الوالو چندبار نگرانی با چون ام،كرده قطع را تماس كرد فكر شد، طوالنی سكوتم وقتی
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 پاشاكمال دست از رو رادین تونیمی اگه خوادمی معمه. داریم احتیاج كمكت به ما امیر -
 .بدی نجات

 .دارد خبر چیزهمه از كه دادمی نشان دادنش جواب در تأخیر این
 یهمه به علم با یعنی بكنه؛ رو كاراین كه گرفته تصمیم اگه. بالغه و عاقل خودش رادین -

 .جااون میره داره مسائل
 :گفتم ناراحتی با

 .تو مثل درست …ناچاره هم شاید -
 توی بره ساالرخان طناب با هركسی. بكنم براش تونمنمی كاریهیچ شرایط این توی من -

 .من مثل درست كشه،نمی رو انتظارش خوبی عاقبت چاه،
 ! كنید؟ نابود رو بابام هم با خوایدمی! داری؟ سروسری چه پاشا این با تو -

 معنیبی ارتباط این از شدنمی دیگری ینتیجه هیچ واقعاً ولی زدم؛ بد را حرفم كه دارم قبول
 :گفت ناراحتی با سپس و كرد سكوت كمی. گرفت

 رو آدمی همچین با همكاری قصد اگه. هستی انصافبی خیلی من مورد در همیشه تو -
 .نبود وضعم این االن داشتم

 .میفته خطر به مونهمه جون كاراتون این با -
 :گفت آرامی به و كشید گوشم در داركش نفسی

 الیقشه كه جایی به هركسی كنممی كاری دارم من. نداره ربطی من به كسهیچ جون -
 .برسه

 كجاست؟ من لیاقت خب -
 :كرد زمزمه زیرلب كشید، گوشی از دور كه آهی با و كرد درنگ كمی

 ! بود من كنار شاید -
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 ترینعمیق در من و بود دنیا یجمله ترینكنندهقانع او، طرف از ساده یكلمه دو همین
 هم شاید یا و بشنوم كه خواستنمی البد. پرداختم آن كنكاش به ذهنم، و روح ینقطه
 به بلكه شنیدم تنها نه اش،آهستگی تمام با من ولی كند، یادآوری خودش به خواستمی

 .بنشیند خشكم هایـب*لـ بر لبخندی تا سپردم جان عمق
 .منتظرتم ساحل كنار چهار ساعت فردا -

 حتی. زدنمی دیگری حرف هیچ جمله آن از بعد دیگر او شکبی. كردم قطع و گفتم را همین
 .بود میان در كسی جان پای اگر
 و رفتممی باید. كردم مرور ذهنم در را هالحظه هزاربار ببینمش بتوانم و بشود فردا تا

 روحم هستم، ماجرا همه آن كجای دانستمنمی كهاین از! بكند خواهدمی كارچه فهمیدممی
 زندگی دنیا سویآن در را عمرشان یبقیه تا روندمی بود معلوم كه امخانواده. بود خروش در

 .بشوم سراریز دنبالشان به ایجوجه چونهم باید هاسال آن مثل هم باز من و كنند
 .ببرد خوابم تا كردم زمزمه خود برای شعری و بردم پتو زیر را سرم

*** 
 ینشانه به وحشت با را سرم و پریدم جا از خوردمی در به كه هاییضربه صدای با صبح

 من ولی بودند؛ كجا بقیه دانمنمی! چرخاندم هرطرف به مكانی و زمانی موقعیت ندانستن
 به بید مثل ناهنجار صداهای این با االن و بودم خوابیده تنهاتنهای اتاق، این در دیشب انگار
 امكان مگر! بدهد؟ را پیاپی هایزدن در این جواب نباشد كسی شودمی مگر. لرزیدممی خود
 !باشند گذاشته تنها مرا دارد

! نیامد جوابی كدامهیچ از ولی! را پدر بعد و زدم صدا را عمه ابتدا مانندیجیغ و بلند صدای با
 چرا دانمنمی ولی. كنم باز را آن كردم سعی تالش با و دویدم اتاق درب طرف به معطلیبی
 سخت قدراین در یک گشودن یعنی! بود شده ناممكن و سخت قدراین شدنش باز در این
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 و نشد ولی بود ترس و استرس از شاید! كرد باز را آن نشود فشار و زور همه این با كه است
 .نشستم جاهمان جانبی و حالبی من

 باالخره تا! دادنمی اهمیتی كسی و آمدمی وقفهبی چنانهم ویال بیرونی درب ضربات صدای
 آرامی به كه شنیدم اتاق در پشت از را عمه صدای آهنگ،ناخوش اصوات همه آن میان در

 :گفت
 كردی، رو كاراین سرخود كرد فكر! گرفتی تماس امیر با من تلفن از كه فهمید بابات مهتا، -
 االنم! بیرون زد خونه از زود صبح و كرد قفل روت رو در و شد عصبانی كلی همینم خاطربه

 كارچی میگی تو! كنهمی جا از رو در یپاشنه داره یكی و رفته كجا دونمنمی ساعته سه
 !ندارم دسترسی هم چیزیهیچ به! كنم؟
 باید حاال. شدم ترآرام و كردم فوت بیرون به هایشحرف تمام بُهت از ایكشیده و بلند نفس
 خودش مثل باید. كرد مقابله شدنمی طوراین. انداختممی كار به را فكرم زودتر هرچه
 .باشد منصفانه مبارزه حداقل تا بودمی قوی امروحیه

 :گفتم درنگبی
 نجات یا بُكشه، رو ما اومده یا. دیگه داره كار ما با هست هركی. كن باز رو در برو عمه -

 .نداره بیشتر كه حالت دو. بده
 .باشه پلیس ترسممی آخه -

 .من یدیوانه یخانواده این دست از آخ
 كالً هم شما! كنه پیدا رو ما خوادمی كجا از شرایط این توی پلیس... من عزیز... بانوعمه -

 !بدبینیا خط به زدی
 از را در خودشان شاید یا شد باز بیرون در انگار ولی نداد؛ را جوابم در سویآن از صدایی
 لحظه یک. رسیدمی گوش به ایعده درگیری صدای چون شدند، وارد و درآوردند پاشنه



 

 

455 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 با اما. اندآمده جااین به ساالرخان غیاب در و باشند روانی پاشایكمال افراد نكند كه ترسیدم
. شد نمایان مقابلم رادین قامت شدنش، چهارطاق و اتاق در به چیزی شدن كوبیده صدای

 كه پریدم ـوشش*آغـ در چنان و ندیدمش هاسال كردم احساس كه بودم نگرانش قدرآن
 .فشرد خود به و كند جا از مرا ایخنده با ولی شد پرت عقب به قدمی
 از كه را چشمانم ایمردانه یسرفه صدای كه بودم خودم خوب هوای و حال در طورهمان

 ترس از! كرد اخم رویم به امیر پرابهت یچهره و گشود هم از بارهیک بودم، بسته خوشی
 سقوط زمین بر هم با و زدم برهم نیز را رادین تعادل كه كشیدم عقب را خود چنان نگاهش
 .كردیم

 طورهمان كه كردممی نگاه او به عجیب حسی با من و بود رفته ریسه خنده از رادین حاال
 !بود مانده خیره من به سوال از پر چشمانی و بدبینی با و كرده جیب در دست

 ولی برخیزم؛ جا از كند كمكم بیاید حداقل و بشكند را پرحرفش سكوت این خواستمی دلم
 به نگرانی با و شد پیدا عمه ی سروكله باالخره تا ایستاد حركتبی جاهمان قدرآن او

 دستی و رفت رادین طرفبه حرفبی! كند بلند زمین از را پسرش الاقل كه آمد جانبمان
 در من و. گرفت مرا دست زیر هم بعد. كرد بلندش جا از و كشید سرش به مادرانه و مهربان

 .برخاستم بود، ایستاده حركتبی طورهمان كه بودم سیاهی چشمان یشدههیپنوتیزم كهحالی
 :پرسید رادین به رو بدهد اهمیتی ما به آنكهبی عمه

 !باشی؟ داییت با نبود قرار مگه! كنی؟می كارچی جااین تو -
 :گفت ایادبانهبی نیشخند با و انداخت امیر و من به نگاهی رادین

 .دادن نجات رو ما و آوردن تشریف سوپرمن جناب همیشه مثل ولی بله، -
 خروج راه بدهد رادین هایحرف به اهمیتی حتی اینكه بدون و برداشت عقب به قدمی امیر

 .گرفت پیش در را
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 !آمده پیش سوءتفاهم و وضع آن با همآن رفتمی نباید اصالً نه،
 .امیر -

 !دوختند چشم دهانم به عمه و رادین عوض در اما برنگشت، ولی ایستاد
 !كنیم؟ صحبت میشه -
 .ایستادم مقابلش رفتم و كردم استفاده اشطوالنی مكث از
 :آمد حرف به اما كرد،نمی نگاه من به و بود گرفته باال را سرش اینكه با
 رادین كنم كمكتون بودین خواسته ازم كنم فكر نمونده، صحبت برای موضوعی دیگه -

 .مربوطه خودتون به شبقیه دادم، انجامش كه برگرده سالمت و صحیح
 پایین به هم لحظه یک را چشمانش حتی او و چرخیدمی اعتنایشبی یچهره آن در نگاهم
 .كشید را منتش باید و كرده قهر كه كسی مثل. نلغزاند

 :گفت لودگی با و انداخت وسط را خود رادین بزنم، حرف آمدم تا
 دست تو انداختیمون و دادی نجاتمون كمال دست از درسته... داداش نكنه درد دستت -

 .ممنونتیم بازم ولی! ساالرخان
 كه بكشم را بازویش تا كردم دراز را دستم و رفتم زدنش حرف موقعبی این به ایغرهچشم

 زیر را ها آدم بدبینی و شک با كه كسانی مثل. افتاد امیر یشدهباریک چشمان به نگاهم
 .كردمی نگاهمان دربیاورند درونیشان اسرار از سر تا گیرندمی بینذره
 .گرفتمش و نكشیدم عقب را دستم باز من ولی

 .كنیم روشن رو تكلیفمون نرفته امیر تا باید بده، اجازه رادین -
 :آمد حرف به عمه باراین

 .خانوادگیه مسائل شبقیه نظرمبه شده، تموم كارش دیگه امیر -
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 مسئله اصالً یا پس. باشه نداشته خبر امیر كه نداره وجود موضوعی هیچ االن جانعمه -
 .ستخانواده جزء هم ایشون یا نیست خانوادگی

 خجالت لحظه یک زدم كه ایپردهبی و صریح حرف از! برگشت من سوی به همه نگاه
 برانداز مرا تاتابه ابروهای با داشتند االن كه رادین و سلطانعمه جلوی همآن كشیدم،

 !كردندمی
 :گفت شدنم ضایع از قبل و كرد دستیپیش امیر

 .میگن درست خانوم -
 آن سلطانعمه انگار باز ولی! بود كسی چه منظورش و گفت را خانوم كدام نفهمیدم من البته

 :گفت ابهت همان با و گرفت خود به را
 نباشی جااین ساالرخان اومدن از قبل اگه ولی متشكریم كردی رادین برای كه كارایی از -

 .بهتره
 :گفتم اوست، با حق دیدم وقتی

 .جاشه سر قرارمون پس -
 عالمت به سری بعد و كندمی فكر دارد یعنی كه كرد مكث كمی و انداخت پایین را نگاهش

 یمانده خیره چشمان به آنكه بدون هم من. رفت دیگری حرف هیچبی و داد تكان مثبت
 نبود مهم برایم اصالً. افتادم راه اتاقم طرفبه و انداخته زیر را سرم كنم توجه رادین و عمه
 دیگر االن بگیرد، نظر در برایش مجازاتی چه است قرار پدر یا شده خالص چطور رادین كه

 .انداختمی آتشی هر به را خود خاطرمانبه كه داشت اهمیت ایغریبه برایم فقط
 .كوبید همبه محكم را در و شد اتاق وارد رادین سرم پشت

 !االن؟ بود چی این -
 .افتادم راه بالكن طرفبه و برگشتم غیظ با
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 باید االن اولشه، حاال كه دونیمی تازه. اومد سرمون تو خاطربه شهمه بود كه هرچی -
 .بدی هم جانتداییخان جواب
 شدت و خشم با پشت از بازویم كه بودم نكرده باز كامل را بالكن كشویی در هنوز

 .گفتم بلندی آخ فقط درد از من و شد كشیده ایغافلگیركننده
 .بده رو من جواب اول! میری؟ داری كجا ببینم وایسا -

 :گفتم حرص با و نداشت ایفایده همیشه مثل كه بدهم هول عقب به را او كردم سعی
 رو هاتتیكه خودت جای به االن وگرنه دادیم نجاتت كن شكر رو خدا برو! تو؟ میگی چی -

 .آوردنمی جااین
 رو امیر گفت كی! كنین؟می دخالت نداره ربطی بهتون كه مسائلی توی چی برای شماها -

 !بكنید؟ مسئله این قاطی
 حرفم ها،بعضی قول به یا بگویم باید چه دانستمنمی كه بود ریخته همبه اعصابم قدرآن

 چه با داندمی خدا و رفته كاریبی سرِ از امیر كردمی فكر خودش برای بچه این... آمدنمی
 !داده نجاتش گرگ گله یک چنگ از ترفندی

 .بیرون برو رادین -
 :گفت حرص با و گرفت را امشده رها تازه بازوی دوباره

 !خوای؟می چی امیر از تو -
 پررو خیلی واقعاً هااین. نشست لبم بر تمسخری با لبخند و گرفت متحیری حالت ابرویم
 .بود مانده باز دهانم من و بودند

 رو شجنازه باید حتماً. دارینبرنمی سرش از دست كه شماهایین! خوام؟می چی امیر از من -
 !بكنه؟ براتون باید كارچی دیگه! بشه؟ راحت خیالتون كه قبر تو بذارین

 !بوده ما خاطربه كه هم قدرچه آهــا -
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 همه این شد حقش هم آخرش كرد، پادویی بابا برای عمر یه! بوده كی خاطربه پس -
 !مصیبت
 .خورد گره درهم بدجور باراین ابرویش

 جنابِ همین ولی كردنمی رو زندگیشون داشتن ملت. چیهمه به زد گند خودش اون -
 بود دنبالش كه چیزی برای چون چرا؟. كرد گرفتن اوج و شدن بلند ـوس*هـ یهو «پادو»

 زمین مغز با و بود آزاد سقوط یه فقط تهش كه رفت راهی. رفتمی آسمون نوک تا باید
 كنه تالفی تونهمی كرده فكر داده، نشون خوش روی ذره یه بهش زندگی هم االن. خوردن

 .برسه جاییبه اون كه خوادنمی كسهیچ خونده، كور ولی
 چرا؟ -
 !چیه هدفش دوننمی همه چون -
 .بزنین دست بهش ندارین حق دیگه هست، كه هرچی هدفش -
 .میده باد به رو خودش سر حتماً خودش گرفتهپیش كه راهی این با نداریم، كاریش ما -
 من! بود چه اشفایده ولی داد نجاتش باید و داده آتویی بد دستشان بود معلوم هایشحرف از

 .نداشت ایفایده بود دردسر دنبال خودش وقتی بكنم توانستممی كاری هم اگر
 !فهمیدی؟ ببینه، ایدیگه آسیب هیچ نباید ما طرف از هرحال به -

 . رفتم بیرون و كردم باز انتها تا را بالكن درب و برگرداندم را رویم دوباره
 .كشید روحم به پنجه جاهمان از غمش از پر صدای

 .بكنی من با رو كاراین تونینمی تو -
 همین برای. بـرده پی احساسم عمق به دانستممی خوب خیلی و گویدمی چه فهمیدممی
 دیر كمی دیگر گمانم به ولی دهد؛ نجات را خودش هم و مرا هم تا زدمی وپادست طوراین
 .بود
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 كه ندهد نشان تا جنگیدمی خودش با داشت مطمئنم. ندیدم را چشمانش و برنگشتم اصالً
 خوب قدراین كه منی برای كردنش، حس هم جاهمین از. است خراب حالش قدرچه
 .نبود سختی كار شناختمش،می
 هستی كه هرجایی از كنممی خواهش. نمیده آدم خود فقط رو تاوانش خطاها، بعضی مهتا، -

 .برگرد
 هایینرده نزدیک تا. نبود بردار دست او ولی. شده دیر یعنی كه دادم كوچكی تكان را سرم
 :گفت دلخوری لحن با و آمد پیش بودم زده تكیه كه
 !كمترم؟ هم طوریاین آدم یه از حتی كه لیاقتمبی و بدبخت قدراین من یعنی -

 :گفتم برگردم جانبش به آنكه بدون
 !چطوری؟ آدم -
-... 

 سویش به را سرم. شده پشیمان حرفش از هم خودش كه داشت این از نشان سكوتش
 بحث یادامه برای جایی كه داشت غم قدرآن نگاهش. شدم خیره چشمانش به و چرخاندم

 .دادمی اهمیت هم من احساس به و فهمیدمی باید ولی. گذاشتنمی
 ...ولی كنممی درک رو تو حس من رادین -
 نه؟... داری دوسِش -

 .كنم ناراحتش خواستنمی دلم. انداختم زیر به را سرم
 :كرد زمزمه لب زیر و كشید قلبش اعماق از عمیقی نفس

 .حالشبه خوش -
 این از شد بد حالم حتی و مظلومیتش این برای. سوخت شاید یا و گرفت دلم... رفت و

 .خودم رحمیبی
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*** 
 خبریخوش شودمی را خبریبی دانمنمی. نبود خبری پدر از هنوز و بود سه نزدیک ساعت
 هرلحظه خبریبی این بودیم، خوفناک اتفاقی منتظر هرلحظه كه ما برای ولی! نه یا دانست
 .ریختمی جانمان به دلهره
 روی را هایشدست دربار، بانوهای مثل عمه و بود فكر در و زده چنبره مبل یگوشه رادین
 یا بود نگران اصالً دانمنمی. بود نشسته صاف جلوداده ایـینه*سـ با و گذاشته مبل یدسته

 خیالش دیگر كه حاال و بود گرفته ریاست ژست بیشتر پدر غیاب در رسیدمی نظربه ولی نه؛
 .نداشت بزرگی چنانآن یدغدغه بود، شده راحت شمشادش شاخِ پسر جانب از هم
 رودستدست منتظر و نشست نمیشه كه طوریاین. گرفتیممی تماس یه كاش! عمه -

 .گذاشت
 .كشیدند درهم ابرو سنگین، سكوت آن شكستن خاطربه زمانهم و كردند نگاه من به هردو
 باید یكی باالخره خب. بودم شكسته را شهر بزرگ عمومی یكتابخانه سكوت مثالً انگار
 .دربیاییم بالتكلیفی این از تا زدمی حرف
 موبایل و شدم بلند خودم برگشتند خود قبلی حالتبه دوباره صدابی طورهمان دیدم وقتی
 .درآمد صدابه آرامی تقتق با در كه بگیرم را اششماره تا كردم خارج كشو از را رادین

 از میگمیگ مثل رادین دیدم برنداشته، را اول قدم هنوز بودم ایستاده هال وسط كه من
 و حسبی آن به نه. بود برانگیز تحسین عملشسرعت واقعاً. كرد باز را در و گذشت بغلم
 !ناگهانی هیجان این به نه مبل، روی اشحالی

 مجسمه مثل همگی در، چارچوب میان منحوس یدررفته زهوار پیرمرد آن شدن پدیدار با
 !خواست؟می چه جااین دیگر این! خدا یا. زد خشكمان
 .ایستاد مقابلش رادین كه شد خانه داخل قدمی چند و زد زمین را عصایش
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 !داری؟ كارچی جااین! خوای؟می چی -
 چی تو یعنی كه نشست لبش بر زند،می اطرافش نوكران جوجه به كه اربابی شبیه پوزخندی

 !بچه؟ میگی
 .ببینم جااین بیا كه كرد اشاره من طرف به دستش عصای همان با

 :گفتم بودم كه جاییهمان از و رفتم اشمسخره اداهای این به ایغرهچشم
 دست از كاری یعنی این. ساالرخانه حسابت طرف تو! كنیم؟ كارچی برات ما اینجا اومدی -

 .نمیاد بر بقیه
 :گفت تمسخرآمیزی نیشخند با
 شما. گیرافتاده عدالت محكم دستای توی و كرده پیدا رو واقعیش جایگاه االن ساالرخان -

 سركارخانم این به خبر یه جااین اومدم فقط. پیشش ریدمی دیگه یدقیقه چند تا حتماً هم
 .بشه روشن تكلیفش تا بدم
 ول خودش برای خرفت مردک این چرا پس! بودند؟ گرفته را پدرم! گفت؟می چه این
 !گشت؟می

 .ایستاد من مقابل و آمد جلوتر كمی. كنند پیدا ادامه ذهنم سواالت نگذاشت
 .عمارت ببرم رو شما اومدم -

 :گفتم تشر و غیظ با و كشیدم درهم ابرویی
 .بیرون برو. نمیام هم جهنم تو با من -

 یتنه با كند،می براندازم نیشخند همان با و كندمی نگاه مرا دارد بروبر دیدم وقتی
 در از ناگهان كه كارت، پی برو بگویم كه كردم باز خشن خیلی را در و زدم پسش ایادبانهبی
 و شد چه نفهمیدم اصالً. شدند سرازیر خانه داخل به دارنقاب مسلح هایپلیس اطراف دیوار و
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 قدرچه و بودیم كرده چه ما مگر. كردند حمله ما به آمیزخشونت و رحمانهبی طوراین چرا
 !فرستادند؟می ویژه گارد ماندستگیری برای باید كه بودیم مهم
 هر شود، داده اهمیتی عمه درپیپی هایسؤال به حتی یا و بدهد توضیحی كسی آنكهبی
 .بردند جداگانه پلیس ماشین سه با و زده دستبند را مانسه
 .بیاید دنبالمان تا كردند رها طورهمان را بود منطقه جنایات ی همه كاریاصل كه هم او

 است قرار بپرسم تا نداشتم دسترسی هم كدامشانهیچ به و است خبرچه فهمیدمنمی اصالً
 .بردارم را موبایل كه بودند نداده مهلت حتی. بیفتد برایمان اتفاقی چه
 :گفتم آرام امدستی ـل*بغـ های پلیس از یكی به رو
 !كردین؟ دستگیر رو ما چی برای -
 .برگرداند شیشه طرف به را رویش و رفت من به ایغرهچشم خشن خیلی او و

 من برای را سمندر شركت های جرم یهمه مجازات خواستندمی اگر. كن رحم خودت خدایا
 برای پدر مطمئناً هرچند. پوسیدممی و ماندممی زندان در عمر آخر تا باید بگیرند نظر در

 قربانی را دخترش تنها ناشیانه قدراین و بود اندیشیده ایچاره راه هابحران این از من نجات
 .كردنمی سنگین هایخالف همه آن
 دلم در بسته چشم را مسیر تمام داشتم خوشیدل همین با فقط. باشد طورهمین كه كند خدا
 و كنممی عبور شهر این از دارم بارآخرین برای كنم تصور خواستمنمی. خواندممی دعا

 اطراف به نگاهی و گشودم آرامی به را چشمانم اتومبیل، توقف با. بینممی را مردمش
 بیند،می اشتباه و كندمی خطا دارد زیاد، ماندن بسته خاطربه چشمانم كردم فكر اول. انداختم

 چشمم مقابل عمارت تمام كشید، بیرون هم مرا و شد پیاده دستم ـل*بغـ مأمور وقتی ولی
 آشنایی دنبال به نگاهم! بود خبرچه جااین! شدممی دیوانه داشتم واقعاً دیگر. شد نمایان
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 من بود اگر یا نبود كسهیچ ولی! عمارت نگهبانان یا پدرم كارگران حداقل! گشتمی
 !شناختمنمی

 .شد هایماخم یدوباره رفتن فرو درهم باعث سرم، پشت از خرفت پیرمرد همان صدای
 .داخل بفرمایید خانم -
 تكان آنكهبی. بود زده خشكم جاهمان. داد خروج اذن مخصوصش ژست با هم بقیه به و

 عمارت به مرا فقط انگار كه پلیسی ماشین و شد باز دستم از دستبند تا ایستادم بخورم
 !گشت دور چشمانم جلوی از بود رسانده
 دلم بر پیر گرگ یک كنار در امدوباره ماندن تنها با ناخواسته كه ترسی از شده حبس نفس

 طورهمان. دوختم عمارت ساختمان به را نگاهم شدن، آرام برای و كردم رها را بود، ریخته
 بر لرزانم چشمان بارهیک كردم،می رصد باال به پایین از را ایشیشه دیوارهای و هاپنجره كه

 بینیپیش غیرقابل واقعاً دیگر این. ماند ثابت باال یطبقه تراس در سیاه مردمک دو روی
! بیفتد روز یک در اتفاق همه این شودمی چطور كه كنم هضم توانستمنمی اصالً! بود

 خانم صدای كه نداشتم، را قدم یک حتی برداشتنِ قدرت و بودم ایستاده وواجهاج طورهمان
 كم وقتهیچ معمول طبق كه او و. برد جلو به متریک مرا سر، پشت از پیرمرد گفتنِ
 اشاره دست با و ایستاد كنارم دوباره و كرده طی را بینمان یفاصله گام یک همان آورد،نمی
 .كرد

 .منتظرن آقا داخل، بفرمایید -
 !هست؟ نیست، امیر احیاناً كه آقا از منظورش این االن! آقا؟
 .كردم نگاه ریزش چشمان به و چرخیدم طرفش به
 !كیه؟ مال االن عمارت این! كجان؟ بقیه -
 .داخل برید فقط شما. میده توصیح براتون خودش دیگه رو اینا -
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 كه بگیرم طرف آن از مثبت نیروی كمی بلكه تا كردم نگاه را تراس دوباره و برگشتم
 !بود رفته هم او متاسفانه

 كه نفر دو و شد باز عمارت در كه كنم فكر ایثانیه چند حداقل بتوانم تا كردم مكث كمی
 دو پیرمرد. آمدند ما طرف به و شده خارج آن از داشتند نگهبان یا و بادیگارد هایقیافه

 :گفت هاآن به رو ایچاپلوسانه حالت با و گرفت باال را دستش
 .كردم امر اطاعت فقط جااین تا تره،نازک هم مو از ـردنم*گـ من -

 :گفت و انداخت پراُبهتش صورت به اخمی هاآن از یكی
 .نشده پشیمون تا زودباش. كارتپی بری كه اینه بعدی امر بری، تونیمی دیگه خب،خیلی -

 .«هرّی یاال» یعنی كه داد نشان دست با را عمارت خروج راه و گفت را این
 به احترام با را دستش دوم نفر كه شدم پاپابه كمی بودم ترسیده پیرمرد از بیشتر كه من

 :گفت و كرد دراز من طرف
 .داخل بفرمایید خانم، اومدین خوش -
 امهمیشگی پرستیژ همان با كردم سعی و انداختم نگاهینیم منفور، پیر گرگ به چشم زیر از
 بدهم موجود جو بودن غریبه و جدید افراد به اهمیتی آنكهبی. كنم حركت عمارت سویبه

 كار اتاق همان رئیس دفتر باید روال طبق البته. رفتم هاپله سمت به راستیک و شده وارد
 حدس بودم دیده باال یطبقه تراس در را او چون ولی بود؛ همكف طبقه در كه باشد پدرم
 .كرد عمل آن طبق باید كه شده لحاظ جدیدی قواعد زدم
 :گفت سرم پشت از كسی كه بودم نگذاشته اول یپله روی هنوز را پایم

 .كنیم صداتون تا خودتون اتاق بفرمایید لطفاً خانم -
 !كنم؟ رها پاسخ بدون را مغزم سوالِ همه این و باشم صبور توانستممی من مگر! چه یعنی
 :گفتم بودمش دیده هم حیاط در كه او به رو و برگشتم خشنی حالت با پس
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 .بمونم منتظر تونمنمی من بگید بهشون. ببینم رو آقاتون االن همین خواممی -
 :گفت و كرد كج را ـردنش*گـ تواضع با بیچاره

 .میام دیگه یدقیقه دو تا منم اتاقتون، ببرید تشریف فعالً شما ولی میگم، خدمتشون چشم -
 و انداخته زیرسربه بدهم، جوابی آنكهبی و گرفته نشنیده را اشمحترمانه هایحرف همه آن
 .افتادم راه امهمیشگی اتاق طرفبه

 كه زمانی مثل طورهمان و نخورده دست هم اتاق وسایل ترینكوچک حتی انتظارم طبق
 !بود مانده بودم كرده رهایش

 وقت تا گرفتم كوتاهی دوش حتی و ماندم اتاق در داشتم كه ایدلهره و نگرانی تمام با
 مرد همان. دادم ورود یاجازه فوری و شنیدم را در صدای ساعتنیم از بعد حدوداً كه. بگذرد

 :گفت دیگر مسائل و تأخیر خاطربه عذرخواهی كلی از بعد و شد وارد گشاده رویی با كه بود
 .منتظرتونن سالن، ببرید تشریف فرمودن آقا-

 و شیک لباس و پریدم جا از فنر مثل اتاق، درب شدن بسته محض به و جنباندم سری
 نمایان عمارت بانوی و ساالرخان دختر همان مقابلشان همیشه مثل تا پوشیدم خوشگلی

 .رفته فنا به و فراری متهم یک عنوانبه نه شوم
 فنجان و نشسته مبلی روی تنها خودش. چرخید من سوی به نگاهش شدم سالن وارد وقتی
 با را سرم پشت شخص من، به نسبت واكنشی هیچ بدون ابتدا. بود دستش در ایقهوه

 فقط كه لبخندی با ام،قیافه و هیكل كل به اجمالی نگاهی با بعد و كرد مرخص سر حركت
 :گفت آرامی به دید، شدمی چشمانش در
 .خودتونه منزل خانم، بفرمایید -
 :گفتم حال همان در و برداشتم قدم طرفشبه
 .شماست منزل كه فعالً -
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 .رسید لبش روی به چشمانش از لبخند
 !بگیره؟ یراحت همین به رو اموالش ساالرخان از تونهمی كسی شما نظر به -

 .نشستم مقابلش ینفره تک مبل روی و برداشتم میز روی از تعارف بدون را امقهوه فنجان
 !نه كه چرا باشه، وسط جونش پای اگه -

 :گفت زیرلب و برد باال عجیب لبخند همان با را ابرویش
 !گرفت میشه هم دخترش پس -

 :گفتم و كردم اخمی
 .نیست فروشی دخترش -

 فكر هایمانحرف ارتباط به داشت انگار. شد خیره من به تعجب با فنجان باالی از نگاهش
 :گفت تأمل كمی با سرانجام و! كردمی
 اموالش ترفند همین با میشه هم دخترش از گفتم من! بخره؟ رو شما خواست كسی مگه -
 .گرفت رو

 همان با و نباختم را خودم حالاین با. بودم نشنیده اشجمله در را «از» من پس... آهان
 .برگرداندم غیظ با را چشمم جانب،بهحق یقیافه
 خودبه را حواسم كه كرد صاف ایـینه*سـ و گذاشت میز روی را اشقهوه فنجان شد خم

 دیدن با. خورد را اشخنده و گرفت گاز را لبش كردم، نگاهش زیرچشم از وقتی و. كند جلب
 .خندیدم هم من اختیاربی صورتش حالت

 !كنی؟می جوریاین چرا! چیه؟ -
 !درمیارید رو بانوسلطان ادای دارید دقیقاً كه گفت شما به باید رو این -
 .نمیاد بهِم بودن سلطان. باشم اون مثل تونمنمی وقتهیچ من -
 .میاد بهتون خیلی شدن پرنسس عوض در ولی-
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 برای كه بود ایدانه مثل انگیخت،برمی درونم باراولین برای داشت كه هوایی و حال این
 كشید پر چشمانش سوی به اختیاربی نگاهم غریب، حس همین با من و پاشیدمی دلم صید

 هاساعت توانستممی داشت، عجیبی حال برقشان قدرچه. شد اسیر جذابش سیاهی در باز و
 تا كرد ثبت جایی را بارهااولین این شدمی كاش ای. شوم غرق درونش پاودستبی و بمانم

 .كند انكارشان یا و بزند زیرشان نتواند كسی و بمانند همیشه
 تعلل همان با او ولی نه یا شدم سیراب تازه حس این از آیا و ماندم قدرچه من دانمنمی

 :گفت اشهمیشگی لحن با و گرفت امشدهمات نگاه از را نگاهش مرموز،
 .داشتم انتظار هااین از بیش ساالرخان دختر از -
 میز روی را فنجانم تأمل كمی با و كرده اخمی پس نیامد، خوشم اصالً اشجمله ابهام از

 :گفت كه كردم رفتن قصد و. گذاشتم
 !گرفتم؟ ساالرخان از رو عمارت جوریچه بدونی خواینمی -

 .دادم را جوابش برگردم اینكه بدون
 باید كارچی بدونم كه كن روشن منم تكلیف زودتر هرچه فقط. نداره ارتباطی من به نه، -

 .بكنم
 رفتن عزم دوباره نگرفته، من برای تصمیمی هنوز اینكه گمان به نشنیدم را پاسخش وقتی
 !ایستاد سرم پشت و آمد كی بودم نفهمیده اصالً! گرفت پشت از را بازویم كه كردم

 و. ایستادم ـوشش*آغـ به ممكن جای تریننزدیک در سویش به رو اخم همان با و برگشتم
 نگاهش تا برد باال را سرم و گذاشت امچانه زیر دست برود، عقب ایذره حتی آنكه بدون او

 .دوختم چشم دهانش به فقط دلخوری با من كه كنم
 داشته رو خودت زندگی و بمونی جاهمین تونیمی بخوای اگه. نیست من دست تو تكلیف -

 .باشی
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 .نشست اشجدی نگاه روی و رفت باال چشمانم ناخودآگاه
 مگر! نبود او مال االن عمارت مگر! بمانم توانممی كه چه یعنی! نبود فهم قابل برایم اصالً

 !كردممی كارچه جااین من پس! بود نگرفته ساالرخان از را اینجا خودش قول به
 .ساالرخان اموال تمام هم و منه مال عمارت این هم -
 !اموالم؟ جزو منم یعنی -
 .بیش و كم ای، -

 كردن اذیت جدیداً چرا دانمنمی. بخشكانم را غریبش و عجیب لبخند این خواستمی دلم
 !سرگرمی بود شده برایش من
 .كنم زندگی تو با خوامنمی من -
 !كن؟ زندگی من با گفت كی! من؟ با-

 .دادمی حرصم بیشتر لبخندش و بود رفته باال ابرویش
 .كن تمومش لطفاً. ندارم شوخی تو با من امیر -
-... 

 .شدممی عصبی داشتم واقعاً من و زدمی فریاد را درونش شیطنت داشت چشمانش
 .بود رادین حد در منم خالف! داشتم؟ فرقی چه! باهاشون؟ برم نفرستادی رو من چرا -

 .شد جدی تقریباً اشقیافه
 تشخیص ـناه گـبی رو تو خودشون. نداشته ربطی من به! امقاضی و دادستان من مگه -

 من با كردن زندگی! تو برای زندان از بدتر كجا دیدم منم. كنیم ولش خوایممی گفتن و دادن
 .درندشت عمارت این توی
 وقت االن مگر اصالً! هستم وضعیتی چه در بفهمم تا زدنمی حرف واضح و درست چرا

 !بود؟ تفریح



 

 

470 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 .میشم عصبی دارم من. نكنید بازی من با لطفاً امیرخان، -
 .برگشته خودش طبیعی و نرمال حال به دادمی نشان زد كه پوزخندی

 .اومد خوشم گفتی، خوب رو «خان امیر» -
 و خونسرد خیلی اشچهره حالت اینكه با. شوخی یا است جدی هایشحرف دانستمنمی هنوز
 ـردن*گـ آن با كه نفسم داد اجازه و رفت عقب كمی حال، همان در. رسیدمی نظربه آرام
 هم باز قصدش، انگار ولی. برگردد عادی حالت به شد،می بازدم و دم سختی به رفته باال

 :داد ادامه خباثت با و برسد سوم به دوم نفس نگذاشت حتی چون بود دیگری تیر شلیک
 وضعیت این از رو خودتون و كنیدمی ازدواج من با امروز همین شما كه اینه من تصمیم -

 ادامه خواینمی جور هر رو زندگیتون و بمونید جاهمین تونیدمی هم بعد. دینمی نجات
 .بدین

. كردممی حس را مردمكم كردنِیخ كه بود شده گشاد قدرآن تعجب و شوک فرط از چشمانم
 جوابی بخواهم من كه پرسیده هم سؤال مگر اصالً! بود من جواب منتظر خونسردانه چه او و

 بعداً شاید كه گفت، اطالع جهت صرفاً هم این. بود گرفته تصمیم و كرده فكر خودش! بدهم
 .نشوم سورپرایز

 بود مغشوش فكرم قدرآن هم شاید. آمد زبانم بر بود بسته نقش ذهنم در كه سؤالی اختیاربی
 !گویممی چه نفهمیدم كه
 !نخوام اگه و -
 تلخی حرف زبانش بر باز ولی گرفت مهر رنگ نگاهش در چیزی سردی، همان بین در

 .نشست
 !مجبور فهمی،می مجبوری، كاراین به تو! نخوای یا بخوای كه نگرفتم اجازه ازت من -
 .گرفت زشتی رنگ ناخواسته هم من كالم و نگاه اش،رحمانهبی جواب این با
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 كردی فكر اگه. ترس روی از چه اجبار روی از چه كنم،نمی ازدواج تو مثل آدمی با من -
 ...رو من تونیمی

 :گفت خونسردی همان با و پرید حرفم وسط
 .میدی دست از پدرت مثل هم رو تعمه و رادین -
 :داد ادامه پوزخندی با و
 تونهمی موندن گاهتكیه بدون. مهمه شما برای قدرچه خانواده دونممی خوب خیلی -

 !رو شما مثل هاییآدم مخصوصاً بیاره، در پا از رو هركسی
 از پر نگاه این من! زندمی حرف آورنفرت حس این با چرا و گویدمی چه فهمیدمنمی واقعاً
 .پدرم روی بر بودم، دیده هم قبالً. شناختممی خوب را اشكینه

 و تیز نگاه هدف را روحشبی چشمان. بردم باال كامالً را سرم و كشیدم جلو را خود دوباره
 :گفتم دادم قرار برّانم

 !سم...تر...می...نـ! فهمیدی. ترسمنمی ازت من -
 را امشده سرخ احتماالً یچهره شده، ریز چشمان با و ماند ثابت طورهمان ایلحظه

 .رفت باال تمسخر ینشانه به لبش یگوشه آرامآرام ولی. نگریست
 كار اسمِ بهتره. خیره نیتش كه آدمی مقابل در استفاده برای نیست خوبی یواژه «ترس» -

 باشم شما جای اگه. مونهنمی باقی ترس برای هم جایی طوریاین. «حمایت» بذاریم رو من
 .كنمنمی رد رو شده دراز طرفم به كمک برای كه دستی این اصالً شرایط این توی

 !میدن انجام همبه داشتچشمبی ها،آدم رو كار این كردممی فكر من! كمک؟ -
 .آورد جلوتر را سرش و زد صدابی پوزخندی هم باز
 ـوش*آغـ به محترم یخانواده یک رسوندن قصدم فقط. ندارم داشتیچشم هیچ منم -

 !بره دار باالی ـناه گـبی سر نكرده خدای خوامنمی. ستهمدیگه
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 !آره؟ كنی خودت اسیر رو من اونا، آزادی شرطبه خوایمی یعنی -
 .گرفت دلخوری حالت مثالً نگاهش و رفت باال كمی ابرویش

 خودم از كه واقعاً! شما؟ پای به بندهمی زنجیر من با زندگی یعنی! رو حرف این نزنین -
 !باشم شده تبدیل پلیدی دیو همچین به نداشتم انتظار
 خوب را درونم حال صدایم لرزش ولی بود كالفه و زدهحیرت حد چه تا نگاهم دانمنمی

 .دادمی نشان
 !بگیری؟ انتقام من از خوایمی! كنی؟می رو كاراین من با چی برای -

 یمكالمه چنین نفس،بهنفس وضعیت این در احتماالً تا كشید عقب كامالً را خود
 .نیابد ادامه ناخوشایندی

 تنها! نیست انتقام من هدف كنینمی باور چرا! پرسیدی رو سؤال این هم دیگه باریه یادمه -
 .برگشت كه برگرده خودش جای به عدالت كه بود این مخواسته

 !چیه؟ برای من با ازدواجت پس -
 !بدی؟ نجات رو تخانواده تونیمی كه بَده -
 !اینه من سوال! رسی؟می چی به وسط این تو وقتاون -
 ...تو به -

 این اشاصلی هدف بودم مطمئن كه بود نقیض ضدو قدرآن هایشحرف آنكه با لرزید، دلم
 روحم حال بفهمد كه بود تیز قدرآن. برساند اندرسیده دیگران كه سزاییبه هم مرا كه است

 .هستم اشخواسته پذیرش یآماده و شده خراب
 هم رو عقد نیاز مورد مدارک و كنممی اقدام پسرش و خانومعمه آزادی برای فردا من پس -

 .داریم جشن كه باش حاضر دیگه شبسه هم تو. فرستممی فرداپس برای
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 بعد و كرد امپریده رنگ یچهره به نگاهی اول. گرفتم را بازویش كه برود برگرداند را رویش
 را مورد یک این انتظار انگار! ماند ثابت فشردمی را بازویش كه انگشتانم رویبه هایشچشم

 برای بخواهد روزی ابهت همه آن با ساالرخان دختر كردنمی فكر شاید یا و! نداشت
 .التماس نه بود اعتراض قصدم هرچند. كند التماس او به اشآزادی
 چیزی هاآن از بتواند بلكه برگشت چشمانم یصفحه به دوباره شد طوالنی سكوتم دید وقتی

 نگاه با دستم بارخشونت فشار آیا كه دانمنمی دقیقاً من و شود عجیبم رفتار متوجه و بخواند
 قطب دو در جسمم و روح بود كه هرچه ولی نه؛ یا داشت خوانیهم پریشانم و ترسیده
 .نداشتم حضور كدامشانهیچ در واقعی منِ و بودند مخالف

 !بگی؟ خوایمی چیزی -
 چه فهمدنمی و شده گیج تناقض این از هم او كه شدم متوجه شنیدم را جمله این وقتی

 .ایستادم مقابلش و كشیدم را بازویش! خواهممی
 كنیمی رو كاراین داری االن ولی توئه هدف مخالف امخانواده شدنِ آزاد كه دونممی امیر، -
 كار كلی خاطرشبه كه عدالتی روی گذاشتن پا برای خوایمی منم از اون از باالتر حتی و

 !چیه قصدت فهممنمی واقعاً! بشینم تفاهم میز پای باهات كردی
 یخواسته با زمانهم خواممی كن فكر! گردی؟می دلیل دنبال چیهمه برای اینقدر چرا تو -

 !نمیشه؟ برسونم، آرزوت به هم رو تو خودم،
 مذاكره میز پای مخانواده یخورده قسم دشمن با شرایط این توی من! نمیشه نه -

 !فهمیدی؟ شینم،نمی
 تكرار لب زیر چندبار را دشمن یواژه تلخی لبخند با و گرفت دلخوری رنگ نگاهش كمی
 ثابت او به ما دشمنی بیشتر، هرچند. نداشت ناراحتی برای دلیلی و بود دشمنمان واقعاً. كرد
 .كردمی تلخ را لبخندش كه چیزی همان بود این احتماالً و بود شده
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 ادامه رو زندگیش و بمونه هست كه جایی سر هركسی پس. دونیمی خودت هرطور باشه -
 بدم، انجام برم باید كه دارم كار سری یه من كن، استراحت اتاقت توی برو فعالً تو. بده

 .خداحافظ
 و توانستممی چرا كه! بكشم وجدانعذاب دیگران خاطربه باید من االن یعنی! همین؟! واقعاً

 نیتی هیچ احتماالً دیگر. شد موفق كه دهد قرار وضعیتی چنین در مرا خواستمی! نكردم؟
 برای چیزی دیگر هرچند! نه یا بترسم باید اشبعدی اقدام از واقعاً آیا! دانمنمی...! جز ندارد

 !باشم نگران خاطرشبه كه نمانده برایم دادنازدست
*** 
 توانستمنمی بود ریخته برجانم كه خیال و فكر همهآن فشار از هنوز من و بود شب هاینیمه

 قبل تا خواستممی. افتادم راه سالن طرف به و شدم بلند جا از عجیب سردرد همان با. بخوابم
 .بگیرم ایعاقالنه و درست تصمیم صبح از

! كرد جلب را توجهم باال یطبقه از صدایی كه بودم نشده جاگیر مبل روی درست هنوز
 .رفتندمی راه عمارت در صبح تا همیشه امنیتمان حفظ برای كه بودند هانگهبان احتماالً

 پیشنهاد درگیر ذهنم یهمه. فرورفتم فكر به و نشستم مبل روی صدا به دادن اهمیت بدون
 خاطربه توانستمی چطور! كنم تصور او در را انصافیبی اندازه این توانستمنمی! بود امیر
 !ببرد بین از را انسان همه این و خودش زندگی ساالرخان، از نفرتش و كینه
 بود شده دوخته سقف به بازنیمه طورهمان چشمانم و بودم داده تكیه مبل پشتی روی را سرم
. شد نزدیک صورتم به تاریكی در كسی یكله و ایستاد سرم باالی ایسایه بارهیک كه
. دادم هول عقب به دست دو با را او و پریدم جا از محابابی كه ترسیدم و شده هول قدرآن

 افتاد زمین به محكم پشت از هم بیچاره آن چون بود ناگهانی خیلی العملمعكس اینكه مثل
 :گفتم و رفتم طرفش به عجله با. رسید گوشم به هم آرامش آخ صدای و
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 !شد؟ چی -
 جوابم آنكهبی. بود شده زمینبر نقش كه بود هانگهبان از یكی بودم زده حدس كه طورهمان

! برخدا پناه! رفت و انداخت زیر را سرش كوتاهی عذرخواهی با و برخاست جایش از بدهد را
 !بودند وغریبعجیب خودش مثل هم زیردستانش و خدمه امیر، این

 طورآن كه كند شناسایی تا آمده نزدیک نشسته، مبل روی تاریكی در كسی دیده البد بیچاره
 مرا و بودند جوان خیلی كاركنان و نگهبانان از نفر سه دو،! سوخت برایش دلم! شد غافلگیر
 روزگار االن و بود جایگاهی همچین در هم خودش روزی كه انداختندمی كسی یاد به بدجور

 !بود كرده دیگر ایعده اربـاب را او و بود چرخیده
 و گرفت نادیده را همه شدمی مگر! كردممی باید چه ابهام از پر درخواست این با من حال

 و دادممی دست از جایک را كَسم همه و چیزهمه باید یعنی او به دادن رد جواب! گفت «نه»
 !بود تصور غیرقابل این

*** 
 زودتر هم او تا بدهم را جوابش ترسریع كه بود این قصدم فقط شدم، بیدار خواب از كه صبح

 اگر شاید بسا چه و. نبود مهم برایم اصالً كه عمه. كند شروع را رادین كردن آزاد اقدامات
 كرده عرق استرس از كه را دستم! شدمنمی كاری چنین به حاضر اصالً نبود وسط رادین پای
. افتادم راه اصلی سالن طرف به و مالیدم بودم گرفته مشت در كه دستمالی به تندتند بود

 حداقل كاش. كردمی بیشتر را اضطرابم پیچیدمی عمارت سكوت در كه هایمكفش صدای
 .بودم پوشیده صداییبی كفش
 قهوه و نشسته تنهایی به ناهارخوری میز پشت و بود شده بیدار من از زودتر همیشه مثل
 .نوشیدمی
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 حتی او و نشستم مقابلش صندلی روی و گفتم بخیری صبح و سالم آرامی به تأمل، كمی با
 را جوابم خونسرد و تفاوتبی طورهمان و نیاورد باال بود دستش كه ایروزنامه از را سرش

 !بودمی جواب منتظر بایستمی االن و بود داده را مهمی آن به پیشنهاد انگارانگارنه. داد
 پیمان و پُر همیشه مثل را صبحانه میز بگیرند دستوری آنكه بدون و سریع خیلی خدمتكاران

 مثل هم كاركنانش یهمه گویممی وقتی! شدند غیب هم سرعت همان به و چیدند مرتب و
 .امنكرده اشتباه هستند عجیب و مرموز خودش

 مهمانش به «بفرمایید» یک حداقل و كند شروع میزبان عنوانبه او بلكه نشستم منتظر كمی
 !شود رعایت نزاكت و ادب تا بگوید بودم من كه
 پس! كند شروع را اشصبحانه نه بزند حرف خواهدمی نه دیدم و كشید طول دقایقی اما
 دهان به پنیر ایتكه و برداشته چنگالی بدهم، خشكش و سرد رفتار به اهمیتی آنكهبی

 .گذاشتم
 !بودی ترسونده رو همه! كردی؟می كارچی سالن توی دیشب -

 :گفتم خودش لحن همان با و كشیدم باال را چشمانم
 .كردممی فكر جنابعالی ی غیرمنتظره پیشنهاد به داشتم -
 :گفت بود پوشانده را صورتش كل كه اخمی با او و
 در دیگران اتاق از سر شبنصفه همیشه باید حتماً كنی؟ فكر خودت اتاق توی تونستینمی -

 بیاری؟
 شب كدام به شدمی متوجه بود هم دیگری هركس كه بود شفاف و روشن قدرآن منظورش

 را صبحانه یبقیه و شدم بحث بیخیال ولی بود؛ زننده خیلی اشكنایه آنكه با! كندمی اشاره
 دنبال به ناراحت و عصبی دو هر هم باز خواستمنمی. برخاستم جا از و بخشیدم لقایش به هم

 .برویم كارمان
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 بلندی صدای با و كوبید میز روی محكم را دستش یروزنامه كه بودم برنداشته قدم دو هنوز
 :زد داد
 !بری؟ دادم اجازه من مگه -
 جاهمان اشناگهانی عصبانیت از ناشی شوک با و برگشتم طرفش به رفته باال ابروی با

 !ایستادم
 .بشین جات سر برگرد -

 ولی برگشتم حرفبی پس. داشت را الزم خشونت هنوز ولی بود ترآرام كمی اشجمله این
 قصد دید وقتی. شدم خیره درهمش یچهره به ـینه*سـبهدست میز، كنار نشستن، جایبه

 :گفت و كشید پوفی حرص با ندارم، نشستم
 .بگیرم تصمیم اون طبق خواممی كه بزن رو حرفت زودتر! شد؟ چی جوابت -

 را امبیچاره سرِ و بزند فوران زبانم طریق از درونم خشم مبادا كه دادم فشار هم روی را لبم
 ببیند كه كرد برانداز را حالم چشم زیر از و آورد باال كمی را بود پایین كه سرش! بدهد باد بر

 انگار دید، را امفشرده همبه هایلب و ناراحت چشمان وقتی و چیست برای دارمكِش سكوت
 .بست را چشمانش و كشید طوالنی و عمیق نفسی و شد برخوردش ناخوشایندی متوجه

 چیزی دادگاهش روزِ تا هم رادین دونیمی كه طورهمون و ندارم زیادی وقت من ببین، -
 .كرد كمكش بشه كه كنم شروع امروز همین از باید بكنم كاری بخوام اگه نمونده،

 طریق این از خوایمی چرا! آره؟ رو، اون شدن زندانی یا كنم انتخاب رو تو یا باید یعنی -
 !كنی؟ تصاحب رو من
 .ایستاد رویمروبه و آمد خونسردانه خیلی و شد بلند اشصندلی روی از
 .ندارم اجازه به نیازی كنم تصاحبت بخوام اگه! تصاحب؟ -
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 به روز هر چرا! كنم فرار شدهخراب آن از و بكشم جیغ خواستمی دلم لحظه هر واقعاً
 !كردمی ماندنم به مجبور ایشیوه

 :گفتم داشتم كه حرصی تمام با
 !دونیمی خودتم رو این نمیاد گیرت هیچی ازدواج این با تو -

 .زد پوزخندی
 شما! قارون گنج به رسیدن یعنی گرفتن رو سمندر ساالرخانِ ییكدونه دختر اتفاقا -

 .سركارخانوم گرفتین كمدست خیلی رو خودتون
 یه به رسیدن یعنی من گرفتنِ نداره، اموال و مال هم قرون یه دیگه سمندر ساالرخان -

 چی من از دونینمی هم خودت تو. نداره منفعتی هیچ برات كه بدهی، و قرض مشت
 !خوایمی

 !كردمی رفتار ترخونسردانه او شدممی ترعصبی من هرچه چرا دانمنمی
 !خبریبی چی همه از واقعاً اینكه مثل تو -
 .شم باخبر منم تا بگو خب -

 .بشنوم را آرامش صدای احتماالً تا آمد ترنزدیک كمی و زد ایمرموزانه لبخند
 .نرسه بهت ایدیگه كسهیچ دست كه كنم ازدواج باهات خواممی كن فكر -

 :گفتم بود ذهنم و روح آشفتگی از ناشی كه اخمی با و رفتم جلو هم من
 !برسه؟ من به بوده قرار كی دست! مثالً؟ كی -

 .ترآرام رازآلودش صدای و شد بیشتر لبخندش
 !رادین... اووم! مثالً -
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 همبه زیرلبی «نه» با را چشمانم. است باخبر من به رادین احساس از زدممی حدس باید
 بر دست كف. كند ایاستفاده همچین موضوع این از دادممی اجازه نباید. فشردم

 .راندمش عقب به و گذاشتم اشـینه*سـ
 میشه مسخره ی«بله» تا دو و امضا یه با كردی فكر! ایدیوونه و روانی آدم یه واقعاً تو -

 !بشن كنده بقیه از تا كرد وصل همبه رو آدما
 صورت مقابل دقیقاً كرد، جبران بلندتر قدم دو با را بود برداشته عقب به كه قدمی
 :كرد زمزمه آوریترس حالت با و شد خم ام،شدهسرخ

 از دارن كه عاشقایی ادای من برای پس. نخورده بهت كسهیچ دست حاال تا كه دونممی -
 طرفِ خاطربه نیست، تو خاطربه ازدواج این. نیار در رو كننمی جداشون ـعـشوقشون*مـ

 .ماجراست یدیگه
 .افتاد راه پنجره طرف به و شد خارج رخبهرخ حالت آن از «ضمن در» گفتنِ با هم بعد
 رو نظرته مد كه شروطی و شرط تونیمی هم تو برسم اهدافم به قراره من كه قدرهمون -

 .بخوای من از ازدواج این قبال در تونیمی داری دوست هرچی یعنی. بذاری
 شرایط این در مگر! گویدمی چه فهمیدمنمی اصالً كه بود ریخته همبه قدرآن ذهنم و فكر
 یعنی! بس و بود سمندر كردن نابود هدفش تنها كه اویی همچون از بخواهم توانستممی چه
 كه چیزی تنها میان این در چون! بخواهم بازپس را امخانواده و خودم آزادی شدمی
 .ایستادم سرش پشت و رفتم تأمل با و آرام. بود همین خواستممی
 !كنی؟ كارچی خوایمی بعدش -

 .دیدم را لبخندش رخ،نیم همان در. گرداند راست به را سرش كمی
 .كننمی ازدواج از بعد همه كه كاری همون! بعدش؟ -

 !داشت دیگری قصد یا كردمی امتحان را صبرم داشت واقعاً
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 .میشم عصبی دارم. بردار كارات این از دست كنممی خواهش! امیر -
 اعصاب لبخند و كج ـردن*گـ و جیب در دست ژست همان با و برگشت طرفم به كامل

 .شد خیره من پریشان یچهره به خردكن
 !كنن؟می ایدیگه كار مردم ازدواج از بعد مگه! بردارم؟ كارام كدوم از دست -

 خشمم آتش انگیزش،اعجاب نگاهِ تا انداختم زیر را چشمانم و نكشم داد كه گرفتم گاز را لبم
 روشن جسمم و روح با تكلیفم انگار. كنممی كارچه فهمیدمنمی هم خودم. نكند خاموش را

 !كرده دیگری برداشت حركتم از كه داشت این از نشان مشخصاً اشخنده از پر صدای. نبود
 همچین گفتن قصد كه من وگرنه پرسیدی خودت خب! االن؟ كشیدی خجالت واقعاً -

 .نداشتم آوریشرم چیزای
 :گفتم زیرلب و دوختم چشمانش به غیظ با را نگاهم

 !كن بس! امیر -
-... 
 !بكنی؟ خوایمی كارچی رادین آزادی از بعد -

 .رفت باال ابرویش تاییک
 !كنی؟ ریزیبرنامه موقعاون برای االن از خوایمی یعنی! واقعاً؟ -
 پیداش رو پیرمرده اون كافیه فقط! بكنم؟ كاری تونمنمی بخوام اگه من كنیمی فكر تو -

 .میشه حل شبقیه كنم
 !حبس؟ بندازه ساالرخان جای به رو من! كنه؟ كارچی بیاد قراره پیرمرده وقتاون -
 .بیرون بیارمش رو رادین خواممی فقط ندارم، كاری هم تو با ندارم، كاری ساالرخان با من -
 ازای در! بگیری؟ باج ازم خوایمی كه رسیده جایی به كارت یعنی! من؟ تهدید با! چی؟ با -

 !آره؟ بیرون، بیارم رو رادین برم منم پیرمرد، سكوت
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 مرا تا آورد پایین را سرش همیشه مثل او و ایستادم ـردنش*گـ زیر دقیقاً و رفتم جلو قدمی
 .ببیند

 !چاپلوسی با نه تهدید با نه خوام،نمی هیچی تو از من -
 !خب كه داد تكان گیجی با را سرش

 .خودم با شبقیه كنم پیدا رو پیرمرد برم بذار فقط -
 !كردم زندانیت من مگه -
 .كرد دراز در سمت به را دستش و رفت كنار مقابلم از
 .كنید آزاد اسارت بند از رو خانواده خودتون و ببرید تشریف. باز درِ اینم راه این... بفرما -
 تفریح داری گذاشتن من سرسربه با كه بیكاری قدراین االن! كنیمی اذیتم چرا امیر -

 !كنی؟می
 .كرد حرصی از پر و عصبی یخندهتک

 اگه كه دونیمی خوب! میگی؟ چی شنوهمی گوشِت اصالً! چته؟ فهمیمی خودت اصالً تو -
. بكشی راحت نفس یه بذارم اینكه بدون بكنم باشم داشته دوست كاری هر تونممی بخوام

 .نكن صحبت من با ساالرخان ژست با قدراین پس
 بود او با حق هم شاید یا. برسانم او مثل آدمی به صحیح و درست را حرفم توانستمنمی واقعاً

 !خواهممی چه دقیقاً فهمیدمنمی خودم من و
 .ایستادم مقابلش دردآور حس همان با و كشیدم ابرویش كنار خط عمق به نفسی

 .باشه -
 !باشه؟ چی -
 .كنممی ازدواج باهات باشه -

 :گفت و زد پوزخند تحقیرآمیزی حالت با بعد و كرد نگاه مرا خیرهخیره كمی
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 یمعامله ایچونه و چک هیچ بدون خاطرشبه! بیارزه قدراین رادین كردمنمی فكر -
 !خورد جوش ایگنده

 و برداشتم را بود بینمان كه قدمینیم. لرزیدمی خشم شدت از لبم كه بودم عصبی قدرآن
 .ایستادم ـلویش*گـ زیر دوباره

 كه تویی ،«گنده یمعامله» این با باش مطمئن ارزه،می اینا از بیشتر خیلی من برای رادین -
 .كردی ضرر
 همان با و كرد تكرار زیرلب خنده با را «گنده یمعامله» چون زدم ایمسخره حرف انگار
 .كند خم را ـردنش*گـ حتی آنكه بدون دوخت، چشم من به باال از تمسخرآمیز، نگاه

 برسه من به تونهمی تو طرف از باشه هم ضرری اگه. نداره ارزش پشیزی من برای رادین -
 .نیستی رسوندن آسیب اهل دونممی چون كنم؛نمی فكر اونم كه

 ناخودآگاه دستم پس. بود گرفته نشانه را احساساتم مستقیماً چیست، منظورش فهمیدم دقیقا
 .گرفتم مشت در را اشمردانه پیراهن یـقه*یـ و رفت جلو

 !فهمیدی؟ نخریدی، رو من هم تو نیستم، فروشی من -
 :گفت بخورد تكانی حتی یا دهد نشان العملیعكس آنكه بدون

 !نه یا فهمیمی هم خودت ببین نیست، مهم من فهمیدنِ ولی. فهمیدم... بله -
. نشست اشـینه*سـ روی و خورد سر لباسش یخورده چروک یـقه*یـ از شد، شل دستم

 درک بودند وحشتناک چه االن و فهمیدمنمی را نگاهش معنای كه بود بهتر هاقبل قدرچه
 من طرف از قبولش چرا پس! بود نخواسته را همین خودش او مگر! سنگین هاینگاه این
 !داشت بدی حس قدراین

 همه مثل و قلبم مثل. آوردمی درد به و خراشیدمی را امحنجره سخت، سنگی مثل بغضی
 و خورده زمین به نزدیكم ایخمپاره كردممی حس. داشتند زخم انگار كه بدنم جای
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 برداشتم اشـینه*سـ روی از كه را دستم. است كرده پارهتكه را تنم جایجای هایشتركش
 نظربه خشک و سرد كردممی سعی توانم تمام با وجود این با. ماندم سرپا كندنجان هزار با

 .برسم
 از چیزی نباید مخانواده اعضای از كدومهیچ و بدیم انجام جاهمین رو عقدمون خواممی -

 .نیست مهم برام بكن، داری دوست هركاری این از غیر. بفهمن موضوع این
 .گرفتم پیش در را اتاقم راه و برگرداندم را رویم سریع خیلی هم بعد

 :شدمی تكرار ذهنم در چیزی انگار
 سركوبش و بجنگی باهاش هی اگه میشه، نامیرا نكنی تمومش و نری دلش تو اگه عشق»

 .«شده موندگار همیشه برای كنی
 :كردم زمزمه زیرلب و زدم تلخی پوزخند

 اومدیخوش دیوانگان ما یجرگه به! شد نامیرا عشق یه دچار هم امیر چطور ببین -
 !امیرخان

*** 
 را «بله» چگونه و چطور نفهمیدم اصالً و شد انجام سرعت به كار همه آن چطور دانمنمی
 حسرت در عمر تمام كه من! كردم ساالرخان چون دیگری مرد یک اسیر را خودم و گفتم

 ترتاریک و ترعمیق حتی یا و عمق همان به چاهی در دوباره االن بودم زده پاودست آزادی
 .دهد نجاتم بتواند كسی مبادا تا كردم پاره هم را طنابم و پریدم

 «نه» شدمی مگر! كردم امضا را همه كه بود گذاشته تبصره و ماده هزار ازدواجمان شرایط در
 این از ولی بردم؛می ـذت*لـ تپید،می تندتر او نام با هنوز پروایمبی دلِ آنكه از هرچند،! گفت

. خوردمی همبه حالم كرد،می محو و تركاندمی حبابی مثل قلبم، در را آزارهایش كه ضعفی
 بود نشسته آرام كنارم كه او سوی به را نگاهم و كرده بلند مقابلم دفتر روی از را سرم
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 و كرد گم را وپایشدست من یبارهیک نگاه با طورآن كه بود فكریچه در دانمنمی! انداختم
. دادم هول بود كرده پیدایشان كجا از دانمنمی كه شاهدی دو طرف به را دفتر! شد هول
 زمان در انسان كه است خوب چه. بیفتد اتفاقی چه این از بعد است قرار نبود مهم برایم اصالً

 .كند زندگی
 او. گرفتم را بود شده دراز طرفم به ازدواجمان سند عنوانبه كه ایدفترچه و برخاستم جایم از

 عاقد همراه به و داد دست شاهد دو آن با برخاست، جا از و كشید عقب را اشصندلی هم
 نرم خیلی و كشید خود سمت به مرا آرامی به برگشت، من سمت به سپس. بروند كرد ردشان
 چه. انداخت تپش به را دلم هم، شرایط این در كه ایـوسـه*بـ! ـوسـید*بـ را امپیشانی

 تنها و كسبی كه شرایطی چنین در هم آن ات،پیشانی شدنِ ـوسـیده*بـ ستخوبی حس
 از شودمی قرص دلت و ایكرده پیدا امن گاهتكیه و پناه یک كنیمی احساس. ایمانده

 .حضورش
 ساالرخان، دختر دیدن انگار. نگریست تریتازه نگاه با مرا و رفت عقب كمی مبهم، درنگی با
 نیز بلندش موهای كه كمرنگ چنیناین آرایشی و وبرقزرقبی و ساده عروس لباس این در

 .بود عجیب برایش شده، رها دورش ایافسانه هایكارتون دختركان مثل
 .داشت كینه بوی كالمش ولی نفهمیدم؛ را بود چه سر از لبخندش

 و مُرده امانی امیر. بشناسی خوب رو من تونیمی دیگه امروز از بزرگ، سمندر خانمِ! خب -
 با مبارزه یاداره سابق رئیس. شرافته بهرام پسر «شرافت رامی» ایستاده جلوت كه اینی

 و ساالرخان پادوی اینكه جای به و دور بریزه رو قبلش زندگی تمام قراره كه دارو، قاچاق
 .بشونه جاشون سر هم رو بقیه و ببره ـذت*لـ آورده دستبه كه چیزایی از باشه، خانایرج

-... 
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 ماندمی امیر همیشه من برای او. شناختممی خوب را او من. بزنم كه نداشتم حرفی واقعاً
 .دهد تحویلم جویانهانتقام هایحرف و باشد ایستاده مقابلم شمایل، و هیبت این در اگر حتی

 چون كرد؛ آن از تحقیرآمیزی برداشت شاید یا نیامد خوشش من سكوت از انگار او حالاین با
 .كشید جلو مرا و گرفت دست در محكم را بازویم خشنی و عصبی حالت با
 پس باشیم داشته هم كنار سختی زندگی قراره بعد به این از ساالرخان، دختر ببین -

 .نكن تَرشسخت
 من هم باز بكند كه هم كاری هر! بترساند؟ مرا كه آورددرمی را بدها آدم ادای داشت واقعاً
 بدبختانه كه ایعده از فقط او. نیست آن در خباثتی هیچ كه بینممی را چشمانش فقط

 بر را دلش داغ خواهدمی و رنجیده اندبوده اشزندگی اشخاص ترینمحبوب و تریننزدیک
 .كند خالی دیگرش عزیزهای سر

 عقب به مرا و داد بیرون را نفسش حرص با كه بودم خیره چشمانش به حالتیچه با دانمنمی
 !دادمی بروز هم را كردنش خودخوری حتی كه بود ترخراب من از حالش مطمئناً. كرد پرتاب

 سرم زیاد، فشار فرط از. ماندم سرپا سختی به و كردم بدنم ستونِ را، عقد مخصوص صندلی
 بلكه تا افتادم راه دیوار سمت به بزنم، حرفی آنكهبی پس. نداشتم تعادل و رفتمی گیج

 بین از هم مقاومت ذرهیک همان نرسیده، دیوار به دستم هنوز. بروم راه آن، كمک با بتوانم
 برای ولی افتاد؛ اتفاقی چه آن، از بعد ندارم خاطربه دقیقاً. شدم زمین بر نقش و رفت

 فقط كه آمبوالنسی سمت به و امخوابیده برانكاردی روی دیدم و كردم باز چشم ایلحظه
 فراموشی و خواب دست به را خود آسودگی، با دوباره و حركتم در شنیدممی را صدایش

 .سپردم
*** 
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 را نفسم راه و شدمی ترنزدیک من به هِی قبر سنگ مثل كه بود سفیدی سقف به نگاهم
 سردی از تنم تمام. ببرد خود با مرا خواستمی انگار كه بود مرگ شبیه احساسی. بستمی

 از كمی تا گشتمی چیزی گرمای دنبال دستم و بود زدهیخ ریختمی هایمرگ به كه چیزی
 ینقطه هیچ به كردند جستجو انگشتانم چه هر بدبختانه و كند كم وحشتناک سرمای این

 و دادم حركت سختی به را سرَم حتی كه داشتم ضعف قدرآن! نشدند متصل گرمابخشی
 تنها دتول و الكل بوی از پر فضای آن در من و بود خالیخالیِ اتاق. انداختم نگاه را اطراف

 كه كسانی! خواستمی را امخانواده دلم قدرچه! بود زشت و كریه منظره این قدرچه! بودم
 نگرانم نه كه بود، امخانواده او فقط دیگر االن. كشیدندمی را نازم و شدندمی نگرانم حداقل

 !كشیدمی را نازم نه و شدمی
 ولی شد؛ گم بالش نرمیِ در و گرفت راه چشمم یگوشه از بیچارگی سر از اشكی قطره
 درد به را خشكم گلوی امتنهایی و كسیبی خاطربه كه بغضی بود، جایش سر هنوز بغضم

 تاریک را آسمان فقط آیدمی كه سیاهی ابر مثل درست. نداشت هم ایفایده هیچ و آوردمی
 .رودمی و كشدمی را راهش بارانی هیچبی هم بعد كند،می

 بیاید كه پرستار یک هرچند داشت، كسی حضور از خوش خبری خورد در به كه تقی صدای
 .كند تعویض را اتشده تمام سِرُم

 نظربه ترمعصوم سفیدش، لباس با كه جوانی دختر زیبای چشمان روی طورهمان نگاهم
 اگر مثالً انگار. كردمی تنظیم را سرُم پایانی قطرات داشت دقت با او و چرخیدمی رسیدمی
 !دهدمی دست از را جانش بیمار بریزد، كندتر یا تندتر ایذره

 رو من موبایل بیاد بگید لطفاً هست كسی اگه! نیست؟ بیرون اون كسی پرستار خانوم -
 .ممنون. كنه آماده هم لباسام بیاره،
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 و خندندمی سخاوتمندانه چه هابعضی. نشستمی دل به قدرچه زد، مهر سر از كه لبخندی
 !كنندمی منتقل خوش حال اطرافشان به
 هی و رسیدمی نگران خیلی نظربه چون. نشسته بیرون اون كه باشه همسرت كنم فكر -

 !پرسیدمی رو حالت میومد
 نیشدار حرفم ناخواسته كه بود تلخ قدرآن ولی گرفت، نشأت او زیبای تبسم از شاید لبخندم

 .گرفت زهر طعم و شد
 .اهدافت رفتن دست از ترس ترسه، سر از وقتا بعضی نگرانی -
 .انداخت رویم به را مهربانش نگاه هم باز و خندید دوباره او و
 عاشق، وقتی. كنیم شپیچیده قدراین نیست الزم. خوادنمی دلیل عشق من نظربه -

 این برای دلیله كردن پیدا دنبال فقط ـعـشوق*مـ چرا میده، لو رو خودش داره هرلحظه
 !عشق؟
 از. بود افتاده كار از مغزم هم شاید یا و بود فشارم افتادنِ خاطربه منظورش، نفهمیدنِ احتماالً

 .بیهوده هایخیال و فكر و ماندم من و رفت بیرون اتاق
 چه كه كردممی فكر اینم از بعد روزهای و حال به و بودم مانده تخت روی طورهمان

 از اثری آنكهبی امیر و شد باز ایاجازه هیچ بدون اتاق درب كه شد، خواهد چطور و شودمی
 .آمد من نزد باشد رفتارش و قیافه در ترس حتی یا و نگرانی

 .كم منم وقت و زیاده كارامون بریم، شو بلند بهتره حالت اگه -
 و شده وارد كی دانمنمی كه دیدم را پرستار همان و برخاستم جایم از اصولی و ادا هیچ بدون

 هایمرگ از سانتی چند سوزنِ آن كشیدن سوزشِ. بود دستم مچ روی سرم درآوردن مشغول
 و خواستمی شدن لوس دلم. سراند امگونه روی به را، بود شدن سرازیر آماده كه اشكی
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 هایروش همان با را خرابم حال و كند پاک را صورتم مهربانی با كه پدر، دست گرمای
 ...ولی كند؛ بهتر خودش خاص

 ...هم جااون از عمارت ذارممی رو تو -
 كمی. شد پریشانم و بد حال متوجه تازه افتاد صورتم هایاشک به كه چشمش انگار

 .زد تشر پرستار به و آمد ترنزدیک
 !حساسه بدنش این كه باشین مراقب گفتم بهتون! داریهمریض وضع چه این -
 كهمن خاطربه بیچاره! كرد عذرخواهی زیرلب و انداخت پایین را سرش مهربان پرستار و

 آرامی به را دستش! شد توبیخ كنممی گریه چه برای و هست مرگم چه فهمیدمنمی اصالً
 زیبا دخترک آن خواستنمی دلم. زدم رویشبه اینیمهنصفه لبخند دلجویی عنوانبه و گرفتم

 !كنم رنجیده خودم از را معصوم و
 خارج اتاق از و زد ایبامزه چشمک و كرد فراموش زود خیلی چون داشت عادت انگار هم او

 را دستم حتی یا كند كمكی آنكه بدون او و پوشیدم را كفشم و آمدم پایین تخت از. شد
 یک به امكرده خوش را دلم كه امدیوانه واقعاً! رفت و گرفت پیش در را خروج راه بگیرد،
 ...موجودِ

 :گفتمی همیشه پدرم آیدمی یادم
 یفلسفه اصالً. دادی دست از رو دیگه چیز یه یعنی كنیمی انتخاب رو یكی وقتی تو» -

 .«زندگیته چیزای یبقیه انداختن دور داری، دوست كه چیزی برگزیدن تاوان همینه، انتخاب
 !امخانواده دادن دست از بهای به حتی بودم، كرده انتخاب را او هم من
 انگار اصالً! بود فراگرفته را جا همه دلگیر سكوتی و بودند خواب همه رسیدیم كه عمارت به

! همه سر بر بود انداخته سایه سیاهی و تاریكی فقط و افتاده جریان از آن در زندگی روح
 !نشد طوراین ولی گشتبازمی روشنی ظلمت، منبع آن رفتن با و شدمی برعكس باید هرچند
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 !بخوابی؟ جاهمین خوایمی! زده؟ خشكت چرا! چیه؟ -
 وسط جاهمان ستایدقیقه چند فهمیدم و آمدم خود به سر، پشت از صدایش شنیدن با

 مقدمهبی و كردم نگاهش كمی گیجی با! امشده خیره تاریكی در جایی به و امایستاده سالن
 :گفتم فكربی و
 !بخوابم؟ باید كجا -

 :گفت و داد باال خاصش پرستیژ همان با را ابرویش
 !واقعاً؟! بخوابی؟ باید كجا -
 :داد ادامه كنم،می نگاهش عجیب و مبهم طورهمان دید وقتی و
 !بخوابی؟ خودت اتاق توی خوادنمی دلت -
 حیاییبی یكوچه به خودش مثل و ندادم اهمیتی من ولی بود؛ بد خیلی گفتنش لحن آنكه با

 .زدم
. بوده ـوس*هـ خاطربه احتماالً پس نبوده، عشق دلیلش اگه كردی؟ ازوداج چی برای تو -

 !نیست؟ طوراین
 .داد تكان را سرش متحیر مثالً حالت همان با و گرفت گاز داخل از را لپش
 شاید كه امدرونی حس تمام با و كردم نگاه هایشچشم به. برخورد احساسم به واقعاً

 :گفتم بود خشم حتی یا و غم ناراحتی، از مخلوطی
 !تونم؟می بخوابم، بابام پیش برم خواممی -

 .گرفت بدی رنگ انگار دانمنمی و شد خارج خوشی شاید یا و شیطنت حالت از نگاهش
 اگه. بكشی عذاب زندگیت از هرلحظه تا منه كنار جااین جات. نیست زندان توی تو جای -

 تماشا رو كشیدنشون زجر ـذت*لـ با و داشتممی نگه جاهمین هم رو همونا شد،می
 تو پس. امراضی همینم به فعالً و بازه نفر یه برای جا من كنار فقط كه حیف ولی كردم؛می
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 مثل داره باباجونت و كِشیمی داری تنهیک رو پدرت كارهای جور چون. باش راضی هم
 اطرافیانش معمول، طبق رو خطاهاش تاوان كهدرحالی كنهمی رو زندگیش دغدغهبی همیشه

 .بدن باید
 بری؟می ـذت*لـ من كشیدن زجر از تو واقعاً یعنی -
 .برو. اتاقت همون توی بخواب بگیر برو هم االن. برممی آره، -
 زیادی فشار از. برود اتاقش به تا افتاد راه هاپله طرف به شود من رفتن منتظر كهآن بدون و

 كمک با و شده سست پاهایش عصب بود كرده تحمیل خودش به من دادن عذاب برای كه
 زجر با كه خوردمی غصه او برای خودم از بیشتر دلم! كردمی حفظ زوربه را تعادلش هانرده
 !كردمی شكنجه را خود چنیناین داشت من دادن
 جدا امـینه*سـ از و تبدیل سوزناكی آه به آورد،می درد به را قلبم كه سوزشی با بلندم نفس

 یهمه از و بكنیم را مانزندگی دیگر هایآدم یهمه مثل توانستیمنمی چرا. شد
 سخت دیگران هم و خودمان برای هم را چیزهمه قدراین چرا! ببریم ـذت*لـ هایمانداشته

 !نبود كافی دوری همه آن یعنی كردیم؟می غیرممكن و
*** 
 مرا حال خواستندمی اشیا یهمه كه انگار! رسیدمی نظربه خالی و تاریک امشب قدرچه اتاقم

 محاسبه قدراین چطور فهمیدمنمی اصالً! بكشند رخم به را زندگی این حقارت و كنند خراب
 جایی چنین به را احساسم و مرا مدت همه این و كند بازی نقش برایم بود توانسته شده

 را عشق دارد امكان مگر! كرد بازی رُل قشنگ قدراین و نبود عاشق شودمی مگر! بكشاند
 او و كردم اعتماد قدرتمندش هایدست و او به كردم، باور را نگاهش من! گرفت بازی به هم
 و كرده پیدا را روحم و قلب هایمهره تمام توانست خوب چه و كرد بازی ناجوانمردانه چه

 !كند نابودشان یكییكی
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*** 
 طرف به صبحانه برای ایانگیزه چه با و شدم بیدار خواب از انرژی كدام با دانمنمی صبح
 مبارزه قدرت و زندگی روح بود، نمانده آن از اثری كه چیزی تنها عمارت، آن در. رفتم سالن

 .كردمی نابود كل به را انسان یک شوق یهمه كه بود
. داشت دست در ایروزنامه و بود نشسته تفاوتبی همیشه مثل كه دیدمش، میز پشت را او

 دهان بر نان ایتكه و نشستم مقابلش صندلی روی حرفی هیچ بدون. شد قبل از بدتر حالم
 .بود ترروبراه حالش امروز انگار او ولی گذاشتم؛

 .خانوم بخیرصبح. سالم -
 نگاهش شده، ریز چشم با. یزدم ذوق توی حد از بیش گفتنش، «خانوم» این داشت دیگر
 :گفتم و كردم

 بزرگ گرشكنجه عنوانبه اسمت كه داری رو این شایستگی تو نظرمبه! چیه؟ دونیمی -
 .بشه ثبت تاریخ

 :گفت اشهمیشگی یدهندهآزار پوزخند همان با
 این ساالرخان كاش. بدونی رو كلمه این واقعی معنای كنمنمی فكر! من؟! شكنجه؟ -

 .چی یعنی شكنجه بفهمه بهتر تا كردمی باز ترواضح ذرهیه شبازمانده تنها برای رو مسائل
 .كردمی امعصبی دهد،می بازی را اشطعمه كه ایگربه مثل داشت

 .ستشكنجه نوعیه هم آدما روح دادن آزار -
 .خورد همبه خودم از حالم كه قدرآن. داشت زهر اشخنده

 .كردی زندگی باهاش و پدرته اینكه با. دونینمی هیچی ساالرخان از تو -
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 او. خورد همبه رسیدمی پدرم به اشجمله هر كه بحثی از حالم و شد بسته خودخودبه چشمم
 هر مانع امدخترانه حس و بود پدر فقط من برای ولی بود؛ انسان بدترین همه، برای مسلماً
 .شدمی انگیزینفرت استدالل و منطق

 .بزنم حرف موردش در دیگه خوادنمی دلم. كن تمومش لطفاً -
 !آوردی؟ كم ببین كه بود این معنی به صدادارش پوزخند
 :گفتم و كرده عوض را بحث خودم

 .میشه خراب خونه این توی داره حالم. بیرون برم امروز خواممی -
 .تونینمی فعالً. نمیشه نخیر، -
 رسیدنمی نظربه. شدم خیره گذاشتمی دهان به داشت و بود گرفته دست در كه ایلقمه به

 بدون قاطعانه طوراین وقتی چون. بود مصمم تصمیمش در انگار ولی باشد؛ لجبازی قصدش
 این با. نبودم متوجهشان من كه كردمی فكر چیزهایی به یعنی دادمی جواب توضیحی هیچ

 مدام شوهرم به و بچسبم خانه به فقط دارخانه و متأهل هایزن مثل خواستنمی دلم وجود
 :گفتم لجبازی از ناشی خونسردی با و شدم بلند جایم از پس. بگویم چشم

 !پرسشی نه بود خبری مجمله باشی كرده دقت اگه. نگرفتم اجازه تو از -
 روی هایلیوان كه كوبید میز به چنان محكم را دستش كرد، فوران بارهیک كه عصبانیتی با

 .شد گم او فریاد در شكستنشان صدای و افتادند زمین بر میز
 !فهمیدی؟ بیرون، بری عمارت از نداری حق گفتم -

. ماندم خیره اشبرافروخته یچهره به ترس با و شد گشاد نعلبكی یک یاندازه به چشمانم
 او! بود؟ ماندهباقی امیر آن از چیزی اصالً مگر! كرد؟ مقایسه گذشته با را امیر این شدمی مگر

 از هربار چرا پس. است شرافت رامی بینیمی كه این و مُرده امیر آن گفت دیروز خودش
 !شدم؟می شوكه قدراین عجیبش رفتارهای
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 دیدممی كه این. چشمانش به زدم زل طورهمان و نشستم امصندلی روی حرفی هیچ بدون
 با را چیزهمه و روبدمی و كوبدمی فقط حرص از كه ایرودخانه مثل. بود عصیان نبود، خشم
 .بردمی خود

 .اتاقت تو برو پاشو -
 فقط و نزدم حرفی هم باز پس. بود ننشسته فرو طغیان آن هنوز انگار. زدمی نفسنفس هنوز

 كه شودمی عصبی بیشتر كاراین از دانستممی هرچند. ماندم اشخیره متحیر، نگاه همان با
 روبرگرداند من از بود كرده قفلشان هم در كه هاییاخم با. برخاست جایش از و شد هم واقعاً

 غر خودم با زیرلب كه طورهمان نداشتم دیگر ایچاره كه هم من. افتاد راه بیرون طرفبه و
 .بردم پناه اتاقم به زدم،می
 .میره بخواد دلش هرجا خودش بعد. بیرون نرو میگه من به! دیگه بله -
 

*** 
 اتاقم از آنكه بدون ولی شنیدم؛ را هایشاناتومبیل صدای كه بود عصر چهار نزدیک ساعت
 داغ باز كه بیایم چشمش جلوی زیاد خواستمنمی. نشستم تخت روی جاهمان بخورم، تكان
 .كند بارم درشت حرف مشت یک و شود تازه دلش
 ظاهر در یآستانه در مخصوصم یخدمه و درآمد صدا به اتاقم درب باالخره دقایقی از پس
 آورم، وجود به رفتارم در تغییری آنكهبی ولی نداشتم را دیدنش یحوصله اصالً اینكه با. شد

 :گفتم آرامش با
 !شده؟ چیزی بله، -
 .دارن كار باهاتون. بیرون برید خواستن آقا -
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 بلند جایم از ناچار به هم باز ولی …آقا این دست از. بكوبم دیوار به را امكله خواستمی دلم
 .رفتم سالن طرف به خونسردانه داشتم كه قدرتی تمام با و شدم

 دادن دستور مشغول و ایستاده بود، تنش مخصوصی شلوار و كت كه مردی كنار در جاهمان
 .بود محافظ افراد از نفر چند و او به

 :گفت آقا آن به رو و كرد دراز طرفمبه را دستش چون دید مرا تازه انگار شدم، كه ترنزدیک
 دونممی. كنید محافظت ایشون از ویژه صورتبه مأمورید، شما و هستند من خانوم ایشون -

 بیفته اتفاقی و بشید غافل ازش لحظهیک اگه ولی نیست؛ تأكید به نیازی و هستین ایحرفه
 !شدین؟ متوجه. طرفید من با تونهمه

 یعنی. كردممی نگاه وارد، تازه ایحرفه خودش قول به و جدید محافظ آن و او به تعجب با
 ! چه؟
 !كرده؟ استخدام ایحرفه گروه رفته كه داشتند اشكالی چه خودمان هایمحافظ همین مگر

. گرفت قرار ـمرم*كـ دور اششدهدراز دست كهطوری. ایستادم كنارش دقیقاً و رفتم جلوتر
 از را دستش آنكه بدون و گرداند را چشمش زود خیلی ولی كرد؛ نگاهم و برگشت ایلحظه

 :گفت ایحرفه بادیگارد سوی به رو بردارد، ـمرم*كـ دور
 دونیدمی. گردونیمی برش سالم هم بعد و خواست كه هرجا. بیرون بریشمی ساعت دو -

 .باشید شده موضوع اهمیت متوجه امیدوارم. بخشمنمی رو اهمالی هیچ من كه
 و جان به قدراین حاال تا كی از. كنند اسكورت خواستندمی را جمهوررئیس دختر انگار! باباای

 بودم، او جای اگر بود؟ ساالرخان دختر از بیش من ارزش مگر! داد؟می اهمیت من سالمت
 مرا انتقام و بیاورند بقیه حداقل بیاورم، دشمنم سر بر توانمنمی خودم كه بالهایی گذاشتممی
 .بگیرند هم
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 شكل، رباتی و خشک طورهمان چون بودیم؛ كرده معطل زیادی را محافظ آقای اینكه مثل
 :گفت من به رو
 .كنممی آماده رو ماشین هم من. بشید آماده بفرمایید شما خانوم -

 هیكلخوش انصافاً و جوان پسرک آن با مرا و برگرداند را رویش دیگری حرف بدون امیر
 و ورزشكار چه بود مشخص هم شلوار و كت آن ورای از. رفت و گذاشت تنها
 جسور و تنومند اندازه این هایی،پست چنین برای باید كه است مسلم خب. ستایبنیهقوی
 :گفت او، به امزده زل و خورمنمی تكان دید وقتی و گذشت دقایقی. بود
 .بیاین بودین حاضر هروقت. باشید راحت شما. بیرون میرم من پس -

 هدف فهمیدمنمی. كردم مشایعت در كنار تا چشم با را او و دادم تكان تأیید ینشانه به سری
 من از محافظت خاطربه كه بودم مهم آنقدر اینكه از ولی. چیست گیریسخت همهاین از

 .پیچیدمی تنم در خوبی حس كرد،می هركاری
 اتومبیل. پریدم بیرون بند، از شده رها زندانی مثل و پوشیدم ایساده لباس سریع خیلی

 در غریب و عجیب بادیگارد همان خودش، جای به و بود ایستاده منتظر در دم امیر شخصی
 .بود منتظرم و نشسته آن
 بگوید چیزی او اینكه از قبل هم را ـمربند*كـ و نشستم و كردم باز را جلو دربِ خوشی با

 و نشسته امیر نچسب، آدم این جای و امبرگشته قبل هاسال به كردممی حس. بستم
 .برساند دوستانم یخانه به مرا خواهدمی
 .خطرناكه جااین. بشینید عقب بهتره خانوم، -

 .بودم شده او حضور متوجه تازه انگار. كردم نگاهش عجیبی حالت با و برگشتم
 !خوبه؟ حالتون. خانوم -
 .شینممی عقب باشه. خوبم بله بله! هوم؟ -
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 و كردم باز را در چرا و چونبی پس. بنشینم خودش جز ایراننده كنار خواستنمی دلم اصالً
. دوختم چشم عمارت فوقانی یطبقه به ماشین، یدریچه از و بردم باال را سرم. نشستم عقب

. كردمی تماشا را ما جیب در دستیک و بود ایستاده بالكن در او ولی كردمنمی را فكرش
 كسی چطور دانمنمی. زد هم لبخندی نیمچه و كرد خم كمی را سرش نگاهم دیدن با حتی
 دیگری حرف زبانش با و بگوید دیگری چیز حركاتش با كه باشد، متناقض قدراین تواندمی
 .بزند

 هم هامحافظ و راننده این به. شوم خارج عمارت از توانستم باالخره من و افتاد راه اتومبیل
 ها،وقت بعضی شاید حتی كه او از غیر البته. گرفتمشانمی ندیده كالً و داشتم عادت

 .كردممی پیدا رفتن بیرون برای هم ایبهانه خاطرشبه
 هم مقابل طوراین را ما و چرخید و چرخید روزگار چطور. رفتم فرو فكر به و بستم را چشمانم

 او سیاه چشمان در عمیق نفرت این جایبه و باشد خوب همه حالِ شدنمی مگر! داد؟ قرار
 زندگی و باشد داشته مروت و رحم كمی دنیا بود سخت قدراین یعنی! شود؟ دیده عشق هم
 !بگیرد؟ ترآسان موجوداتش، بر را
. شدم خیره راننده مات و رنگبی نگاه به آینه از و كردم باز را چشمم ماشین، ایستادن با

 او ثانیه چند همان انگار. كنم درک را اممكانی و زمانی شرایط تا كشید طول ایلحظه شاید
 غیظ با و كردم اخم ناخوداگاه! گرفت روح و رنگ نگاهش طوراین كه انداخت توهم به را

 !شدم خارج ماشین از و چرخاندم چشم
 خودم! ناموس؟. باشند نداشته چشم مردم ناموس به بفهمند تا داد مالیگوش را هابعضی باید
 او یعنی! بودم؟ كسی ناموس واقعاً من االن یعنی. گرفت امخنده واژه این بردن كاربه از هم

 راحت خیال با و بگیرم پناه سرش پشت بقیه، ترس از توانستممی و بود همسرم واقعاً االن
 !بكنم؟ را امزندگی
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 به دارد و رسانده من به را خود محافظ، آن دادمی نشان شنیدم،می مستمر كه پایی صدای
 شده ایمغازه وارد بدهم، نامحسوسش حضور به اهمیتی آنكه بدون. كندمی عمل اشوظیفه

 .كردم شروع را خریدم و
 پشت از كسی و نشست امشانه به دستی كه بود گذشته زمان از قدرچه دانستمنمی دقیقاً

 را او وقتی و گشتم بادیگاردم دنبال چشم با فوراً چون نترسیدم؛ بگویم توانمنمی. كرد صدایم
 بود، آشنا و زنانه صدا چون. برگشتم عقب به آید،می طرفمان به سرعت با روروبه از كه دیدم
 و شده میخكوب ایلحظه فسون، دیدن با چند هر. باشد ترسناكی شخص توانستنمی زیاد
 .رفتم عقب به قدم یک. امدیده را دشمنم بزرگترین واقعاً انگار

 !عزیزم؟ خوبی -
 بینمان و رسید باالخره محافظ دیگری، واكنش هر از قبل و رفت باال خودخودبه ابرویم
 را خود جلوی مانع و كرد اخمی بود، نیامده خوشش اتفاق این از انگار كه هم فسون. ایستاد

 :گفت تشر با و زد كنار
 .ببینم كنار برو -

 :داد ادامه بودم، مقابلش االن كه من به رو هم بعد
 !نداری؟ خبر امیر از تو -

 قبل جای به دوباره سؤالش این با كه بود، نیامده پایین حضورش تعجب از ابرویم هنوز
 !نداشت؟ خبر امیر مكان و جا از واقعاً یعنی. برگشت

 بدهم، شد،می دیدمان مانع و بود ایستاده مقابلمان دوباره كه بادیگاردم به اهمیتی آنكه بدون
 :گفتم

 .خداحافظ. دونمنمی هیچی من -
 .گرفت را بازویم و رساند را خودش دوباره بروم، كه برگرداندم را رویم
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 .بگو داری خبر ازش اگه. نگرانشه خواهرش -
 و برگشتم طرفش به سؤالی حالت همان با! بود؟ ارتباط در چطور سمیرا با او! خواهرش؟

 ایگوشه به و كرده آرام كمی دست با كند دورش من از زوربه خواستمی كه را محافظ
 :گفتم حرص از پر و عصبی دخترک، سوی به رو بعد و فرستادم

 !كجاست؟ سمیرا! خوای؟می چی من از -
 و جاستاین هنوز گفته هم باباش. نداره خبر امیر از كسی. بوده قبالً كه جاییههمون سمیرا -

 .ایران نرفته
 از باید چی برای كه خانه،ایرج بابا، از منظورت اگه! كیه؟ باباش! میگی چی دونمنمی من -

 ! بودن؟ نرفته بیرون كشور از مگه اینا! بگیره؟ خبر امیر
 خشونت همه این از دیگر هم او انگار. گرفت احتیاط و آرامی به را دستم و آمد جلوتر كمی

 .بود خسته
. پرسیده اون از و سمیرا به زده زنگ. شده پریشون و ترسیده خیلی مادرش مهتا، ببین -

 هم جایی آخرین و نشده خارج جااین از كه دونیممی فقط. میگردن دنبالش دارن همه االن
 شخانواده به تا بگو لطفاً اوضاعیه و حالچه در دونیمی اگه پس. بود تو با دیدمش، من كه

 .بدم اطالع
 از خبر و ایرانه تو اونم كه داره پدر یه فقط. نداره ایخانواده اون! بدی؟ اطالع كی به -

 .داره حالش
 .شنیدم را صدایش فقط باراین كه بروم دوباره خواستم

 .منه پیش مادرش -
 پرتاب زمین به و بدهم دست از را تعادلم بود نزدیک كه چرخیدم و ایستادم شوكی چنان با

 .شوم
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 نبوده؟ ایران مگه! توئه؟ پیش چی یعنی -
 با و آمد جلو چون. دارم خبر جایش از كه شد مطمئن انگار. امشده عصبی قدراین دید وقتی

 :گفت ایبدجنسانه لبخندنیم
 !نه؟ مگه. باشه داشته رو فامیل هوای باید فامیل حال هر به -

 و پیچیده قدرچه ما دنیای دانستندمی چه هاآن. نبیند را خشمم فوران تا بستم را چشمانم
 حرص دارد مثالً روش این با كردمی گمان اش،خجسته دل همان با او. است شده الینحل

 !كندمی تحریک را امدخترانه حسادت یا آوردمی در مرا
 :گفتم بسته چشمان همان با و بردم جلو كمی را دستم

 .بده رو فریباخانوم تلفن شماره و آدرس -
 !بری؟ در دستم از ذارممی راحتی همین به كردی فكر واقعاً. هه -
 .گذاشت دستم كف و نوشت ایشماره آن روی و درآورد جیبش از را كاغذی تكه بعد و
 بهش. باش داشته هم تو احتیاط، محض حاال ولی داره امیر البته. منه یشماره این بیا، -

 .بگیره من با تماس یه حتماً منتظره، مامانش بگو
 :گفتم ظاهری خونسردی با و فرستادم وجودم عمق به را اطرافم هوای تمام

 چندوقت امیر همون با باش نداشته انتظار زیاد ولی بهش، رسونممی رو شما پیغام. چشم -
 .بشی روروبه پیش

 هیچ بدون و گذاشتم تنها باریدمی آن از تعجب و كنجكاوی كه ایقیافه با را او هم بعد
 .گرفتم پیش در را فروشگاه خروجی راه خریدی،

 :گفت آرامی به و رساند سرم پشت قدمییک به را خود محافظ پسرک بعد، ایدقیقه
 .دارن كار شما با آقا. كنین صبر خانوم، -
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 را موبایلش آن، یادامه جای به ولی بشنوم را حرفش یبقیه شدم منتظر و ایستادم ایلحظه
 خودش كردم گمان كه بگو را من. داشت كار من با خط پشت از پس! آها. كرد دراز طرفم به

! كند بازخواستم امداشته «سابقش یـعـشوقه*مـ» با كه رفتاری خاطربه خواهدمی و آمده
 :كشیدم بلندی نفس و گرفتم دستش از را گوشی

 !بله -
 !گفت؟می چی فسون -
 !كنی؟می صدا القابمون با رو ما و بگی بلدی هم رو هاآدم اسم پس! هه -
 !گفت؟می چی -
 .بگیرید تماس باهاشون فرمودن امر -
 !همین؟ -

 :گفتم كه كند قطع و شود بیخیال خواستمی انگار
 .ببینه رو تو اومده. جاستاین مامانت -

 همان از بعد ولی. بود امناگهانی خبر شنیدن شوک در احتماالً درنیامد، صدایش كه ایثانیه
 :گفت پوشاند،نمی را صدایش لرزش حتی كه مصنوعی كامالً خونسردیِ با كوتاه، مكث

 !داره؟ ارتباطی چه اون به من مامان -
 پسرشون، غیاب در كه بردن تشریف و كردن قبولش عروس عنوانبه البد. دونممی چه -

 .خورهمی دردبه دلتنگی رفع برای میده، رو پسرش بوی نیست. باشن عروس مهمون
 را اراجیف از حجم این دانستممی. پیچید گوشم در ارتباط، شدن قطع بوق صدای باالخره
 .دهد انجام را كاراین جوابی هیچ بدون كردمنمی فكر ولی كندمی ساكتم و آوردنمی طاقت
*** 
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 او و دادم را منزل به برگشتن اذن بیچاره، محافظ آن به كه رفتمی تاریكی به رو دیگر هوا
 حرفی هیچ و بوده شده كالفه دستم از قدرچه داد نشان كامالً كشید، كه بلندی نفس با

 و بود درشت و ریز هایبسته از پر ماشین، عقب صندوق كه بودم كرده خرید آنقدر. زدهنمی
 هم دنیا كل خرید با را، مضطربش روح تواندنمی زنی هیچ فهمیدمنمی حالبه تا شاید من
 .كند آرام
 و بیرونی هایچراغ یهمه رسیدیم؛ عمارت به وقتی ولی بود؛ ساعتی چه دقیقاً دانمنمی

 .بود پوشانده را جاهمه همیشگی، وهم و سكوت و بود روشن داخلی
 هایقدم رفته، عقب به ایشانه و صاف ـمری*كـ با ساالرخان، ژست و تفاوتیبی همان با

 هر از خالی عمارت با وقتی و شدم سالن وارد و كوبیدم زمین بر را اممقتدرانه و شمرده
 .كرد فروكش و خوابید ابهتم و باد تمام برخوردم، جانداری
 محافظ و راننده. كردم پرت مبل روی را خود و انداختم اجمالی نگاهی را اطراف ناامیدانه
 منتظر و ایستاد همانجا شد،می له داشت خرید پاكت و بسته همه آن زیر كه هم بیچاره
 و داده تكان برایش سری حوصلگیبی با پس. داشتم كم را همین فقط االن. شد من دستور
 :گفتم

 .اتاقم تو بذار ببر -
 .چشم -

 به رفتن، و ماندن بین تردید و شک با بعد و ایستاد ایلحظه رسید، كه اتاقم درب نزدیک
 :گفت و چرخید رخسه شكل

 بذارمشون؟ در كنار تونممی. بشیم اتاقتون وارد نداریم اجازه گفتن آقا -
 :گفتم لب زیر فروخورده لبخند همان با و گرفت امخنده

 .«آقا» دستورات این با -
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 !فرمودین؟ چیزی! خانوم؟ بله -
 .داخل برممی خودم. دردم همون بذار نه، -
 بود، گرفته قرار مقابلم میز روی قبل ایلحظه كه ایقهوه خوردن مشغول حالیبی همان با

 من. برگردم عقب به دلهره با شد باعث ای،عده ورود و سالن درب شدن باز صدای كه شدم
 به هجومشان، این با را بقیه كردندنمی فكر چرا! مغول؟ قوم یا بودند محافظ هااین فهممنمی

 هرجایی وارد مرگانهپیش طوراین هم باید اربابشان ورود برای هرچند! اندازند؟می وحشت
 .شدندمی

 تقریباً و گرفته را بغلش زیر نفر دو كهحالی در هم امیر كه بودم درنیامده شوک این از هنوز
 و پریدم جا از بارهیک تر،وحشتناک شوکِ این با من. آوردند داخل به كشاندند،می زمین روی

 :زدم فریاد سرشان بر مانندی جیغ صدای با
 !وضعیه؟ چه این! شده؟ چی -

 رهایش بود، سالن یگوشه كه اینفره سه یكاناپه روی و بردند را او كشانكشان طورهمان
 .شدند خارج در از و كشیدند را راهشان حرفی هیچ بدون هم بعد. كردند

 قلبش ضربان ریتم خوشبختانه. كردم چک را نبضش و رساندم سرش باالی عجله با را خود
 دادمی نشان بود، نشسته سردش تن بر كه عرقی و پریده بدجور رنگش ولی. بود منظم
 .بود نخورده هم را هایشقرص احتماالً. نیست مساعد اصالً حالش

 به را او بودیم، كرده درست برانكارد پتو یک با كهحالی در و زدم صدا را نگهبانان از نفر دو
 .كردیم منتقل اتاقش و باال یطبقه
 حدودی تا باالخره ولی بود؛ سخت خیلی هرچند. بیاورم در را هایشلباس كردم سعی اول

 .كشیدم رویش بر را لحاف و كرده خشک را هایشعرق ایحوله با هم بعد. شدم موفق
 .شود دگرگون حالم و بلرزد وپایمدست آنكهبی ببینم وضع آن در را پاهایش توانستمنمی
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 بیدار محض به باید. گذاشتم تخت كنار میز روی آب لیوانی با و كردم آماده را هایشقرص
 .خوردمی را هاآن حتما شدن،

 و بغض و دردها از اگر. داشت را دنیا كل آرامش انگار. بود خوابیده معصومانه قدرچه
 آرام طوراین مقابلم كه دنیاست انسان ترینراحت آدم، این گفتممی نداشتم، خبر عصیانش

 فقط را بودنش عاشقانه وجودم، عمق از كه ـوازشی*نـ با و كشیدم بلند نفسی. است خوابیده
 قدرچه. زدم كنار بود، چسبیده اشپیشانی به كه را سیاهش موهای كردم،می حس خودم
 لمس نشاندمی جانت بر چسبیدل نسیم چه و یواشكی زی*بــاـشـق*عـ این بود خوب

 .وجودش گرمای یذرهذره
 در طورهمان دستم كه شوم بلند خواستم و كشیدم نداشتنش و داشتن حسرتِ سر از آهی
 اشبسته چنانهم چشمان به رفتنم لو اضطراب با. برگشتم طرفش به خیزنیم من و ماند هوا

 كرد هدایتش او دانمنمی. نشست داغش یگونه بر دستم یزدهیخ كف اختیاربی و شدم خیره
 بیدار انگار ولی باشد هوشبه رسیدنمی كه نظربه. بود شده زیاد قدرآن ناخودآگاهم یاراده یا

 را آن كه بگیرم پس پرحرارتش انگشتان و صورت از را سردم دست خواستم دوباره. بود
 :كرد نجوا زیرلب و فشرد ترمحكم

 .باشه بذار -
 باشه، بذار. دادمی دستور فقط! باشد مهربان توانستنمی هم هوشبی نیمه حال همین در

 .كه واقعاً
 .بردم جلو را سرم آرامی به و كردم جاجابه را خود كمی

 .بخور رو قرصات پاشو امیر، -
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 دستم و كرد خم را ـردنش*گـ بدهد، جوابی آنكهبی و نشد باز ولی خورد تكان كمی پلكش
 چه از دیگر بشر این خدایا. برخیزد كنم كمكش یعنی احتماالً كه برد ـردنش*گـ پشت به را

 .نگاهینیم حتی بدون كند،می اطاعت به وادار مرا دلیلبی طورهمین! ستنوعی
 گاه،تكیه عنوان به را بالش بتوانم تا بردم باالتر كمی و گرفتم توان تمام با را ـردنش*گـ زیر

 در من و بكشد باال را خود نتوانست حتی كه داشت ضعف قدرآن. دهم قرار سرش پشت
 هایشلب به را آب لیوان و چپاندم دهانش در را هاقرص نیمه، و نصف وضعیت همان

 .ببلعد هم با را بزرگی آن به هایقرص راحتی، به بتواند تا رساندم
 هاینفس صدای فقط و بود بسته چشمانش هنوز بودیم، كرده كه كارهایی یهمه وجود با

 .داشت اشبیداری از نشان پرشمارَش
 بردارمش خواستمنمی. كشیدم جلو كمی را بود مانده ـردنش*گـ زیر طورهمان كه دستم
 جانینیمه لبخند با و كرد لمس را انگشتانم آرامی به پس امشده خسته كرد، گمان او ولی

 :گفت زیرلب،
 .همسرجان مرسی -

 .است وغریبعجیب شكل این به كردنش تشكر واقعاً یا كندمی مسخره نبود معلوم
 از رفتممی باید. شدم خارج اتاق از و برخاستم كنارش از جواببی و دادم تكان سری

 !است شده خبرچه پرسیدممی هانگهبان
 طرفآن و طرفاین به كارگر زنبورهای مثل همه. بود ومرجهرج انگار پایین یطبقه

 :زدم داد و كردم طی را هاپله عجله با. كردندمی ویزویز و دویدندمی
 !جا؟این خبره چه -
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 یا. افتاد سالن سوی آن به چشمم من و شدند ساكت و ایستادند همه بارهیک من، صدای با
 جلو قدمی و فرورفت درهم ناخوداگاه هایماخم! بود؟ شده پیدایش كجا از دیگر این! خدا

 .رفتم
 !كنین؟می كارچی جااین شما -

 .خوردمی همبه بود، لبش یگوشه همیشه كه ایمسخره پوزخند این از حالم
 .ببینمش اومدم بود، شده تنگ پسرم برای دلم -

 .بود وجودم اعماق از واقعاً زدم كه نیشخندی و بودم نشنیده حالبه تا ترمزخرف این از حرفی
 رو دخترتون تنها دستِ بارآخرین میاد یادم كه جایی تا! ست؟زنده هنوز شما پسر مگه! پسر -

 پسردار یهو كه آوردین كم پول! شده؟ چی االن. كردین فرار دنیا سر اون به و گرفتین
 !شدین؟

 عمر تمام انگار كه كرد پراكنده را همه طوری دست، یاشاره با و آمد جلو كمی هم او
 .اندبوده زیردستانش

 درستت نتونسته هنوز امیر! نیفتاده؟ سرت از بودن سمندر بادِ هنوز اینكه مثل دخترجان -
 .نگرفته یاد ازم زیادی چیز انگار ولی منه پسر هرچند! كنه؟

 به هركسی ذات شاید حتی یا. نبودین پیشش وقتهیچ كه اینه خاطربه كنیدنمی فكر -
 .كردن شدوره كه هایینخاله نه گردهبرمی آدم اون اصلی یریشه

 یا االن تا باید پس. شده بزرگ من مثل آدمی زیردست باشه، كه هركسی اصلیش یریشه -
 ندار نگهش رو دختره این بودم گفته بهش من. جونت پاپا پیش فرستادمی یا كشتمی رو تو

 كرده حفظت طوریاین كه برسه خوادمی چی به تو با دونمنمی ولی. میده دستت كار آخرش
 ساالرخان از نفرتش وگرنه، داری منفعتی یه براش حتماً هرچند. كنهنمی جُدات خودش از و

 .بزنه آتیش جایک رو خاندانتون كل بتونه كه هست ایاندازه به
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 در نحسش وجود دهم اجازه توانستم نمی ولی نداشتم؛ اراجیفش همه این برای جوابی
 .كنم استراحت و بروم دغدغه بی هم من و بماند عمارت

 و ببرید رو تشریفتون شما االن بهتره. خوابیده تازه و نیست خوب حالش امیر االن ببینید -
 .دیدنش برای بیاید شد، خوب حالش كه صبح
 این در احتماالً پس. داشته خبر امیر حال از دادمی نشان خونسردش و تفاوتبی حالت

 رسیدم اشقدمینیم به كه رفتم جلو قدرآن. باشد داشته تأثیر تواندمی هم او خرابش وضعیت
 .گرفتم نشانه را چشمانش بدبینانه، و مشكوک یقیافه همان با و
 !دارید؟ خبر امیر مادر اومدن از هم شما -

 .برگشت لبش به مرموز خندنیم همان دوباره
 !باشم نداشته مكانش و جا از خبر نداری كه انتظار. میشه بنده زن امیر، مادر اینكه مثل -

 :كردم نجوا خودم با زیرلب
 .برید و بریزید همبه رو زندگیش باز اومدین خانوادگی تون،همه! بگو پس -

 .داد را جوابم حرص با كه شنید انگار
 كه هم حاال و تپسرعمه ت،عمه پدرت،! ما نه ریخته همبه شما یخانواده رو امیر زندگی -
 .هستی و بودی تو خود واقعی، نابودگر هرچند! تو
 چی همه زد و من زندگی وسط دقیقاً اومد اون یا! كردم؟ خراب رو اون زندگیِ من! من؟ -
 ـردن*گـ از رو تقصیرها و زنیدمی اتهام قدراین كه دونیدمی ما از چی شما! ریخت؟ همبه رو

 .كنیدمی باز خودتون
 .گرفت تلخی رنگ لبخندش باراولین برای

 مبچه چشم به همیشه من ولی نیست؛ من واقعی پسر گرچه امیر! خانومشاهزاده ببین -
 شكستنش باعث وقتهیچ ولی كشیدم كار ازش یا گرفتم سخت بهش شاید. كردم نگاهش
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 دونیمی. غیرممكن حتی یا و شدمی سخت خیلی مادرش و اون زندگی نبودم من اگه. نشدم
 چند جنین یه با و بود ایستاده پل یه یلبه! بود؟ وضعی چه تو دیدم رو مادرش وقتی من

 …كه مردی یه دست از. بود مردن یآماده شكمش، تو ماهه
 موقعبه خب ولی بود؛ امیر واقعی پدر به تندی، ناسزای حرفش یبقیه بود واضح و مشخص

 چشمانش در هم را نفرت و خشم آتش حتی كه برگرداند را رویش و كرد كنترل را خود
 .نبینم

 پراند جا از را ما پایین این كه رفت هوا به چنان امیر فریاد ناگهان كه بزنم حرفی خواستم
 به طوراین كی و شده بیدار كِی نبود معلوم. بود كنارش كه بدبختی خدمتكار به برسد چه

 !رسیده خشم از ایدرجه همچین
 دهم؛ نشان واكنش آن به نسبت و ببینم را خانایرج العملعكس اول تا كردم تعلل كمی
 .افتادم راه به حرفبی خودم پس. نخورد تكان جایش از حتی او ولی
 و شدم اتاق وارد درنگبی. شدمی شنیده بیدادش و داد صدای هنوز و بود باز اتاقش درب

 به زیاد فشار اثر بر احتماالً كه امیر واژگونی یصحنه كه «خبره؟ چه» بپرسم خواستم
 را خودش حتی و نوابی خدمتكار آن مرا، بود، گرفته او از را ایستادن قدرت پایش، هایعصب
 بخورم سكندری هم من بود نزدیک كه دویدم طرفش به دلهره و ترس با چنان. كرد شوكه

 سرش باالی سالمت و صحیح و گذشت بخیر شكر را خدا خب ولی. بیفتم زمین به مغز با و
 چطور نفهمیدم اصالً! گذاشتم پایم روی و گرفتم را سرش زیر چطور نفهمیدم اصالً. رسیدم

 چطور نشدم متوجه اصالً و باشد آرام خواستم و كردم صدایش مالحظهبی و غروربی قدرآن
 خراب حالت دارد امكان مگر دانمنمی! كردم گم را وپایمدست و شدم مضطرب اندازه این به

 خراش غرورت و شود آشكار درونت راز مبادا تا بزنی دردیبی سوی آن به را خود باز و باشد
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 ولی بود؛ رسانده جااین به مرا عشق، دام با حتی یا و داشتنمی دوست مرا او شاید! بردارد؟
 !كردن؟ بازی نقش و كاریپنهان به بود نیازی چه پس. داشتم خبر دلم حال از خودم كه من
 یشقیقه روی به نرم قدرآن دستم. بود بلد را كردنش آرام راه ناخوداگاهم خوب، قدرچه

 قدرآن كه روحی. داشت را روحش پریشانی كردن آرام قصد انگار كه بود حركت در داغش
 ریخته جانش به درد قدرآن. زدمی زخم همه وجانجسم بر پروا،بی طوراین كه بود دیده زخم
 كه كسی از شودمی مگر. همه روح و قلب بر ریختمی زهر كالمش، و نگاه تیر از كه بودند
 را كینه و بغض بوی و رنگ ـردانگی،*مـ و بود مهر وجودش تمام دور، چندان نه هاییسال

 به را قلبش و بلعدمی را درونش انگیزیغم سیاهی چه فهمیدممی خوب من! نداد تشخیص
 .فهمیدمشمی خوب خیلی. كشدمی زنجیر

 حكم این توی هم رو من ببین و گیریمی خودت از رو دیگران ـناه گـ تاوان داری -
 !كردی شریک
 .شد باز نیمه، تا ملتهبش چشمان

 .آوردممی زبان به را رسیدمی ذهنم به كه هاییحرف مكث، بدون
 دوسش خیلیا نفر، یه شاید. ستاندازه یه به گیرن،می زندگی توی كه عشقی هاآدم یهمه -

 زندگیش تو یكی حتماً نداره، رو هیچكس كه كسی ولی بكنن؛ محبت بهش و باشن داشته
 .داره دوسش دنیا یهمه یاندازه به كه هست
 ایمسخره لحن با زیرلب و نشست اشخوردهترک و خشک هایلب روی به بندینیم لبخند
 :گفت

 !نه؟ گرفتی یاد سریاال تو از رو قلنبه هایجمله این -
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 از شدنمی كه بودم سوادبی و بچه قدراین یعنی! شد متوجه كجا از. بود گرفته امخنده واقعاً
 این با بگویم آفرین خودم به باید! داشت؟ را فیلسوفانه حد این در ایجمله انتظار من

 .داشتم بقیه اذهان بر كه مثبتی تأثیرگذاری
 .داد قرار بدنش گاهتكیه را هایشآرنج و كرد بلند پایم روی از را سرش

 .شنیدم رو صداش پیش دقیقه چند اینجاست؟ خانایرج -
 .اوهوم -
 .خواممی چیزی نه و میام نه بگو بگیره، باج من از مامانم خاطربه اومده اگه -
 !گروگانشه؟ مامانت مگه! بگیره؟ باج ازت باید چرا -

 توان حتی انگار. كشید دراز زمین روی دوباره و داد نجات اشتنه زیر از را اشخسته دستان
 .نداشت هم نشستن

 .حیوونه این گروگان عمره یه من مامان -
 این و كردمی تمجید اشپسرخوانده از آدم آن. نبود فهم قابل تناقض همه این برایم اصالً
 !چرا؟. نمودمی نفرت اعالن چنیناین اشناپدری از پسر

 !متنفری؟ ازش قدراین كه كرده كارچی باهات -
 منتظرم چشمان به را نگاهش ربع،سه یزاویه همان از و چرخاند طرفمبه نیمهنصفه را رویش
 .دوخت

 درگیر رو خودت هم زیاد بهتره البته. دونینمی كسهیچ زندگی از هیچی تو خوشبختانه -
 .نمیاد گیرت بخوری درد به چیز هیچ چون. نكنی چیزا این

 خودم من. نگیری تصمیم من جای به بهتره تو. میاد گیرم خوبی چیزای اتفاقاً چرا؟ -
 .كنن باز رو ذهنیم هایقفل از كلی توننمی كدومشون هر مطمئناً كه هایینكته و دونممی
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 به برو پاشو هم االن. نزنه معنیبی حرف قدراین كه بزنی زبونت اون به باید رو هاقفل -
 .كنه كم رو شرش بگو یارو این
 از كهحالی در. كردممی پیدا دیگری یچاره باید. كشید بیرون حرف شدنمی بشر این از! نه

 :گفتم شدم،می بلند جایم
 .فریباخانوم پیش ببره رو من میگم بهش میرم من پس -
 را دستم برخاسته، نیمه حالِ همان در و پرید جا از فنر مثل چون. بزنم هدف به شدم موفق و

 .گرفت
 !داری؟ كارچی مامانم با! بكنی؟ خوایمی كارچی ببینم وایسا -

 :گفتم مخوف مثالً لبخند همان با و دادم كِش پلید شیطانی مثل را هایملب
 .میدم قول كنم،نمی بدی كار. بیینم رو مادرشوهرم برم خواممی -

 خشنی لحن با چون كردم را كاراین انگار ولی كنم؛ اشعصبانی وضعیت این در خواستمنمی
 :گفت و خودش كنار زمین روی كرد پرتم و كشید را دستم

 بذار هم ذهنیت سؤاالی. كنی اذیت رو اون بری نكرده الزم. جات سر بشین بگیر -
 .نكردی مسخره كارای دیگه و شد مشغولشون فكرت بلكه بمونن جاهمون
. كردم آرام را خود و فشردم همبه را هایملب ولی بود گرفته حرصم دستش از واقعاً
 .شود خراب دوباره حالش شرایط این در خواستمنمی

 رو خودم زندگی منم برس، خودت كارهای به تو. باش نداشته من با كاری. امیر ببین -
 !باشه؟. كنممی
 كردم كه تالشی تمام با ولی بكشم بیرون محكمش هایپنجه بین از را دستم كردم، تقال
 دستم مچ فقط حرفبی چون بود، كردنم عصبانی من، برعكس او قصد انگار. نتوانستم و نشد

 .فشردمی را
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 من خاطربه. جوره كه هم تبهانه. بینیمی هم مامانت طوریاین. بریم هم با پس. باشه -
 مثالً كه باشه خوش بذار فعالً هم «معكوس مستر» این. نباشم تنها كه جااون میری داری

 .كنه خام رو ما تونسته
 بپرسد خودش شاید تا نگفتم چیزی ولی دیدم؛ را فروخورد كه ایخنده و دزدید كه نگاهی

 بگذار. دادم جواب من نه و پرسید او نه ولی. چیست معنایش و آمد كجا از معكوس مستر كه
 .كند تفسیرش خواهدمی هرطور خودش
 كمک» بگویم میخواستم. شدم بلند جایم از و درآوردم كوچكی فشار با باراین را دستم

 رویش به را ضعفش تا نچرخید زبانم بر ولی« !بشی؟ بلند تونیمی» بگویم یا« !خوای؟می
 .باشم كرده برایش كاری منت، بدون تا كردم دراز سویش به را دستم حرفبی پس. بیاورم

 قصدم كه نبود مطمئن انگار. كاوید را چشمانم بعد و كرد برانداز را دستم بدبینی با ابتدا
 و كردم كج ـردن*گـ بودم، ایستاده سرِپا طورهمان كه هم من. دیگری چیز یا ستدلسوزی

 .دیگه یاال گفتم اشاره زبان با
 آورد خودش به كه فشاری با آخر در ولی گرفت را انگشتانم و كرد دراز را دستش باالخره

 خودش غرور به هم و نكند ناراحت مرا هم كه كرد كاری جورهایییک انگار. برخاست
 .برنخورد

 هم من البته. رفت تنهایی به خراب، وضع همان با پایین یطبقه تا و گرفت دیوار به دست
 :گفت و آمد جلو قدمی دیدنمان با خانایرج. بیفتد اتفاقی مبادا تا داشتمبرمی قدم كنارش

 !پسرم؟ بهتره حالت -
 عالمت شكل من یچهره ولی گرفت؛ تمسخرآمیزی حالت یک فقط شاید امیر یقیافه
 معكوس مستر تحویل و كرد مخلوط هم با را دیگر چیز هزار و عصبانیت و تعجب و سوال

 و پُرمهر قدراین اینكه ترمهم و كردمی خطابش پسرم داشت راحت قدراین اینكه از. داد
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 دردآور بالهای این باعث كه نبودند هاهمین مگر. بودم متحیر شد،می جویا را احوالش پدرانه
 !بودند؟ شده

 خودم دیگه منم نیومدی، شدیم منتظرت هرچی! ببین رو مامانت بیا گفتم بهت كه من -
 .اومدم

 نیازی. میرم بدونم صالح هرجایی بخوام خودم هروقت من. جااین بیاد كسی نیست الزم -
 .ندارم شماها حضور به
 كه نمیشه. بشنوی من زبون از رو چیزهمه هم باریک باید. كنم صحبت باهات خواممی -

 كنممی سعی و منه مورد در بحث. كنی قبول زد حرفی هر هركسی و بچرخی جوریهمین
 .بینیمی تو كه نیست طوریاین دنیا كنم قانعت ولی تبرئه اینكه نه رو خودم

 !چرخن؟می شما دور هم هاسیاره نكنه! گین؟می شماها كه طوریهاون! چطوریه؟ پس -
 .ایستاد امیر مقابل تقریباً و آمد جلو كمی بود، شده عصبی انگار كه خانایرج

 خواست دلت تصمیمی هر بعدش. بشنوی بهتره هم تو و بزنم حرف خواممی من ببین -
 .بكن خواستی هم هركاری. بگیر
 فهمیدمی احتماالً. كشید سالن هایكاناپه سمت به و گرفت را امیر دست و گفت را این
 .داردبرنمی قدمی امیر شده، كه هم لجبازی و غرور خاطربه

 ایگوشه و بروم یا كنم شركت خانوادگیشان بحث در و بمانم باید دانستمنمی كه هم من
 این در صالح رسیدمی نظربه! ایستادم بالتكلیف جاهمان شود، تمام هایشانحرف تا بنشینم

 اول قدم پس. نداشتند من از خوشی دلِ كدامشانهیچ هرحال به. نباشم اطراف آن كه است
 .كرد متوقفم امیر صدای كه برداشتم، هاپله سمت به را
 .بشین بیا -
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 ولی نداشت خانایرج كردنِ جَری جز، هدفی كه امیر نگاه. كردم نگاه جانبشان به تعجب با
 وقتی. بود من نشستن منتظر آرامش با و نشسته خونسردانه خیلی پسرش نیت خالف بر او
 كه بود وغریبشعجیب خصوصیات همین خاطربه دادممی معكوس مستر لقب بشر این به

 .كردنمی رفتار معمولی هایانسان اصول طبق وقتهیچ
 و اما هیچ بدون نگذارم، زمین را حرفش اش،فعلی دشمن و قدیمی پدر جلوی اینكه برای

 نیمچه و برگشت طرفمبه اینكه با. نشستم دستش كنار دقیقاً و رفته طرفشان به اگری،
 خوب خیلی. كردم حس را بودنش مصنوعی وضوحبه و كامالً ولی زد؛ رویم به لبخندی

 مخالف بزرگترین مسلماً كه است خانایرج حضور خاطربه حركاتش و رفتار تمام فهمیدممی
 .بود او هم ما پیوند
 اندی و سی از بعد خواستمی كه شدم پدری هایحرف شروع منتظر و انداختم زیر را سرم
 بلكه بخواباندَش، اینكه برای نه و خوابتخت در نه هم آن. بگوید قصه پسرش برای سال،
 خطایش همه آن توانستمی خودش یگفته به كه حقایقی افشای برای و اشبیداری برای

 .ببخشاند را
 بهشون دسترسی فكر حتی كه بلند آنچنان هایهدف با بودم سالهبیست جوون یه من -

 فكر كه امشدهگم زندگی دنبال و چرخیدممی آسمونا توی خودم با شهمه. بود آورترس برام
 داشتم. شد عوض كل به دنیام روز یه باالخره تا. گشتممی مونده جا ثروتمندا پیش كردممی

 جلوی دیدم یهو كه بودم رویا و وهم توی همیشه مثل و زدممی قدم استانبول پل روی
 كه بود سیر زندگی از قدراین انگار! پایین بپره خواست و باال رفت هانرده از دختر یه چشمام

 پام چطور دونمنمی. هانرده اونور برد رو پاش و نكرد تعلل هم دقیقه یه باال، اون حتی
 رو دستش دیدم لحظه یه فقط بهش، رسوندم رو خودم چطوری نفهمیدم و كرد حركت
 جونِ یا بودم ثواب و خیر كار اهل بگم خوامنمی. بیرون سمت به كِشمشمی دارم و گرفتم
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 از رو مردم اسپایدرمن، مثل و خیابونا تو بیفتم راه بخوام كه داشت ارزش قدراون برام دیگران
 و شدم كشیده چطوری نفهمیدم جااون ولی بدم؛ نجات خودخواسته نوع این از اونم مرگ،

 نه اونم كنم كمكش خواستم فقط سالش، و سن حتی یا جنسیتش از فارغ. گرفتم رو دستش
 وجدانم بعدها شاید كه خودم خاطربه بلكه شناختمش،نمی حتی كه شخص اون خود خاطربه

 ول رو گریبانم شدم؛ زنده موجود یه شدن كشته شاهد و ایستادم ایگوشه یه اینكه برای
 .كردم برخورد احساسی قدراین بودم، جوان خیلی هنوز چون هم شاید دونمنمی. نكنه

 قدراین. هست هم باردار فهمیدم برابر چند شوک با حتی و بیرون آوردمش هرحال به
: گفتم آرومی صدای با فقط. كنم دعواش نیومد دلم حتی كه بود زیبا و معصوم چشماش

 «!كردی؟ اینكارو چرا»
 گریه وسط طورهمین. بود عصبانی بودم، داده نجاتش اینكه از و كردمی گریه داشت

 احتیاط با و آروم. فرستادمی لعنت زمان و زمین و من به و گفتمی ایرانی تركیِ به چیزهایی
 فقط قصدم شاید. كردم ـوازش*نـ مالیمت با رو ـمرش*كـ پشت و بردم پیش رو دستم
 كه داد هول عقب به چنان رو من و پرید جا از هاگرفتهبرق مثل اون ولی بود؛ كردنش آروم
 خدا هرحال به كرد، تعبیر بدی نیت به رو كارم یا شد متوجه بد احتماالً. شدم زمین بر نقش

 دیگر بشم مطمئن اینكه برای. كنم كمكش خواستم فقط و نداشتم پلیدی قصد اصالً شاهده
 و شدم بلند پس موندممی همونجا شدنش آروم زمان تا باید زنهنمی ابلهانه كار اون به دست
 كرده فكر. كرد نگاه رو من هراس با و آورد باال رو سرش دیدم كه تكوندم رو خودم كمی

 رفتم،می اگر انگار كردمی نگاه بهم طوری شزدهوحشت چشمای چون برم، خواممی بود
 :گفتم. شدمی نصیبش دنیا هایبدبختی تمام

 !هستی؟ ایرانی! نداری؟ رو كسی جااین!بیای؟ باهام خوایمی -
 .كرد تأییدشان سرش دادن تكان با هم آن كه داشت جواب یک سواالتم تمام
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 یک به بردمش خودم با پس. نبود جاش واقعاً چون بپرسم؛ را اصلیم سوال االن خواستمنمی
 :گفتم و قیمت ارزون یمسافرخونه

 اگه. منن رفیقای شونهمه جاناین كه هم اینا. خودم یخونه میرم منم باش جاهمین تو -
 !باشه؟. بگیرین تماس من با حتماً افتاد اتفاقی
 تنهاش ای،اضافه حركت و حرفبی هم من. داد تكون باشه عالمت به رو سرش دوباره

 و بیام بیرون فكرش از كه بود سخت اول روز دو یكی شاید. برگشتم خونه به و گذاشتم
 به نگرفت تماس كسی و نشد خبری هیچ وقتی سوم روز از ولی كنم رهاش كل طوربه

 اینكه تا. شد فراموشم كل به برگشته، ایران در شخانواده پیش و اومده عقل سر اینكه گمان
 بیا شما رفته، دیشب دختره گفتن و گرفتن تماس مسافرخونه همون از بعد، هفته دو

 .شناسیممی رو شما فقط ما چون كن پرداخت رو روز هفده این پول و كن حسابتسویه
 به وقتی ولی كردم مروت و رحم از پر دلِ این نثار لعنت و فحش هزار لحظه اون تو شاید

 كمی دادم، نجات نیستی و مرگ از رو انسان دو حتی یا و انسان یه وضعیتی چه تو آوردم یاد
 .گرفتم آروم
 خیلی آمده دخترک اون سربه چی بپرسم حتی اینكه بدون و دادم رو مسافرخونه پول رفتم

 در شد سبز در جلوی دختر همون یهو كه برم بیرون در از خواستم و برگشتم راحت و بیخیال
 .بود خراب و آشفته وضعش و سر و كردمی گریه داشت كهحالی
 طرفش به. هوا رفت شد دود داشتم دستش از كه عصبانیتی تمام و رفت یادم چیزهمه انگار

 .كردم بارانش سوال رگباری حالت با و دویدم
 !كرده؟ اذیتت كسی! شدی؟ شكلی این چرا! شده؟ چی! خوبی؟ -

 .دادمی بدی خیلی چیزهای از نشون وضعیتش این ولی حساسیه و ضعیف دختر بودم فهمیده
 :گفتم دوباره
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 ایران فرستنتمی بعدشم فوقش. كننمی حل رو كارات اونا! پلیس؟ پیش بریم خوایمی -
 .میشی راحت

 :گفت زد،می موج جوارحش و اعضا تمام در كه اضطرابی و ترس با
 .برگردم تونمنمی. جااین اومدم سختی تا هزار با من. نمیرم ایران نه -

. زد زل شكمش به بیچارگی با و نشست زمین روی جاهمون كه بود بد حالش قدراین
 این از بعد مشكل هزار به مسلماً و كرده رد رو ماه شش پنج، كه فهمید شدمی قشنگ

 .خوردبرمی
 :گفتم و نشستم كنارش

 !داری؟ اینا و پاسپورت! كنی؟ كار وضعت این با تونینمی كه تو -
 .«اومدم قانونی اوهوم»: گفت و داد تكان سری
 :گفتم

 !داره؟ شرعی پدر تبچه! متأهلی؟! كردی؟ ازدواج! جایی؟این وقته چند -
 نواش،بی یبچه و خودش به كمک برای ولی بشم؛ زندگیش جزئیات وارد خواستمنمی اصالً
 .بفهمم رو چیزها این بود نیاز

 .داد تكون مثبت ینشونه به رو سرش خجالت، و شرم هزار با دوباره
 :گفتم ناخوداگاهی تعجب با
 !كردی فرار و برداشتی رو شبچه طوریاین كه باشه دنبالت باید االن پس خوب! واقعاً؟ -
 :گفت آرامی به
 اینكه از قبل خواست خودش. نداره دوست رو مبچه نه و رو من نه گفت. خوادنمی رو من -

 .رفتم منم. بیرون برم زندگیش از بیفته بدی اتفاق



 

 

517 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 پیچسؤال دوباره رو بدبخت زن اون و فرستادم لعنت مروتیبی مرد همچین به دلم توی
 .كردم

 !بكنی؟ خوایمی كارچی! یعنی؟ بگیری طالق خوایمی -
 كه شخانواده جلوی. بدم طالقت غیابی بتونم من تا دورشو زندگیم از و برو تو گفت اون -

 تو بچه یه با اونم بده طالقم خوادمی بگه كشیدمی خجالت بودن گرفته براش رو من
 .شكمم
 .خوردمی همبه قساوت همه این از داشت حالم كه زشت و عجیب اونقدر! بود عجیب

 رو نگاهش زود خیلی باراین ولی ترسید هم باز. گرفتم ـمر*كـ به دست و ایستادم جام سر
 :گفتم لب زیر و دادم تكان تأسف ینشانه به رو سرم فقط! بگم باید چی دونستمنمی. دزدید

 .متأسفم -
 من چرا. داشتم دوستش كهمن »كردمی زمزمه خودش با داشت. شد قطع شگریه اون ولی
 «!كردم؟ كارچی مگه! نخواست؟ رو

 و معصوم دختر قدراون. نداشت وجود سؤالش برای جوابی هیچ. نداشتم گفتن برای حرفی
 .بشه رفتار باهاش هاشاهزاده مثل بود حقش كه بود زیبایی
 :گفتم آرامی به و كردم دراز طرفش به رو دستم حرف بدون

 .كنممی كمكت من. بریم پاشو -
. كیه پدرش دونستمنمی حتی كه ایبچه یه با. شد زندگیم وارد فریبا سادگی همین به آره

 دنیا یه با كه زنی برای كردم رو تالشم تمام ولی. برات باشم خوبی پدر نتونستم كه درسته
 .كنم همسری زندگیم تو افتاد یهو مشكالت

 .برگرداند طرفش به را هردویمان نگاه امیر، پوزخند صدای



 

 

518 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 صداش اونم و گرفتیمی باج ازش علناً! بود؟ این كردن همسری برای تالشت تمام یعنی -
 فقط و راه سر بذاره جنابعالی خواستِبه تونستنمی كه داشت بچه یه چون! چرا؟. درنمیومد

 .بچسبه تو یبچه و تو زندگی به
 یه مسئولیت و كنار گذاشتم رو رویاهام تمام جوانی اوج تو. كن درک رو من هم ذرهیه امیر -

 انتخاب و خواستم خودم اولش درسته. گرفتم عهده به رو نبودن من مال كه ایبچه و زن
 خاطربه شاید. داره دوست من از بیشتر رو تو دیدممی كه بود سخت برام خیلی بعد ولی كردم
 من برای. برسه منم یبچه به بودنش مادر عشق این حداقل كه خواستم بچه ازش همین

 مادر شماها برای كه بگذرم حق از تونمنمی واقعاً ولی باشه خوبی همسر نتونست كه
 .بود اینمونه
 از زن یک مگر. خوردمی همبه بود افتاده راه كه ایبیهوده بحث این از داشت حالم

 انتظار و كشاندمی خود سمت به را او رسدمی راه از هركسی كه خواهدمی چه اشزندگی
 خوبی خواهر. باشد مادر و پدر برای اینمونه دختر باید زن یک! دارد؟ او از بودن بهترین

 !بكند؟ هم مادری ایالعادهخارق طور به همه، از ترمهم و بشود العادهفوق همسر. باشد
 با نگاهم. شد داغش هایپنجه گرفتار مبل روی از دستم كه شوم بلند جایم از خواستم
 اصالً مرا و بود خیره خانایرج دهان به تفاوتبی او ولی دوید؛ چشمانش سمت به تعجب

 هم را او اسم گمانم به. داشتبرنمی نقیضش و ضد رفتارهای از دست بشر این چرا. دیدنمی
 .زندمی راست به و كندمی نگاه را چپ طوراین كه گذاشتممی معكوس مستر باید

 كه بود گرفته لجم االن ولی خواهدمی را حضورم و دارد احتیاج كمكم به گفتمی احساسم
 كه هم را یكی همان من ولی كشیدند؛می را منتش طوراین هركدام و داشت پدر دوتا دوتا او

 باید االن نبود گناهكار پدرم از كمتر كه خانایرج چرا. كردم نابودش خودم دست با داشتم
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 نباید من دلیل چه به و. كند جمع هم دور را اشگسستههماز یخانواده و بچرخد راستراست
 !بگذارم دستش كف را حقش و بدهم پلیس تحویل را او االن همین

 را او عصبانیت از شده منقبض دستِ كرد، فوران درونم بارهیک به انگار كه خشمی همان با
 .شنیدم هم را هایمدندان صدای كه فشردم را فكم حرصی، چنان با و زدم پس
 نیامده خوشش هایشحرف وسط هم آن من، یبارهیک برخاستنِ از احتماالً كه خانایرج
 هاپله سمت به و انداخته زیر را سرم ایاجازه و عذر هیچبی كه من به رو و كرد اخمی بود،
 :گفت رفتممی
 تونهخانواده از شدن دور خاطربه اینم. داشتینمی نگه رو بزرگترا حرمت قبالً خانوم، مهتا -

 !كنید؟می رفتار گستاخانه طوراین كه
 مگر. بودند داده توضیح برایش بد را حرمت معنای كنم فكر. ایستادم هاپله كنار جاهمان

 سن به هركسی شخصیت گفته كسی چه! است؟ احترام یشایسته باشد، بزرگتر كه هركسی
 از او، مثل كسی به پدرشوهر نامِ اعطای حتی نظرمبه اصالً! دارد؟ ربط او سال و

 .است بوده من با دنیا هایشوخی ترینمضحک
 :گفتم تلخی همان با برگردم آنكه بدون

 خودم برای ایذره اگر االن و دادم نشون خودم یعمه و پدر به اول رو گستاخیم من -
 كه بینیدمی پس. برم و كنم ول مجازات بدون نباید جااین هم رو شما باشم، قائل احترام
 كه فهممنمی شخصیت و ارزش و احترام از چیزی بنابراین. نداشتم نگه خودمم حرمت

 .كردمنمی اطرافیانم و عزیزان یبقیه و خودم با رو كاراین و فهمیدممی كاشای
 :شنیدم خودم به خطاب را امیر صدای باراین كه گذاشتم پله روی را اول قدم

 خانایرج. میده پس رو خودش اشتباهات تاوان هركسی. نكردی كسهیچ با كاریهیچ تو -
 .رسهمی هست سزاوارش كه مجازاتی به حتماً هم
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. بودم شده خیره مقابلم یپله بیست به حیرت با و بود رفته باال ابرویم یلنگه دو تعجب از
 به را ذهنم داشت بود، دانسته طرفداری الیق مرا امشایسته كار كدام بابت سوال،كه این

 .كشیدمی چالش
 با و امكرده ذوق اشجانبداری از كه یعنی گشتمبرمی طرفش به اشتیاق با و ماندممی اگر
 داشتم. رفتم باال را هاپله تمام خودم به نهیب با پس است، شده خوب دلم حال توجه، ایذره

 و نفسعزت خودم از توانستمنمی چرا واقعاً. شدممی متنفر هم حقیر و ضعیف مهتای این از
 !كردم؟می رفتار تراحمقانه روزروزبه طورهمین و دهم بُروز را سمندر یک قدرت
 نفهمیدم كه دیدم انگیزنفرت را عرضهبی دخترک آن قدرآن و بود خیره اتاق آینه به نگاهم
. كشیدم خشم و حرص سر از جیغی و كوبیدم كمد یآینه به را لعنتی گلدان آن چطور

 وقاحت تمام با كه گرفتمی نشأت شرمیبی مردک آن از ناگهانی، پریشیروان این مطمئناً
 .كردمی شكایت امگستاخی از خجالتی، هیچبی و بود نشسته مقابلم
 اشتیزی كه بغضی. بود شده قفل درهم فَكم گمانم به كه بودم فشرده برهم قدرآن را دندانم
 چشمان و فرستادم پایین گذاشتم، دردناكم گلوی بر كه دستی فشار با دادمی خراش را گلویم

 كه نگاهی با و ایستاده اتاق درب كنار در كه دوختم كسی به را امفروخورده اشک از پر
 .كردمی نگاه خراب منِ به مات و خیره بود، چه حرفش تهِ دانمنمی
 ناگهانی و حرفبی ولی ام،درونی احوال و حال رفتن لو از نگرانی یا بود خجالت از دانمنمی

 كه ایدریچه. افتادم راه اتاق یبسته یپنجره طرف به ضعف و گیجی با و برخاستم جایم از
 و رفتم باز ولی. بگذارد نمایش به برایم كه نداشت چیزی تاریكی و سیاهی جز االن قطعاً

 از بیشتر را خودم خراب حال تصویر، انعكاس با كه ایشیشه به زدم زل و ایستاده مقابلش
 .كشیدمی رُخم به دیگری هرچیز
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 كه دوختم كسی به انعكاس، همان در و گرفتم خودم از نگاه كه شدمی بد حالم داشت دوباره
 از كه رسیدمی نظربه بد قدرچه شرایطم دانمنمی. آمدمی من سمت به اتاق سوی آن از

 انگار گرفت، دست در كه را امشده حسبی دست. دید نگاهش در را نگرانی شدمی جاهمین
 اشواقعی یرفته درهم یچهره به را رفتمی سیاهی داشت كه چشمانم. دوید تنم به گرما

 !چیست؟ از اشناراحتی دلیل نفهمیدم هم باز و دوختم
 :گفت زیرلب

 .بیمارستان بریم باید -
 :گفتم سستی با و كردم اخم كمی تعجب از
 .خوبه حالم من -
 .را نگاهش ترس این داشتم دوست قدرچه و
 .بیفت راه! خوب؟ میگی این به تو -
. كشاند خود دنبال به نیز را حالمبی تن و كشید اشـردانه*مـ قدرت همان با را دستم و

. بودم نشده متوجه چرا! دیدم را خون همه آن تازه و افتاد مانشدهقفل هایدست به نگاهم
 !كردم؟نمی حس را جسمم هایزخم كه بود زیاد روحم درد قدرآن یعنی
 سویی به را طنابش كه بادباكی مثل من و بردمی خود با بود حسبی واقعاً كه را دستم

 به پایین به مچ از كه بود فشرده انگشتانش با را دستم قدرآن. رفتممی دنبالش به كشندمی
 لحظهبهلحظه من ولی كردمی را كاراین امخونریزی آمدنِ بند برای احتماالً. زدمی سفیدی
 از برای از كه ضعفی خاطربه یا و بود خون همه آن دیدن از شاید شد،می بدتر حالم داشت
 انتها به بود مانده پله چند دانمنمی هرحال به بود، انداخته چنگ تنم بر خون، دادن دست
 اصالً. شد متوقف امهوشیاری مثل نیز پاهایم و رفت بین از كامالً توانم باالخره كه برسیم

 او ـوش*آغـ در ایپارچه عروسكی مثل و كردم رد را پله دو یكی آن چطور نفهمیدم
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 و حالبی تن به شوک، با هم خودش كه بود افتاده اتفاق سریع و ناگهانی قدرآن. جاگرفتم
 لحظات، آن در احتماالً. كردمی نگاه را امسفیدشده صورت ،حركتبی و مانده خیره سردم
 بین جانبی و لمس كالً وگرنه داشتند شنوایی قدرت هایمگوش و بود باز چشمانم فقط

 مرا كمی چون. آمد خودش به باالخره انگار لحظه ازچند بعد. بودم شده داشته نگه بازوانش
 :پرسید آرامی صدای با و كشید باال

 !خوبه؟ حالت -
 بدون دادم، مثبت جواب چشمانم با ولی! نه؟ یا است خوب بفهمم كه داشتم حالی دانمنمی

 و نپرسیده درستی سؤال فهمید هم خودش احتماالً. شود خارج امحنجره از صدایی اینكه
 ایستعاریه هم خودش پاهای كه دانستممی را این. نشاند آخر یپله همان روی مرا حرفبی
 خیلی و نكرد ریسک هم همین خاطربه بیفتند، كار از زیاد فشار خاطربه رددا امكان آن هر و

 بگیرد دست بر باارزشی شیء مثل مرا او داد اجازه و برگشت هاراننده از یكی با و رفت سریع
 به هم را رانندگی یوظیفه كه دیدم متحیرانه حتی. بنشاند او خود شخصی ماشین درون و

 ضعف! باشد مراقبم بهتر تا نشست عقب صندلی روی كنارم و آمد خودش و سپرد راننده
 كامالً او! نبودیم وضعیتمان متوجه حتی كه حدی در بود كرده سرد و كرخت را بدنم شدید،

 من و كردمی چک را نبضم ثانیه هرچند ترس، از و گرفته ـوش*آغـ در را سرم مالحظه،بی
 كرور خریدممی خوب حال و بودم تهگذاش اختیارش در را روحم و جسم تمام حواس،بی

 و بود شخصیت و غرور حفظ كردیم،نمی فكر كه چیزی تنها به لحظات آن در شاید. كرور
 .بس

 صدای با و گرفتم داد،می ماساژ احتماالً یا و كردمی ـوازش*نـ را بازویم كه را دستش
 :گفتم جانیبی
 .امیر -
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 :كرد نجوا نشاندمی موهایم بر كه گرمی نفس با او و
 .جانم -

 !برسد؟ جانم آن حدّ به كه شدمی آب دلم در كیلو چندهزار باید! قند
 اشپریشانی همه این بر بود، گرفته جان لبم روی گفتنش «جانم» از كه احساسی پر لبخند

 :گفتم آرام و زدم
 .نباش نگران. خوبه حالم من -
 .بزنه بخیه دكتر بریم باید ولی خوبه حالت باشه، -

 صدای تا فشردم اشـینه*سـ به ترمحكم را گوشم و نشاندم لب بر دیدنمی او كه لبخندی
 .روانم و روح یحافظه بر شوند ضبط ترقوی و بهتر قلبش ضربان

 رفتمی كه را چشمانم فقط چون. رسیدیم زود خیلی انگار ولی كشید طول قدرچه دانمنمی
 بر مرا كردم حس دوباره. ایستاد ماشین كردم حس بعد و بستم ایلحظه شود، خواب گرم تا

 از كامالً و افتاد هم روی چشمانم واقعاً باراین و گذاشتند برانكاردی روی و گرفتند دست
 .رفتم هوش

 كندمی نجوا چیزی آهسته و كندمی ـوازش*نـ نرمی به را دستم كسی كردممی احساس
 قدرت زمانی نهایت در و. گذردمی چه اطرافم باشم متوجه كه نبودم شرایطی در اصالً ولی
 هوا كه دهند نجات خواب دست از مرا و شوند بلند بتوانند كه شد ایاندازه به هایمپلک

 .تابیدمی رویم به بیرون از تندی نور و بود روشن كامالً
 و زمان درک برای بلكه كسی، دنبال به نه شاید. گشت را اطراف تمركزی هیچبی نگاهم
 .داشتم قرار آن در كه مكانی

 !شدی؟ بیدار -



 

 

524 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 خیره بود، داده تكیه بیرونی درگاه به كه او روی نگاهم و چرخید بالش روی سرم درنگبی
 .ماند

 !نداری؟ درد -
 عقب به را ذهنم و كردم فكر كمی! باشد داشته درد باید تنم كجای آمدنمی یادم اصالً

 بارهیک كه باشم، درد از اثری دنبال به باید بدنم از قسمتی چه در بفهمم تا برگرداندم
 .جاستآن زخم كه شد یادآور خودخودبه دستم سوزش

 برای شاید. نشد خارج دهانم از باشد درد یكنندهبیان كه صدایی ولی شد جمع صورتم كمی
 داشتم شرم كه بود ناچیز و كوچک قدرآن زخم این او، هایجراحت حجم مقابل در آنكه

 .كنم ناله و آه خاطرشبه
 باید بود آورده یاد به تازه انگار. نشد نزدیک ولی آمد جلوتر قدمی دیدم چشم یگوشه از

 تخت بر ترراحت تا كردم جاجابه را پشتم بالش كمی بنشینم، كردم سعی. كند حفظ را فاصله
 .بزنم تكیه

 :گفت آرامی به
 !بیاد؟ پرستار بگم خوایمی -

 شدمی كاش ای. كردم نگاه بود، شده باندپیچی كه دستم به و جنباندم نه ینشانه به سری
 هایشصدقه قربان با و نشستمی كنارم پدرم كه زمانی مثل. كنم گریه حتی یا و بزنم جیغ

 نگاردم،می خود تن بر گاهمبی و گاه هایخوردن زمین با كه را امزخمی پای و دست
 دیگر نه كه حیف ولی. شدمی كاشای. گذاشتمی مرهم وارـوازش*نـ و ـوسـید*بـمی

 و كرد ناز برایش بشود كه بود شوهری او حتی نه و شود ریش دیدنم با دلش كه بود پدری
 .داشت ـوازش*نـ توقع
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 به اشسایه كه بستمی حلقه چشمم در اشک بیچارگی، و كسیبی این از كمكم داشت
 .ایستاد تختم كنار خودش و كرد سنگینی سرم بر آرامی

 !خونه؟ بریم خوایمی -
 مبادا كه گرفتم گاز محكم را لبم. كردم نگاهش پراشک، چشمان همان با و بردم باال را سرم
 .بریزد صورتم بر اشک همه آن و بلرزد

 و آورد جلو را دستش آشكاری لرزش با چون نیاورد، تاب این از بیشتر دلش انگار دیدنم با
 ناگفته یا خواند نگاهم در را نیاز این دانمنمی. كرد ـوازش*نـ را انگشتانم آرام و نرم خیلی

 آه حتی و سوزممی طلبش در طوراین كه اوست، خود جانب از دو هر درمان و درد فهمید
 .چكید دستش بر آن همراه به نیز اشک و افتاد زیر سرم. كشمنمی

 هیچبی او ولی. كشیدم خجالت خودم از ریختم،می اشک طوراین او مقابل اینكه از
 .گفت آرامی «هیش» امدلداری برای و كشید خود ـوش*آغـ به را سرم ایمالحظه

 خواستمی كه چیزی به دلم تازه شاید. بیشتر امگریه شدت و شد قبل از بدتر حالم كار،این با
 مقاومت حس همه آن مقابل در خواستم چه هر من و. گریستن برای جا بهترین یعنی. رسید
 !نشد كه نشد كنم،

 خفه را صدایم بلكه تا گرفتم دندان به را مشتم و بستم را بود اشـینه*سـ روی كه دستم
 .شدنمی تمام كه بود شده جمع چشمانم پسِ در چه برای اشک همه آن دانمنمی. كنم

. كنهمی گریه عمارتش، كارگر ـل*بغـ تو داره طوریاین دخترش دیدمی اگه ساالرخان -
 .ریختمی همبه رو دنیا حتماً
 این برای سیر دل یک گذاشتنمی چرا! تحقیر؟ را خودش یا كردمی مسخره مرا داشت االن

 سوزاندن با را دلش داغ و زدمی را نیشش باید حتماً! كنم؟ عزاداری داشتم كه شومی عاقبت
 !كرد؟می خنک من
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. دوختم امپیچیده باند دستان به را امكردهپف چشمان و برداشتم اشـینه*سـ روی از را سرم
 .كنم در به دل از را خودش فراق هایحسرت نگذاشت حتی

 !شد؟ احترامیبی گرانقدرتون پدر به باز! چیه؟ -
 سیاهی همهآن چطور. انداختم اشظلمانی و تاریک چشمان درون به و كشیدم باال را نگاهم

 خروار یک با حتی كه بودند داده جا خودشان در را نفرت حجم این چگونه! شد؟نمی رنگكم
 بلند كنارم از و گرداند چشم نكشید دقیقه به! بود؟ مانده باقی نفوذناپذیر طورهمان هم انتقام

 .شد
 .نمیاد خوشم بیمارستان از. خونه بریم پاشو بهتره حالت اگه -
 كه دردهایی چه دانستممی. آمدم پایین تخت از سرعتبه و كردم دركش خوب خیلی من و

 التیام وقتهیچ شاید كه كرده راتحمل هاییزخم چه و كشیده هابیمارستان همین در
 .یافتندنمی
 همان احتماالً. نبود خانایرج از خبری دیگر ولی رسیدیم؛ عمارت به ساعتی چه دانمنمی

 .بود كرده كم سرمان از را منحوسش یسایه و رفته دیشب
 .افتادم راه اتاقم طرف به و انداختم نگاهی را اطرافم

 .افتاده مهمی اتفاق. كنیم صحبت باید. بشینی بیای میشه -
 .زدم زل چشمانش به ـستقیم*مـ و برگشتم طرفش به نگرانی و ترس با
 !شده؟ طوریش كسی! شده؟ چی -

 فكر كه بود كوتاه و رنگكم قدرآن ولی. نشست اشچهره بر لبخند یک یماندهته انگار
 .امزده توهم كردم

 كمی ابتدا. نشستم بود، كه مبلی روی مقابلش و رفتم طرفش به دلواپسی حس همان با
 .كند وجورجفت هم كنار در را هاواژه خواستمی شاید. كرد سكوت
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 .ایران برم باید من -
! برود؟ خواهدمی. آورد زبان به را مبهمی و معنیبی یجمله چنین هم آخر در گونهچه ببین و

 توانستم فقط كه قدری به! بود فهم غیرقابل و سنگین قدرچه مفهومش! چه؟ یعنی! ایران؟
 :بگویم

 !هوم؟ -
 .بودم كه جاییهمون گردمبرمی منم و مونیدمی جااین تنهایی شما -
 !بری؟ كنی ول تنها رو من خوایمی یعنی! كجا؟...كــ -

 .بكشد بیرون ناراحتی و غم حالت از را جَو كرد سعی
 !كنی؟ زندگی من با خواینمی گفتینمی مگه -

 سرمسربه بخواهد كه است این از بدتر حالم فهمید او و شد بسته ایكشیده پوف با چشمانم
 .بگذارد

 كوچیک ملک تا چند همراه به رو عمارت این من ولی نه؛ یا داری اطالع دونمنمی ببین -
 هایشركت تمام و آزمایشگاه یمحوطه چند هر. بگیرم ساالرخان از تونستم طریقی به دیگه

 برای هم راهی هیچ و شدن توقیف شونهمه بوده اسمش به كه چیزهایی یهمه و سمندر
 .نیست گرفتنشون پس
 پدرم سال همه این. لباسم كمد همان و بودم مانده خودم من فقط االن یعنی! خدایا وای

 خیابان سر تا كه نداشتم پول قدریآن حتی حاال و بروم پیاده عمارت ته تا حتی نگذاشت
 ایران! برسد؟ دادم به بخواهد كه داشتم را كسی جااین مگر! كردم؟می چه باید. بروم بتوانم

 .را اشاجازه مسلماً نه و داشتم را پولش نه فعال چون. رفت شدنمی كه هم
 .فهمید نگفته، را هایمحرف كه بودم زده زل صورتش به ـستأصل*مـ قدرآن
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 فعلی شرایط فهمیدن برای فقط. بترسونمت كه نگفتم رو اینا! ترسیدی؟ چی برای -
 .نرسیده هم دخترش تنها به حتی خیری هیچ ساالرخان از بدونی كه دادم توضیح زندگیت،

 !زدن؟ براش سنگین حبس هم سلطان عمه -
 ولش ایران كنن، ولش هم اینا تازه. بمونه تو اون باید سال ده حداقل هم رادین حتی. آره -

 من وقتی تا. ایران بری تونینمی فعالً هم خودت ضمن در. بره تونهنمی هم جااون. كنهنمی
 .بمونی جاهمین باید بگیرم، رو برائتت حكم و برم
 كرد،می رها را پشتم هم او اگر یعنی. شدمی بیشتر من ترس زد،می حرف بیشتر قدرچه هر
 و كردممی سقوط بودند، كنده هاسال این طی در امخانواده كه پرتگاهی این ته به سر با

 .نبود ساخته دستم از كاریهیچ شرایط این با. شدممی نابود
 : گفتم و كردم نگاهش بود گرفته را وجودم تمام كه بهتی با
 !بكنم؟ باید كارچی االن -

 .فشرد را بازویم و زد مهربانی لبخند
 حداقل كه كنم روشن رو اونجا تكلیف ایران برم من تا بمون جاهمین كه گفتم. هیچی -

 .كنی زندگی خودت كشور بیای بتونی
 !زندگیم؟ پی برم و كنم ول همینجا موخانواده یعنی -
 تنها شهنمی اینجا ولی. بزنی سر بهشون بیای تونیمی خوب! كن؟ ولشون گفتم من -

 .كنه حمایت ازت باشی داشته رو كسی باید. كنی زندگی
 :گفتم پرخاشگری و عصبی حالت با
 .كنم اداره رو زندگیم خودم تونممی. ندارم احتیاج كسی حمایت به من -

 .زد فروخورده لبخندی و انداخت مغرورم یچهره به بزرگترانه و عاقالنه نگاهی
 شم؟؟می چی من پس! بمونی؟ جاهمین خوایمی یعنی -
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 :گفتم تأمل و فكر بدون
 ملک كلی االن تازه! رسیدی؟ اینجا به من با سال همه این مگه! داری؟ من به كارچی تو -
 .كن كیف خودت برای برو زدی، جیب به ساالرخان از هم امالک و
 : گفت آرامی به و زد دور را صورتم غریبش و عجیب نگاه همان با
 !مطمئنی؟ -

 !انگار چرخیدنمی زبانش روی الفاظ، ولی گفتمی زیادی چیزهای نگاهش
 بیاوریم زبان به خواستیمنمی عنوان هیچ به و داشتیم هردویمان كه ایناشناخته حس این از

 :گفتم و دادم تكان فروخورده یخنده همان با را سرم. گرفت امخنده
 .جفتمون همینجاییم كه فعالً -
 : گفت زیرلب و آمد كش لبخندش هم او
 .اوكی -

 .كرد متوقفم صدایش دوباره كه بروم برگرداندم را رویم و زدم لبخند هم من
 !باشه؟ مهمونم، عمارت این توی من. بدون خودت یخونه رو اینجا دیگه فقط -

 و نبودم راضی هرچند. دادم تكان حرفش پذیرش ینشانه به را سرم برگردم، كهآن بدون
 .نبود من به متعلق دیگر كه بودم شده جایی در ماندن به ناچار
*** 
 را پدر دفتر و رفتم نمودم، كردن حمام از بعد كه كاری اولین شدم، بیدار كه خواب از صبح

 حكم در بتوانم شركت، هایوكیل كمک با تا كنم پیدا چیزی ایپرونده بلكه كردم، رو و زیر
 را امزندگی تمام من و بودند امخانواده از سه، هر بود، هرچه. بگیرم تخفیف مدتشان طوالنی

 حكمشان سه هر االن بودند، شده دستگیر ایران در اگر كه فهمیدممی خوب. بودم مدیونشان
 .كرد كم مجازاتشان از و گرفت وكیل برایشان حتی شدمی اینجا ولی. بود دار یچوبه
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 : گفت سرم پشت از آرام صدایی. بودم گشتن مشغول كمدها و كشو در كه طورهمان
 !نمیخوای؟ كمک -

 سویش به مضطرب و كردم رها ترس از را پوشه باشند، گرفته را مچش كه دزدی مثل
 .بدهم توضیح خواستم مثالً زبان لكنت با و.  برگشتم

 ...خواستممی یعنی. داشتم من...مـ -
 .بیام تا صبحانه میز سر برو فعالً. بگی چیزی خوادنمی! خب خیلی -

 فهمیدم. نیامده خوشش امیواشكی حركت از كه بدهد نشان خواستمی و بود كرده اخم
 و اجازه بدون ندارم حق من و اوست رئیس اینجا االن باشد، كه هرچه و نبوده درست رفتارم

 .دهم انجام بچگانه كارهای سرخود
. افتادم راه غذاخوری سالن طرف به زیرسربه و گرفتم دندان به خطاكار هایبچه مثل را لبم

 مرا هم هنوز او اینكه با. بردممی حساب بود كارگرمان روزی كه كسی از قشنگ خیلی
 حدش از بیش ابهت شاید ولی. بود قائل ارزش مقام همان در برایم و كردمی خطاب «خانم»

 همیشه جایگاهم كه مرا حتی. دادمی قرار خود تأثیر تحت را انسان چنیناین كه بود
 .هست و بوده مشخص

 بدجور را آدم حال اشخالی ینفره شش هایصندلی و نبود كسهیچ كه ایصبحانه میز سر
 چیده نفر دو از بیش برای انگار كه كردم نگاه كمالی و تمام صبحانه به و نشستم گرفت،می

 .بود شده
 عمارت همیشگی هایآدم از. كردم نگاه را اطراف و گذاشتم دهان به خالی نان ایتكه

 گرفته را حقوقشان حداقل كند خدا. بود كرده عوض هم را خدمه و آشپزها حتی. نبود خبری
 .نداشتند گناهی كه هاآن. باشند رفته و
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 ایستاد كنارم تمیز، و شیک خیلی و شد نزدیک میز به قبل، مخصوص لباس همان با دختری
 .گرفت من فنجان طرف به را چای قوری و

 .مكشید درونم غم از آهی اختیاربی و شد تنگ هاگذشته برای دلم
 !ناراحتی؟! چیه؟ -

 دستم از هنوز فهمیدم. رسید چشمانش به و رفت باال نگاهم شنیدم، كه را اشجدّی صدای
 .گذاشتم دهان به و برداشتم زیتون ایدانه و كردم سكوت پس. است دلخور

 به قدراون هنوز اینكه، خاطربه بیشتر. نیستم ناراحت شدی اتاق وارد اجازه بدون اینكه از -
 .امعصبانی بگی خودم به رو خوایمی چی هر كه نداری اعتماد من

 .بودم زده قهر به را خودم مثالً و كرده گرم سفره ریزهای خورده خوردن به همچنان را سرم
 !نیفتی پس كه گرفتی پیش دست حاال -
- ... 
 !زنی؟می نوک داری شهمه چرا. بخور درست رو تصبحونه -

 :گفتم زیرلب و دوختم چای بخار به را چشمم
 .شد صرف كافی یاندازه به مرسی-

 حق او. كردم حفظ را خود غیظ حالت همچنان ولی شنیدم را ریزش یخندهتک صدای
 به مرا اسم هنوز حتی كه كسی. كند صحبت مآبانهرئیس و طلبكارانه طوراین من با نداشت

 خود به طورچه كند؛ خطابم «من بانوی» دربار هایملكه مثل بود مانده كم و آوردنمی زبان
 .شود عصبانی دستم از كوچک خطای یک با دادمی اجازه

 روی از را دستم حواسبی كه شوم بلند جایم از خواستم و خوردم وضع همین با را صبحانه
 :گفت آرامی به و گرفت انگشتانش نوک با میز،

 .بزنیم حرف هم با باش سالن توی -
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 كردمی لمس را دستش گرمای حركتی هیچ بدون دستم. افتاد چشمانش به اختیاربی نگاهم
 مگر عجیب، حس همه این با حال. شكافتمی را هایشچشم عمق پروابی نگاهم و

 با و برگردانده را رویم بكشم، نفس حتی كهآن بدون! كنم رد را درخواستش توانستممی
 دهان با را، امشده حبس بازدم رسیدم، كه نشیمن سالن به. شدم دور او و میز از بلند هایقدم
 .كردم پرت مبل روی را خود و فرستادم بیرون باز

 .گذاشتمی خود دل بر را ام،شده تمام جانِ حسرت و كشیدمی نیستی به مرا آخر بشر، این
 دانمنمی. شنیدم را نامنظمش هایگام صدای كه بود نیامده جا كامل و درست نفسم هنوز

 و بود شده زیاد دقتم االن من یا گذاشتمی زمین بر نامطمئن را پاهایش قدراین همیشه
 .دادممی تشخیص را ناكوكش ریتم

 .صحبتمون سر بریم تونیممی شده، تموم یوگاتون تمرینات اگه -
 روی طوری و كشیدممی عمیق هاینفس باشم، متوجه كهآن بدون و بودم بسته را چشمانم

 .نشدم سرم باالی حضورش متوجه حتی كه بودم كرده تمركز هایشقدم نوع
 تكیه سرم كه طورهمان و نشست لبم بر لبخندی اختیاربی زد، كه طنزآلودی یطعنه آن با

 جذابش و سیاه چشمان به نگاهم. كردم باز چشم بود، باال سمت به ـردنم*گـ و مبل بر زده
 .گرفت خود به ایدلبرانه شكل احتماالً و شد ترعمیق لبخندم. افتاد
 :گفت آرامی به و كرد ریزی اخم

 .نزن لبخند طوریاین كسهیچ به -
 تو و زندمی ناموزون هایریتم با قلبت كه هاییوقت مثل. كرد پیدا قشنگی حس دلم
 .ایشده دگرگون كلمه دو با قدرچه فهمیمی
 !بزنم؟ لبخند طوریچه پس -
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 كنارم در و شد رد سرم باالی از بگوید چیزی كهآن بی و كرد شیطنتم این به ایدوباره اخم
 .نشست مبل روی

 .كن گوش لطفاً پس بزنم حرف خواممی -
 .داد ادامه او و كردم نگاهش مبل، به داده تكیه سرِ همان با
 ولی نداریم رئیس ما. میزبان یكی اون و باشه میهمان یكی كه نیست كسی یخونه جااین -

 .بده انجام كاری یواشكی نداره حق هم كسی
- ... 
 .بدی انجام كاری بخوای تخانواده برای اگه حتی. خیانته جور یه این -
 سكوتم كه هرچند. كردممی حالجی را هایشحرف دقیق، نگاهی با و كامل سكوت در

 .نبود بحث جزئیات از رضایتم یا قبول ینشانه
 !میگم؟ چی شنویمی -

 چه فهمیدممی. درنوردید را صورتش كامل، دور یک و درآمد خیره و مات حالت از نگاهم
 .بود كرده پیله طوراین كه نبود خوب حالش انگار او ولی گویدمی
 !بابات؟ گناهیبی اثبات برای سرنخی دنبال! گشتی؟می چی دنبال اتاق توی -

 .دادممی جواب باید ماند، حرفبی شدنمی دیگر
 .زندان بیفته عمرش آخر تا بدم اجازه تونم نمی ولی نیست؛ ـناه گـبی من بابای -

 :گفت و كرد ریز بدبینی با را چشمانش
 !كنی؟ كارچی خوایمی مثالً -
 .افتادم راه خروجی درب طرف به و شدم بلند جایم از
 !برم؟ خودم یا بریمی رو من. وكیل برای ببرم رو هاشركت به مربوط مدارک خواممی -
 : گفت جاهمان از و نخورد تكان جایش از انتظارم خالف بر
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 .برسوندت میگم راننده به. برو خودت -
 و اسناد تمام پدر، اتاق در تا رفتم و كشیدم را راهم بدهم، اهمیتی یا برگردم آنكه بی هم من

 در شدمی هاآن با. بروم وكیل نزد به و بردارم را سمندر قانونی هایشركت مدارک
 .داد نجات را عمه و رادین حداقل یا گرفت تخفیف مجازاتشان

*** 
 شب كی فهمیدمنمی اصالً كه بودم زندان و دادگاه و وكیل دفتر راه در قدرآن روزی چند
 حتی و دیدممی را امیر شام و ناهار میز پای فقط روزشبانه طول در! روز كی و شودمی

 .نداشتم خبر هم اشجسمی اوضاع و حال از حسابی و درست
 از یكی سر بر كه فریادی با و داد بروز را عصبانیتش باالخره هفته یک از بعد كهاین تا

 !كشاند بیرون اتاقم از هم مرا كشید عمارت كارگران
 !كشیدمی شعله وجودش یهمه از خشم طوراین كه بود دیده خطایی كارچه دانمنمی
 خدمه، از یكی كنار در فقط كنم، وساطت نكردم جرئت حتی كه زدمی فریادهایی چنانآن

 :كردم پچپچ گوشش زیر و ایستادم ایگوشه
 !شده؟ چی -
 «كنه رحم خدا» عالمت به سری و گزید لب فقط بود ترسیده من از بیشتر انگار كه هم او

 .داد تكان
 را آستینش یگوشه احتیاط با و رفتم جلو كمی نبودم موضوع اصل متوجه هنوز كهمن

 باید كارچه دانمنمی افتادمی اتفاق این اگر و شود خراب حالش كه بودم نگران بیشتر. كشیدم
 !كردممی

 همان با و آمد ستوه به من درپیپی حركات از باالخره كه بود بیداد و داد دوم دور وسط
 .برگشت طرفم به خشم
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 .بـله -
 آرامی به و رفتم جلوتر كمی رسیدمی نظربه مضحک كامالً كه ایمسخره بندنیم لبخند با

 :گفتم
 !میشه بد حالتون! كنی تمومش میشه امیرخان، -
 .دارم كار هم شما با بعداً باش، اتاقت تو لطفاً شما -
 داشت؟ دعوا همه با چرا بود؟ شده بلند دنده كدام از امروز بشر این! خدا یا

 :گفتم زیرلب و دادم كوچكی تكان را سرم بدهم، تهدیدش به اهمیتی آنكه بی
 .دارم كار شما با هم من. بیاین من با االن همین -

 و. نداشتم كاری وگرنه نشود عصبی این از بیشتر كه كنم دورش آنجا از فقط خواستممی
 از بعد و داد تكان «بریم باشه» عالمت به را سرش و نشد متوجه را هدفم خوشبختانه

 .افتاد راه من از جلوتر خودش رفت، بینوا خدمتكار به كه ایغرهچشم
 هم وضعیت این در حتی جان،ای. شوم وارد من تا ایستاد اول كرد باز كه را اتاقش درب
 .بود قائل احترام برایم و گرفتنمی اربابی ژست
 مبل روی را خود چنان آن و كوبید همبه تقریبا را در و آمد سرم پشت هم او و شدم داخل
 واژگون را او و رودمی در جایش از مبل ته هایتخته االن گفتم كه كرد پرت اتاق كوتاه پایه
 و گرفت دستش دو بین را سرش قبل از ترراحت او و نیفتاد اتفاقی البته كه! كندمی

 .ماند ساكن طورهمان
 :گفت كه شوم خارج اتاق از خواستم بالتكلیف كنم، كارچه باید دانستمنمی كهمن
 !وایسا میری؟ كجا -
 و برگشتم ادا و نازبی و ندهم اشخواسته به اهمیتی نتوانستم حدم از بیش كنجكاوی خاطربه

 .دوختم چشم دهانش به و نشسته مبلی روی مقابلش
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 .نیستم منم دادگاهه، اول یجلسه دیگه یهفته -
 !نباشد او شودمی مگر. كردم نگاهش تعجب با
 نبودی؟ پرونده اصلی افراد از یكی خودت تو مگه نیستی؟ كه چی یعنی -

 .بود خونسرد من برعكس او نگاه
 .ایران برم باید -
 شدی؟ دیوونه چی؟ -

 .شد هشداردهنده و جدی نگاهش باراین
 زودتر هرچه خودت وگرنه قروقاطیه، قدرچه اوضاع فهمینمی تو. باش آروم و بشین -

 .برم فرستادیممی
 را حرفم انگار! بمانم؟ او بدون توانستممی من مگر! بود آرام نه و نشست شدمی نه

 !كند وانمود دیگری طور خواستمی دلش و فهمیدمی شاید یا! فهمیدنمی
 .ریممی هم با دادگاه از بعد بمون پس -

 .بفهمانند را حرفی توانندنمی نفهمشانزبان و تخس یبچه به كه بود پدرانی مثل نگاهش
 !كرده زایل رو عقلت فردا استرس كهاین مثل تو -

 یفاصله مبل از چون و نشستم وسط میز روی مقابلش زد، كه نامتعارفی حرف به تفاوتبی
 تغییر اصالً او نگاه هرچند. شد پایش غیرمعمولی زانوی با مماس دقیقا زانویم نداشت زیادی
 میز همراه به را خود شود اشناراحتی و اذیت باعث فشار، كهاین گمان به من ولی نكرد
 .كشیدم عقب كمی
 از دیگری برداشت او انگار ولی نداشتم رَویپس این از بدی قصد اصالً كه داندمی خدا

 .كرد امنابخردانه حركت
 بود؟ آورچندش شد؟ چی -
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 باید چه دانستمنمی كه شدم شوكه قدرآن! شد تعبیر چه و داشتم نیتی چه! من خدای وای
 !كرد متمایل تریخراب سوی و سمت به را ذهنش سكوتم، باز و بگویم

 :گفت زیرلب و ایستاد شد بلند جایش از
 .ببخشید -
 !افتاد راه بیرون طرف به و برگرداند را رویش دیگری نگاه و حرف هیچ بدون و
 هابیچاره مثل و نشستم جاهمان فقط و بخورم تكان جایم از حتی نتوانستم بدبختانه من، و

 .كشیدم استیصال از نفسی
 و صریح را منظورمان یا و بزنیم هم با ساده حرف كالم دو توانستیمنمی ما چرا دانمنمی

 سوءتفاهمی كالً مانـطه رابـ حتی و هایماننگاه و هاحرف انگار بفهمانیم، هم به درست
 !نبود بیش
 و بنشینم مقابلش اهمیتبی خیلی كنم؟ چكار من داشت انتظار برود بود مجبور او كه االن

 «!زندگیت؟ پی برو هم خودت و من به بده رو جااین! میری داری كنیمی خوب» بگویم
 !ما داشتیم تهی و سربی زندگی عجب
*** 
 وسایلش و چمدان كردن جمع تكاپوی در همه چون بود مصمم رفتن این برای خیلی انگار
 داشت احتماالً و بود نیامده بیرون كار اتاق از شدمی ساعتی دو هم خودش و بودند شده
 !كردمی آماده را مداركش و اسناد

 كی و رودمی كی كهاین! كنم وجوپرس خدمه از حداقل تا افتادم راه خوابش اتاق طرف به
 !هست؟ كار در برگشتی اصالً آیا و! گردد برمی

 به رو. بودند آن درون وسایل چیدمان حال در نفر دو و بود باز اتاق وسط بزرگی چمدان
 :گفتم و كردم سویشان
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 !دونید؟می برگشتنش و رفتن تاریخ از چیزی شما میگم -
 :داد جواب هاآن از یكی و برگشتند طرفم به هردو

 رو وسایلشون بیشتر و هستند سفر راهی گفتن بهمون فقط. خانوم دونیمنمی كه ما واال -
 .بپرسین ایشون از خواینمی اگر. دوننمی ییلماز آقای كنم فكر البته. چمدون تو بذاریم
 حدسم طبق و بود هاراننده پیش معموالً ییلماز. شدم حیاط راهی حرفبی و دادم تكان سری

 .كردم پیدایش همانجا
 هاآن جمع از سپس و كرد نگاهم مشكوكانه كمی ابتدا او و بیاید كه گفتم ایاشاره با دور از

 .آمد من طرف به و شد جدا
 .خانوم بله -
 !داره؟ پرواز كی امیر آقا دونیمی تو -
 مطلع نیّتم از خواست احتماالً كه انداخت صورتم كل به نگاهی ناخوشایند حالت همان با

 .داد تكان سری كوتاه خیلی تأملی با بعد و شود
 .عصر فردا بله، -

 !باشد آینده روز دو یكی همین در زدممی حدس
 !براش؟ گرفتین هم برگشت بلیط! گرده؟برمی كی -

 :داد جواب اصول و ادابی و برداشت بدبینی و كنكاش از دست باراین
 !گردنبرمی كی نیست معلوم. بگیرم اوپن گفتن رو برگشت -

 من راه سر بود عتیقه چه هر چرا! بود ایاعجوبه چه دیگر این! افتادمی دوران به داشت سرم
 !خدایا شدمی سبز

 .برس كارت به برو نیست مهم ولی! داری خبر دونممی كهمن -
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 باخبر امیر كارهای یهمه از دانستممی. برگشت اشقبلی جای به و انداخت زیر را سرش
 پدرم برای برای روزگاری كه خودش مثل. دادمی انجام او را هاهماهنگی یهمه چون است
 !بود كارههمه

 محكومیتشان میزان به توانستمنمی كه همین! شد آشوب دلم و افتادم امخانواده یاد به دوباره
 راحت همه تا شدمی برگزار دادگاه زودتر هرچه كاش. بود آوررنج و سخت خیلی ببرم پی

 .شویم
*** 
 چیزی دنبال به شركت مدارک از انبوهی بین در و بودم نشسته اتاقم در شام از بعد شب،
 هایسال اوج امزندگی رفیق تنها كه سوختمی دلم. دهم نجات را رادین حداقل تا گشتممی

 .بگذراند حبس در را اشجوانی
 .دادم ورود یاجازه در پشت شخص به و آورده باال را سرم اتاق درب صدای با

 در دست طورهمان و شد وارد بود گرفته برایم صبح از كه ایمقتدرانه ژست همان با امیر
 .ایستاد مقابلم جیب

 !شده؟ چی -
 .دوخت امپیشانی نزدیک جایی به و گرفت سرم پشت دیوار از را غیظش از پر نگاه

 و قانون سری یه با رو رادین شده هرطور قراره و كردم صحبت وكیل با بگم خواستممی -
 خارج تونهنمی كشور از سال چند تا بازم البته كه. كنن آزادش ماه هفت شیش، طی تبصره

 .بمونه جاهمین مجبوره و بشه
 كرده را كاراین او واقعاً! آمدنمی زبانم بر حرفی هیچ و كردممی نگاهش حیرت و شگفتی با

 رویش به حتی و گذاشته اشزندگی و كار چرخ الی چوب بارها كه كسی برای هم آن! بود
 !بود سخت بودم كارهایشان تمام شاهد كه من برای كردنش باور واقعاً! بود؟ كشیده اسلحه



 

 

540 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

- ... 
 ...ولی -

 قدرآن. رفتم طرفش به و ندادم را حرف یادامه یاجازه پس بگوید خواهدمی چه دانستممی
 از بقیه، جرم خواستمنمی كه بود پرارزش برایم كارش قدرآن و بودم خوشحال رادین خاطربه

 مثل چشمانش دیدن برای را سرم و ایستادم اشسانتی چند در دقیقاً پس. كند كم آن بزرگی
 .گرفتم البا همیشه

 من خاطربه و نداشتی خیلیاشون به رغبتی هیچ مطمئناً كه كارهایی بابت ممنونم -
 .دادی انجامشون

 :گفت متعجبانه و شد كشیده درهم ابرویش
 !دادم؟ انجام تو خاطر به رو كارا این من گفته كی! تو؟ خاطربه -

 :گفتم و كردم شكار را اشرمیده چشمان تأملی و مكث هیچبی و نباختم را قافیه هم من
 !كردی؟ رو كارااین سلطان عمه خاطربه بگی كه خواینمی -

 .نشود كاسته جدیّتش از كرد سعی ولی كند كنترل نتوانست را لبخندش
 یه هم شبقیه سرِ. بیشتره تو از االن همین ثروتش و تجربه باشه هرچی نه، كه چرا -

 .میایم كنار هم با جوری
 :گفتم ناباورانه مثالً یقیافه همان با و خوردم را لبخندم هم من
 كه طورهمون چون بمونی، منتظر باید سالی چند یه گمونم البته. مباركه پس خوبه! واقعاً -

 .نیست مساعد زیاد قضاییشون و جزائی احوال و اوضاع دونیمی
 .كندمی فكر دارد یعنی كه دوخت سقف به را چشمانش و كرد كج كمی را سرش

- ... 
 :داد ادامه و برچید لب مكث كمی با
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 .روش اینم كردیم صبر عمری كه ما باشه، -
 :كردم زمزمه آرام! شدمی تنگ برایش دلم اآلن از قدرچه
 !باشه؟ برگرد، زود فقط -

 یعنی دلتنگی فهمیدمی كاش. داد قلقلک را بود گلویم در كه بغضی عظیم حجم سكوتش
 !چه

- … 
 .داد سكوت با هم را سكوتش جواب شدنمی ولی بزنم حرف بغض این با خواستمنمی

 .ترسممی عمارت این توی تنهایی من -
 .آوردمش حرف به باالخره انگار و
 جااین زدی، سروكله خطرناک آدمای كلی با تهران توی تازه! موندی تنها همه اون كه تو -

 .خونه هم خودته مال شهر هم كه
 من به تو حضور به اعتماد جاآن. ترسیدمنمی كه بودی تو جاآن بگویم توانستممی كاش

 .خانه نه و است من مال شهر نه تو، بدون جااین و. دادمی شجاعت
 بیان به نیازی بود عیان كه چیزی.  دهم بیرون آه از پر نفسی توانستم فقط عوض در ولی

 .نداشت
- ... 
 .گردمبرنمی دیگه من -
 چیزی همه آن با چرا! بود انداخته راه كه نابرابری بازی بردن برای آخر یضربه هم این و

 سر با و شدم پرتاب هوابی همیشه مثل چرا و! نبودم آخر مشت این منتظر باز دانستم،می كه
 !افتادم زمین به
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 نفس توانستمنمی خدایا وای. زدمی چنگ قلبم بر حاال بود كرده رها را گلویم كه بغضی
 نفهم زبان انسان قلب قدرچه! نیفتاده اتفاقی هیچ كه كنم وانمود توانستمنمی حتی و بكشم
 شاید یا و سكوت جز بكنی توانینمی كاری تو و دهدمی تاراج به را غرور طوراین كه است
. را دلت اسرار یهمه ندهد لو كه كرد كنترل را چشم و ماند این از بیش شدنمی نه،. فرار

 و مردانه دستان اسیر دستم كه را، درد همه این كنم رها جایی در و بروم تا روگرداندم
 .شد محكمش

 .نشده تموم هنوز حرفم -
 !فهمیدنمی مرا خراب حال چرا خودخواه موجود این خدا، ای

 من، یا بود زیاد او زور دانمنمی. نشد ولی كنم آزاد انگشتانش بین از را دستم كردم تالش
 !ضعیف و جانبی
 !مهتا -

 كه اسمی گاهی! ماند حركتبی و ایستاد حجیم، موج این مقابل در شدمی مگر. ریخت دلم
 كه آرزویت شده هابعضی زبان از شنیدنش چنان ای،شنیده بار هامیلیون عمرت طول در

 .كنی نگاهش مبهوت و مات و برگردی توانیمی فقط جواب، در طوراین
 !رفتم شدن غرق مرز تا فقط دارتب نگاه آن با من و بود، گرفته عمق باز سیاهش چشمان

 من دوش روی هربار دنیا كار ترینسخت این شدمی كاش! آسونه رفتن كنیمی فكر -
 .«رفتن» تا ترهنزدیک من به «انتظار» كرد، انتخاب رو انتظار شدمی كاش. افتادنمی

- … 
 فشردمی را روانم و روح و شده ادغام درهم كه وغریبعجیب حس همه آن با مسلماً كه من

 !بود من از حرفی منتظر باز انگار شرایط، درک وجود با هم او و بزنم حرف توانستمنمی
 «!خب» یعنی كه دهم تكان سری توانستم فقط كندنجان هزار با



 

 

543 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 ازم كاری این از بیشتر دیگه كهمن! بدی نجات رو سمندر بتونی حداقل جااین تو امیدوارم -
 !برنیومد

 مشت یک با نداشت حق او. بودم شده عصبی خیلی كنم، سكوت نتوانستم باراین واقعاً
 !بیاورد هم به را قضیه سروته معنی،بی هایكلمه

 و بذاری تنها فالكت همه این با رو من خوایمی! میگی؟ داری چی فهمیمی خودت تو -
 فكر واقعاً! بدم؟ نجات كشونده، نابودی به رو همه كه رو چیزی داری انتظار هم بعد بری،

 !برگرده؟ عادی روال به تونهمی چیز همه رادین اومدن با كردی
 دلیل شاید یا و فهمیدنمی را هایمحرف انگار بود، مبهم و گنگ قدرآن نگاهش چرا دانمنمی
 و پرسؤال چشمان و حالت همان با! شدنمی متوجه را نرفتنش برای جدالم و ترس همه این

 چنین به هم باز! بردارم عقب به قدمنیم شدم مجبور من كه قدرآن آمد، ترنزدیک عجیب
 .كنم وادارش پوزخندی

 كه خوادنمی دلت مگه! چیه؟ برای كردنت هوار و داد این پس! من؟ از ترسیمی هنوز -
 !كشی؟می عقب چرا پس! بمونم؟

 بكوبد را اتشدهعیان احساس طوراین كه! خواستی؟می را همین! ببین! احمق مهتای ای
 یگوشه از برود و بكشد را راهش باشد داشته جوابی انتظار حتی كهآن بدون و صورتت توی

 !كند تماشا را بیرون پنجره
 را آن بودم، شده میخكوب جاهمان كه من به توجهبی و كشید بیرون جیبش از سیگاری

 !كرد روشن
 قدرآن آدم یک شودمی مگر! شناختمشنمی قدرچه و برایم بود ناآشنا قدرچه جدید امیر این

 هنوز كه من! ببینی را او از جدیدی روی شوی مجبور ماه چند از هر هی كه شود عوض
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 برایم اشچهره روی از است قرار دیگر ماسکِ چند یا و اوست واقعی خودِ كدام فهمیدمنمی
 !نداشت امیر به شباهتی هیچ بود كسی هر دیگر كه شخص این! بزند پس
 زدم تكیه اشقرینه در و رفتم جلو بدهم ـزش*آمیـتوهین حرف همه آن به جوابی كهآنبی
 به كسی كهاین از دانستممی! صورتش به شدم خیره گستاخانه و پنجره، سوی آن به

 اشدرونی عصیان برانگیختن هدفم هم االن شود،می ناآرام و عصبی كند نگاه هایشزخم
 كه بود ابرویش كنار عمودی خط همین هایشزخم ترینعمیق از یكی. شدم هم موفق و بود

 .دیدمی جلب آن بر را كسی توجه و دقت وقتی شدمی سخت برایش خیلی
 موهایش میان خشن و محكم دستی آیم،نمی كوتاه دید وقتی و كرد نگاهم غیظ با اول

 حرصش بیشتر همین و كنممی را كار این دارم عمد از فهمیدمی! كرد بلندی پوف و كشید
 هوابی بارهیک به و فشرد دندان میان هیستریک كامالً حالت با را زیرینش لب. دادمی

 !آمد طرفم به و كرد پرت بیرون پنجره از را سیگارش ینیمه
 به! نزدم برهم پلک حتی و نخوردم تكانی هیچ ولی بود برگرفته در را تنم تمام ترس كهآن با

 سفت را فكم سبابه، و شست انگشت دو با و رسید صورتم از ممكن جای تریننزدیک
 پنج یا چهار توانستم فقط شاید كه كشید،می زبانه عجیب حس هزارجور چشمانش از. چسبید

 .بفهمم را آن تای
 و روح و ترداغ دلم من كرد،می منتقل وجودم تمام به كه بدی حس همه آن با چرا كهاین

 هستی انسانی یشكنجه حال در كه بود این مثل! فهمیدمنمی واقعاً را شد،می ترخراب روانم
 .دهدمی آزار بیشتر را خودت معصومیتش كه
 :گفت غیظ و حرص همان با
 !زندگیت دنبال نمیری چرا! داری؟برنمی سرم از دست چرا -
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 بچه مثل چشمانم با ولی بدهم؛ جواب توانستمنمی پس بود انگشتانش میان فكم هنوز
 !آلودشغضب نگاه به زدم زل مضطربی و ترسیده آهوی

 وصل شهر این حتی یا خونه این به رو من تونهنمی چیزی هیچ سمندری، همون دختر تو -
 !فهمیدی؟! تو مخصوصاً كنه،

 همچین لحظه آن در احساسم واقعاً چون گرفت ناراحتی یا و حرص رنگ احتماالً نگاهم
 میان از خرابش حال همان با آمد، ترنزدیک حتی و نكرد رهایم هم باز او ولی. بود چیزهایی

 :گفت اششدهقفل همبه هایدندان
 تماشا رو سوختنش بشینم فیلم یه مثل هم بعد و بكشم آتیش به رو چیز همه خوادمی دلم -

 .كنم
 !بود سوزان و داغ درونش یكینه و نفرت همه این از هنوز نگاهم

 رها شدت به را دردناكم فک بارهیک چون سوخت برایم دلش باالخره انگار نگاه، كمی با
 .رفت عقب و كرد

 .بزنم را حرفم بغض بدون و مقتدرانه تا كردم جمع را خود توان تمام ولی بود سخت كهآن با
 ماجرا این زیادی هم االنش تا كنم فكر. ریممی رو خوایمی تو كه راهی همین باشه، -

 .كرده پیدا كش
 برگرداندم را رویم چرخنیم یک با و زدم قاطعیت با بود جوشیده درونم حرص از كه را حرفم

 كه نبود مهم برایم حتی دیگر ولی شد؛می چه رفتنش از بعد دانمنمی. شدم دور او از و
 به پس دانستمی اتفاقات مسبب مرا حد این در اگر. كنم فكر كارهایش و او به بخواهم

 !گفتمی دیگری چیز مدت این در رفتارش هرچند! بودمی متنفر هم من از باید پدرم یاندازه
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 ایرودخانه مثل! باشی نداشته رفتن برای را جایی و كنی طغیان كه است ناخوشایند قدرچه
 اندبسته جلویش سدی ولی ببرد؛ خود با را چیز همه و شود سیالب خواهدمی دلش كه بودم

 !بكند تواندنمی دیگری كار دیوار و در به كوبیدن سر از غیر و
*** 
 نظربه رفته برباد هایانسان مثل خواهمنمی. نیفتم پا از حداقل تا گرفتم پنجره به را دستم
 ویران را درونم داشت كه بغضی. شدممی هم بدتر این از چند هر و بودم هرچند بیایم
 حال امكردهپف چشمان دیدمش خداحافظی برای اگر تا كردم سركوب توان تمام با كردمی

 برمال و كنندمی آشكار را درون راز بیشتر نباریده، چشمان دانستممی اگرچه! ندهد لو را نزارم
 و زودتر پرالتهاب و حساس هایساعت باز بدهی كش بخواهی را زمان هرچه. سازندمی

 !باشند داشته دوامی زیاد اتآسوده هاینفس گذارندنمی و رسندمی ترسریع
 آوردم یاد به باز و رسیده وداع و رفتن وقت شدم متوجه شنیدم كه را بیرون یهمهمه صدای

 !بود كرده خراب را حالم رحمانهقدربیچه
 اطراف، شلوغی به اعتنا بدون او. شدم خارج اتاقم از و كشیدم پایین به را در یدستگیره

 جاآن و آمده هم در دم نگهبانان حتی. دادمی امنیتی دستورات محافظین و هاراننده به داشت
 و كردمی رها تنها غریبه همه این با مرا داشت كه بود وحشتناک قدرچه! بودند كرده اجتماع

 همه بر و بروم راه ورَقشق و داده قورت عصا سلطان، عمه مثل باید من االن یعنی! رفتمی
 !كنم؟ حكومت

 خواهدمی یا گویدمی چه نبود مهم برایم اصالً. ایستادم سرش پشت دقیقاً و رفتم اختیاربی
 بیشتر آخر دم این خواستممی فقط كند، من از ـستقیم*مـ محافظت مأمور را كسانی چه

 !باشند حشم و خدم و كارگران صحبتش طرف و نباشد من به رو اگر حتی بشنوم را صدایش
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 مورد در كریم هایحرف به داشت كه طورهمان چون كرد؛ حس را وجودم انگار ایلحظه
 و انداخت من جانب به نگاهی كند، قطع را حرفش كهآنبی داد،می گوش باال طبقه نگهبانی

 .زد رویم به لبخندی نیمچه
 شود جدا خوش روی با خواستمی شاید! بود آمده پیش دلخوری و شده دعوایی انگارانگارنه

 !نداشت دیگری توجیه وگرنه ندهد آزارش وجدانعذاب بعداً كه
 مثل كند فكر خواستمنمی. گرفتم فاصله جاآن از و دادم تكان سری عمیق اخمی با هم من
 .دربیاورد دلم از تواندمی دلبرانه لبخندهای این با و هستم بقیه
! شدم خیره كجاست دانستمنمی كه جایی به و ایستادم حیاط به رو بزرگ یپنجره كنار

 مثل فقط و فقط نداشت، برایم عظمتی هیچ دیگر بزرگی این به عمارت كه بود عجیب
 برای راهی هیچ و بستندمی رویم به هم را درش او رفتن با كه دیدمشمی بزرگ قفسی
 !ماندنمی رهایی

 جا از چنان نشست، ـمرم*كـ بر دستی وقتی كه بودم خودم پریشان اوهام در غرق قدرآن
 !شد شوكه ایلحظه هم او نگاه كه جهیدم

 :گفتم اخم با و كشیدم كنار را خودم عصبی حالتی با
 .نزن دست من به -

 :گفت و كرد متعجبی یخنده تک
 !چرا؟ -
 .نمیاد خوشم چون -
 !چی؟ از -

 .زدم زل شوخش چشمان به صاف و برگشتم
 ...از دستات، از تو، از! چی همه از -
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 ...جات همه از پاهات، از بگویم خواستممی
 و قصد اصالً! كردم رها تمام نیمه طورهمان را امجمله و شدم مفهومش متوجه بارهیک كه

 را امجمله فكر بدون بخورم قسم توانممی حتی یا آمد نظربه كه نبود چیزی آن منظورم
 .نیست برگشت قابل دیگر آمد بیرون دهانت از كه حرف اندگفته قدیم از ولی كردم؛ شروع

 تلخی یخنده به گزیده لب طورهمان و كردم نگاهش فقط كه بودم شده شوكه خودم قدرآن
 !شدم خیره بود نشسته صورتش كل بر كه
 :گفت نیشخند همان با و انداخت زیر به را نگاهش باالخره صدابی و عمیق تأملی با
 ذره یه اون. ببر رو ـذتش*لـ و كن زندگی باهاشون تو خوشایندهاست، از پر دنیا! باشه -

 .داریم عادت بهش كه ما برای بمونه هم ناخوشایندها
 در مرا نداشت حق او. شدیممی جدا وضع این با نباید. ایستادم جلویش كه برود خواست

 !برود و دهد قرار موقعیتی چنین
 !كنی؟می من با رو كاراین چرا -

 .شد متعجب و درآمد دلخوری حالت از باز انگار
 !دیگه میرم دارم. ناخوشایندی گفتی االن خودت! كردم؟ كارچی! من؟ -
 آدم به بودن مقصر حس كنیمی كاری یه همیشه چرا! كنی؟می قهر كه ایبچه مگه -

 !بده دست
 عجیب چشمان به زدم زل و رفتم جلوتر. داد حرصم نشاند صورتش بر كه پوزخندی هم باز
 !تاریكی اعماق به بردتمی فرو باتالقی مثل طورهمین هاوقت بعضی! غریبش و

 :دادم ادامه آرامی به
 چه من فهمینمی تو... قبل سال ده به برگردونم رو چی همه تونستممی خوادمی دلم -

 !كشممی عذابی
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 را چشمانم! شوممی له اشسنگینی زیر دارم كردممی حس كه بود آزاردهنده قدرآن سكوتش
 این زیر من فهمیدنمی او گفتممی كه هم هرچه! بنشیند روحم بر كمتری بار حداقل تا بستم

 .شكستنم حال در روانی فشارهای
 چه هایشـوازش*نـ. نشست دستانم بر دستش داغی كه كردم حس وقتی را جسمم سردی
 قلبم از ایتكه كه انگار انگشتش هر گرمی با. كند ذوب را درونم هاییخ توانستمی خوب
 چهآن برعكس داشت، خوشایندی حس چه و چكیدمی امـینه*سـ اعماق به و شدمی كنده

 و باشد مقابلت كنیمی طلب را كه آن وقتی ست،خوبی لحظات چه! بودم گفته قبل دقایقی
 !شیرین دقایق این شوندمی كوتاه چه و كند ـوازش*نـ را جانت و روح مهر، با

 چشمانم اضطراب با رسیده، رفتنش وقت كهاین گمان به شد متوقف كه هایشپنجه حركت
 ل حا به طوراین كه بود بدجنس قدرچه. خورد گره معنایش هزار لبخند به نگاهم و گشودم را

 !خندیدمی خوبم
 بقیه، اما كشیدم كنار دستش زیر از را دستم. بودم درگیرش باز ولی بروم عقب خواستم

 .ماند «روحم» حتی و ماند قلبم ماند، نگاهم ماند، پایم ماندند، جاهمان
 آماده همیشه انگار. نزد همبه را ژستش ولی دانم،نمی كند اخم توانست طورچه لبخند آن با

 !بود چیز همه برای
 !نیومد خوشت باز! شد؟ چی -
 .شناخت شدنمی واقعاً را او انگار! زد؟ طعنه شدمی هم موقعیت و حال این در

 دلخوری و حرص روی از تقالیم بگیرم، پس هم با باراین را هایمجامانده یهمه كردم سعی
 او ولی بفهمم؛ چشمانش از را منظورش و ببینمش بهتر تا بگیرم فاصله خواستممی بلكه نبود

 .شدمی مانع سرسختانه طوراین كه شده امناراحتی باعث بود كرده فكر احتماالً
 .امیر كن ولم -
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 :گفت بروم، عقب نتوانم كه بود گرفته ـوش*آغـ در محكم را دستانم مچ كه طورهمان
 هاگره این بگیر، آروم میشه، گره شدن كور باعث كشیدن، محكم زیادی وقتا بعضی -

 .میشن باز خودشون
 !دادمی تحویلم فلسفی هایحرف شرایط، این در چرا! گویدمی چه فهمیدمنمی اصالً

 .راندمش عقب كمی باالخره و دادم فشار بود اشـینه*سـ روی كه را دستانم
 رفتار جوریاین داری هم بری خوایمی هم! كارا؟ این از چیه منظورت امیر، كن بس -

 !میشم اذیت كارات این با نیستی متوجه چرا! كنیمی
 خواستمی دلم كردمی نگاهم خبرندبی چیزهمه و جاهمه از كه كسانی مثل طوراین وقتی
 .بكوبم زمین به دیوار، جای به را سرم

- … 
 نه؟ مگه! نیستی من عاشق كه تو! مهتا -

 یا كذایی سؤال آن شوک در داشتم! آزاریدل و رحمانهبی لحن چه و! ایاحمقانه سؤال چه
 كه بدهم باید جوابی چه بفهمم كه زدممی وپادست آشكارش یكنایه بگویم است بهتر
 بدنم یهمه كه داد تكانم چنان و گرفت را بازویم متعجب واقعاً هایانسان مثل بارهیک

 !لرزید
 عاشق ساالرخان دختر كنم باور كه نداری انتظار! كنی؟می هم فكر موردش در تازه داری -

 .وایسه خودش پاهای روی نیست قادر حتی كه االن اونم شده، باباش نوكر
 اشانصافیبی همهآن مقابل در واكنشی توانستمنمی حتی كه طوری. بودم كرده قفل واقعاً

« .فهمدنمی زبان دهد،نمی انتخاب حق ندارد، منطق عاشقی» بگویم خواستممی. دهم نشان
 كه دستی آن! شد آرام كمی دارم قبول را حرفش كهآن خیال به او و نخورد تكان زبانم ولی
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 توانستممی هنوز كهاین با. رفت عقب كمی و كرد رهایم بارهیک به فشردمی را بازویم هنوز
 .ببینم حركاتش در را اشخوددرگیری

 خراب رو حالم و میان ذهنم به یهو احمقانه فكرهای این طورچه دونمنمی... ببخشید -
 !كننمی
 آن به توانستنمی حتی كه بود سخت قدراین باورش واقعاً یعنی! گفتمی چه دیوانه این
 كشید؟می پیش پا با و زدمی پس دست با طوراین چرا اصالً! كند فكر

 اصالً. دویدم بیرون طرف به و كردم رهایش جاهمان بزنم حرف ایكلمه حتی كهآن بدون
 زندگی كنارش در شودمی كردممی فكر كه هربار. بمانم جاآن دیگر ایلحظه توانستمنمی
! كردمی پشیمانم زندگی از و بریدمی را نفسم چنیناین كارهایش و هاحرف با ناگهان كرد،
 !نداشت را جرئتش و بود شاید یا نبود روشن خودش با تكلیفش چرا دانمنمی

 او»! كردممی باید كارچه حال. نشستم امموردعالقه آالچیق زیر و زدم دور را عمارت حیاط
 .شدمی تكرار ذهنم در جمله همین فقط ،«ماندممی تنها من و برود خواستمی

 را هرچه از كنم فرار تا دادم جوالن یاجازه توهماتم به و گذاشته میز روی دردمندانه را سرم
 .افتادمی اتفاق داشت و خواستمنمی كه
 بگریزد، اطرافش غریب دنیای از و ببرد پناه تخیالت عالم به گاهی انسان است خوب قدرچه
 و ندهند آزارش تا كُشته را رحمبی هایساعت طورچه و گذشته زمان قدرچه نفهمد اصالً كه

 .نكنند اششكنجه
 تماشا مرا و ایستاده مقابلم شیک و آماده دیدمش آوردم، باال كه را سرم و كردم باز كه چشم

 ـستقیمم*مـ نگاه به گستاخانه شاید و خونسرد ولی بودم؛ شده غافلگیر كهآن با! كندمی
 !دادم ادامه

 :گفت و داد تكان سری لبخند با
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 !چیه -
 !ممنوعه؟ كردنم نگاه! چیه؟ چی -

 انگار او ولی. انداختم دیگری جانب به و گرفتم رُخش از چشم غیظ همان با و گفتم را این
 خواستمی جانم از چه دانمنمی! ایستاد مقابلم دوباره و نیامد كوتاه چون داشت پیكار قصد
 یچهره به بود خیره و ایستاده حرفبی طورهمان! بود شده آزاردهنده شدت به رفتارش ولی

 .من درهم
 چی نگران پس نیستی جااین دیگه كه تو فهممنمی من. بردار سرم از دست و برو امیر -

 .باش خوش خودت برای و برو هم تو كنه، زندگی خوادمی كه هرجوری هركسی! هستی؟
 چرا دانمنمی. ریختمی همبه را اعصابم لبش یگوشه كج لبخند آن هرچیز، از بیشتر

 دروغ با تا پرسدمی باز و داندمی را چیزی كه كسی مثل! كردمی امتحان را هایشدانسته
 .كند تفریح مقابلش طرف هایگفتن

 را مرموزش لبخند هنوز. كند بازی من با نداشت حق او. رفتم طرفش به و شدم بلند جایم از
 نیم در و رفتم! كنممی چه من ببیند احتماالً تا بود ایستاده ثابت جایش بر و كرده حفظ
 !ایستادم او به شاخبهشاخ عصبی، و درهم هاییاخم با اشقدمی

 به سفر پس. نمونده حرفی هم دیگه! نمیاد هم خوشم ازت حتی. ندارم دوست رو تو من -
 .خداحافظ سالمت،
 !كرد سد را جلویم كه بزنم كنارش چشمانم جلوی از محكم ایتنه با خواستم

 !بری ذارمنمی ندی جواب رو سؤالم تا -
 :گفتم تشر و حرص با
 !سؤالی؟ چه -

 !لبش گوشه نشست و برگشت مضحک لبخند همان دوباره
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 «!نكن بیخود انكار پس دانممی را ذهنت اسرار تمام» گفتمی نگاهش با انگار
 واكنشی و ماند آرام چیزهایی، همچین مقابل در شدنمی. شدم ناراحت واقعاً دیگر باراین

 .نداد نشان
 خوایمی انگار! كنی؟می جوریاین چرا! فهممنمی رو زبونت دیگه واقعاً! امیر تو میگی چی -
 !بكنی؟ من با رو كاراین تونیمی طورچه! شدی رحمبی قدرچه تو! بگیری اعتراف متهم یه از

 فرو جیب در دست طورهمان او! كردممی فریاد و داد سرش بر داشتم كه انگارانگارنه اصالً
 .نگریستمی من دلیلبی عصبانیت به عجیب نگاهی با و كرده

.... 
 است شده ومنتشر ساخته دانلود نگاه سایت در كتاب این

www.egahdl.com 
.... 

 ولی است اتفاق بدترین شدن عصبی و مضطرب شرایطی همچین در فهمیدممی خوب خودم
 با و بستم محكم را چشمانم! فتمرمی فرو بیشتر آشفتگی این در اختیاربی و نبود خودم دست
 .برگردانم را امطبیعی حالت خواستم مثالً عمیق نفس چند
 دیگر بود رفته ـینه*سـ به كه نفسی نشست هایمـب*لـ بر كه داغی هاینفس حس با ولی

! زدمی شالق سرورویم بر مهابابی سوزانی باد كه بودم بیابانی در شده اسیر مثل. برنگشت
 تمام داشت كه جهنمی. افتادم گیر جهنم و برزخ بین عالمی در انگار. شدم خشک طورهمان
 از رهایی برای امیدی زدممی وپادست قدرهرچه كه برزخی و سوزاندمی هم با را جانم و روح
 .نبود آن

 و نبود، دنیا این در انگار هم او ولی نابودگر، حال این از دهد نجاتم بلكه زدم چنگ را لباسش
 .بردمی ـذت*لـ داشت عجیب ـازی*بــشـق*عـ این از من، برعكس احتماالً
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 بازدم همان با او و طلبیدم نفس هایشریه از و گشودم كمی را امكردهعطش هایـب*لـ
 رفت فرو جانم عمق به كه درونش هوای! را امخواسته كرد اجابت مهربانانه چه پرحرارتش

 عقب به بیشتر را پیراهنش بر خوردهگره دستان. شد گرم تنم تمام و گرفت گر بدنم انگار
 :گفتم بغض با دهانش از سانتی یک یفاصله همان در و كشیدم

 فهمی؟می. متنفرم ازت -
 .دردآور و عجیب مرگی بودم، رسیده مرگ به هواییبی این از انگار بود، خراب حالم هم هنوز

 را امبرافروخته یچهره حرفم، از شده شوكه و بود ـذت*لـ از ـمار*خـ هنوز چشمانش
 .كاویدمی
 مثل بُرد كه را ـذتش*لـ. كندمی تكرار را اشهمیشگی كار همان هم باز دانستممی

 قبل باراین پس! ریزدمی جانم بر را زهرش همچو هایحرف گرفته، وجدانعذاب گناهكارانِ
 كه هاییقدم با و راندمش عقب به كند، اشتكراری هایحرف گفتن به شروع كهاین از

 در را خودم و بودم معلق انگار. شدم دور كنارش از نه، یا رسیدمی زمین به اصالً دانمنمی
 درست را اطرافم هایزیبایی گذاشتنمی كه غباری. بود غبار از پر كه كردممی حس دنیایی
 این در شدممی رها باز و رمیدممی چیز همه از طوراین كه بود كشانده كجاها به مرا او! ببینم

 !تاریكی
 آن از هنوز كه كسی یبدرقه برای منتظر انگار و بودند جمع همه عمارت بزرگ درب مقابل

 !بود كرده اتراق جاهمان در و نیامده بیرون كذایی آالچیق
 پولم كیف و رفتم اتاقم به كنم حساب آدم را كسی كهاین بدون و كشیدم اطراف به سركی

 !افتادم راه بیرون سمت به و برداشتم را
 باید من ولی! بود شده ضعیف اماراده برعكس نیز پاهایم كه مطمئنم و لرزیدمی هنوز دستم

 شرایطی و شناختمی خوب مرا او. نداشت وداع برای جایی هیچ ما وضعیت دیگر. رفتممی
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 بندها این مبادا كه كشیدمی كنار را خودش ولی فهمید؛می احتماالً را بودم گرفتار آن در كه
 یـطه رابـ من با توانستنمی وقتهیچ كه مطمئنم! انداختنش گیر برای بشوند افساری

 هاگذشته همان از احتماالً كه بود حسی عوارض فقط هم هااین كند، برقرار عمیقی احساسی
 سخت را كارش گونهاین و شدمی خارج كنترلش از هاوقت بعضی و مانده باقی تنش در

 و شودمی ـست*مـ مواد بوی با ترک، سال ده از بعد كه مانستمی معتادی مثل. كردمی
 كه نشیندمی جانش بر بدی پشیمانی چه بعد و كندمی را قدیم حال و حس آن هوای دلش
 !كند فكر آن به حتی توانسته طورچه و داده جوالن یاجازه عالیق آن به چرا اصالً
 شود نزدیک كهآن بدون كند،می اسكورت مرا كسی كه شدم متوجه. بودم جنگلی راه وسط

 حتی نباید رئیسش دستور به و است محافظینم از یكی دانستممی. گردد خلوتم مزاحم یا
 از دادم اجازه باشم، داشته اعتراضی دیگر كهآنبی هم من. كردمی رهایم تنها ایلحظه برای
 .بیاید دنبالم و كند حمایتم دور همان

 یجاده این از مرا و بیاید كه ماشینی منتظر و شدم رد را اصلی خیابان بزرگ چندقدم با
 .ایستادم دهد نجات مخوف

 صبورانه و كرد توقف جاهمان بود، تشخیص قابل زاویه این از االن كه هم بادیگارد آقای
 را خود فقط بكند كمكی بخواهد و بیاید جلو اگر كه دانستمی هم بیچاره آن. ایستاد منتظر
 تاكسی یک باالخره تأخیر كمی با كه را من و ایستاد سكوت در پس. كرده یخ روی سنگ

 .كرد تماشا شدممی سوار و آورده گیر
 را او برگشتنم از بعد كه شوم مطمئن تا گذراندممی وقت و چرخیدممی باید هاساعت شاید

 همه ن آ كردن فراموش. نبود دخیل ما یاراده و خواست دیگر موضوع، این در! دید نخواهم
 رفتم پس! رسیدمی نظربه غیرممكن واقعاً نبودیم مسببشان كدام هیچ كه عجیب هایاتفاق

 رنج نخواهد تا دهم نجاتش خودم از شاید حتی و سردرگمی عذاب این از كنم رها را او كه
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 وقت هرچند كه است دردناک برایش قدرچه دانستممی! بكشد دوش بر هم را فرار این
 .كردممی تَرشتازه روز هر شاید كه زخمی همه آن نبیند تا بگریزد من دنیای و من از باریک
 را خود دیگر حتی سماء، هایـصنده*قـ*ر مثل كه چرخیدم و چرخیدم شهر میان در قدرآن

 دور تا زدممی دور فقط. بگذارم زمین بر كه پایی نه و داشتم ایسرگیجه نه! كردمنمی حس
 كند؛ دورت شروع ینقطه از ایذره بتواند شاید چه اگر باطل دور دانستمنمی را این و شوم
 .گرداندمی برت جاهمان به دوباره ولی
 از ناامید و شدنش رها به امید. برگشتم ناامیدی و امید هزار با نهایت در فرار هاساعت از بعد

 .«شد تمام» كشیدمی فریاد درونم چیزی و. ماندنم گرفتار
 و كردم طی ایانگیزه هیچبی را حضورش از خالی یخانه كنم نگاه را اطرافم حتی كهآنبی
 این. برسم خودم به بتوانم بلكه تا بگیرم فاصله چیز همه از كردممی سعی باید. رفتم اتاقم به

 .دنیا كار ترینسخت شاید پذیرفتنش و بود، ناپذیراجتناب
*** 
 رهایم كه هاییكابوس ترس از و شمارممی را هاشب فقط. گذشته روز چند دانمنمی
 !تنهایی هایشب این اندبدقواره و دراز چه و. امكرده قهر خواب با كنندنمی

 سفید و ریز هایدانه طورهمان و امافتاده پشت به تخت روی روزها این یهمه مثل هم باز
 دور ذهنم از را او حداقل تا كنممی فكر عجیب چیزهایی به حتی و كنممی نگاه را سقف
 و هادخمه آن در تواندمی قدرچه شرایط این با عمه كهاین... رادین عمه، ام،خانواده مثالً. كنم
 برای هم جاهمان حتماً كه ساالرخان! بیاورد دوام غریب و عجیب زن مشت یک بین

 داشته قدرت به اعتیاد وقتی انسان! است مشغول ریاست به و كرده درست تشكیالت خودش
 این باید هرجایی در فقط! قدرتمندان یا گیردمی ضعیفان از را آن كندنمی فرقی برایش باشد

 .ندهد دست از را خود جبروت و جاه و كند حفظ را منصب
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 بر كه كسی دراز یسایه و چرخید پاشنه روی به ایاجازه هیچ بدون كه اتاق درب صدای
 !افتادم اتاق كف چهارچنگولی ترسیده ایگربه مثل كه پراندم جا از چنان افتاد پنجره
 حالم بود گرفته را دورم كه امشده رها موهای و پیچید اتاق در كه ایمردانه یخنده صدای

 چون شاید. كردم حمله سویش به آشفته یقیافه همان با و برخاستم هوابی و كرد خراب را
 واریدیوانه واكنش و برخورد روحم به طوراین نبود انتظارم مطابق و شناختم را خنده صدای
 كه امزندگی آشنای تنها از استقبال برای مناسبی رفتار اصالً بود كه هرچه! داد نشان

 پریشیروان ینظاره به و شده جدا روحم انگار. نبود دهد، نجاتم فالكت این از توانستمی
 .بود ایستاده میكرد، حمله رادین به وحشی دختران مثل اكنون كه جسمم

 یزدهوحشت چشمان و خورد صورتم به كه ایكشیده فقط كنممی كارچه فهمیدمنمی اصالً
 بود شیرین دانمنمی كه ایخلسه هم بعد و دارم یاد به را نگریستمی مرا نگرانی با كه رادین

 .شدم بلند كاه پر مثل دستانش روی و كردم وزنیبی حس فقط! تلخ یا
 بود كه هرچه! دلتنگی یغصه و تنهایی درد حتی یا خوابیبی شاید بود، ضعف از شاید

 برود تا دادم پرواز اجازه ناآرامم روح به دنیا از خبربی و ماندم خأل و سستی همان در هاساعت
 .خواهدمی تنگش دلِ كه كجا هر به

 رنگكم نور كردم باز كه چشم فقط دانمنمی را رسیدیم ساعتی چه به ساعتی چه از كهاین
 از من به پشت رادین و بود شب یعنی پس كرد،می دیدن قابل را اتاقم بیرون، هایچراغ

 .بود فكر در انگار و كردمی تماشا را بیرون پنجره
 شكر را خدا. گرفتم ـوشش*آغـ در پشت از هوابی و ذوق با و شدم بلند جا از لبخند با باراین
 نزدیكش و كنی مالقات را آشنا یک كسی،بی اوج در ستخوشایندی حس چه و بود او كه

 .بشوی
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 در ندهد، دست از مرا ـوش*آغـ كردمی سعی كه طورهمان و برگرداند طرفم به را رویش
 را اسمش خواهمنمی كه دیگری چیز آن شاید یا و بود مهر از پر نگاهش! چرخید جایش
 خب ولی. دیدممی خود روی به را شفاف نگاه این كه بودم من فقط دانممی حتی و بیاورم

 . نیاوردم خود روی به هم باز
 !ندادی خبر چرا! شدی؟ مرخص كی رادین -
 .برد هم در كمی را هایشاخم بچگی، رگ به زدم را خود دید تا
 همه برای. بیرون میام كی حداقل كه فهمیدیمی بودی هم من فكر به ذره یه اگه -
 !خوای؟می قاقالیلی رسیمی كه من به ،«بزرگی»
 دست كنم كارچه خب ولی. گفتمی راست خدایی گرفت، امخنده برد كار به كه تشبیهاتی از

 حس یک فقط او. ببینم بود گرفته جا ذهنم در كه چیزی از دور را او توانستمنمی. نبود خودم
 !پیری اوج در كردن بچگی مثل درست بس، و بود خوب

 .پیمانش و پر بازوی به چسبیدم كنه مثل بدهم اشكنایه به اهمیتی كهآن بی
 كه دیدی حالاین با. نبودم خوبی شرایط تو زیاد منم باش مطمئن نزن، غر! دیگه بیخیال -
 .نكردم رهاتون هم لحظه یه

 كرد،می نگاه را بیرون پنجره به رو دلخورها مثل و بود دستم در بازویش كه طورهمان
 .ـسباند*چـ ـرم*سـ به را ـورتش*صـ و كرد كج را ـردنش*گـ
 ازت چی عوضش در بدونم خوادمی دلم خیلی دراورده، جااون از رو من پسره این شنیدم -

 !گرفته
 :گفتم و چرخاندم طرفش به را چشمانم

 !چیه؟ منظورت -
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 من مثل كسی برای خدا رضای محض كه نیست آدمی اون. فهمیدی كه همونه منظورم -
 !داشته هم جزایی یه كَرمش این مطمئنم! بكنه كاری همچین

 :پرسیدم سادگی و تعجب روی از
 !مثالً؟ چی -
 پاداشی همچین بهت كه كردی اجابت رو ایشخواسته چه! مثالً؟ چی بگو تو! دونمنمی -

 !داده؟
 كشیده جاهایی چنین به ذهنش كردمنمی فكر شاید یا و شدمنمی منظورش متوجه اصالً
 !بدهد توضیح بیشتر تا كردممی نگاهش احمق دختران مثل فقط! باشد شده

 .ایستاد مقابلم درست و چرخید طرفم به كامل فهمم،نمی را هایشحرف واقعاً دید وقتی
 به رو سرت یا! آورده؟ سرت بالیی یارو اون! شدی؟ جوریاین چرا! شده؟ چت تو مهتا -

 !كنی؟می رفتار هادیوونه عین داری چرا! كوبیدی جایی
 واقعاً شاید دانمنمی. بودم اشخیره فقط حواسبی و زدمی دودو نگرانش چشمان بین نگاهم

 !نداشتم خبر و بودم رسیده دیوانگی به
 !ترسونیمی رو من داری! شده؟ چیزیت! توأم با! مهتا -

 .دادم كوچكی تكان «نه» ینشانه به را سرم اختیاربی
 !كرده؟ اذیتت یارو اون! چی پس -

 اذیتم آره» بود، روانی و روحی آزار معنای به اگر! بود چه كلمه این از منظورش! اذیت
 كه دختری یكـره*ـا*بـ روح به وز*ـجا*تـ بود، وز*ـجا*تـ خودش هم این اصالً ،«كرده

 .شد دریده و پاره هوابی احساسش یـرده*پـ



 

 

560 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 روحم واقعاً! افتادم راه خروج درب سمت به و برگرداندم را رویم بدهم را جوابش كهآن بدون
 مورد در هم آن كنم مشاجره و بحث كسی با كه دادنمی فرمان مغزم و نبود حوالی این در

 !امیر
 .چرخیدم بدن نیمِ محابابی و شد كشیده پشت از بازویم كه بودم راه یمیانه در
 !بزنه حرف كنم وادار رو خودش برم یا شده چی میگی دختر -

 وقتهیچ ابد تا شاید حتی و نبود جااین دیگر كه او ولی! بود؟ امیر منظورش یعنی! خودش
 بلكه كند گریه توانستمی هم بیچاره دل این كاش. انداخت چنگ قلبم به بغضی. نباشد
 !بگیرد آرام كمی
 :گفتم زیرلب و كردم آزاد هایشپنجه بند از بود مانده برایم كه توانی تمام با را دستم

 .بودم خودم تاوانش -
 .فهمید بد او یا زدم بد را حرفم انگار

 !عوضی اون باهات كرده كارچی! میگی؟ داری چی -
 :گفتم بغض با ناتوان و جانبی دوباره كرد،می نثارش كه هاییبیراه و بد به اهمیت بدون

 !خیلی كرد، حساب گرون خیلی. گرفت «من» از رو تو آزادی تاوان -
 .«ذارمنمی شزنده» كردمی تكرار فقط. گویدمی چه دانستنمی احتماالً و بود شده عصبی

 همان واقعیت از دركش او مطمئناً. دادم ادامه نشیمن اتاق تا را راهم او به اهمیتبی باراین
 !بقیه از نه خورندمی خود تصورات از را ضربه بیشترین همیشه هاانسان. كردمی فكر كه بود
 یا سفیدند یا همه كنیممی فكر چرا! بینیمنمی خاكستری را اطرافمان هایآدم گاههیچ چرا

 زندگی برای بهتری جای خیلی مسلماً بپذیریم، هست كه طورهمان را دنیا اگر! سیاه؟
 !خود حفظ برای كند بازی نقش نباشد مجبور كسهیچ شاید و شودمی

*** 
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 را صفحه كهآنبی من و نبود صاحبش از خبری انگار! آمدم خود به میز روی موبایل زنگ با
 تكرار یكریز كه ناهنجاری موزیک آن شدنِ تمام برای فقط شاید. دادم جواب بیندازم نگاهی

 !شدمی
 !بله -

 :گفت خط سوی آن از آشنا صدایی
 !تویی! مهتا -

 !خواندمی را نامم زدهذوق لحن این با كه بود عمه
 !باشی ایران االن كردممی فكر من! نرفتی؟ هنوز! خوبه؟ حالت عزیزم! جان مهتا -
 قراری همچین كسی چه! چرا؟! من! ایران! بودند داده دست از را عقلشان همه واقعاً انگار نه

 !بود گذاشته
 .شنیدم را پرهیجانش صدای دوباره

 !هستی؟ رادین پیش! االن؟ كجایی! زنی؟نمی حرف چرا! شد؟ چی! مهتا -
- ... 
 بگیر، فاصله روانی مردک اون از كنممی خواهش فقط! دادی نجات رو پسرم كه ممنون -

 چی فهمیمی! بگیره تو از رو آوردن سرش بقیه و بابات كه بالهایی انتقام خوامنمی باشه؟
 میگم؟

 یا حاال! شود پرداخته باید اند،كرده دیگران زندگی با كه كاری تاوان فهمیدندنمی هااین چرا
 !گیردمی زور به دنیا یا گیرندمی خودشان هاآن
 .بكشم بیرون امشده خشک صوتی تارهای میان از را صدایم توانستم باالخره سختی هزار با
 !بانو سلطان دنیاست قانون این بدن، باید هابچه رو مادرها و پدر خطاهای تاوان همیشه -
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 بقیه خاطربه نداری حق تو! خودشه كار مسئول كسی هر! گذاشته؟ قانونی همچین كی -
 !فهمیدی؟ كنی، مجازات رو خودت

- ... 
 !كنهمی اذیت رو تو داره هم حاال ما، دادن آزار از نشد خسته! االن؟ كجاست پسره اون -
 :گفتم و كشیدم افسوس و حسرت سر از سردی آه
 قدرتمندیه، خیلی حس نفرت! موندمی عصبانی هم هنوز كاش! شدنمی خسته كاش -

 از امان ولی! كنه تالفی خوادمی و متنفره ازمون دونستممی كاش. كنه احیا رو آدم تونهمی
 جاش حتی و میشه خوب خودخودبه! بشی خیالشبی كه زخمی از امان و! ناامیدی حس این
 !مونهنمی هم

 :گفت طوالنی تأملی با
 خیالیبی با همیشه! بخشكونه رو زندگیت و بشه عفونی ممكنه باشه عمیق زخم اون اگه -

 !دخترم نكن فراموش رو این! بری رو خودت راه هم تو كه رهنمی رو خودش راه دنیا
 نفس توش تونمنمی كه قفسی شده برام جااین! كنیم؟ عوض هم با رو جامون میشه! عمه -

 !بكشم
 .گذشت و گذاشت میشه! حله راه تنها ولی سخته خیلی كردن فراموش هاوقت بعضی -

 نصایح به كه نداشتم هم جوابی چند هر! شد قطع ارتباط بدهم حرفش به جوابی كهآن بی
 !بدهم اشسلطانی

*** 
 عوض بزرگی آن به عمارت هوای و حال كه شدندمی رد و آمدندمی طورچه روزها دانمنمی
 حتی كردمی آرزو شوق و ذوق هزار با دیدمی را مانزندگی محل كسی هر شاید! شدنمی
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 اند،گفته قدیم از ولی ببرد ـذت*لـ عظمتش و زیبایی از و كند زندگی جاآن روزی چند برای
 .«داخلشه آدمای به نیست، ظاهرش به خونه یک خوبِ حال»

 را امروزمره زندگی بحثی و حرف هیچبی و گشتممی فقط سرگردان ارواح مثل كهمن
 چه و رودمی كجا فهمیدمنمی اصالً. گشتبرمی شب و رفتمی روز هم رادین. كردممی
 قدرآن روزها این حضورش چون نداشت، چندانی دوام او به من دلخوشی انگار! كندمی
 !شود خیالم آرامش باعث توانستنمی كه بود رنگكم

 را اشسایه كه خواندممی كتاب همیشه مثل و بودم نشسته خودم آالچیق زیر روز یک
 چرا و روزها این رودمی كجا بگویم كه برگرداندم رو طرفش به. كردم احساس نزدیكم

 برای كه غریبی و عجیب یقیافه دیدنِ با كه كند،می رها تنها زدهغم كاخ این در مرا قدرآن
 گوش نگین تک یگوشواره به مبهوت و ماسید دهانم در حرف بود، كرده درست خودش
 !ماندم خیره چپش
 و بازو روی تتوهای آن با! رفته فرو هادبیرستانی بچه هوایوحال و حس در چرا این خدایا

 !بود شده راک گروه اعضای شاید یا هاهیپی مثل بلندش ریش و بسته پشت از موهای
 !بودم نفهمیده من و كرده تغییر قدراین كه بودمش ندیده بود روز چند مگر

 صندلی كند،نمی حركتی و شده قفل چشمانم مردمک مثل نیز امبیچاره زبان كه دید وقتی
 !نشست مثالً و انداخت آن روی را خود و كشید بیرون را دستم كنار

 چه بخوریش چه ستخوردهترک لیوان توی آبِ مثل زندگی عزیز، دختردایی ببین -
 .ببری ـذت*لـ زندگیت از كه بهتر چه پس میشه، تموم نخوریش

 لبم یگوشه پوزخندی و شد جمع كمی امچهره آورد زبان به كه «سنگینی نسبتاً» یجمله از
 .نشست
 !زد جذابی و ورییک لبخند ام،قیافه به و كشید جلو به كمی را خودش
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 !آره؟... «چی كه حاال خوب» میگی داری االن یعنی -
 شباهت راه كرده گم عارفان به من احوال بود، خوب او حال قدرچه هر. ندادم جوابی هم باز

 !فهمیدمشنمی اصالً و داشت
 !زنی؟می بیخود حرف چرا بگی خوایمی! باز؟ چیه -

- … 
 عین! شد دراز اشصندلی روی و بازگشت اولش جای به غیظ با نشنید، من از جوابی وقتی
 !بگیرند هیچ به را چیز همه خواهندمی كه ولنگار هایانسان

 .كردم پیدا رو امیر -
 !روانم و روح به زد خوب چه و كرد شلیک غیرمنتظره قدرچه

 :داد ادامه كند نگاه من خراب و ویران یقیافه به كهآنبی باز و
 .خندهمی ما یشده ریخته پیل و پشم به و كنهمی صفا خودش برای داره جااون -

 شدمی خوب چه و! برود اشدایی به باید زادهحالل چرا. رفت فرو هم در هایماخم ناخوداگاه
 !نداشتند دایی اصالً هابعضی اگر

 .چرخاند من سمت به را نگاهش هوابی و داد تكان سری
 .دارم خبر رو چی همه. باهات كرده كارچی دونممی -

 !جسمم؟ یا روحم! بود «من» از بخشی چه به دقیقاً منظورش! من با بود كرده كار چه

- … 
 !دادی طالق درخواست كه گفتم بهش -
 !چی؟ -

 هم مرا جنون یاندازه هایشحرف این با خواستمی مطمئناً و! بود شده دیوانه شک بدون
 !بود همین برای نیز مرموزش لبخند شاید! بزند محک
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 .برگرده خوادنمی دیگه كه اون! بشی؟ راحت ازش خواینمی مگه -
 داشت دوباره كنم برطرفش بودم توانسته سختی به كه امروحی هایناهنجاری عالئم
 یعالقه این از غیر مگر اصالً! هستم وضعیتی چه در من كه دانستمی چه او. گشتبرمی

 !داشت؟ آشنایی هم احساس و عشق از دیگری مضمون با من، به اشاحمقانه
 .كردم پرت عقب به شدت با را امصندلی و پریدم جایم از بارهیک هادیوانه مثل اختیاربی
 ...وگرنه كنی درستش رو زدی كه گندی میدم وقت روز دو بهت -
 و من یبرافروخته یچهره به زد زل خونسرد خیلی داشت را برخورد این انتظار انگار كه او و
 :گفت شَک از شده ریز چشمان با
 !هوم؟! چی؟ وگرنه -
 .ایستادم رخشبهرخ و رفتم جلوتر بود كرده جمع را صورتم كل كه اخمی با
 !تو نه من، نه دیگه وگرنه -

 .چرخاند امچهره روی را نگاهش و زد تلخی پوزخند
 !كنی؟می تهدیدم دادنش دست از برای داری االن كه بوده تویی و من اصالً مگه -

 .فرستادم بیرون ناراحتی و حرص از پر را نفسم بسته دهان با و بستم را چشمانم
 را دلش هایحسرت انتقام و كند فكر من جایبه دادمنمی اجازه ولی داشت؛ حق هم او شاید

 هایشحرف دانمنمی اصالً هرچند! بگیرد نداشت، هاآن در تقصیری ترینكوچک كه كسی از
 به. نبیند ما جانب از آسیبی این از بیشتر كه بود مهم من برای ولی! نه یا داشته او در تأثیری
 .بودیم كرده نابود را اشزندگی خانوادگی، كافی، یاندازه
 :گفتم

 پس چیه، من احساس دونیمی خوب خودت. نبودیم وقتهیچ و بودیم همیشه تو و من -
 .نكن خراب رو من حال این از بیشتر
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 پس نبود؟ عاشق هم او مگر! كردمنمی درک را او واقعاً شاید! بود آزاردهنده نگاهش قدرچه
 !نكنم؟ تحقیر را احساساتش و بگذارم او جای ایلحظه را خود توانستمنمی چرا

 :گفت نگاهش تلخیِ همان با
 كه! ببینی رو من تونستیمی هم ایذره كاش. «نیستم و نبودم» وقتهیچ تو برای من -

 تو؛ قول به. بكنم «تونمنمی» یعنی. كنمنمی كاری و میشم خُرد هرلحظه و هرروز چطور
 و قدرت تمام با تو و قلبت توی بشینه و بیاد... بیاد خودش باید. نمیشه زوری كه عشق
 !بكنی غلطی هیچ نتونی ابهتت
 .عزیزانم آزار هم آن نبودم، دادن آزار اهل من. كرد سنگین را بغضم هایشحرف
 بیشتر را اششدهمنقبض فکِ ولی را؛ لرزانم یچانه یا دید را غمم از پر چشمان دانمنمی

 یذرهذره در شدمی را درد. كشید عقب داشت كه قدرتی تمام با را اشصندلی و فشرد
. اشماندهباقی غرور نیمچه همان حفظ برای كندمی تالشی چه فهمیدممی. دید حركاتش

 !نبودم؟ شرایط همین در هم من مگر
 !رادین -

 .ایستاد كند نگاهم كهآن بدون
 .بدم دست از هم رو تو خوامنمی من -

- … 
 دستان ایلحظه كه بودند داغ قدرآن انگشتانش. گرفتم را دستش پشت، از و رفتم طرفش به

 .بچسبانی بدنش به یخ قالبی تب، اوج در كه كسی مثل. شد لرزشش باعث روحم،بی و سرد
 .شوم آزارش و اذیت باعث تكراری هایحرف با یا كنم نصیحت خواستمنمی

 .دارم احتیاج بهت كه دونیمی. باشی پیشم همیشه خواممی -
 .كرد نگاهم زهرمانندش تلخی همان با
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 !آره؟ برادر، یه مثل -
 و تنگ تابوت یه شده برام دنیا تمام كه دارم درد قدراون. نكن اذیتم خدا رو تو رادین -

 .میاره فشار بهم داره دقیقه هر و تاریک
 !نه؟ دیواراشم از یكی منم البد -
 .بس و تونیمی تو فقط كه مطمئنم بدی؟ نجاتم لعنتی تابوت اون توی از خواینمی چرا -

 ولی پوزخند، حتی یا نیشخند لبخند، بین چیزی بود، چه نشست لبش روی كهآن دانمنمی
 بین از هم را دستش. داد تكان استیصال شاید یا و تأیید نشانه به را سرش و كشید آهی

 دست یک هایژست آن با افتادم، امیر یاد به. برد فرو جیبش درون و كشید بیرون انگشتانم
 .اخم پُر و جیب در

 :گفت لب زیر باالخره كردن دلدل و تأمل كلی از بعد و كرد پاآن و پااین كمی
 .میره فنا به زندگیت یبقیه وگرنه بشی، جدا ازش باید. برگرده خوادنمی امیر -

 پاسخ طمأنینه با و آرام هم من پس. گفت غرضبی و برادرانه كامالً كه مطمئنم را هااین
 .دادم

 .همیشه برای ایران میرم كه گفت بهم جاهمین. گردهبرنمی كه دونممی -
 .بود افتاده شَک به عقلم بودنِ سالم از احتماالً گرفت، تعجب رنگ نگاهش باراین

 گفته خودش زبون با كه آدمی از گرفتن طالق یعنی! شدی؟ عصبانی من از چرا پس -
 !اشتباهیه؟ كار پیشِت، نمیام دیگه و خوامتنمی

 خالف حرفی تونهنمی آدم یه یعنی! میارن؟ زبون به رو دلشونه تو هرچی آدما مطمئنی تو -
 !بزنه؟ واقع

 :دادم ادامه تفاوتبی ولی امكرده اشعصبانی هم باز دانستممی. گرفت غلظت اخمش دوباره
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 عاشقانه، توننمی آدما وقتا بعضی. میشه دیده چشم به كه نیست چیزی اون همیشه عشق -
 .باشن متنفر ازت

 دارم و نمانده سرم در عقلی شد مطمئن حتی و كرد شک نیز امروانی تعادل به مطمئنم
 .گفتمی را این كه نگاهش! گویممی هذیان

 شكستن خاطربه فقط اونم! عاشقته فهمیدی روزه چند همین توی بگی كه خواینمی -
 !هاحرف این و لیلی ظرف

 !چیه؟ لیلی ظرف -
 .بود حرص روی از مشخصاً پوزخندش

 دیوانه طوریاین كه شكسته تو یسروكله توی زده رو ظرفه طرف، كهاین مثل واقعاً -
 !شدی

- … 
 فكر ترشعجیب هایحرف و عجیب رفتارهای به حیرت با و سكوت در طورهمان من و

 یدرباره حداقل كاش! گوید؟می چه و زندمی حرف چه از شدمنمی متوجه اصالً! كردممی
 !دادمی بیشتری توضیح لیلی ظرف
 !رفت و كشید را راهش و كرد نگاهم تأسف با كمی فقط حرفی هیچ بدون او ولی

*** 
 طریق از نه هم آن. رسید دستم به امیر از پیغامی باالخره كه بود بعد روز چند دقیقاً دانمنمی

 دسترس در تكنولوژی هیچ كه دراز و دور دوران آن روش به بلكه. پیامک و چت یا موبایل
 !«نامه» یعنی نبود؛ بشر
 !كردم باز ایناباورانه یخنده و شوک با را پاكت كه بود عجیب برایم قدرآن
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 معانی و پیچیده خط با همآن فارسی هایجمله خواندن چون باشد نوشته ساده كند خدا حاال
 !فهمیدمنمی كامل هنوز را سخت

 !بود نوشته تركی زبان به! شدنمی باورم آه،
 .سالم»

 !(عزیزان كنار در) است خوب روزت و حال دانممی چون كنمنمی احوالپرسی
 دلت كهاین تصور با. كنم صحبت خطی چند بودی داده كه درخواستی برای خواستم فقط
 قدرآن تو برای موضوع این دانممی. زنممی را حرفم طریق این از شوی، كالمهم خواهدنمی
 قدراین من برای ولی ایفرستاده پیغام واسطه با بلكه مستقیم شكل به نه كه بوده ارزشبی

 این با و چیست قصدت دانمنمی. كندمی سخت برایم هم را جوابش حتی كه است مهم
 است بهتر شده كه هم خودت خاطربه ولی برسی؛ هدفی چه به دقیقاً است قرار جدایی

 با ـطه رابـ در نیتی اگر. است آزاد فعالً تعهد نوع هزار و وثیقه حكم با رادین. نكنی را كاراین
 شوید،می خارج تركیه از راحتی به و كنیدمی ازدواج هم با ایدكرده گمان و دارید موضوع این

 .ندارد پی در جفتتان هر برای حبس جز چیزی باشید مطمئن و اشتباهید در سخت
 برای صرفاً و ندارم حرف این از بدی نیت هیچ االن ولی نه؛ یا كنیمی باور دانمنمی

 شاید. گویممی را هااین قائلم دوستیمان اندكی شاید و همراهی سال چندین به كه احترامی
 كمكم ولی نكردم، ماجرا این وارد را تو خیرخواهی سر از و داشتم شومی مقاصد اوایل آن

 بر همیشه برای را حسرتش داغ روزی كه دختری به توانمنمی فهمیدم و كرد تغییر چیز همه
 سبزی برگ مثل ای،مانده باقی هاسال همان در من برای تو. برسانم آسیبی گذاشتند، دلم
 خشک شاهد فقط هاسال گذشت با و چسباندمی دفترش در شوق هزار با ایپسربچه كه

 .شد تمام و كشید آه برایش توانمی تنها كه غمی. شودمی شدنش
 «امیر... احترام با
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 كه احساسی از باراولین برای! كردم تمام اشک با را نامه آخرِ و خواندم اول از چندبار دانمنمی
 همان گذاشتممی حالش و حس بر من كه اسمی. بود زده حرف چیست دانستمنمی هنوز

 به توانستمنمی چرا. تمام حسرتی، آه با و شودمی شروع دل تپیدنِ با كه شوقی. بود عشق
 رود مثل عشق! شود خالی و پُر نیست، ظرف كه دل! ندارد پایان عاشقی كه بفهمانم آدم این
 .تنت تمام در شودمی جاری ماند،می

 مگر. دادم قورت بود، گلویم در هنوز كه بغضی عمیق، نفسی با و گذاشتم میز روی را سرم
 اگر همآن! نگذارد ترحم و دلسوزی پای به او و هستم عاشقت گفت، او مثل كسی به شدمی
 !دهدمی عكس جواب كه مطمئنم! باشد من طرف از

 از را امیر خودِ بارهیک به كسی انگار. جهیدم جا از اختیاربی شد كشیده دستم از كه نامه
 !بود عصبی واكنشم قدرآن كه كشید بیرون ـوشم*آغـ

 :گفت من، گریوحشی از متعجب و كشید عقب را خود كمی رادین
 !شدیا نامتعادل خیلی روزااین! باش آروم! چته -
 .دادم جا پاكت درون و كشیدم بیرون دستش از را نامه ناراحتی و جدیت همان با
 .نكن دخالت من خصوصی كارای توی گفتم بهت -
 !داریم عمومی و خصوصی مسائل هم با ما دیگه االن! خصوصی كارهای -
 :گفتم و كردم نگاهش حرص با
 سعی باش مطمئن. باشی داشته شخصی حریم خودت برای تونیمی هم تو. داریم بله -

 .بیارم سردر ازش كنمنمی
 !بود شده بزرگ نعلبكی اندازه به تعجب، از چشمانش و بود رفته باال ابروهایش

 دكتر به نیاز مطمئنی! شده؟ چت تو. میشم نگرانت دارم راستیراستی دیگه مهتا! كه واقعاً -
 !نداری؟
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 !دكتری؟ چه! دكتر؟ -
 :گفت ایمسخره حالت با
 !زایمان و زنان دكتر -

 و ترس با و نشدم اششوخی متوجه كه بودم خودم بالتكلیفی و نامه تأثیر تحت قدرآن
 :گفتم تعجب

 !چرا؟! زنان؟ دكتر -
 ادامه من ترس به اهمیت بدون بود، آمده خوشش كردن دو به یكی این از انگار كه او ولی
 :داد
 !هان؟! كردن قاطی هورمونات طوریاین كه هستی چیزی ایحامله شاید! دونممی چه -
 ـود*یـ*ـر*پـ زمان آخرین بیاورم یاد به كه كردم فكر كمی بود، مغزم در هنوز كه شوكی با

 !بود كی
 هم با ما مگر اصالً»! كشید خود سمت به را ذهنم ناگهان كرد، كه بلندی یخنده صدای و

!»... 
 !زنی؟می الكی هایحرف چرا! تو میگی چی -
 و بوده خبری واقعاً نكنه! كنی؟می هم فكر موردش در داری پررو پررو تازه! بگو رو خودت -
 !خبریمبی ما

 .دادم هلش سویک به غیظ با و كردم پرت بازویش طرف به را مشتی
 !كنی؟می مسخره رو من! بچه ببینم كنار برو -
 هایشـب*لـ از خنده چون! بود افتاده شَک به تازه من عجیبِ رفتارهای این با انگار او اما

 طورچه دانستمنمی! زد زل من یدستپاچه یقیافه به شده ریز چشمان با و شد پاک كامالً
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 كه ایقضیه لودگی با و بزنم خیالیبی به را خود كردم سعی. كنم فرار دستش از توانممی
 .كنم پاک ذهنش از نحوی به را نداشت امكان اصالً

 به كه رسیده جایی به كارت دیگه االن تازه. پسرجون نیست خوب تو برای هاحرف این -
 چیزایی همچین مورد در تو با بشینم كه نداری توقع! تو داری كار منم یـونه*زنـ مسائل

 !كنم صحبت
 اتاق از بیرون به را خود و كردم كج مقابلش از را راهم ای،مزهبی و تصنعی لبخند با و

 بود مشخص ولی نشد راهم سد و نداد كش را موضوع این از بیشتر اینكه با! كشاندم
 !بود مانده مصمم داشت كه شكی بر همچنان

*** 
 دانم،نمی بدهم را عجیبش ینامه جواب گرفتم تصمیم باالخره تا كشید طول قدرچه اینكه
 همیشه مثل هم باراین! بود ریخته همبه بدجور روحم و ذهن تمام كه مطمئنم را این فقط

 !قلبم اعماق در جایی به دقیقاً. بزند هدف به بود توانسته
 .رفتم امتنهایی آالچیق سمت به و برداشته را موبایلم
 !نشستنمی «كال» رنگ آبی دایری روی دستم كردممی هرچه ولی بودم آورده را اششماره

 شدمی مگر. زدممی را حرفم و دوختممی چشمش در چشم باید شد،نمی طوراین اصالً... نه
 عكس. كردم باز را واتساپم و بستم را بخش آن تأملبی! زد حرف تلفنی جدایی، مورد در

 مفهوم اصالً! نورانی و سفید فضایی در بود تاریک و سیاه آدمک یک همیشه مثل پروفایلش
 برای ارتباط كه گذاشتمی خودش از تصویری حداقل كاشای! شدمنمی متوجه را كارهایش
 !نشود ثقیل و سخت قدراین مخاطب

 پر را دل شد،می كاراین با فقط. كردم خالی چیزهمه از را مغزم و بستم را چشمانم ایلحظه
 !داد انجام را سخت حد این در كاری و كرد شجاعت از
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 منتظر خط، پشت هاستسال انگار كه شدندمی زده طوالنی و كشدار هازنگ قدرآن
 خوادنمی دلش شاید! نداره وقت شاید! بسه» گفتمی گوشم در كسی بوق، هر با. اینشسته
 «...شاید! بده جواب

 !بله -
 اینچی هفت یصفحه به دلتنگی دنیا یک با خودم و ماند ثابت رنگ قرمز قسمت روی دستم
 آن در تصویرش قدرچه. گرفتممی تماس تریبزرگ دستگاه با كاش. شدم خیره مقابلم

 برای را نوریبی جای عمد از انگار اصالً! شدمی دیده بد موبایل، كوچک یصفحه و تاریكی
 را میز كارش، اتاق در كه جاییهمان مثل! نشود دیده درست كه بود كرده انتخاب نشستن
 !دهد آزار را كنندگانش مراجعه كه بود گذاشته

 !خوبی؟! الو -
 گمانِ به كه بودم كرده تخلیه خود در را امناراحتی صدا،بی و صفحه به بودم زده زل قدرآن

 !پرسیدمی را حالم داشت كردنم، سكته
 :گفتم لرزانی و آرام صدای با
 .جامهمین بله، -
 !مطمئنی؟ -

 !بود چه مورد در سوالش نفهمیدم پس دیدمنمی را صورتش حالت اصالً
 !چی؟ از -

 .شنیدم پاسخ از قبل را اشخندهتک صدای باراین
 !جاییاون كهاین از -

 .داشت آزار بشر این كه واقعاً! شرایط؟ این در هم آن! گذاشت؟می سرم به سر داشت االن
 .میشم عصبی دارم ببینمت تونمنمی. روشن جای یه برو لطفاً امیر -
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 !میاد نظربه دارخنده یكم حرف این داده، طالق درخواست كه كسی برای -
 نابجایی حرف تا گرفتم گاز محكم داخل از را لبم و كردم فوت هوا در شدت با را حرصم

 .نزنم
- ... 
 چه كارات این پس! بشی جدا غیابی خواستینمی مگه! گرفتی؟ تصویری تماس چرا -

 !میده؟ معنایی
 و هستی منطقی آدم دونممی. بزنیم حرف مفصّل تا بشین درست جای یه برو پاشو اول -

 .كرد حل باهات رو مسائل صحبت، با میشه
. نگفتم چیزی شد، بلند جایش از لحظه همان در چون ولی شنیدم را پوزخندش صدای
 و مات تصویرِ ببرد، را موبایلش كهآن بدون چون كند روشن را هاچراغ كه رفت احتماالً

 .شد محو موبایلم اسكرین از وارشسایه
 خیره اشخالی صندلی تصویر به صبورانه طورهمان و شنیدممی را هایشكفش صدای فقط
 .بودم مانده

 به خود چشمانم كه پاشید نور را جاهمه طوری بارهیک به و شد روشن هاچراغ باالخره تا
 در قدرچه دانمنمی. برگردد عادی حالت به امبینایی قدرت تا ماندند بسته و شدند بسته خود

 .گشود را چشمانم ناخواسته ـزش،*آمیـطعنه صدای كه ماندم باقی حال همان
 !كردی؟ شونتنبیه! چیه؟ -
 :دوختم متبسمش یچهره به را بازمنیمه چشم گیجی با
 !رو؟ چی -
 !بستیشون؟ كه نریختن اشک یار فراق در. چشمات -
 !چی؟ -
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 :گفته ایرانی شاعر یه -
 گریست دلدار غم اندر من چشم یک»

 نَگریست و بود بخیل دگرم چشم
 ... بستم را آن من وصال، روز در

 «نِگـَریست نباید نَگِریستی، گفتم
 !بخنداند مرا خراب، حال این با توانست كه خودش برای بود ایاعجوبه واقعاً. گرفت امخنده

 !كردم تنبیهشون آره -
 هایشـب*لـ گوشه كه لبخندی مخصوصاً آمدمی صورتش به بلند هایریش این قدرچه

 !نرود دست از و نلرزد دیدنش با كه خواستمی مستحكمی دل نشست
 عمق در دلتنگی حس كه مطمئنم و شد ترعمیق امخنده لبخندش، دیدن با اختیاربی

 خود روی به همیشه مثل باز! دل مگوی دردهای این به چه را او ولی گرفت؛ جان چشمانم
 .برگردد اشهمیشگی جدیت به بتواند تا دزدید را چشمانش و نیاورد

 .منتظرم من! مطلب اصل سر برید. خانم بفرمایید خب، -
 بودم مطمئن! كردمنمی هم تعجب حتی غریبش و عجیب رفتارهای از دیگر چرا دانمنمی

 !رفتاری تناقض همه این از شدمی زدهشگفت هم خودش مواقع بعضی
 نه باراین آنكه عجیب و چشمانش سیاهی عمق درون زدم زل صاف و كشیدم بلندی نفس

 !ماند خیره دلتنگم، و زدهغم نگاه به مستقیم هم او! كشید عقب نه و گریخت
 ازدواجمون كه طورهمون! بگیریم؟ طالق بخوایم االن كه كردیم ازدواج واقعاً ما تو نظرِبه -

 !تونه؟نمی. باشه طرفهیک تونهمی هم جداییمون بود، طرفهیک
 شبیه تازه انگار! فهمیدمشانمی كه زدمی معناداری هایحرف داشت نگاهش بار،اولین برای
 !بود شده خودم
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 «!بود؟ طرفهیک واقعاً» پرسید كه شنیدممی
 :دادم را اشناگفته سوال جواب اختیاربی من و
 فقط. نداشتم ایچاره هیچ كه كنم ازدواج باهات كردی مجبور رو من شرایطی توی... آره -

 بیشتر دیگه نداره دلیلی پس. دادی كه بدی نشون ساالرخان به رو كردنم تحقیر خواستیمی
 !بدی ادامه و كنی شكنجه رو خودت این از
 !میشم؟ اذیت دارم بودنِت از گفتم من -
- ... 

 .نیاورد كم هوا خواستمی و داشت زیادی هایحرف انگار. كشید عمیقی نفس! بود؟ نگفته
 بگیره، آروم مخسته جونِ و روح كردنت، شكنجه با بلكه كردم شروع امید این به اوایل -

 !شد برعكس كه ریخت همبه اوضاع چطور ببین ولی
 در بارها را این آمد یادم! دادم؟می عذابش داشتم واقعاً یعنی... كردم نگاهش فقط من و

 !چگونه؟ نپرسیدم گاههیچ و چرا نپرسید وقتهیچ ولی. بود كرده بیان مختلفی هایشكل
 .داره دوست جونش از بیشتر رو تو دونستممی و. بود ساالرخان من قصد -

 مجرمانی یاد به! وجدانش از یا من از دانمنمی! كشید خجالت انگار. انداخت پایین را سرش
 !اندازندمی زیرسربه و كنندمی اعتراف كه افتادم

- … 
 مرادم وفق بر هیچی وقتهیچ! كرد تغییر جوریاین شرایط كه شد چی نفهمیدم اصالً -

 .نچرخیده
 :گفتم تامل ایلحظهبی و گرفت دنیایش نامرادیِ این از دلم من و كشید آهی

 !جااین بیای هفته این میشه -
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 كرده تعجب امبارهیک درخواست از رسیدمی نظربه. نشست دوربین لنز روی به چشمانش
 !است

 !چرا؟ -
 جدا هم از جسممون فقط طوریاین. باشه حضوری میفته اتفاق هم طالقی اگه خواممی -

 .قلبمون و روح نه میشه
 حرف كالم دو همین ابراز یاجازه حتی غرورش كه باشد او به اگر بزنم، حرف من بگذار
 .دهدنمی هم را ساده

 .هستم كاری مسائل سری یه درگیر فعالً. ندارم اجازه. بیام تونمنمی -
 .میام من پس -

- … 
 !بودمشان نفهمیده االن تا چطور و بود معنادار نگاهش زبان امروز قدرچه
 :گفتم آرام

 !نه؟ مگه. ببینمت بیام تونممی كه همسرت عنوان به -
 !حسرت از پر شاید و شد غمگین لبخندش او و
 .بپرسم باید... دونمنمی -
 !بپرسی؟ كی از -
 و اینجا اومدی اگه دونممی رو این فقط. كارن این مسئول كه كسایی از دونم،می چه -

 !برگردی راحتیا این به نمیشه دیگه گرفتی طالق
 :گفتم تأمل ایثانیهبی حتی و درنگبی
 .مونممی جاهمون. بهتر نشه، خب -
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 باز حد از بیش را زبانم یدریچه داشتم امروز انگار. زد زل من به چشمانش فقط هم باز
 چنین جلوی توانستنمی پردهبی یپنجره این و رفتمی طوفان وقوع احتمال. كردممی

 .بگیرد را ایحادثه
 !مونی؟می كجا -

 .گرفت ایبدجنسانه حالت لبخندم
 .رادین بابای پیش -

 .رفت فرو هم در هایشاخم
 !بمونی؟ پیشش بری كه داره تو با نسبتی چه رادین بابای -
 !كنه پیدا نسبت بعدنا شاید دیدی، چه رو خدا ولی نداره نسبتی كه فعالً -

 .دادمی نشان دستانش و صورت حركات با واضح و آشكار را این و بود شده عصبی
 جااین خودم. نداری كاری هیچ یاجازه نگرفتی طالق وقتی تا. بری جایی نكرده الزم -

 .برات گیرممی هتل
 :دادم ادامه خبیث لحن همان با باز ولی شده؛ عصبی دانستممی
 !نه؟ مگه بكنم، خواستم هركاری تونممی كه بعدش اما خوبه؛ هم خیلی -

 و اذیت قصد فهمید امقیافه از انگار و امچهره به شد خیره غیظ از پر نگاه همان با كمی
 :گفت ایرنجیده حالت با و چرخاند چشم باز ولی. دارم را آزارش

 !بگیری وجدانعذاب خوادنمی آزادی، هم االن همین. بكن خوایمی هركاری -
 !تو؟ به اونم! كنم؟ ـیانـت خــ من داره امكان كنیمی فكر واقعاً -

 !بود آمیز توهین واقعاً پوزخندش
 .دارم رو كاری هر انتظار ساالرخان دختر از من -
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 خوشی حال دقیقه دو گذاشتنمی چرا. كردمی تالفی داشت انگار! بود قهاری گرشكنجه چه
 خود نفع به را ورق زود قدراین توانستمی چطور! كنم مزهمزه زبانم زیر را داشتم كه

 !ببَرد را باخته بازی و برگرداند
 !چی؟ من از -

 به مرا ایچالهسیاه مثل داشت هم باز چشمانش سیاهی. نشست امچهره بر دوباره نگاهش
 .كشیدمی درون
 :گفت زیرلب

. بزنه دریا دل به قایقی همچین با خوادنمی دلش كسهیچ. مشكسته قایق یه مثل من -
 !باشن زیاد اطراف اون جذاب، و شیک سیاحتی و تفریحی هایكشتی اگه مخصوصاً

 دلم وقتهیچ. دادمی نشان حقیر و كوچک بقیه، و رادین مقابل در را خودش كه بود باراولین
 !بگویم چه ندانم كه دهد قرار آوریرنج شرایط اینچنین در مرا خواستنمی

- … 
 .كنمنمی تعجب زیاد هم بری بذاری اگه پس -
 !ست؟دیوونه نظرتبه كنه، انتخاب رو شكسته قایق بازم نفر، یه اگه -

 !بدهد نشان را آن خواهدنمی و گرفته اشخنده كه كسی مثل. خورد را لبخندش
 .ستدیوونه آره -

 امپرواییبی این از من جایبه او انگار. انداخت زیر را سرش كه قدرآن. كردم نگاهش
 .كشیدمی خجالت

 ای. زندمی پر برایش دلم كه كنم اعتراف خواستمنمی. بزنم حرف این از بیشتر خواستمنمی
 !آورد؟می كم انسان مقابلش در چرا! نبود سخت قدرآن كاش

 .چیست دردم فهمیدمی خوب خودش مطمئنم. نگفتم هیچ دیگر و دادم تكان سر
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 !نه؟ بشی، راحت و بگیری طالق ترسریع كه بیای زودتر گفتی -
 كسی شدمی مگر. است من كردن اذیت برای هایشحرف دانستممی. زدم پوزخند من باراین

 در چیز همه آشكار و واضح طوراین كه من هم آن! دارد؟ دل در چه مقابلش طرف نفهمد
 !بود پیدا امچهره و نگاه

 .شده تنگ دلم بیام، خواممی كن، درست رو كارام -
 !سابقت؟ یعمه شوهر! كی؟ برای -

 .بود شده اضافه غریبش و عجیب خصوصیات به هم پراندن تكه! نامرد یمزهبی... خندیدم
 .دارن دوست خیلی رو پدرشوهرشون عروسا میگن -

 .بود نیشخند شبیه بیشتر اشخندهتک
 .پسرش برعكس خوبیه، آدم خیلی تآینده پدرشوهر بله، -
 !نمیشه دیده جوریاین. كنی نگاهش دل چشم با باید منتها. خوبه هم پسرش -

 بردمی كار این از او كه هاییـذت*لـ با داشتم تازه. داشت خوبی یمزه كردنش اذیت قدرچه
 بود حرص سرِ از بیشتر گمانم به كه صدادارش یخنده در اممرموزانه لبخند. شدممی آشنا
 !شد گم
 محابابی و آمد نگاهم در هایمدلتنگی یاندازه به خوش حال عالم یک! خندیدمی زیبا چه

 .حرص با هرچند خندیدمی گونهاین كه او به شدم خیره
 اگر چون دارند، اشظاهری مفهوم با مخالف معنایی هایمحرف كه دانستنمی واقعاً شاید
 !دادنمی نشان واكنش عجیب قدراین مسلماً فهمیدمی
 !بگو خودش به دارنگه رو اعترافاتت حداقل! تو هستی دورویی آدم عجب -

 منتظر و كرده اكتفا لبخندی به ولی! «میگم دارم خودش به منم خب» بگویم خواستممی
 .ببینم را اشبعدی العملعكس شدم
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 !نیست ازش خبری مدته یه! كجاست؟ االن -
 .پرسیدم باز ولی گویدمی را كسی چه دانستممی كهآن با
 !كی؟ -
 !االن زدیمنمی حرف اون مورد در مگه! دیگه رادین -
 .نه -

 .نشست نگاهش در تعجب و رفت باال ابرویش
 !نــه؟ -

 .نزن كسی به گفتمی كه هاییهمان از. زدم لبخند هم باز
 .شد متوقف هایمـب*لـ روی و آمد بارهیک بود صورتم روی گردش حال در كه هایشچشم

 .نكن -
 !نكنم؟ كارچی -

 .بست را چشمانش و كرد فوت محكم را نفسش
 .نكن اذیتم... مكالفه -

 :گفتم آرامی به بردارم ناآرامش یچهره از آنكهبی را نگاهم و كردم حفظ را لبخندم همچنان
 .كنهمی خوب رو حالم. دارم دوست رو كردنت اذیت -

 حالت همان در امچهره فهمیدمی انگار. كردنمی نگاه من به هنوز ولی گشود؛ را چشمانش
 .است قبل

 .نیست نفعت به. نكن لج من با -
 !نفعمه به چه دونیمی كه مطمئنی! نفع؟ -

 و كندمی طلوع دریا هایآب زیر از آرامی به كه خورشیدی مثل. آمد باال آرام چشمانش
 .ریزدمی جانت به را دنیا حس زیباترین



 

 

582 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 !خوای؟می چی من از تو -
 بیرون آن الی از حرفی كه گرفتم دندان به را لبم باز ولی! «را خودت» بگویم خواستممی
 !نزند

 اولش جای به را نگاهش سریع باراین ولی دوخت چشم امشده قفل هایـب*لـ به دوباره
 :گفت و برگرداند بود چشمانم عمق كه
 .بری تونینمی دیگه بشم، مطمئن رو چیزی یه اگه -
 !ذاری؟نمی یا تونمنمی -
 :گفت لبخند با
 !؟«رو چی» نپرسیدی چرا -

 .بود دیگری چیز من سؤال ولی چیست حرفش دانستممی
 .چیه دونممی چون -

 و. خودش قدرت به نه و من احساس به نه. نیست مطمئن هنوز دادمی نشان نگاهش طرز
 .برسانم آخر به را مكالمه كردم سعی پس. بماند باقی تردید همان در بود بهتر

 .بده خبر بهم افتاد، اتفاقی هر حتماً. هستم خروج و ورود مجوز منتظر دیگه یهفته -
 .چشم... باشه -

 تكان سری نیز او. كردم بلند برایش را دستم بگویم چیزی كهآنبی و دادم قورت را امخنده
 .كرد قطع را تماس و داد

*** 
 فقط كه رادین! بود طوالنی قدراین هفته یک همیشه واقعاً یا آمدمی كش روزها آن دانمنمی
 یدرباره! بریزد باید ایبرنامه چه بفهمد تا درآورد من یمرموزانه كارهای از سر داشت سعی
 برای شاید و بگیرم طالق است قرار» بودم گفته مختصر خیلی روز همان فقط موضوع، این
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 چرا،» كه پرسیدمی سؤال خیلی اوایل همان« .كنم مسافرت ایران به شوم مجبور كاراین
 هایجواب با قدرآن ولی دست؛ این از ایكنجكاوانه هایپرسش و «شودمی مگر چطور،

 .نپرسد چیزی دیگر داد ترجیح گمانم به كه دادم را جوابش مبهم و مفهومبی
 بلیط برات... سالم» مضمون این به كردم دریافت نوشتاری پیامی كه بود هشتم روز دقیقاً

 ایران توی. كنممی ایمیل برات رو بلیط تصویر. صبح ۹:2۵ ساعت دوشنبه روز گرفتم،
 «.بینمتمی

 حرفش یا كلمه هر برای و بود تلگراف انگار!  خط سه دقیقاً یعنی. همین و... همین
 بود، سخت قدراین غریب و عجیب انسان این درک چرا! كردمی پرداخت هزینه بایستمی

 !دانمنمی
*** 

 معلوم هیچ. كردممی جمع را وسایلم تمام تقریباً باید من و بود باقی روزسه دوشنبه روز تا
 را مسائل یهمه تا او بودم مطمئن چند هر! باشم داشته ایران از خروج یاجازه دیگر نبود
 انگار! ماهیک برای دقیقاً! وبرگشترفت بلیط هم آن گیرد،نمی بلیط باشد نكرده فصل و حل
 !خونسرد و است خیالبی قدرچه! كرد تمام را دادگاه شدمی هاراحتی همین به

 خیره بود ایستاده مقابلم غریبی حال با كه رادین به و شد خشک سوم چمدان روی دستم
 را خودشان ساخت ـدر مخـ داروهای از اینمونه شاید یا بود ـست*مـ گمانم به. شدم

 !كرد پیدا را عادی انسان یک حالت از هایینشانه او در شدنمی هرحال به بود، كرده مصرف
. رفتم عقب كمی و ترسیدم باراین واقعاً! نشست تخت روی مقابلم و آمد جلو وضع همان با

 !داشت بدی حال انگار! نبود همیشه مثل نگاهش اصالً
 !نمیری؟ كنم، چیكار اگه -
 !كردم نگاهش فقط جانبی ایمجسمه مثل من و
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- … 
 !داره؟برمی سرمون از دست امیر كنم چیكار اگه -

- … 
 حس فقط گویدمی چه فهمیدمنمی. زدمی معناتریبی هایحرف و آمدمی جلوتر طورهمان

 !بیفتد است قرار بدی اتفاق كردممی
 .گرفتن ازم رو من زندگی ولی بگیرن نتونستن كه رو اون زندگی -

- … 
 .داشتن دوس من از بیشتر رو اون هم، اولش از كنم فكر -

 !نفرت حتی یا بود خشم سر از بیشتر گمانم به! كردنمی گریه ولی لرزیدمی اشچانه
 .اونایی مثل هم تو -
- ... 
 !دارم دوستت گفتم بهت قدرچه -
- ... 
 !میره؟ و كنهمی ولت امیر كنم، چیكار اگه دونیمی -
- ... 
 !داره؟برمی سرمون از دست كنم، چیكار اگه دونیمی -

- … 
 پس را چرخیدمی ذهنش در كه كاری ،«نه» ینشانه به سرم و داشت ترس رنگ نگاهم

 .زدمی
 .چیه دونهنمی عشق. بگیره انتقام خوادمی فقط امیر گفتم بهت -

 .شدمی پخش صورتم روی هایشنفس كه بود آورده نزدیک قدرآن را سرش
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 !بود كرده استفاده دیگری چیز حتماً پس داد،نمی كه الكل بوی
 انگار عمیق نفسی با و كشید صورتم پوست روی را اشبینی ولی نبست را چشمانش

 هایشنفس مثل هم آلودشـوس*هـ صدای. برد فرو درون به را ناشدنیوصف ـذتی*لـ
 از جسمم هرچند. ماندم حركتبی باز ولی بشود؛ خواهدمی چه فهمیدممی قشنگ. لرزیدمی

 نفس حتی كردممی سعی. كردمی فریاد و داد رهایی برای دلم و بود شده منقبض درون
 نباید! شدمی بدتر لحظه هر داشت او باز ولی بگیرد؛ من از كمتری گرمای تا نكشم

 كردم حس كههمین بیاورم، تاب توانستمنمی دیگر را بیشتر این از كند، پیدا ادامه گذاشتممی
 به داشتم كه زوری تمام با و كردم سپر را دستم رسدمی خطرناكی حد به وضعیتش دارد

 .راندمش عقب
 و شد تعادلش رفتن بین از باعث من حركت همین كه بود خودش عالم در قدرآن گمانم به

 جایش از دوباره توانستنمی حتی كه بود خراب حدی به حالش. شد ولو تخت روی كنارم
 شده دیوانه واقعاً كنم فكر... خندیدن به كرد شروع داشت كه ضعفی همان با ولی! برخیزد

 بحث و ماندن دانستممی چون رفتم؛می بیرون اتاق از باید. برخاستم جایم از سرعت به! بود
 صدای كه برداشتم عقب به قدمی. ندارد خوبی پیامد اصالً اوضاع این در كردن جدال و

 .شنیدم را آرامش
 !نه؟ شدم، دیوونه كنیمی فكر -

- … 
 دست از... اون دست از... تو دست از. مخسته م،كالفه ام،عصبانی فقط... نشدم نه، ولی -

 !خودم... مادرم پدرم،... مخانواده
 را راهم پس! كرد اعتماد آرامش این به شدنمی ولی نبود؛ بد چندان حالش. كردم نگاهش
 .رفتم خروج درب طرف به و نكردم عوض
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 حالم دیگه قدرااین یعنی! بكنم باهات هركاری تونستممی خواستم،می اگه كه دونیمی -
 .بهت نرسه زورم كه نیست خراب

 .گفتم آرامی به و چرخیدم طرفش به تنهنیم
 متأهلم؟ زن یه من كه دونیمی هم تو -

 :گفت لودگی با و زد پوزخندی
 !شدی؟می راضی نبودی، «متأهل» اگه یعنی -

 وضع همان در پس. بود خودم شعور به توهین هوشی و عقلبی همچین با زدن حرف دیگر
 .افتادم راه امتنهایی آالچیق طرف به و كردم رهایش

 به باشد طرفهیک كه عشقی! كند درک مرا توانستنمی او شاید یا... شناختمنمی هنوز را او
 فدا كسی برای را امزندگی حتی و را غرورم را، خودم داشتم كه من مثل. رسدمی جنون

 !بود نبرده احساس از بویی هیچ كه كردممی
 را دیگری او و دارد دوست را كسی نفر، هر» اینویسنده قول به. شودمی طورهمین همیشه

 «.تنهایند همه كه است گونهاین و را دیگر كسی هم یكی آن و
 كمی فقط نبود، سخت قدراین كه او داشتنِ دوست. برداشتم را موبایلم و بردم جلو را دستم

 .خواستمی شجاعت
 شد وصل ارتباط باالخره كشدار بوق چندین از بعد. ماندم جواب منتظر و گرفتم را اششماره

 :گفت خط سویآن از ایزنانه صدای و
 !بفرمایید... بله -

 :پرسیدم تردید با بعد و كردم مكث ایلحظه
 !هستن؟ جااون امیر آقای -
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 كاری. هستن حمام تو هم االن و هست رامی خط این نداریم، امیر جااین ما! امیر؟ -
 !دارید؟ باهاشون

 فكر این به باید االن! كندمی خطور زن یک ذهن به كلمه این شنیدن با فكرهایی چه! حمام
 !است؟ حمام در چرا امیر همه، از بدتر و كندمی چه او یخانه در و كیست دختر آن كه كنم
 :آمد حرف به خودش دوباره چون شد طوالنی سكوتم انگار

 !هستین؟ كی شما -
 :گفتم خشونت كمی با
 .همونم من... شده سِیو اسمی چه دادی، جواب و برداشتی كه موبایلی اون روی -

 :گفت و كرد كوتاهی یخنده
 !خانمه؟ اسمت! خانم نوشته فقط... خانم -
 .حرصم طرفی از و گرفت امخنده طرف یک از
 .فوری بگیره، تماس من با بگو بهش -
 !بودم؟ كرده سالم مگر اصالً. كردم قطع خداحافظیبی و

 تار اششیشه آهم، بخار از. دستم درون موبایل به كردم فوت را نفسم و بستم را چشمانم
 یصفحه باالخره تا دادم وپربال نابودگرم تصورات به ذهنم در ایدقیقه چند احتماالً. شد

 كه ژستی همان با و خودش اسم با! درآمد نمایش به امیر تصویر و شد روشن شده، مات
 !آقا یا خانم نه. بود شده ذخیره موبایلم در بودم گرفته او از یواشكی روزی

 :پرسیدم علیک و سالمبی و كشیدم راست به را رنگ سبز قسمت
 !كجایی؟ -

 :گفت عجیبی لحن با و كرد مكث ایلحظه
 !كنی؟می كارچی و كجایی كه كنممی بازخواست ازت من مگه! داره؟ ربطی شما به -
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 !بود؟ جدی واقعاً یا! كرد؟می شوخی داشت مثالً یعنی
 :گفتم داریكنایه لحن با
 ازم تونیمی «حمومه توی مهتا» گفت داد جواب رو موبایلم آقا یه و زدی زنگ اگه هم تو -

 .كنی بازجویی
 :گفت و زد صداداری پوزخند

 كه منم این هست حقی اگه. رفتم و گذاشتم تنها چاكتـینه*سـ عاشق با رو تو كه من -
 !بوده خبرچه عمارت اون تو امروز بپرسم باید

. افتادم سرفه به و حلقم توی پرید دهانم آب كه شدم شوكه چنان اشناگهانی جواب این از
 بود؟ فهمیده كجا از! باختم جمله یک همین با را قافیه و كردم رو را خود دست قشنگ

 !اویند وگوشچشم عمارت كل در هایشجاسوس است معلوم خب! من احمقم قدرچه
 !گردی؟می جواب دنبال داری! چیه؟ -
 .بدم پس جواب بابتش بخوام كه نكردم كاری هیچ من -
 !كردم؟ كاری من پس -
 !بپرسی داده، بهت رو من راپورت كه كسی همون از تونیمی. نبود من تقصیر -
 !خبره؟چه جااون میگم دارم! بود؟ كی تقصیر گفتم من مگه -
 دنیا این توی كسهیچ با من. نكن بدترش خرابه اعصابم. درنیار رو من حرص! امیر ببین -

 .ندارم و نداشته ایـطه رابـ
 .زد پرمعنا پوزخندی

 !مطمئنی؟ -
 !نیستی؟ مطمئن تو -
 .نه -
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 !زد؟می حرف امدرباره بدبینانه قدراین كه بود دیده چه من از مگر! چرا؟! نه؟ گفت واقعا
 !بشه طورنای كه خواستی خودت حتماً پس. بگیر فاصله رادین از بودم گفته بهت -

 :گفتم لب زیر و كردم ایمسخره یخنده
 ...گرفتممی فاصله باید هم تو از -
 !شنومنمی كن صحبت بلندتر! چی؟ -

 :زدم داد تقریباً
 .نبود اوضاعم این كه بودم اگه نیستم بلد گرفتن فاصله كالً من -

 .كشید بلندی نفس و كرد مكثی
 .نكن اعتماد خودت جز كسهیچ به دنیا این توی گفتمی بهمون یكی كاشای -
 .نكردیم گوش ولی گفتن -
 چه كالً یا بگویم چه بود قرار رفت یادم اصالً. كرد قطع بزند دیگری حرف آنكهبی او و

 !خواستممی
 و وضعیتی چه در دانمنمی كه رادین حتی نبودم اطرافیانم متوجه من اصالً و گذشتند روزها
 فرودگاه راهی مجهز و آماده من و بود رسیده فرا موعود روز باالخره! داشت قرار وهواییحال
 از كه هم رادین! دهد تكان دستی امبدرقه برای حتی یا و كند امهمراهی كسی آنكهبی. شدم

 رودررو از احتماالً. كرد پنهان را خود و رفت كجا نشد معلوم. نبود پیدایش كذایی روز همان
 !گذاشت بیایان به سر و شد ناامید داشتنم از هم شاید! داشت شرم من با شدن

 مثل رفتنم واقعاً. كردم پرداخت نیز را داشتم كه باریاضافه و دادم تحویل را هایمچمدان
 !مانستمی كشیاسباب

 مجبور كه ریختمی همبه حالم قدرآن رسید،می كه آخر گیت سوی به رفتن زمانِ همیشه
 و بهترین با حتی! نداشتم دوست را پرواز اصالً! بكِشم عمیق هاینفس مدام شدممی
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 یا و داشتم ارتفاع فوبیای كمی شاید دانمنمی! خدمات باالترین با هواپیماها ترینمطلوب
 !ترساندمی مرا هااوج آن در حضور احتماالً

 و چپاندم گوشم درون را هندزفری گوشی فقط نشستم، كه خودم مخصوص صندلی روی بر
 پاكت كه دیدم را خانمی و كردم باز چشم. زد امشانه بر كسی. بستم فشار با را چشمانم

. بود شكالت انگار بردارم، چیزی كه كردمی تعارف و بود گرفته طرفم به را دستش درون
 .كردم رد لبخند و احترام با پس نداشتم را میلش اصالً

 از هواپیما برخاستن برای تا دادم فشار را صندلی یدسته محكم و بستم را چشمانم دوباره
 .شود كاسته استرسم
 آن در وقتهیچ! كردمی بدتر را حالم داشت كشیدمی فریاد گوشم در كه ایخواننده صدای

 دوباره! بود خراب وضعیتم روزآن چرا دانمنمی! رسیدمنمی ناآرامی از حد این به پرواز همه
 !بود كردنم آرام قصدش باراین احتماالً كه فشرد را امشانه دستم كنار خانم
 :گفتم لب زیر
 .خوبه حالم خانم ممنون -

 !زد حرفی انگار ولی گفت چه نشنیدم
 در هواپیما گمانم به! كشیدم سر آخر تا نفسیک و برداشتم را آبم بطری او به اهمیتبی

 .بود شده آرام و صاف حركتش و بود رسیده ثابت وضعیت به آسمان
 .كشیدم بیرون گوشم از را هندزفری گوشی و كشیدم بلندی نفس

 !بهتره؟ حالت -
 .بزنم جانینیمه لبخند كردم سعی دوباره

 !نیست؟ همراهت كسی -
 .دادم تكان «خیر» نشانه به سری
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 !هستی؟ ایرانی -
 .بله -
 پرت مرا حواس خواستمی احتماالً ولی باشد فضول هایزن آن از خوردنمی اشقیافه به

 .كند
 .زنممی سر بهش میام چندبار سالی. كنهمی زندگی تركیه پسرم منم -

 راه به و كنندمی ترک غریب و بیگانه كشوری در را فرزندانشان گونهاین مادران چرا دانمنمی
 !روندمی خودشان
 :گفتم زیادی تقریباً مكث با و كردم نگاهش

 !بمونی؟ پیشش نمیری چرا -
 .مهربان و بود مادرانه لبخندش

 رو پدرشون و مادر تحمل زیاد دیگه االن هایجوون. خدامه از من كه بخواد اون اگه -
 .مستقل و باشن راحت خوانمی. ندارن
 :گفتم و دادم تكان سری

 .شماست با حق -
 این به و بستم را چشمانم پس. نشوم بیدار هواپیما كامل توقف تا و بخوابم خواستمی دلم
 كه امبدرقه مثل یا فرودگاه به آیدمی بردنم برای كسی! شد؟ خواهد چه حاال كه كردم فكر
 !داشت؟ نخواهم هم ایپیشوازكننده بود، كسیبی و غربت در
 كه همان! بیاید كذایی دختر همان با نكند! كرد؟ خواهد كار چه امیر كه كردم فكر این به

! بودم ندیده حال به تا كهمن! گرفت؟می دوش طورچه او اصالً! بود هم رفتنش حمام شاهد
! بودم نكرده هم فكر حتی مسئله این به! كردند؟می چه شرایطی همچین در هاآدم دقیقاً
 .داشتم هم همسری ادعای و دانستمنمی هیچ او از واقعاً
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 گرمی دستان حس هم باز تا نشدم، اطرافم متوجه كه بودم آرام و خوش خوابی در غرق انگار
 .برگرداند امواقعی جای همان به نشست دستانم بر كه
 !برسونیمت؟ ما خوایمی! استقبالت؟ بیاد كه داری رو كسی. عزیزم رسیدیم -

 :گفتم و كشیدم ایخمیازه بود، خواب ومنگگیج هنوز چشمانم
 .دنبالم میاد شوهرم آره -

 خیره فقط حرفبی و كردمی نگاه مرا تعجب با چشمانش چون بودم؛ زده عجیبی حرف انگار
 .بازمنیمه چشمان به بود شده

 !سالته؟ چند مگه! داری؟ شوهر تو -
 .سال 2۹ -

 !شد باز هم دهانش اش،شدهدرشت چشمان با همراه چون خورد؛ جا واقعاً باراین
 .گرفت امخنده

 .موندم خوب م،عمه پسر قول به! نمیاد؟ بهِم -
 .خندیدم گفت،می گوشم زیر جالبی حركت با همیشه كه رادین یمزهبی حرف به خودم و

 چیز همه كردمی فكر همیشه كه خوردمی را امبچگانه یقیافه همین گول هم پدر شاید
 !است زود برایم
 همه بگذارد داشت قصد احتماالً خانم آن و بودند رفتن حال در همه. ایستادم و شدم بلند

 !دهد انجام وسایلش برداشتن برای اقدامی خودش بعد شوند پیاده
 !برم؟ من میشه خانم، -

 یدخمه آن از زودتر، هرچه توانستممی پس نداشتم، باال آن از برداشتن برای ایوسیله
 .بكشم بیرون را خود آور،رعب



 

 

593 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 خوشرویی با و برخاست جایش از پس چیست، برای امعجله فهمید و كرد درک انگار هم او
 :گفت

 .شدم خوشحال آشناییت از. عزیزم بفرمایید -
 .كردم تشكر و زدم اشمهربانی به لبخندی
 از انگار. كشیدم نفس را بیرون هوای ذوقی چه با و رفتم پایین هاپله از طورچه نفهمیدم
 .بودم رسیده آرام بهشتی به و شده رها هولناک جهنمی

 همیشه كهاین برای احتماالً. كردممی خفگی احساس و شدمی بد حالم قدراین بود باراولین
 ولی بود؛ اختیارم در چیز همه و نشستممی كالس فرست و هواپیما مخصوص قسمت در

 !نشستم وجورجمع و فشرده هایصندلی روی بقیه با االن
 .كنم عادت كمكم هم زندگی وضع این به باید رسیدمی نظربه

 بیرونی سالن سمت به و چیدم دستیچرخ روی بود جاهمان كه كارگری كمک به را وسایلم
 آشناترین دنبال به و كردممی نگاه را اطراف نشود معلوم زیاد كهآن بدون هرلحظه. افتادم راه

 هرچند! رفتممی تاكسی با باید احتماالً! نبود كه نبود هم باز ولی! گشتممی امزندگی یغریبه
 !رفتم؟می باید كجا پس! بودم نكرده رزرو كه هم هتلی! نبودم بلد هم را اشخانه

 آقایی كه رفتممی خروج درب سمت به داشتم و انداختم زیر را سرم ناراحت و نگران
 بود شده قرمز و كرده عرق زیاد حرارت از صورتش كهحالی در و آمد طرفم به دواندوان
 :گفت

 !كردم پنچر كنید باور ولی كنم دیر خواستمنمی خدا به. خانم ببخشید -
 پول مبلغی نمود،می بخشش طلب قصورش برای و كردمی عذرخواهی تندتند كه طورهمان

 اصالً. گرفت عهده به را دستیچرخ هدایت خودش و گذاشت رویم پیش كارگر دست كف
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 و تند دیگری از پس یكی را كارها خوب قدراین كه بود اشهمیشگی و روتین كار انگار
 !داد انجام جواب و سؤالبی
 وضع لحظه آخرین در متأسفانه ولی باشم؛ جااین قبل ساعت یک از بودن فرموده آقا -

 بازم. كردم پنچر كه هم بعدش و كنم حركت دیرتر شدم مجبور اومد پیش اضطراری
 !ببخشید

 !بشر این كردمی خواهی معذرت قدرچه! بابا ای
 !تو؟ هستی شراننده -

 :گفت و كرد ایخنده رفتمی من از جلوتر كه طورهمان
 !مكارهچی بود نگفته واضح قدراین بهم حاال تا كسی! تقریباً ای! راننده؟ -

 هاآدم كار روی نبود رسم ایران در شاید یا! است؟ كارهچه دقیقاً دانستنمی هم خودش انگار
 !بگذارند خاصی اسم

 :گفتم و كردم بیشتر را سرعتم كمی
 !االن؟ ریممی كجا -

 و قیافه از سادگی كه بود جوانی تقریباً مرد. دوخت امچهره به را نگاهش باراولین برای
 .باریدمی رفتارش

 !دیگه خونه -
 :گرفت سوالی و تعجب حالت چشمانم مطمئناً

 .هتل برم بود قرار من! كی؟ یخونه -
 !«چی دیگه» گویدمی خود با كه كسی مثل كرد كج دهان و انداخت باال ابرو
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 فكر! هتل؟ ذارهمی رو زنش داره، بزرگی اون به خونه خودش كه مردی مگه! هتل؟ -
 و رسم این از شما مملكت توی شاید! ما باشیم داشته ایران توی مردایی همچین كنمنمی

 .نیست جااین ولی! هست رسومات
 !كرد یرانیا مردان از كه ایجانانه دفاع و شدنش غیرتی این از گرفت امخنده

 !نیست مهم براشون زیاد ها،طرفیاون مثل هامایرانی كردم فكر دونم،می چه -
 را در و ایستاد امیر وخویخلق با منطبق كامالً و رنگ سیاه شیک مرسدس ماشین یک كنار

 و ساده قدراین چرا بودم جااین من كه زمانی آن دانمنمی هرچند. گشود برایم احترام با
 كار آن از كه االن و بوده شغلش خاطربه كردممی فكر كه طورهمان البد! گشتمی معمولی

 !باشد داشته را دلخواهش مورد زندگی خودش برای تواندمی شده، خارج
 و ماشین و نشست اشصندلی روی ابتدا. شدم سوار و زدم اشمؤدبانه ژست به لبخندی

 تا شد پیاده بعد و نشوم، اذیت ماشین داخل گرمای از تا كرد روشن را كولر و كنندهخنک
 دانستنمی خدا بنده كه بود زیاد وسایلم قدرآن. دهد قرار عقب صندوق درون را وسایلم

 پایین را شیشه پس! كند كار چه كه بود مانده مستأصل انگار! بگذارد؟ كجا را چمدان همهآن
 :گفتم و فرستادم

 .نداره اشكالی خودم، دست ـل*بغـ همین یا جلو بذاریدشون تونیدمی آقا، -
 :گفت خوشحالی یخنده با و شد شاد اشچهره

 كه ماشین یه برو فرماییدمی باشید دیگران مثل اگه گفتم واقعاً خانوم، بده خیرتون خدا -
 برم جلوجلو خودم خواستممی االن. بیاره رو بارهام تا بیار گیر باشه داشته بزرگ صندوق

 !بكنم رو كار همین
 :گفتم و كردم مصنوعی اخمی

 .نكردم اذیت رو هامراننده عمرم تو هم وقتهیچ نیستم، دیگران مثل من نخیر -
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 یعنی! داد قرار جلو در را مانده باقی چمدان سه و زد رویم به اشصادقانه هایخنده همان از
 را یكی و! بست برایشان هم ـمربند*كـ و گذاشت صندلی روی خودش دست كنار را دوتا
 .نكند اذیت را پایم احیاناً و نخورد تكان كه كرد محكم را جایش و نهاد من پای ـل*بغـ
 تا پرسیدممی زیادی چیزهای اشدرباره باید! بود گرفته امخنده وسواسش و دقت همهاین از

 .كنم پیدا بیشتری آشنایی اطرافم هایآدم با بتوانم
 هدایت پاركینگ از خارج سمت به را ماشین و نشست فرمان پشت نفساعتمادبه و آرامش با

 دیدم بهتر ولی! كنم استراحت كمی توانممی و ستزیادی نسبتاً راه تهران تا دانستممی. كرد
 .بپرسم سؤاالتی دانستمنمی هم را اسمش هنوز كه ایراننده آقای از و بمانم بیدار

 .ندیدمت قبالً! كنی؟می كار پیشش وقته چند -
 .بودم باباشون پیش قبلش البته... میشه سالیپنج یه -
 !شناسیشون؟می قدرچه -
 !بفهمد را سؤالم دلیل احتماالً تا انداخت امچهره به نگاهی ماشین یآینه از
 .هستن زمین روی آدمای بهترین بدونم كه ایاندازه به -

 :داد ادامه و نیاورد خودش روی به ولی شنید؛ را پوزخندم صدای احتماالً
. بدونن زمین هایبهترین باشن، داده نجات رو زندگیشون كه رو كسانی آدما یهمه شاید -
 .طورههمین كه من نظربه

 ربطی من به هم باز ولی آوردم؛ ذهنش به را بدی خاطرات شاید بود، كرده عرق اشپیشانی
 و جنباندم سری نبود، وقتش اصالً و كند باز خواستمی كه بحثی به اهمیتبی پس نداشت

 :گفتم
 .كنیمی غلو زیادی داری هم باز ولی طبیعیه بهشون تعالقه نظرمبه -
 !شاید -
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 !بمونم كسی یخونه خوامنمی! باشه؟. هتل ببر رو من لطفاً ضمن در -
 :گفت لب زیر و كرد نگاهم دوباره

 .میگن چی آقا ببینیم چشم، -
« !میگن چی آقا ببینیم»! بودمش شنیده همه زبان از چقدر و برایم بود آشنا جمله این قدرچه

 كسان به لقب این انگار. بس و باشد ساالرخان توانستمی فقط «آقا» ما یهمه نظر از شاید
 و گذاشتم هم روی را چشمانم! بودم كرده عادت طوراین من شاید یا و چسبیدنمی دیگری

 همه آن از گونهچه و رسیدیم كی نفهمیدم كه شدم غرق جورواجور فكرهای همین در قدرآن
 !نشنیدم هم را ماشین یک بوق صدای حتی من كه شدیم رد پرترافیک خیابان

 .داخل ببرم رو وسایالتون من تا شید پیاده بفرمایید خانم، رسیدیم -
 !آوردنمی خودش روی به یا بود نشنیده حقیقتاً یعنی! داشت مشكل واقعاً مرد این گمانم به

 و مرتب موهایی و سفید تقریباً هایریش با میانسالی شخص و شد باز برایم ماشین درب
 !ایستاد شدنم پیاده منتظر در، كنار زدهشانه

 كمک برای كه دستی و مهربان لبخند آن با باشد، دیگری چیز یا پیشخدمت رسیدنمی نظربه
 در كردمنمی فكر! كالس با و جنتلمن چه... واو! بود امیر پدر احتماالً. بود كرده دراز سویم به

 !باشد پرستیژ با و امروزی حد، این
 و بگیرم كردمی مسخ را انسان عجیب كه رنگشسیاه چشمان آن از را نگاهم كردم سعی
 .بگذارم اشخورده چروک تقریباً دستان درون را دستم

 .دخترم اومدی خوش -
 را صورتش دستش، جای به تا رفتم جلو كمی و پاشیدم رویش به مضمون همین با لبخندی

 هم هاقدرآن خواستمنمی خب ولی داشتند را بزرگترها بوسیدست رسم هاترک. ببوسم
 :گفت آرامی به و بوسید را صورتم متقابالً نیز او. كند پیری احساس



 

 

598 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 !باشی حد این در كردمنمی فكر واقعاً -
 !مثالً باشم كرده شوخی كمی خواستم هم من
 !حد؟ كدوم در -
 !بود كرده تعریف رامی كه حدی در -

 :گفتم تعجب با و انداختم باال ابرویی
 !عنوانی؟ چه به! كرده؟ تعریف من از! امیر؟ -

 !بود آشنا قدرچه لبخندش
 .ـعـشوقش*مـ بعنوان -
 دنبالش به طورهمان بودم جمالتش یبقیه مشتاق كه هم من! ویال سمت به افتاد راه و

 !زندمی حرف خودش برای دارد انگار كه طوری بود، آرام صدایش. كردم حركت
 .كنهمی غلو عاشقه چون كردممی فكر -

 عشق از! بودم شناخته االن تا كه پدرهایی آن برعكس! پدر این زدمی خوبی هایحرف چه
 !فرزندش احساسات از. گفتمی
 !آشنا مرد این كردمی خوب را حالم چه هایشحرف! بود گرفته وزیدن نسیمی چه دلم در
 !بشی؟ جدا ازش خوایمی چرا داری دوستش قدراین كه تو -
 !مطلباصل سر بر رفت غیرمنتظره چه و

 كه من! دارم؟ دوستش فهمید كجا از! نداشتم زد كه حرفی برای جوابی و بود شده قفل زبانم
 !نزدم حرفی اصالً
 .بینمان افتاد فاصله قدم چند و ایستادم حركتبی طورهمان

 !بدی آزارش كار، این با تونیمی كردی فكر البد -
 .برگشت طرفم به و ایستاد هاپله روی جاهمان. كنمنمی تعقیبش شد متوجه
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 !میشی اذیت خودت اون، از بیشتر كنی،می اشتباه -
 !نبینیم؟ را هم دیگر، ودب قرار مگر! زد؟می كار اول همین داشت را هایشحرف یهمه چرا

 :گفتم تأمل با و انداختم زیر را سرم
 .بزنم حرفی مورد این در خوامنمی فعالً. بگم باید چی دونمنمی -

 .داد تكان سری تفهمیم نشانه به و زد لبخند دوباره
 :گفتم و افتادم راه دوباره

 !نیست؟ خونه! كجاست؟ امیر -
 .گردهبرمی هازودی همین احتماالً. طالق كارهای دنبال رفته نه، -

 .بود حرص روی از واقعاً پوزخندم
 .شازده داره عجله هم قدرچه -
 .شد زده امعصبی هایحرف به مهربانی با هم باز او لبخند و

 :گفتند متواضعانه خیلی ایشان ولی. شود وارد اول میزبان، عنوانبه او تا ایستادم كنار مؤدبانه
 !ایدخانواده عروس وقتی تا البته. میزبانید شما هم جااین خانم، داخل بفرمایید -

. بود شده بزرگ پدر همین با فقط همیشه انگار! آدم؟ این بود امیر شبیه قدراین چرا
 .دادم جواب لبخند با اش،كنایه به اهمیتبی
 .پدرجان دارم عادت روز دو عرض در چیز همه دادن دست از و داشتن این به من -

 قدریآن كهآن با. بدهد نشانم را راه و شود قدمپیش او كه نماندم منتظر و شدم وارد
 حالاین با نباشد كننده مبهوت برایم زیاد جااین كه بودم دیده تجمالتی و بزرگ هایخانه
 شد باعث حس، همین و داشت برایم خوبی حس انگار كردممی مالكیت احساس چون

 .بدهم لم راحتی هایكاناپه روی تعارفبی و نكنم غریبگی
 .افتادم امیر یاد به و شنیدم را اشپرخنده صدای هم باز
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 رفته شوهرت مثالً! باشی ناآروم و قراربی باید االن جان دختر! نیستی نگران هم زیاد انگار -
 .بیاره برات رو طالقت درخواست

 به كردم شروع ذهنم در و دوختم او به را چشمانم بود نشسته هایمـب*لـ به كه لبخندی با
 ینقطه هیچ واقعاً دو این! نبود شمارش قابل اصالً شاید! خانایرج و او هایتفاوت شمردن

 !بودند آمده مختلف یسیاره دو از انگار و نداشتند مشتركی
 !كنی؟می ممقایسه رامی با داری! چیه؟ -

 .گرفت مهر رنگ نگاهم و شد ترپررنگ لبخندم
 .نیستین مقایسه قابل كسهیچ با شما -

 .كرد نگاهم عجیب حالت همان با و شد تاتابه امیر مثل ابروهایش
 !واقعاً؟ -

 :گفتم و دادم تكان را سرم
 .اوهوم -
 .میشه حسودیش مطمئناً. بگم رامی به حتماً باشه یادم رو این -

 مثل جااین كه است برخورده شخصیتم به كردم حس ولی چرا، دانمنمی. بود تلخ پوزخندم
 و بزند راه آن به را خودش كهاین جایبه او و امنشسته پدرشوهرم مقابل در مطلقه زن یک

 !كوبدمی صورتم به را آن ایجمله هر با پروابی قدراین دارد، نگه مسكوت را قضیه
 !نكنیم؟ صحبت موردش در دیگه میشه -
 !طالق؟! چی؟ مورد در -

 .كردم سكوت و انداختم زیر به را سرم
 .نشست مبل روی كنارم و آمد آرام خیلی! چیست دردم و حرف شد متوجه انگار

 !میره؟ بین از نزنیم، حرف موردش در اگه نظرتبه -
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 .كردم تكذیب و جنبادم سر
. دلت توی درد به میشه تبدیل نزنی حرف اگه مهمی شرایط همچین مورد در دخترم، ببین -

 .نكنه اذیتت بعداً كه بگی موردش در قدراون بهتره
 .بشه جدا خوادمی امیر -

 .انداخت خش را صدایم كه بود پر قدرآن دلم
 !خواستی تو گفت اون ولی -

 .كردمی آشكار را درونم حال و تابیدمی هم در اختیاربی انگشتانم
 رفته خواسته خدا از اونم و بود زده حرف باهاش من هماهنگی بدون رادین. نخواستم من -

 .گرفته طالق درخواست یبرگه
 .كند آرامم كرد سعی و داد قرار انگشتانم پیچش بین را دستش

 !بوده اجباری هم ازدواجتون شنیدم! بشی؟ جدا خواینمی تو یعنی -
 !شدمی شامل را امزندگی یهمه كه بود «اجباری» آن به نبود، او به زدم كه پوزخندی

 :داد ادامه دید، كه را سكوتم
 كه رو تو شاید! كرد رو اینكار یهو چرا دونمنمی نداشت، ازدواج یبرنامه اصالً اولش رامی -

 .كرده عوض رو شنقشه دیده
 به یكی زدمی نعل به یكی چرا! بود چه منظورش. دوختم عمیقش سیاه چشمان به را نگاهم

 !میخ
 !چی؟ یعنی -

 .حرف یادامه از شد پشیمان انگار و داد تكان را سرش
 .بزنه رو حرفاش خودش بذار. كن ولش هیچی -
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 جانم به اضطراب و دلهره از موجی بارهیک به حضورش و آمد قفل در كلید چرخش صدای
 !باشد گرفته جرم ارتكاب حین در را مُچم كسی انگار! ریخت

 قدراین من، برخالف او چرا دانمنمی و ایستادم و برخاسته جایم از عجیب ترس همان با
 و ایستاد مقابلم جیب به دست! بیندمی را همسرش چندماه از بعد انگارانگارنه! بود خونسرد

 :گفت
 .اومدی خوش... سالم -

 !گرفت امیر مثل كسی از را كدامشهیچ شدنمی و خواستمی خوب چیزهای قدرچه دلم
 به امتنگی دل حس انگار! كردم نگاه رنگشبی و خسته یچهره به و گرفته باال را سرم

 نگاه صورتش اعضای تکتک به عجیب ـعی*ولـ با طورآن كه بود شده منتقل چشمانم
 !كردممی
 .نفهمیدم كه گفت چیزی لب زیر و شد كشیده سمتی به هایشـب*لـ
 !چی؟ -

 :گفت صورتم مقابل غریب، و عجیب لبخند همان با و كشید جلو سمت به را خود كمی
 !نیومد جانتپسرعمه چرا میگم -

 !خشم به شد تبدیل امنگرانی تمام و شد تلخ دهانم كه بود بد حرفش قدرآن
 .پیشت میام شدی آزاد قیدوبند از وقتی كنممی صبر گفت -

 در حرص، از بیشتر هرچند. دادم كه شكنیدندان جواب این از شد خنک دلم آخیش
 .كردمی ریشخند را امانمبی خودزنی این و مرا كه بود پوزخندی اشچهره

 .بشی آزاد تا بشینه بگو. خوبه -
 !رفت حوالی همان در اتاقی سمت به و چرخید آرامش با و گفت را این
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 بدبختانه كه بد، خیلی هم باشد خوب خیلی هم توانستمی یعنی! داشت ابهام قدرچه حرفش
 !دارد منظوری چه داد تشخیص شدنمی لحنش از وقتهیچ

*** 
 كنند امتحان مرا كه اندداده هم دستبهدست هستی جهان یهمه و كائنات و دنیا اینكه از

 با طالق و اجبار با ازدواج كنم، هضم توانستمنمی را موضوع یک این ولی. ندارم شكی هیچ
 هایلجبازی این پس! خواستمش؟نمی عاشقانه مگر! نداشتم؟ دوست را او من مگر! اجبارتر
 !كرد؟می كارچه ماجرا وسط مسخره، غرور آن پس! بود چه احمقانه

 دهد جواب و كند نگاهم عشق با ها،فیلم مثل هم او و دارم دوستت بگویم باریک شدنمی
 !عاشقتم هم من

 با ما طالع واقعاً شاید! دانمنمی! خورد؟برمی دنیا كجای به! بود؟ سخت داستان این كجای
 !نبود نشده جفت هم

*** 
 از را امیر پدر صدای كه نه یا شوم وارد كه مردد و بود مانده اتاق یدستگیره روی دستم
 .شنیدم سر پشت

 كه داره احتیاج كسی به چتر، از بیشتر میره راه بارون زیر داره كه كسی معتقدن، هاترک -
 .بزنه قدم كنارش

 رویش به برانگیزیتحسین لبخند بود، زده كه زیبایی حرف خاطربه و برگشتم طرفش به
 .زدم

 .دارم دوست رو هاترک واقعاً ولی نیستم ترک من -
 :گفت آرامی به و كرد ایخنده

 !كردیمی ابراز بهشون صراحت همین با داری، دوست كه كسایی یهمه كاش ای -
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 قدرآن امیر و من داستان. نگفتم هیچ و زدم نفهمی به را خودم ولی فهمیدم را منظورش
 با چیز همه همیشه كاشای. نبود حل قابل هاراحتی این به كه داشت پیچیده و كور نقاط
 !بود شدن درست قابل «دارم دوستت» گفتن

 و شد طاق طاقتش باالخره كه شدم غرق درشت و ریز اوهام در و رفتم فرو خودم در قدرآن
 به مرا و گشود را آن بزند در كهآن بدون و چرخاند را در یدستگیره. كرد تمام را كار خودش

 !شد ناپدید صدایی و سر هیچبی هم بعد و داد، هل داخل
 یطبقه كل یعنی! بود خانه آن نصف یاندازه به شاید اشبزرگی كه اتاقی و بودم من حاال

 و نشیمن سالن از متشكل كه یكی و بود اتاق این یكی بود، شده قسمت دو احتماالً پایین
 !بود آشپزخانه

 .شنیدم اتاق سوی آن از را ـزش*آمیـطعنه صدای
 !بشی اتاقم وارد خبر بدون وقتهیچ دیگه كردمنمی فكر كردی تجربه كه چیزایی با -
 و دوختم اشتنه پایین به را چشمانم فكر، بدون اول! چرخیدم طرفش به اضطراب و ترس با
 .كشیدم راحتی نفس بود پوشانده را پاهایش كه سیاهی شلوار دیدن با

 حاال!  خب. نشست تخت روی و رفت و زد آشنا پوزخندی چون شد؛ حركتم متوجه مطمئنًا
 سر بالتكلیف طورهمان یا! نشستم؟می كنارش و رفتممی هم من! كردم؟می كار چه باید

 !كند تعارفم او تا ماندممی جایم
 .نداره واگیر كه دونیمی! شینی؟نمی چرا -

 نتوانم كه نمودمی انتهابی وجدانیعذاب یچرخه وارد مرا. كردمی را كار همین همیشه
 !بیایم بیرون
 .ایستادم مقابلش و رفتم تأخیری، و مكث هیچ بدون

 .بشم جدا خوامنمی -
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 بدون طوراین. داد قرار بدنش ستون تخت، روی را دستش پشت، از و رفت عقب به كمی
 .بگیرد كنترل تحت را حركاتم و ببیند مرا توانستمی شود بلند كهآن
 !چرا؟ -

 .هستم نروِس و عصبی بود واضح كامالً
 .نداره دلیل هیچی، -

 !شد ترسخت برایم شرایط رفت، باال كه ابرویش
 میگی چی االن! برسونه بهم رو پیغامت بودی نگفته تپسرعمه به تو مگه! نداره؟ دلیل -

 !پس؟
 گرفتم گاز را لبم ولی درآورم؛ جانش از را بردمی من آزار از كه ـذتی*لـ این داشت، جا واقعاً

 .ندهم انجام ناشایستی رفتار تا
 !رو كاراون نكن -

 .كردمی اشاره لبم به كه شدم منظورش متوجه
 .دادم را قبلش سوال جواب بدهم، اشانحرافی یتیكه به اهمیتی كهآن بی
 .زنممی خودم باشم داشته حرفی اگه و كنمنمی واسطه رو كسی وقتهیچ من -
 !نبودی بلد زدن حرف كه قبالً! حاال؟ تا كی از! جداً؟ -

 :گفتم خراب حالِ همان با و كردم نگاهش مستقیم باراین
 كجا به كجا از و هستم كی من دونیمی خودت. بردار كارات این از دست امیر، ببین -

 !نیست مسخره حرفای این كردن بازگو به نیازی پس رسیدم،
 .همیشه مثل بود، كج لبخندش

- ... 



 

 

606 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 اعتماد بهت وجود این با دونم،نمی ازت چیزا خیلی االنشم همین من. نخند جوریاین -
 .دارم

 عاشقانه برایش رؤیاهایم در من و آمدمی كه روزهایی آن مثل گرفت، زیبایی رنگ نگاهش
 .زدممی حرف

 !بدونی؟ خوایمی چی -
 و نشستم زانو دو روی جاهمان! كنم؟ سؤال خواستم هرچه از توانستممی یعنی! پرسید؟ واقعاً

 .كردم نگاه بود من از باالتری جایگاه در هم باز كه او به
 اشتنه زیر از بود، داده هل عقب به لحظه این تا كه را دستش! بدانم؟ خواستممی چه واقعاً
 .شد متمایل من سمت به و كرد آزاد

 !شدم؟ طوریاین چرا بدونی خوایمی -
 .دادم جواب معطلی بی
 .اصالً! نه -
 !چی؟ پس -

 همین. خواستمنمی چیز هیچ هاگذشته از. بدانم االنش زندگی از خواستممی فقط من
 .بود داده آزار را مانهمه كافی یاندازه به «گذشته» گفتیممی كه هاییگذشته

 .پرسیدم را ذهنم سوال اولین كنم، فكر كهآنبی پس
 !هست؟ زندگیت تو كسی -

 :گفتم دوباره و نداده اهمیتی پس زد، حدس را معناداری لبخند همچین شدمی
 !باشه؟ منتظرت و باشی داشته دوسِش كه هست كسی كه اینه منظورم -

 .داشت زیادی هایحرف همچنان نگاهش ولی داد تأیید بعنوان كوتاهی تكان را سرش
 !دختره؟ همون -
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 .كردم كمكش. كندمی فكر دارد كه كسی مثل گرفت، دندان به را لبش و كرد ریزی اخم
 .حموم رفتی گفت، اونروز كه همون -
 من كه طوری! بود كرده پیدا ایبامزه یقیافه قدرچه. خندید گرفته گاز هایـب*لـ همان با

 .گرفت امخنده هم
 .داشت نگه هایمچشم مقابل در دقیقاً را صورتش و آمد جلو به رو بیشتر كمی

 !ببری؟ رو من حاضری تو. نیست خانومم اون. حموم برم خواستممی اتفاقاً االن -
 !هوم؟ -

 جستجو را چشمانش زد كه حرفی مفهوم پی در و شد جدا متبسمش هایلب روی از نگاهم
 !كرد

 :گفت دوباره كه بودم، نشده منظورش متوجه هنوز
 !كنن؟ حمام رو شوهرشون تونننمی هازن مگه -

 :گفتم سادگی با پس! كنم پیدا توانستم نمی خودم و او هایحرف بین ارتباطی اصالً
 !نكردیم ازدواج هنوز كه ما! شوهرشون؟ -

 :گفت متعجب مثالً ایقیافه با و شد باز نمایشی كامالً شكل به دهانش و هاچشم
 !نكردیم؟ واقعاً... عاه -

 و بود افتاده كار از مغزم كامالً كرد،می تفریح شرایط این با داشت كه او برعكس من انگار
 !بودم گرفته جدی را داستان خیلی

 !رو؟ چی -
 .بود واقعی باراین اشخنده

 !رو؟ چی خودت نظربه! رو؟ چی -
 !ابهام و ایهام همه این با بود شده هشتی و هفت شكل ابرویم مطمئنم
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 !دیگه ازدواج... دونمنمی -
 شكل این به بودمش ندیده االن تا واقعاً! شد بسته زد بارهیک به كه ایقهقهه از هایشچشم

 .بخندانمش توانستم امبازیخنگ همین با حداقل كه خوشحالم. بخندد
 فاصله با و بردم خندیدمی و بود گذاشته صورتش روی كه دستش سوی به را انگشتانم

 حس انگار كه بردممی ـذت*لـ خوب حال این از داشتم هم من واقعاً. كردم ـوازشش*نـ
 كار هم باز شاید! چرا؟ دانمنمی. شد متوقف داد اشخنده به كه كوتاهی امتداد از پس و كرد
 !كردم بدی

 .خندیمی االنت حس به مطمئنم. كنم معرفیت دختر اون به خواممی -
 چه حرفمان موضوع و شد چه نفهمیدم اصالً! كردمی عوض را بحث بارهیک طورچه ببین
 !بود
 :گفتم ناراحتی با
 .نداره خنده اصالً االنم حس مطمئنم منم -
 !چیزایی همچین یا! غیرت! حسادت! ایناست از غیر! چیه؟ حسّت مگه -

 !انداختمی گیر الفاظ تنگناهای در مرا طوراین چرا
 :دادم جواب و نرفتم رو از وجود این با
 !همین. فضولیه و كنجكاوی حسم فقط فعالً -

 .داد كش را بحث باراین و شد امزرنگی متوجه
 مثالً! كنی؟ كارشچی خوایمی! میشه چی شد ـا*ضـ*ار كنجكاویت كهاین از بعد! خب -
 .كنهمی پر برام رو نیست و بودهمی باید كه كسی خالی جای و دوستمه كه فرض به

 از وسعتی در هم و دادمی را جوابت هم! بود مبهم و پرده در طورهمین هایشحرف همیشه
 !كردمی رهایت عجیب فكرهای
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. شدم بلند جایم از و دادم تكان سری پس. گفت حرفش این پاسخ در چیزی شدنمی واقعاً
 .دهندمی انسان به بهتری حس ها،ندانسته نظرمبه. بدانم چیزی این از بیشتر خواستمنمی

 :گفت جاهمان از شود بلند جایش از كهآن بدون
 .كنه پر رو آدم «قلب» خالی جای تونهنمی كسهیچ بازم -

 میان از شدمی كه بود گرفته جدی حالت اشچهره قدرآن. برگشتم طرفش به و ایستادم
 :پرسیدم. داد تشخیص را پریشانش روح زخم، و درد همهآن
 !طور؟چه رو روح خالی جای -
 :داد جواب متفكرانه حالتی با باز او و
 !نمیشه هم احساس حتی خالیش جای. ترهبیچاره هم قلب از كه بدبخت روح -

 خواهدمی حتی یا بزند حرف خواهدمی بدانم كه شناختمشمی قدرآن. برداشتم جلو به قدمی
 !بزند حرف من با فقط االن

 !نرسیدی؟ خواستیمی كه چیزایی اون یهمه به مگه! چیه؟ هدفت تو -
 .نه -
 مصادره یا كه هم رو اموالشون یهمه زندان، انداختی كه رو خواهرش و ساالرخان! نه؟ -

 !شدن تو مال یا كردن
 :گفت و فرستاد چشمانم عمق به را نگاهش

 .هنوز نگرفتم رو داراییش ترینباارزش چون -
 .زدم همیشگی راه آن به را خود ولی فهمیدم را منظورش

 .نمیدم بهت رو كاراین یاجازه متأسفانه بگم باید كه خواستیمی را جونش اگه -
 نیم در و طرفم به افتاد راه انداخت، خط را اشپیشانی كه اخمی با و نیامد خوشش جوابم از

 .ایستاد امقدمی
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 .سنجممی ضعفاشوننقطه با رو آدما ارزش من كه بودم گفته بهت -
- ... 
 باید مطمئناً چون كرد حمله بهشون میشه نقطه همون از باشن ترحساس چی هر روی -

 .باشه بیشتر چیز همه از براشون ارزشش
 .ترهمهم چیزی هر از خانواده ما، نظربه ولی -
. میان احساسبی نظربه كه كسایی حتی. آدماست یهمه ضعفنقطه عشق، میگم من... نه -

 به انسانی هر دارایی ارزش واقع در ولی باشه؛ چیزی یا هركس به نسبت تونهمی عشق این
 .داره كه عشقیه مقدار

 !خوردی؟ شكست نداشتی ضعفینقطه همچین كهاین با چرا تو پس -
 بود، جلوتر من از خیلی او ولی بكشم؛ زبانش از حرف و درآورم بازیزرنگ خواستممی مثالً
 .آمد ترنزدیک كجی و ورییک لبخند با و شد متوجه زود

 .كنم خودزنی خواستممی و بودم مریض چون احتماالً -
 .برداشتم عقب به قدم یک و نیاوردم تاب را اشنزدیكی همه آن

 جلو قدم یک هم او آمیز،شیطنت لبخند همان با پس كرد،می تفریح واقعاً داشت دیگر حاال
 .آمد
 !برگشتی؟ چرا -

 :گفتم لب زیر باراین و رفتم عقب هم باز
 .بدونم خواستممی -
 !نه؟ یا دارم زاپاس رو كسی خودت مثل منم كهاین! رو؟ چی -

 !شد ـنم*تـ ـماس*مـ واقعاً پس بود، من رفتنِ عقب از بلندتر آمد جلو باراین كه قدمی

- … 
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 كارانـیانـت خــ یجرگه در طوراین كه بود دیده چه من از او! بگویم باید چه دانستمنمی
 مگر! كرد؟می بازی ملیح و آرام قدراین چرا پس بود این باورش واقعاً اگر و! داد؟می قرار
 !باشد آمده جوش به غیرتش بایستمی االن مثالً! كند؟ رفتار گرانهپرخاش و تند نباید

- … 
 .نداشت ایفایده كردن گردعقب دیگر. ایستادم جاهمان و گرفتم باال را سرم

 .نیست زندگیم تو كسی من -
 باشد یادم بكند، را كاراین توانستمی چطور دانمنمی! نشست نگاهش در فقط لبخند باز

 .بدهد آموزش هم من به بخواهم او از روزی
 !مطمئنی؟ -
 !بود مطمئن شدنمی قطعاً پرسید او كه حالی این با

 بود آمده كش ـردنم*گـ هایرگ. برانمش عقب كمی تا گذاشتم اشـینه*سـ روی را دستم
 .دهم قورت را دهانم آب حتی توانستمنمی و

 .بكشم كنار راهش سر از را خودم شدم مجبور باز و نكرد یاری قدرتم انگار ولی
 .نداره زندگیم توی جایگاهی هیچ رادین دونیمی هم خودت. كن بس امیر -
 !میگن این از غیر چیزی هادیده و هاشنیده ولی -

 االن اصالً! كند؟ بازجویی من از داشت حقی چه او. برگشت امطلبكارانه حالت و شدم عصبی
 !بود گیر نامعلوم یپرونده یک وسط پایش خودش

 !بشه ثابت خودت گناهیبی اول كهاین مگر نیستم، بدهكار بهت توضیحی هیچ من -
 !كرد نگاهم متحیر گرفته، قرار بازخواست مورد كه دادستانی مثل و رفت باال ابرویش

 !نیست؟ زندگیم تو كسی بودم گفته من مگه -
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 بود صورتش مقابل كه اولم جای به پس ست،جدی قدرچه دهم تشخیص توانستمنمی اصالً
 .شدم خیره چشمانش به صاف و برگشتم

 ازدواج من با حقی چه به اصالً و! كردی؟ ماجرا وارد رو من چی برای پس هست اگه -
 !كردی؟

 از غیر امدغدغه االن واقعاً ولی نداشت؛ بحث به ربطی هیچ هایمحرف دانستممی خودم
 عصبانیتم حتی یا! كجاست؟ كیه؟ دختر اون بپرسم داشت انتظار احتماالً! نبود چیزی هااین

 زل خشم با كند،می حمله فقط هدفبی كه خروسی مثل ولی! باشد دیگری چیزهای بابت
 :دادم ادامه و نگاهش به زدم

. هست زندگیت تو هم من از غیر كسی یا كردی ـیانـت خــ من به نیست مهم برام اصالً -
 این از مطمئنا چون! میشی؟ خسته كِی سمندر یخانواده دادن آزار از بدونم خواممی فقط

 !باشی داشته تونینمی ایدیگه هدف هیچ كارِت
 تنیده هم در كه عجیبی وضع این با شدنمی چون برود؛ عقب باید كه كرد احساس او باراین

 .كرد بحث جدی طوربه بودیم،
 :گفت

 كشیدنم عذاب سال همه این هایحسابتسویه تمام جاهمین تونستممی خواستمی دلم -
 !چیه آزار مفهوم و معنا بفهمی تا بكنم باهات رو
 !كردم؟ چیكار باهات من مگه! من؟ با! حساب؟تسویه -

 !بود زده من نام به را همه كه هاییحساب تمام كند تسویه خواستمی واقعاً احتماالً
 را روحم و قلب ازحدمان،بیش نزدیكی خاطربه یا بود بلند خیلی دانمنمی كه صدایی با

 :گفت خراشید،
 !دونی؟نمی هنوز رو این. خانم جرمه بزرگترین بودن، عاشق ما، بین -
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 :گفتم او از ترآرام ولی زدم،می داد باید هم من
! باشه شده مرتكب جرمی بخواد كه نبوده عاشق كسی ما بین چون! شما؟ بین یا! ما؟ بین -

 !«خانم» گفتینمی بهِم سال ده از بعد هنوز كه بود بینمون معناییبی چیز همچین اگه
 هایحرف داشتم من ولی دانم؛نمی را او! شدمی تمام گران داشت عصبانیتمان این كنم فكر

 اصالً كه شدمی فاش چیزهایی شاید وسط این و. ریختممی بیرون را دلم در شده عقده
 !نبودم گفتنشان خواهان

 به شدت به كه كشید خود سمت به مرا چنان و نشست بازویم بر غضب با دستش درنگبی
 پشت، از دیگر، دست با تعادلم حفظ خاطربه شد مجبور او و كردم برخورد اشـینه*سـ
 .بگیرد را ـمرم*كـ
 وقتی پس. دادم سنگینی خیلی تاوان میگی، داری كه «معناییبی چیز» این بابت من -

 !فهمیدی؟ نزن، حرف دونینمی چیزی
 ادامه. بودم اشكردهگره هایپنجه آویزان سنگین هاینفس با طورهمان و بود آمده بند زبانم

 :داد
 ...ولی نبودم؛ هیچی تو برای من شاید -
 را چیز همه نداشت حق او. شدم رها دستش از و دادم بدنم به تندی حركت عصبانیت با

 !كند قضاوت ناعادالنه و ببیند طرفهیک
 كه! ساالرخان؟ قصر یشاهزاده از اونم! داشتی؟ انتظاری چه سالهپونزده دختر یک از تو -

 !بزنه؟ جار امیر مثل پسری به رو عشقش بیاد
! بود شده مستور زجر و درد فروخورده، هایعقده حسرت، خشم، از ایهاله در اشچهره
 نه و شناختمی درست مرا او نه! هست و بوده كسی چه با حق گفت میان این در شدنمی
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 ماند مسكوت هاسال همان در كه عشقی! بود سال دوازده قدمت به عشقی ما بین! را او من
 !شد خفه گلو در و
 زد، باد رو شده خاموش خاكسترهای نباید این از بیشتر. اومدم كردم اشتباه كهاین مثل -

 .بسوزونه جایه رو همه آتیشش باراین ممكنه
 بودم شخصی آن من كه وقتی تا مخصوصاً. یافتنمی التیام كه دردی بود، درد او وجود تمام
 هایشپنجه با را زخم هی خودش كه پرستاری. بگذارد مرهم آن بر خواستمی كه
 !كند؟ درمان را آن تواندمی چگونه خراشد،می

 الیق هم هنوز من نظر از او. بزنم وجودم عمق از را آخر حرف تا كردم جمع را توانم تمام
 مقاومت قدرتم كل با ولی صدایم؛ بر بیندازد خط خواستمی بغض هرچند. بود هابهترین

 .راندمش عقب و كردم
 خوشبخت و خوب رو عمرت دوم سالنیم حداقل. امیر كنممی خوشبختی آرزوی برات -

 كه بندازه هاییگذشته یاد رو تو بخواد و بیاد كسی ذارمنمی دیگه باشمطمئن. كن زندگی
 !نداشته برات عذاب جز چیزی

 حداقل داشتم امید ولی دهد؛ نشان واكنشی توانستنمی و بود عمیقی شوک در دانممی
 هپروت در طورهمان را او هم من و نگفت كه! بگوید نوایمبی دل تسالی برای كالمی
 !دانمنمی! كجا؟ ولی رفتم،می باید. زدم بیرون اتاق از و گذاشتم

 از باشم داشته پدرش مكرر هایپرسش برای جوابی كهآنبی و بستم را هایمچمدان از یكی
 .رفتم بیرون خانه

*** 
! كنیم خوشبخت را یكدیگر توانستیمنمی وقتهیچ ما. داد سامان را وضع این شدنمی دیگر

 .شدممی نابود او عذاب دیدنِ با من و كشیدمی عذاب من دیدن با او
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 و آرام كه طوراین ولی شد؛می تمام و زدمی محكم را اشضربه همیشه برای باریک كاش
 .خواستمی زیادی تحمل بود، مداوم

 مربوط اوراق تمام. بروم اممادری یخانواده نزد به بتوانم آن از بعد حداقل كه رفتم هتل به
 خیال با توانستمی دیگر االن حداقل. آمدم و گذاشتم اتاق همان در هم را ازدواجمان به

 هدیه خوشبختی و آرامش او به كه بیاورد را دختری و كند حذف اشزندگی از مرا راحت
 .داشت را لیاقتش واقعاً كه چیزی كند،
 را جدیدم زندگی چگونه و دادممی شده آشنا تازه فامیل این به باید جوابی چه دانمنمی هنوز

 !رسیدمی نظربه هاراه یبقیه از ترراحت بود هرچه ولی كردم؛می توجیه
 به همآن! داشت حضور امزندگی هایسال تمام در او. شده تنگ برایش االن همین از دلم

 فشار با قدرآن سفید ایبرگه روی زغالی مداد با كه مانستمی طرحی مثل. پررنگ شكلی
 و كَند دل از شبه یک شدمی مگر! شودمی غیرممكن كردنش پاک دیگر كه كِشیمی دست

 پُر باید چگونه! چه؟ رودمی و شودمی جدا دل از او با كه ایقطعه آن پس! انداخت؟ بیرونش
 .«كنه پُـر تونهنمی هیچی رو قلب خالی جای» گفت خودش كه طورهمان! شود؟

 گویا. دادممی تكان گهواره مثل را امصندلی فقط هدفی هیچبی و بودم نشسته هتل اتاق در
 و جدید جهانی در سرگردان و شده جدا تن از كه روحی مثلِ. نبودم دنیا این در اصالً كه

 .بنشاند خود اصلی جایگاه در و بگیرد را دستش كسی بلكه چرخدمی ناشناس
 دستی و شنیدم آلودوهم و تاریک دنیای همان در مبهم خیلی را صدایش! زدند؟می در انگار
 !سواین به داد هل مرا
 با! بودمش؟ نشنیده طورچه كه شدم شوكه ایلحظه خودم كه بود بلند زدن در صدای قدرآن

 .رفتم در پشت و برخاستم عجله
 !بله؟ -
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 :گفت در سوی آن از ایمردانه صدای
 .دخترم كن باز -
 .كند خطابت دخترم كَسی،بی اوج در كسی بود خوب چه و

 !دیدم مقابلم لب به لبخند را شرافت خانبهرام جنابِ و. گشودم درنگبی را در
 بگویی هرچه پسر و پدر این از هرچند! كند پیدایم راحتی همین به نداشتم انتظار اصالً

 !بود ساخته
 !تو؟ بیام تونممی -
 !امایستاده او به خیره در جلوی ادبانهبی طورهمان فهمیدم حرفش این با
 .شود داخل كه كردم دعوتش «بفرمایید» یک با و رفتم كنار دستپاچگی با

 خاطربه. نشست اتاق یگوشه مبل روی رفت داشت، نظر زیر چشم با را اطراف كه طورهمان
 و زدم پرمهری لبخند ننشست تختم روی كه بود متشخص و فهمیده قدرآن كهاین
 .نشستم رویشروبه

 !بیارن؟ بدم سفارش براتون چی -
 :گفت شوخی لحن با و خندید پدرانه و مهربان

 یخانواده جلوی بیاره چای سینی خودش هایدست با عروس كه اینه به كار قشنگی -
 !نداره فایده كه سفارشی. داماد

 .انداختم زیرسربه و گرفتم را امناخواسته یخنده جلوی
 !كردی گردعقب زودی همین به كه بینممی! خانوم عروس! خب -

 بودند، خورده گره هم در ناراحتی فرط از كه انگشتانی و افتاده پایین ـردنی*گـ با طورهمان
 !كردممی دفاع خودم از و گفتممی چیزی بود هرطور باید. كشیدم بلندی نفس

 !نرسیدیم تفاهم به هم با ما راستش، -



 

 

617 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 :گفت متعجب مثالً و شوخ چشمان همان با و رفت باال ابرویش تاییک
 !كنه حل رو هاسوتفاهم یهمه كه داره رو قدرت این «عشق» كردممی فكر! جداً؟ -

 .كردم نگاه عمیق، و بود سیاه امیر همچون كه چشمانش به و بردم باال را سرم
 .دونینمی بهتر شما رو این. نیست درد و تاریكی جز چیزی هیچ ما بین -

 .امیر مثل هم باز زد، تلخ لبخندی
 !بود؟ تو آوردن دست به بده، شدن بلند قدرتِ بهش تونست كه چیزی بیشترین دونیمی -

 !بكِشند؟ تكراری چالشی به را قلبم كه فرستادی را هایتبنده باز خدایا
 !شده؟ دخترش عاشق امیر كه بود فهمیده هاسال همون ساالرخان دونیمی -

! شنیدمی آوریرعب هایدانستنی آرامآرام داشت كه شد كسی مثل درست امچهره حالت
 وحشتناک پازل این از دیگری هایتكه خواستمنمی! برسد؟ كجا به خواستمی هایشحرف

 !دادمی بدی گواهی داشت دلم! كنم پیدا را
 فرستاد شنماینده عنوانبه رو امیر فهمید، رو موضوع این كهاین از بعد هفته یک دونیمی -

 !جانی؟ پاشای اون پیش
 زنگ داشت مغزم! بشنود بخواهد دلم كه نبود هاییحرف هااین! دادمی ادامه نباید... نه

 !زدمی هشدار
 باز فهمیدمی رو چیز همه كهاین با ساالرخان گرفتنش، گروگان عنوانبه وقتی دونیمی -

 دست به بده انجام تونستنمی خودش شاید كه كاری تا داد شونخواسته به رد جواب
 !بشه؟ اجرا ایدیگه اشخاص

 گفت كه شنیدم خودم من. نداشتند حقیقت هاحرف این! ماند ساكت شدنمی دیگر
 ناراحت و عصبانی قدرچه امیر افتادنِ گیر خاطربه و كرده ـیانـت خــ خانایرج یخواهرزاده

 .است
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 هم باز ولی بده؛ نجات رو پسرش كه كرد ماجرا این قربانی رو شخواهرزاده حتی خانایرج -
 .خواستمی طوراین ساالرخان چون! چرا؟ دونیمی. نشد... نتونست

 كار از داشت مغزم نبود، فهم قابل كلماتش از كدامهیچ! شماره به نفسم و افتاد زیر سرم
 !افتادمی
 خدایی كه بود این از غافل خان ساالر كهاین مثل ولی شد؛می كُشته جااون باید امیر -

 .اونه دستای توی هابنده عمر كه هست
 جایم از نبودم قادر حتی ولی شود؛ ساكت كه بگیرم دهانش جلوی را دستم خواستمی دلم
 :داد ادامه خرابم حال به اهمیت بدون او و شوم، بلند

 این از بعد چرا یا كرده پیدا كجا از رو من نپرسیدم اصالً زد زنگ من به خانایرج وقتی -
 نجات رو پسری تا كردم تونستممی هركاری فقط! داره پدر امیر كه افتاده یادش سال همه
 !بودمش گرفته نادیده قلب قساوت تمام با روز یک كه بدم
 در بغض با كه نفسی! رحمیبی همهاین از! كثیف بازی این از. گرفتمی آتش داشت دلم

 .چكید صورتم بر فشار همه این از بعد هایماشک و كردم رها سختی به بود، مانده گلویم
 زیر امیر. بودن كرده پیدا جونبی گوشت تیكه یه تنها بودن، رسیده ما مأمورهای وقتی -

 شد،می حس زوربه آرومی فرط از كه ضربانی با فقط! بود مُرده درد و شكنجه همه اون
 كه شد بد حالم دیدنش از قدراون سرش، باالی رسیدم وقتی من. بیمارستان رسوندنش

 .شدم بستری هم خودم
 را درد همه این نداشت حق او! نشود بلند زدنم زار صدای تا گرفتم دهانم جلوی را دستم
 !كند آوار سرم بر جایک

 هم به چیز همه گلویم در قدرآن. بزنم حرف توانستمنمی بود، شده زخم انگار امحنجره
 .نداشت آمدن بیرون برای جایی صدا، دیگر كه بود پیچیده
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 و ناسپاسی خاطربه خدا انگار. شد متولد تازه من برای ولی مُرد، روز همون همه، برای امیر -
 حتی كه نداشت، پا تنها نه كه بود داده پسری بهم سال همه این از بعد جوونی، تو ناشكریم

 !نبود تنَش تو هم زندگی برای روحی
 همهآن تن بر لرزه و ببَرد را دنیا یهمه گوش كه بلند قدرآن خواست،می بلند جیغ یک دلم

 .بیندازد وحشی حیوان
 ده درازای به ظلمانی و سیاه تونل یه. دخترم نیست سوتفاهم شماست، بین كه چیزی این -

 دونممی! كنی روشن رو جااون بیای عشقت نور با تو داشتم انتظار من و عذابه و درد سال
 انسان هیچ! بزنی هركاری به دست خاطرشبه باشی حاضر حتی شاید و داری دوستش

 از اینكه وجود با مخصوصاً بده، انجام رو كردی تخانواده با تو كه كاری تونهنمی عادی
 !نداشتی خبر هم هیچی
 .كردممی تحمیل خود بر وجود تمام با را صداییبی یگریه و بود صورتم روی هنوز دستم

 كه كنهمی تعریف چیزهایی از و زنهمی حرف موردت در شوق با كه شنیدممی ازش وقتی -
 یه پسرم كه كردم،می ذوق هم من بده، انجامشون تونهمی دیوونه و عاشق آدم یه فقط

 .بده التیام هاشوزخم تونهمی عشق نور همین با روزی
 چه در او دانمنمی. بریزد اشک ابد تا خواستمی چشمانم و بود پایین شرم از همچنان سرم

. شد قطع آلودشبغض صدای كه نیاورد تاب را كشیدنم زجر این از بیش شاید! بود وضعی
 .زد تریآرام صدای با را آخرش حرف و نشست بازویم بر دستش گرمای دقایقی، از بعد فقط

 .درمان هم و باشه درد هم تونهمی «عشق» تنها، -
 و پلشتی همه آن شنیدن با شودمی مگر! رفت كی نفهمیدم و نشنیدم هم را در صدای حتی

 !كند مخابره مغز به و بشنود را اهمیتبی اصوات دیگر بخواهد گوش هم باز زشتی
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 مغزم هایرگ و بود داده دست از را اشعادی حالت چشمم مردمک كه بودم گریسته قدرآن
! باشد صبح نزدیک شدنمی باورم. انداختم ساعت روی به حسیبی با را نگاهم. كردمی درد
 !بود نشده خشک اشكم و بودم كرده گریه چطور را وقت همهآن
! خوابید؟ شدمی مگر وضعیت این با اصالً. كردم روشن را هاچراغ و برخاسته جا از سختیبه

 و اعصاب آرامش باعث آب گرمای بلكه كشیدممی دراز وان درون یا. گرفتممی دوش باید
 .بیاید چشمم به خواب و شود روانم

 چه شب موقع این! بپرم جا از شد باعث موبایلم زنگ صدای كه بودم وان كردن پر مشغول
 با! بودم نداده كسهیچ به هنوز كه ایشماره با همآن بزند زنگ من به توانستمی كسی

 !شد قفل موبایل اسكرین روی بر نگاهم و بردم هجوم طرفش به سرعت
 كه عجیبی اتفاقات تمام و شدیم جدا هم از كه وضعی آن با داشت امكان واقعاً یعنی! امیر

 !بگیرد؟ تماس من با بود افتاده
 !نداشت؟ تمامی هایمخرابكاری من چرا! خدا ای! شد قطع كه كردم تعلل قدرآن

 در گوشی و افتاد موبایلم روی جذابش تصویر دوباره كه بزنم زنگ خودم كه رفت انگشتم
 .كرد خوردن زنگ و لرزیدن به شروع دستم

 .دهم جواب روییخوش حالت با كردم سعی و كردم برقرار را اتصال تندی به باراین
 ...بلـه -
 !خوبی؟. دخترم سالم -

 !شب موقع این همآن! بود گرفته تماس امیر موبایل با خانبهرام چرا! خوردم جا لحظهیک
 :گفتم نگرانی با بدهم را اشاحوالپرسی و سالم جواب كهآن بدون

 !شده؟ چیزی! كجاست؟ امیر -
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 نگذاشتم پریشان حال همان با و افتاده اتفاقی شدم مطمئن تقریباً كرد، مكث كه ایلحظه
 :گفتم و بدهد جواب

 .میام االن -
 .زدم بیرون جاآن از و پوشیده لباس چطور نفهمیدم و كردم قطع هم بعد
 و سیاه دنیای به! شود ختم بود قرار كجا به. شدمی ترتلخ و تلخ هرروز داشت داستان این چرا

 !جهنم؟ تاریک
 روی و دراورده كیفم از پول مقداری چه ندانستم من و رسیدیم كی نشدم متوجه حتی اصالً

 :گفتم شدن پیاده حال در فقط. انداختم جلو صندلی
 .صدقات صندوق بندازین هم شبقیه تون،كرایه این -

 !نه یا آمدبرمی بال همه آن رفع برای صدقه از كاری دیگر اصالً دانمنمی چند هر
 دستان سد از و رساندم خانه داخل به را خود چطور پریشان حال آن با داندمی خدا فقط

 زیبای یاد به! بود خواب امـعـشوقه*مـ آن در كه برسم اتاقی به تا گذشتم خانبهرام مقاوم
 با و بیاید تا بود ـعـشوق*مـ منتظر و رفته خواب به پلید جادوگری دست به كه افتادم خفته

 !كند بیدارش ایـوسه*بـ
 هاشعصب انگار. افتاد و شد بد حالش یهو»: خوردمی زنگ گوشم در پدرجان هایحرف

 وقتی همون تا! خوابوندمش مُسكن زور به! بشه بلند نتونست كرد سعی هرچی! شدن ضعیف
 «!كشیدمی فریاد داشت زدم زنگ بهت كه

 من چرا! بكشد زجر سمندر یخانواده دست از باید دیگر قدرِچه. نشستم تخت روی كنارش
 !بود؟ كرده گناهی چه مگر! شدممی عذابش باعث مدام بقیه مثل هم

 قدرآن دانستممی! بود هااین از بهتر زندگی سزاوار او. كردم ـوازش*نـ آرامی به را دستش
 .شودنمی بیدار هاـوازش*نـ این با كه خورده مُسكِن
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 اشخورده زخم صورت جایجای بر نرمی به را انگشتم و زدم دست ابرویش كنار خط به
. دربیاورم ساعت چند همین در را نداشتنش لحظات تمام تالفی خواستممی انگار. كشیدم

 !شد دور او از باز و داشت دوست قدراین را كسی شدمی مگر
 بار هر او ولی گذشت؛می امزندگی هم خیاالت همان با و داشتم را او خودم عوالم در كه من
 !ساختمی و كردمی طراحی نو از را دنیایش تمام بایستمی دوباره دادمی دست از مرا كه

 سرشان بر چه داشتم خبر من تایشانسه از حداقل كه دخترانی آن نفهمیدم هم آخر هرچند
 جای خودش قول به كه كرده امتحان را درها این از مدل چند مدت این در نبود معلوم! آمد؟
 قفل درها آن یهمه من، ورود با هربار باز و كنند پُر را نیست و بودهمی باید كه كسی خالی
 چگونه ببین! خودش و ماند خودش طویل، و دراز راهروی همان در او رفتنم، با و شدند
 !اول یپله سر بر برگردد كردممی مجبورش و زدممی همبه را اشزندگی نظم یهمه

 موهایش و كردم ـوازشش*نـ و نشستم كنارش طورهمان ساعت حتی یا دقیقه چند ندانستم
 .داد را كسی ورود از خبر اتاق، درب صدای باالخره كه زدم، شانه نرمی به انگشتانم با را
 .زدم گرمی لبخند زد،می موج نگاهش در پدرانه نگرانی هنوز كه او به و چرخیدم سوآن به رو
 .كنم فكر بهتره حالش -

 حفظ را لبخندش كرد سعی و انداخت او و من وضعیت به نگاهی آمدمی جلو كه طورهمان
 .كند

 .درمان هم و درده هم عشق كه بودم گفته -
 !اشعارفانه تعبیرات این از كردم ذوق هربار مثل من، و

 :دادم جواب شوخی لحن با و خندیدم
 هدیه هم به درد هم،به رسیممی تا آخه. درمانه راهِ مسكن، هایقرص فقط ما، بین نظرمبه -

 .دیممی
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 از نصیحتی یا حرف منتظر من هرچند! نگفت هیچ اما شد تربزرگ كمی فقط كمی، لبخندش
 این از بیش شودنمی موقعیتی چنین در كه داشت آن از نشان سكوتش ولی! بودم جانبش

 . زد حرف
 پسر جانب به و كندم مقابلم یپدرانه سیمای از دل باالخره آمد كه ضعیفی یناله صدای با

 .چرخیدم
 .كشید درهم چهره داد،می قورت سختی به را دهانش آب بسته، چشمان با كه طورهمان

 :گفتم و بردم جلو را سرم آرامی به پس. باشد تشنه باید كردم فكر
 !خوای؟می آب -

 گرفتم را ـردنش*گـ زیر و برداشتم میز روی از را آبش لیوان. داد مثبت جواب حرف، بدون
 .بنوشد ترراحت بتواند تا

 .نگریست مرا لیوان باالی از و گشود آرامی به را چشمانش خورد، كه را اول یجرعه
 انگشتانش و زد لبخندی چون هستم، خیاالتش در من یا است خواب كردمی گمان احتماالً

 .بكشد سر را آب ته، تا و بیاورد باالتر تا گذاشت بود لیوان بر كه دستم روی را
 باعث تا بگیرم را خود جلوی كردم سعی ولی! نخندید شدنمی حركتش این به حقیقتاً

 .نشود سوءتفاهم
 چطور! زد خشكم اشخالی جای دیدن با كه حالیست، چه در پدرجان بدانم كه برگرداندم رو

 !كردم؟می باید چكار تنهایی االن! بودم نشده رفتنش متوجه اصالً
 آن از لیوان یبارهیک شدنِ كشیده با دستم كه بود دیگر سوی به سرم بُهت همان با هنوز
 !آورد خود به و كرد بودنم حقیقی متوجه را او تازه انگار همین. افتاد پایش روی به و شد جدا

 زل مهربانی با طورهمان و نكشیدم را دستم پس كنم، رفتار ترمعقوالنه باراین كردم سعی
 .مبهوتش صورتِ به زدم
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 و كامل چنان مرا ندارد حق اند،كرده تحمیل او بر كه هایینقص خاطر به فهمیدمی باید
 !كند انتخاب را كردنم رها همیشه مثل كه ببیند عیببی
 !بهتره؟ حالت -

 را دستم و كرد فرو درهم نیز را هایشاخم بود كرده حفظ را متعجبش یقیافه كه طورهمان
 .زد پس

 تو مگه! برگشتی؟ چی برای! شده؟ اضافه احساساتت به هم دلسوزی و ترحم دیگه حاال -
 !بودی؟ نرفته
 واقعاً دانمنمی! ترحم نام به سوتفاهمی! افتاد اتفاق ترسیدممی آن از كه چیزی همان دقیقاً
 كه دیوانگی این یا! عصیان! عشق؟! گرفت؟می اشتباه حسم كدام با را آن بایستمی

 !كرد؟می ترمنزدیک جنون مرز به داشت هرلحظه
 به دست و برخاستم تختش كنار از كنم، تحریک این از بیشتر را اشبدبینی آنكه بدون

 خطا به این از بیش تعبیرش تا زدممی حرف ایطلبكارانه لحن با باید. ایستادم زده ـمر*كـ
 .نرود

 چیت برای دلم باید دقیقاً! برگشتم؟ سوخت دلم چون كه! كردی؟ فكر چی من مورد در تو -
 و داشتی پا رفتم و گذاشتمت وقتی! افتاده؟ برات اتفاقی چه االن تا دیروز از مگه! یهو بسوزه
 !ندارم خبر من و شده هم ایدیگه چیز شاید یا! نداری؟ االن

 زده زل چشمانم به عمیق اخم همان با او ولی بود؛ تأثیرگذار هایمحرف كنم فكر كهاین با
 !بكشد بیرون امچهره از را مشمئزكننده حس آن طریقی، هر به داشت قصد انگار و بود

 و رفتم جلوتر تریخشن لحن با یافت، ادامه سكوتش همچنان و كشید دقیقه به ثانیه وقتی
 :گفتم
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 فردا همین. میخوام همینو دقیقاً منم! بشی جدا خوایمی كه درک به اصالً! چیه؟ دونیمی -
 برای بیام گفتم و بافتم الكی تصورات خودم برای كردم اشتباه. كنیممی تمومش میریم
 .بدم جفتمون هر به دوباره شانس یه بارآخرین

 اشعادی حال به كه داشت این از نشان ولی كوتاه؛ و كوچک هرچند زد، پوزخند واقعاً باراین
 !برگشته

 !كنن محبت همبه دلیل بدون بخوان آدما كه نشده فانتزی قدراون هنوز زندگی -
 .نشستم تخت گوشه رفتم و شدم شجاع كمی اندک، مالیمت همین با
 انتخاب رو شكسته قایق بخوام كه هستم دیوونه قدریاین من گفتم بهت هم دیگه باریه -

 !نداری باور رو من هم هنوز تو ولی كنم؛
 امن ساحل یه تا بتونه رو تو كه نداره هم پارو حتی دیگه احتماالً كه ایشكسته قایق -

 .بدی كُشتن به رو خودت نداری حق باشی كه هم دیوونه. نداره ایفایده هیچ برسونه
 دانستنمی مگر! داشت؟ دیگری یانگیزه یا! كند؟ امتحان مرا خواستمی هاحرف این با

 !كردم؟می ثابت تنهیک من را، این باید هربار چرا! ندارد؟ حد عاشقی
 مجبور كه جلو قدرآن رفتم، خودم ولی نرود؛ او سمت به كه كردم مشت تخت روی را دستم

 .بكشد عقب كمی دیدنم، بهتر برای شد
 كنی ولم طوریهمین تونینمی دیگه بشه، ثابت بهم چیزی یه اگه من چیه؟ دونیمی -

 ...بری
 و كج لبخند سختی، شرایط چنین در همآن دادم تحویل خودش به را حرفش كهاین از

 :گفت تمسخرآمیزی حالت با و كشاند لبش یگوشه را ایمسخره
 !ذاری؟نمی یا تونمنمی -
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 توانست خوبی این به را بودم داده خودم كه پاسخی كهاین از ولی بودم؛ دیگری جواب منتظر
 .پراند سرم از عقل بگوید، جوابم در تأملی هیچبی
 اولم جای سر به و كردم پوف را نفسم داشت، امذهنی شوک از نشان كه تأخیر ایلحظه با

 .شود سازهم من با خواستنمی واقعاً امروز او كهاین مثل. برگشتم
 :گفتم

 یهمه شاید اصالً یا... نداری حق و تونینمی تو شاید بذارم، نباید شاید خوام،نمی شاید -
 !خوبه؟. هاگزینه

 .كنن رفتار تخواسته طبق كه كنی مجبور رو بقیه نداری اجازه تو -

- … 
 .من ندارم هم چیزی اثبات به نیازی ضمن در -

 .سست و كوتاه هایقدم با و كمكم هرچند. آمدمی راه داشت!  آهان
 :گفتم

 .كردم من كه طوریهمون. كنی قانع رو من مجبوری تو. كنی اثبات باید. اتفاقاً چرا -
 :گفت و برگشت طرفم به چون. شد عصبانی دوباره انگار

 راحتی به كه كسی! نكردی ثابت رو هیچی من برای هنوز! مگه؟ كردی كارچی تو -
 تو. نیست قائل ارزشی هیچ بقیه زندگی برای كهاین یعنی میره و كنهمی جمع رو چمدونش

 !ساالرخان مثل دقیقاً. مهمی خودت فقط
 او به را خودم كهاین از بیشتر من! كشیدمی نباید كه كشید كسی به بحث هم باز خدایا

 همه آن با ستراحتی كار مگر. كردممی پاک ذهنش از را امزندگی یپیشینه باید بقبوالنم
 !كنی جلب را كسی اعتماد بتوانی وحشتناک اتفاق
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 همچنین اگه كه دونیمی خودتم كنم، درست خودم برای جدیدی زندگی كه نرفتم من -
 .بود تو گذاشتن آزاد من هدف. موندممی تركیه همون داشتم قصدی
 دتخو برو بگوید خواستمی وجود تمام با انگار كه بود گرفته تحقیرآمیزی یقیافه آنچنان

 !بزن گول رو
 قرار و امآمده چرا فهمیدمنمی اصالً. نداشتم واقعاً را اشانصافیبی این و نگاه این تحمل
 عزیزانت حتی ناخواسته است ممكن كنیمی رها هدفبی را تیری وقتی! كنم؟ كار چه است

 گونهاین چرا! كنممی و امكرده امزندگی تمام در من كه كاری همین دقیقاً. كنی زخمی را
 !بریزم؟ سرم بر خاكی چه كه كردممی فكر بعد و زدممی مشكالت دلِ به اول
 هاییبحث و ماندن جای دیگر. برخاستم جایم از و كشیدم ناامیدی و حسرت از پر آهی
 بروم خواستم نیمهنصفه و بندنیم خداحافظی یک با و انداختم زیرسربه. نبود بیهوده چنیناین
 !شدم كشیده عقب به هوابی نرسیده دوم به اول قدم كه

 فشار كه گرفتم باال را خود كمی! نبیند آسیب كه بودم او پای فكر به خودم نزار حال از بیشتر
 مرا چون كند خودآزاری خواستمی عمد از اینكه مثل او ولی نشود؛ وارد پایش به زیادی
 :گفت گوشم زیر و نشاند جایم بر ترمحكم

 .نمیشه چیزی نترس، -
 كه ایخنده با او و گرفتم فاصله دهانش از و كردم جمع كمی را خود آرامَش حركت این با
 :گفت عجیبی لحن با بود صدایش در
 !بمونی؟ شوهرت پیش بودی نیومده مگه! ری؟می داری كجا -
 چشمانی با و شدم متحیر بود كرده فوران او در بارهیک كه حیاییبی و پرواییبی همه این از

 .سپردم رُخشبهرخ شدند ژاپنی هایكارتون مثل شاندرشتی خودش قول به كه
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! زاویه این از شدمی دیده زیبا قدرچه! بودم باخته را قافیه جمله، دو همان با و آمده بند زبانم
 محض یعالقه! محبت! عشق شبیه داشت چیزی! نبود دیگری وقتهیچ مثل نگاهش انگار

 نویزهای وجود بدون و جایک را هاحس این یهمه گاههیچ آیدنمی یادم! ـوس*هـ حتی و
 یهمه مثل حتی یا و هایمدست مثل! لرزید نواخوش دلم، قدرچه! باشم دیده درونش منفی،
 !وجودم

 با توانستمی فقط عشق مطمئنم! كشیدممی نفس بازدمش، هر با كه بودم نزدیكش قدرآن
 كه بود گذشته ـازی*بـ*ـشـق*عـ از كارمان او و من! شود گرفته بازی به حالی چنین

 !شد مشغول عشق بازیِ به روحمان گونهاین
 گویا و نشسته لبم بر بود جاری تنم تمام در كه ـذتی*لـ عظمت به لبخندی زیبایش، نگاه با

 بشود خواستمی چه دانمنمی. رفت فرو سیاهش چشمان درون به نیز وجودم عمق از چیزی
 را بست نقش ذهنم در كه جمالتی زیرلب ولی برسد خواستمی كجا به هوا و حال این یا

 .كردم زمزمه
 !خواهی؟می چه جانم از تو خواهم،می عشق تو از من -
 ولی بودم؛ شنیده جایی از را بیت این من. گرفت شكل جذاب لبخندی فرم به هایشـب*لـ

 !نه یا دهد ادامه بخواهد او كه داشت هم ایبقیه دانمنمی
 :گفت بود، اشقافیه كردن جور برای احتماالً كه طوالنی مكث یک از بعد
 !خودخواهی و رحمبی چرا! خواهی؟می مسحور مرا -
 و رحمیبی به متهم مرا باز هم و بدهد را جوابم هم توانست راحتی این به كهاین از

 .گرفت امخنده واقعاً كند، خودخواهی
 :گفتم

 !گاهی شَوی پُررو هم تو ببین، -
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 .برد آسمان به را قاهشقاه و بود صدا با باراین اشخنده
 همان مثل هم باز من و امگفته را این بارها گمانم به آری! خندید؟می زیبا خیلی بودم گفته
 خیالبی كه هاییـب*لـ به زدم زل شیداگونه لبخندی با و شدم اششیفته و محو بارها
 !بردمی هاخیال دنیای به مرا همچنان و خندیدمی
 همان با و دید را نگاهم شیفتگی و خیرگی اش،خنده از ریزشده چشمان الی از انگار هم آخر
 :گفت خوب، حال

 زدی؟ لبخند شكلی همون تو بازم -
 رو هاتخنده كرور كرور میای تو. مونممی مقروض بهت طوریاین! كه شهنمی آخه -

 !میشه زیاد بدهیمون كه نزنم، هم لبخند یه من اگه وقتاون كنیمی پیشكش
 ولی ندهد؛ انجام غیرمتعارف كاری كه كندمی كنترل را خودش دارد سختی به فهمیدممی
 با كه كسی تصاحب. بیاورم دستشبه همیشه برای خواستممی صبرانهبی او برعكس من

 !باشد ناشایستی كار تواندنمی اش،خواهیمی وجود تمام
 ـس*لمـ را ـلـویش*گـ یبرآمده گوی آرام و بـرده باال را دستم بودم كه جاییهمان از

 مقاومت همه این از كشیدمی عذابی چه من خالف بر او و داشتم خوشی حال قدرچه. كردم
 .بود گذرانده داشتنش حسرت در را عمرش یهمه كه دختری شیطنت دربرابر

 ...دخترجان نكن -
 روی را خودش و زده كنار مرا توانست آخر تا رفت پس و كرد مقابله قدرآن او و خندیدم

 .بكشد دیگر سوی به تخت همان
 بازوهای كمک با را بدنش طوراین كه بود نیفتاده كاربه پایش هایعصب هنوز مطمئناً

 .دادمی حركت قدرتمندش
 :گفتم و برخاستم جایم از خونسرد خیلی نباشم شاهد را ضعفش این از بیشتر كهآن برای
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 .پدرجون پیش میرم من -
 كه لبخندی با و داد تخت پشتی به را اشتكیه و كرد صاف ـمرش*كـ پشت را بالش

 :گفت بود نشسته لبش بر من گفتنِ پدرجون از احتماالً
 كه ما از. كن زندگی پدرجونت پیش جاهمین بیا هم طالق از بعد خواستی اگه خوایمی -

 .برسه اشروزه دو عروس از شاید نرسید خیری بهش
 من ولی! كند تالفی را بودم زده رادین پدر مورد در كه حرفی آن كه گفت را این دانستممی
 :گفتم شیطنت با و نیاوردم كم هم
 ادامه زندگیمون به خرم و خوش خودمون و كردیم بیرون رو تو شاید! دیدی؟ چه رو خدا -

 .دارن دوست خیلی رو هاشونعروس پدرشوهرا بودم گفته كه من! دادیم
 .من بابای نه زدی، رو حرف این ایدیگه پدرشوهر یه مورد در تو ولی -
 .بود همون فقط منظورم و ندارم بیشتر پدرشوهر یه من! گفته؟ كی -
 !بودم؟ من منظورت هم بعدی یتیكه یعنی! آهان -

 :گفتم و زدم ایبدجنسانه لبخند
 .نیست یادم دیگه رو اون -

 .نبینم را اشناخواسته یخنده تا انداخت پایین را سرش
 :گفت كه بروم اتاق دربِ سمت به خواستم و برگرداندم را رویم

 !جا؟همون ریمی بازم -
 .سویش به برگشتم

 !كجا؟ -
 .كذایی هتل همون -

 !كلمه دو همین كرد،می سرازیر دلت به خوبی حس چه و بود زیبایی یجمله چه
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 .آره -
 وجود این با! شد خراب حالش واقعاً یا دیدم را بد حس آن چشمانش عمق در من دانمنمی

 خرج این از بیش غرورش از تا داد قورت را هایشحرف همیشه مثل و نگفت هیچ هم باز
 !نكند
 و آرام لحن با را حرفم یادامه نشود، اذیت بیشتر كهآن برای پس كردممی ناراحتش نباید

 :دادم ادامه ایخونسردانه
 .كنم حسابتسویه و بیارم رو وسایلم برم خواممی -

 به نگاهی غیظ با چون شد؛ جمالتم بین عمدی یفاصله در نهفته شیطنت متوجه احتماالً
 :گفت و انداخت مخصوصم لبخند

 .بده انجامش میگم قادر به من بشین، بگیر جاهمین. بری خوادنمی پس -
 جمع را وسایلم باید اول من ولی! بود بامرام یراننده آقای همان اسم حتماالًا آهان! قادر
 !نبود كه راحتی همین به. دادممی جا چمدان در و كردممی

 .افتادم راه بیرون سمت به دوباره ،«نمیشه نه،» گفتنِ با و دادم تكان سری
 !گرفت نخواهد اینتیجه من با بحث از دانستمی احتماالً. نشنیدم دیگر هم را او صدای
 بیرون بوده منتظر بود معلوم. آمد طرفم به و برخاست مبل روی از پدرجون آمدم، كه بیرون
 .بدهد را مهمش خبر تا بیایم

 .باشه اومده پیش مشكلی ممكنه. بیمارستان ببریمش حتما كرد تأكید دكترش، زدم زنگ -
 !گرفت نگرانی رنگ امچهره كل احتماالً و نگاهم

 !كنه؟ استفاده پاهاش از نتونه دیگه ممكنه! چی؟ یعنی -
 .كشاند ایگوشه به مرا و داد تكان «اصالً نه،» عالمت به سری
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 بگذره وقت بیشتر هرچی. بیمارستان ببریمش كه كنی راضیش تونیمی تو دخترم، ببین -
 .بشه ترسخت ممكنه

 به ایاضافه حرف بدون پس بدهم دلداری او به توانستمنمی كه بود خراب قدرآن خودم حال
 .شدم وارد بزنم در كهآن بدون و برگشتم اتاق سمت
 در دیدم،می هایشچشم روی بر باراولین برای كه عینكی با و بود گرفته دست در كتابی
 !بود آرام و خونسرد قدرچه موجود این كه واقعاً. كردمی مطالعه آرامش كمال

 :گفت كوچكی اخم با و انداخت پریشانم یچهره به نگاهی عینک یشیشه باالی از
 !باز؟ شده چی -

 .زدم كنار رویش از را ملحفه و تختش كنار رفتم ایاضافه حرف و چینیزمینه هیچ بدون
 .زودباش. دكتر بریم پاشو -

 از عصبانیت با را عینكش چون بود؛ گستاخانه و زورگویانه خیلی رفتارم باراین كهاین مثل
 .برگرداند پایش روی به را ملحفه الی و برداشت چشم

 برو لطفاً. خوبه حالم هم االن. دارم احتیاج دكتر به كِی دونممی خودم من. نكرده الزم -
 .كارِت دنبال

 او و بود منعكس داشت، جریان تنم در كه اضطرابی و ترس حس صورتم، تمام در مطمئناً
 دهد، نشان ضعفی اشخانواده جلوی خواهدنمی كه مردی عنوانبه را برخوردهایم این
 .بپذیرد راحتی به توانستنمی

 .كنم رفتار قبل از ترآرام كردم سعی و كشیدم طوالنی و بلند نفسی
 هایعلیل مثل یا بكنم رو پرستاریت فداكار مادرای مثل جااین نیومدم من امیر، ببین -

 زندگیت تنها و مستقل كه داری رو این قدرت شكر رو خدا تو،. بذارم زیرت لگن گیر،زمین
 .كنیم رفتار باهات ایدیگه طور نكن وادارمون پس. كنی اداره رو
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 و مغرور آدم مقابل در ولی كردم؛می رفتار بیمار یک با تر،مالیم و ترآرام باید شکبی
 و روحی درد از بیشتر چون. دادمی عكس ینتیجه روش این او، همچون شقیكله

 .بود غرورش فكر به اشجسمی
 انداخت سرتاپایم به متحیرانه نگاهی است شده شوكه بود مشخص وضوح به كه ایقیافه با
 :گفت و
 از تو! كنی مادری من واسه جااین بیای خواسته ازت كی! شدی؟ دیوونه یا! خوبه حالت تو -

 به نیازی من بیرون برو. دیگه چیزای به برسه چه برنمیای هم همسریت یوظیفه پسِ
 .ندارم كسهیچ كمک

 .شد بلند سرمان پشت از هم پدرش صدای كه بودیم خودمان عصبی حالت در دویمان هر
 اول روز مثل ندارم توقع ازت سال همه این از بعد. بردار بازیاتبچه این از دست لطفاً امیر -
 .كنی برخورد قضیه این با

 دیدممی بارنخستین برای آن، از ترعجیب و! كردمی خطابش امیر بود باراولین! جالب چه
 !سوزاندمی دل برایش واقعی، پدرهای مثل نفر یک

 زیاد احتماالً برخورد این چون شدم ناراحت پدرجون، اخم از من او، از بیشتر رسیدمی نظربه
 جاجابه تخت روی را خود كمی ابتدا وجود این با! نداشت تازگی امیر مثل كسی برای هم

 .زد غر لب زیر حال همان در و كند عوض را نشستنش جای كه كرد،
 .واال! زندگیتون سر برید پاشین خب باشن، من یلـلـه بیان كرده مجبورشون كسی انگار -
 را خودم جلوی ولی. گرفت امخنده زدمی نق خودش با هافو،هاف پیرمردهای مثل كهاین از

 .رفتم ترنزدیک و گرفتم
 !كنی؟می لج هابچه مثل چرا. بریم پاشو كنممی خواهش! امیر -

 :گفت و كرد سرازیر چشمانم به را نگاهش خشم
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 كاری دنبال برو پس. خوامنمی اصالً كه تو از نخواستم، كمک كسهیچ از عمرم تو من -
 .داشتی كه
 :گفت ترمالیم و پدرش به كرد رو سپس و
 خودمون. جاهمین برگردوندِش داد انجام كه رو كارش هتل ببره رو ایشون بگو، قادر به -

 .بریم شما ماشین با هم
 كه دادمی را مژده این نشست پدر نگران یچهره بر دستورات این شنیدنِ با كه لبخندی

 .كند مراجعه دكتر به شده راضی یعنی
 باعث احیاناً كه نكردم شانهمراهی به اصراری و نشدم پاپیچشان این از بیش هم من پس
 آزارش شرایطی چنین در من بودنِ نزدیک هنوز دانستممی. نشوم تصمیمش در تغییر
 .دهدمی
 كه ولیچری روی بر پدرش كمک با تا شدم خارج اتاق از و انداختم زیر را سرم حرفبی

 و باعث مسلماً كه اوضاعی دیدن از. بود بد حالم. برود دكتر نزد به و بنشیند بود اتاق یگوشه
 چنین در را عزیزترینت شودمی مگر. كردمی درد روحم جایجای بودند امخانواده اشبانی

 بر را خوفناک مجازات این وجدانعذاب حتی یا نیاوری خودت روی به و ببینی وضعی
 !نكنی حس دوشت
 نگاه هاییخیابان به فقط بزنم حرفی یا بگویم چیزی كهآن بدون و نشستم ماشین درون
 .شدنمی دیده چیزی فشرده درهم هایاتومبیل ازدحام از غیر كه كردم
 روی انسان بهترین نظرش از كه ستآقایی نگران دادمی نشان و بود ساكت هم قادر حتی
 .است زمین

 فرستادم نیز را قادر و كنم جمع را وسایلم كه رفتم عجله با من و رسیدیم هتل به باالخره
 .دهد م انجا را هتل به مربوط كارهای و حسابتسویه
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 دانستمنمی هنوز. باشم جاآن برگشتنشان موقع حداقل تا برسم خانه به ترسریع خواستممی
 اسماً فقط االن كه من به بتواند كمی خواستمی دلم تنها چیست، تكلیفم و شودمی چه

 خانواده چه از هركدام كه كرد فراموش شدمی مدتی برای كاش! كند اعتماد بودم همسرش
 .شد خواهد هااین از بهتر حالمان مطمئنم! هستیم خاندانی و

*** 
 محض به كه بودم هول قدرآن. كشید طول ساعتسه دو، خانه به رسیدنمان تا گمانم به

 دیدنش برای تا شدم پیاده و كرده رها جاهمان را چمدان و كیف صبرانهبی اتومبیل، توقف
 بدون هم باز. كنم رفتار ترمعقوالنه كه كه شدمی این از مانع امنگرانی. برسم زودتر هرچه
 با كه افتاده اتفاقی چه بدانم كه رفتم داخل و كردم باز را سالن درب حضوری اعالم هیچ

 .رفتم وا جاهمان رویم پیش یصحنه دیدن
 و جوان دختر و داشت لب بر ملیحی لبخند همیشه خالف بر و بود داده لم مبل روی امیر

 !گذاشتمی دهانش در میوه هایتكه و نشسته كنارش مبل، یدسته روی زیبایی
 خیره هاآن به من حال،! شدند شوكه دیدنم، با هردو كه شدم وارد ادبانهبی قدرآن گمانم به

 احتماالً و كردندمی تماشا مرا هاآن و كنند تعارفی حداقل یا بگویند چیزی كه منتظر و بودم
 !بودند كنجكاوی سر از سؤالی شاید حتی یا علیكی سالمی، منتظر

 .شكست را سكوت سالن، سوی آن از مصلحتی ایسرفه با پدرجان هم باالخره
 .اتاقت تو بذاره میگم قادر به هم وسایلت! تو بفرمایین! اومدین؟ -

 .افتاد برسد نظر به آرام داشت سعی كه پدری روی بر و شد جدا دو آن از گنگم و گیج نگاه
 ایبدبینانه شكل به نگاهم و كردم اخم اختیاربی! بود كرده هول بقیه از بیش او چرا دانمنمی
 در كهآن مگر بازگرداند عادی شكل به را آمده پیش جَو شدنمی. خواست جواب او از فقط
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 این از را همه دخترک صدای هم نهایت در كه. دادمی توضیح كسی میان این
 !رهانید ،غیركالمی هایبازخواست

 .خوشبختم آشناییت از. هستم رومینا من. عزیزم اومدی خوش. سالم -
 دراز سویم به كه را دستش سپس و گذراندم نظر از را عجیبش و درشت و زیبا چشمان ابتدا
 !بود شده
 با! باشم داشته ایمؤدبانه رفتار دادنمی اجازه «غیرتم» امیر، قول به یا حسادتم چرا دانمنمی
 !«سالم» مثالً یعنی كه گرفتم، انگشت نوک با را دستش و زدم جانیبی لبخند حالاین
 اظهار حتی نه و خود معرفی عنوانبه نه تشكر عنوانبه نه نشد، خارج دهانم از حرفی اما

 !شدنمان آشنا از خرسندی
 تشخیص قابل درست گوشی پشت از كه صدایش. باشد روز آن دخترک همان زدممی حدس

 !نبود
 قرار اتاقم كه دوم یطبقه طرف به و دادم تكان جمع برای «اجازه با» ینشانه به سری
 سخت برایم واقعاً! ندهم نشان بدتری واكنش و بمانم این از بیش توانستمنمی. رفتم داشت

 .بود
 و بیاید كه زدمی صدا را قادر كه شنیدم را امیر بلند صدای نرسیده، در یدستگیره به دستم

 .دهد توضیح بودیم كرده كه كارهایی از برایش احتماالً
 بودم گذرانده را ساعاتم اضطراب و استرس با قدراین كه كردم خودم نثار بیراهی و بد دلم در

 !شنیدهمی گل و گفتهمی گل بقیه كنار خرم و خوش چنیناین او كهدرحالی
 حد در رفتارم كه دانممی! كوبیدم همبه پرسروصدا و محكم را در و شدم اتاق وارد حرص با
 و هزار به االن تا صبح از بود جااین سلطان عمه اگر بسا چه نبود، سمندر دختر یاندازه و
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 انجام ارادهبی رفتارهایم و بودم داده دست از را كنترلم واقعاً ولی! كردمی توبیخم دلیل یک
 !گرفتمی

. گرفتم باال سمت به برسد، مغزم به خون كهآن برای را پایم و كشیدم دراز تخت روی
 از آرامشِ برگشتِ و عصبانیت بردن بین از برای معموالً ولی داشت تأثیر قدرچه دانمنمی

 .كردممی را كارهمین ام،رفته دست
 به را تمركزم پایین یطبقه سروصداهای دوباره كه بگیرم انرژی مثالً تا بستم را هایمچشم

 بارهیک كه بودند خاصی تداركات مشغول همه انگار! بود خبرچه امروز! ریخت هم
 !بود شده زیاد وآمدهارفت
 در و شده وارد شیک و باكالس ماشین دو! كردم نگاه را بیرون اتاق، یپنجره از و شدم بلند

 .بودند كرده پارک عمارت، حیاط
 مشخص وضوح به هم اشخاص یقیافه حتی و داشتم اشراف چیز همه به كامالً جااین از

 !بود
 برای یعنی! دادنمی توضیحی هیچ من برای كسی چرا! چیست ماجرا فهمیدمنمی اصالً

 !بودند آمده امیر از عیادت
 !كند تعریف هم من برای شودمی پیدا كسی ببینم بزنم پایین به سری بود بهتر
 از. افتادم راه هاپله طرف به ندیدم را كسی چون و كردم چک را اطراف در، الی از كمی ابتدا

 كه دیدم را دختر همان دادم، كش بیشتر كه را بدنم ولی نبود معلوم كسی كه هانرده باالی
 بودند متشخصی مهمانان احتماالً! داشت لب بر لبخند همچنان و نشسته مبلی روی خانومانه

 !بود نگرفته جا مبل یدسته روی و نشده ولو قبل، مثل او كه
 تندتند هی و كردممی رفتار هاشاهزاده مثل باید مهمان جلوی همیشه كه افتادم خودم یاد به

 !واقعاً بود فرساطاقت و سخت قدرچه و! دادممی تحویلشان محترمانه لبخند
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 اقدامی با كه شوم پاكله جاهمان از بود مانده كم و خورد لیز هانرده روی از دستم ایلحظه
 !برگشتم اتاقم به دوباره ایاضافه سروصدای بدون و كردم حفظ را تعادلم موقعبه

 !بود فرانخوانده مهمانی به مرا كسی كه شوم دیده نبود قرار البد
 كُشی وقت برای حداقل كه یافتم كتابی تا گشتم و گشتم را وسایلم الیالبه حوصلهبی

 و درامد صدا به اتاق درب بودم نخواندنش و خواندن خیال و فكر در كه طورهمان. بخوانمش
 :گفت در سوی آن از ایزنانه صدای

 .داریم مهمون پایین، بیارید تشریف لطفاً... خانوم مهتا -
 افتاده من یاد به تازه انگار. رفتم پیش اتاق درب سمت به و بستم را بیچاره كتاب طمأنینه با

! نگریست مرا مهربانی نگاه با همچنان و بود ایستاده در پشت رو،خنده دخترک همان! بودند
 عكس نسبت من مقابل در او احساس آمد،نمی خوشم او از من قدرهرچه چرا دانمنمی

 !داشت
 واقعاً. كردم فتانش و درشت چشمان نثار روحبی و سرد نگاهی كنم، كاری كهآن بدون باراین
 برای شكی هیچ جای نگذریم حق از اگر. رسیدمی نظربه مسحوركننده نظرهمه از و بود زیبا

 .گذاشتنمی باقی سنگینی اعتراف همچین
 داد تكان مقابلم را دستش كنم،نمی حركتی و ایستاده ثابت و حركتبی طورهمان دید وقتی

 لبخند بود، داده هدیه دختر این به خندیدن برای فقط خدا احتماالً كه هاییـب*لـ همان با و
 .پاشید رویم به را اشهمیشگی

 نشدی كه مریض! نیستی راهروبه زیاد انگار اومدی وقتی از! خوبه؟ حالت! عزیز خانوم -
 !نكرده خدای



 

 

639 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 به بارهیک آتش جای ترینانتهایی از تنم انگار نشست امپیشانی روی به كه سردش دستان
 واكنش این از هم بیچاره آن كنم فكر! افتاد جانم به لرز و رسید صفر نزدیک اینقطه

 !كشید عقب كمی را خود و ترسید بدنم هیستریک
 !كنم؟ صدا رو رامی خوایمی! نیستا خوب حالت واقعاً تو -
 .كرد حركت «اصالً نه» معنی به زبانم، از زودتر سرم پیشنهاد این شنیدن با

 :گفت آرامی صدای با و كرد كج قبول، ینشانه به را ـردنش*گـ كمی
 كالس برات كلی مونهمه. ببینن رو تو خوانمی مهمونا. پایین بیا كن شیک برو -

 .گذاشتیم
 !كرد؟می رفتار صمیمانه قدراین چرا و! بود؟ كه دختر این! بود گیج همچنان نگاهم
 :داد ادامه كنم،می نگاهش ساكت و مبهوت همچنان دید وقتی

 اگه ولی خوشگلی؛ خیلی هم طوریشهمین البته! كنم؟ خوشگلت بیام خودم خوایمی -
 !هوم؟. كنم درست رو اینا و موهات خرده یه بیام خوایمی

 .كشید اتاق داخل به و گرفت را دستم بماند، جوابی منتظر كهآنبی و
 محسوب خاندان پسر ترینمحبوب و مهمه خیلی ما یخانواده برای رامی! چیه؟ دونیمی -

 .باارزشه ما یهمه برای اون، مهمون هرحال به. درگیرشن همه جورایی یه. شهمی
 از باید احتماالً! مادری؟ یا پدری! بود؟ خاندان یا خانواده كدام منظورش! ما؟ یخانواده
 !داشتند رفت و آمد جااین به دغدغهبی و راحت طوراین كه باشند اشپدری هایفامیل

 .«كنم آرایشت اون طبق كه كن انتخاب لباس یه» گفت و كشاند هالباس كمد طرف به مرا
 !بدهد؟ تغییر مرا خودشان اصول طبق خواستمی كه امآمده كجا از كردمی فكر دختر این

 به رو بیاورم، زبان به خواستممی كه هاییحرف بودنِ درست بررسی با و كردم تأمل كمی
 :گفتم و كردم سویش
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 نظربه خودم سنهم میدم ترجیح. خوبه جوریهمین هم موهام. ندارم آرایش به نیازی من -
 !دربیاره رو هازن ادای الكی خواد،می كه دختری یه تا بیام

 رفته باال ابروهایش چون بشنود، من از عجیب حد این در هاییحرف نداشت انتظار مطمئناً
 !كردمی نگاهم ناباورانه طورهمان و بود
 چه این! دربیاره؟ رو خودش از تربزرگ هایزن ادای خوادمی كنه،می آرایش هركی یعنی -

 !حرفیه
 تكان «میگی درست آره» ینشانه به سری پس نداشتم، را این از بیشتر بحث یحوصله

 حفظ خاطربه هم را همین هرچند. كنم عوض را لباسم فقط تا رفتم كمد طرف به و دادم
 در بد یا خوب بخواهند كه نداشتند ارزشی برایم هامهمان وگرنه دادم انجام خودم پرستیژ
 !بدهند نظر موردم

 و زد غری چه دانمنمی لب زیر و انداخت زیرسربه ندارد، ایفایده ماندنش دید كه هم او
 .رفت بیرون در از و كشید راهش
 یک با باید چرا دارد باور وجودش تمام با را این و زیباست كه كسی! كردمنمی دركشان اصالً
 به! نشوند تكراری خواهندمی شاید! دهد؟ تغییر را خود یچهره وغریبعجیب گریمِ مشت

 .نبود كارها این به نیازی هم باز هرحال
 نظرمبه. كردم رها سرم پشت طورهمان را موهایم و پوشیدم زیبایی یدخترانه و شیک لباس

 .زیباتری باشی كه رها همیشه. بود شدن رها به ارزشش بلندی، این به موهای
 كه كرد سنگینی رویم عجیب هاینگاه قدرآن آمدم پایین خرامان خرامان كه هاپله از

 جلوی باید كه داشتم را هاییمدل حس چرا دانمنمی! كردم گم را پایم و دست ایلحظه
 !شوند پسندیده بلكه بروند راه خاصشان اداهای و ژست آن با ایعده
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 خیال،بی و بود نشسته اشقبلی مبل همان روی همچنان كه دیدم را امیر و چرخاندم چشم
 !نوشیدمی چای
 نداشتم انتظار است درست. گرفتندمی نظر در خلقت عجایب جزو باید را بشر این كه واقعاً

 كه بیندازد رویم به بخشیاطمینان نگاه توانستمی حداقل ولی كند؛ روشن شمع پایم جلوی
 .نكنم هول شناختمشاننمی كه ایغریبه مهمانان جلوی طوراین

 را دستش مهربانی لبخند با و ایستاد جلویم. داد انجام پدرش نهایت در را، او یوظیفه هرچند
 .كرد دراز سویم به

 لبخند رویشان به گرفتممی خاص مواقعِ بعضی در كه ایدلبرانه حس همان با كردم سعی
 .ایستادم پدر كنار ـوندی*لـ با و رفتم. بزنم
 آن و شدمی محسوب خانواده پسر انگار یكی كه دوتا، جز به بودند خانم هامهمان یهمه

 شباهتی برادرها به كنمنمی فكر و بود زیاد شانسنی تفاوت خیلی چون. شوهر دیگری
 !داشتند

 رسیدمی نظربه خودش سال و سنهم كه خانومی كنار در بود، بقیه از ترمسن كه یكی آن
 مؤدبانه پس. بود علیک و سالم شاید یا بوسیدست منتظر احتماالً. كردمی نگاه مرا و ایستاده

 .كردم دراز را دستم و رفتم جلو
 .اومدین خوش. آقا سالم، -

 دستم بكند، اقدامی بیچاره پیرمرد كهآن از زودتر باشد همسرش بودم زده حدس كه خانم آن
 !بوسید را صورتم ایمسخره حالت با و گرفت را
 ولی! گرفت امخنده كرد، رفتار كنند،می محافظت خروسشان از كه هاییمرغ مثل كهاین از
 مردی هیچ با جااین دانستممی. كردم حفظ را ژكوندم حالت همان و نیاوردم خودم روی به

 از غیر البته. داشتند صاحب ایرانی مردهای چون كرد، وبشخوش زیادی یا داد دست نباید
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 اگر حتی شاید بسا چه باشد، داشته شدن تصاحب به تمایلی رسیدنمی نظربه كهمن شوهر
 !كردمی پولم یک یسكه بقیه جلوی دید،می من جانب از واكنشی همچین
 ناخوداگاه رسیدم جوان پسر به وقتی ولی كردم احوالپرسی چطور كدامشان هر با نفهمیدم
 انگار! انداختمی رادین یاد به مرا نگاهش عجیب. گرفت خود به تریصمیمانه شكل لبخندم
 !كند منتقل را حس این توانست چشمانش، بودن رنگی شاید یا داشت او شبیه حسی
 به دوستانه لبخندی و فشردم را دستش بیندازم اشخانواده یا مادر به توجهی كهآن بدون

 .بود پیرایهبی و صادقانه رفتارم واقعاً ولی نبودم اطراف جوّ متوجه اصالً. زدم رویش
 تا فامیل و فک با احوال و حال كه داشت این از نشان سر،پشت از پدرجان یسرفه صدای
 به لبخند همان با و درنگبی. بنشیند جایش سر هركسی است بهتر و ستكافی جاهمین
 .نشستم كسی به توجه بدون و كردم انتخاب امیر كنار مبلی و برگشتم عقب
 !آیندمی حساب به چندم درجه فامیل بفهمم حداقل تا نكردند شانمعرفی حتی

 واقعاً دیگر كه بودیم زده لبخند و كرده نگاه همبه مناسبتبی همه قدرآن دقیقه چندین تا
 ـل*بغـ و رفته دوباره كه رومینا صدای هم باز تا! آمددرمی ناپسندی شكل به داشت فضا

 .شكست را سالن معنایبی سكوت بود نشسته امیر دست
 از خانوم مهتا ایشون كردیم، معرفی رو جدیدمون مهمون هم قبالً كه طورهمون. خب -

 ایران تو چون باشند، ما مهمان جااین چندروزی اومدن و هستند رامی ایتركیه فامیالی
 .ندارن رو كسی

 از گوشم و شده درشت تحیر و تعجب از چشمانم كه من طرف به مؤدبانه ژست همان با و
 :گفت و نمود رو بود، كرده داغ شنیدمی كه عجیبی چیزهای

 آوردن تشریف عزیزشون یخانواده با كه هستن عموزن و عمو هم ایشون جون، مهتا -
 .جااین



 

 

643 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 از بدتر االن و! نفهمیدم هم باز! امیر؟ یا خودش! دقیقاً؟ بودند كسی چه عمویزن و عمو
 عنوان این به مرا چرا! بودم كرده گیر ناراحتی و بُهت بین شرایطی در قبل لحظات گیجی
 !فهمید؟می كسی را مانواقعی نسبتِ نباید چرا و! بودند؟ كرده معرفی
 بارهیک من ولی شد، بدل و رد دیگری هایحرف چه بینشان و گذشت قدرچه نشدم متوجه

 چه فهمیدمنمی اصالً! شدم جدا جمع از صحبتی و حرف بدون و برخاسته جایم از اختیاربی و
 حال همان با! باشد كسی نفع به توانستنمی احتماالً ماندنم پس دهم، نشان باید واكنشی
 یا پیمودم را متر چند كهاین. گرفتم پیش در را حیاط راهِ و گشودم را سالن درب غریب،
 نزدیكم سر پشت از ایسایه كه آمدم خود به ایلحظه فقط دانمنمی زدم، دور را حیاط چندبار

 حواسبی پس نبودم دنیا این در كالً انگار! كرد امهمراهی آرامی به من با قدمهم و شد
 !كردم نگاه نگریستمی مرا كه جذابی رنگی چشمان به و روگرداندم

 افتاده راه من دنبال عنوانی چه به و كردمی چه جااین! شوهرم؟ عموی پسر! دقیقاً؟ بود كه او
! دهد امدلداری كه بود فرستاده را دوم رادین این خودش، جای به چرا! كجاست؟ شوهرم! بود

 خواستمی چرا! كرد؟می رفتار متناقض قدراین چرا! نداشتم گفتن برای حرفی دیگر كه واقعاً
 !بكشاند؟ بیراهه به و كند گیج مرا

 سؤال از پر خیاالت و اوهام در قدرآن! شنیدمنمی اصالً را زدمی حرف گوشم كنار كه صدایی
 !طرفش به برگشتم دوباره!پرسید چه نشدم، متوجه اصالً كه بودم غرق خود

 !پرسیدی؟ چیزی نبود، حواسم ببخشید -
 !چرا؟! بود رادین مثل هم لبخندش

 !میدین؟ اجازه بشم، آشنا باهاتون بیشتر دارم دوست گفتم -
 زن یک با آشنایی درخواست! بودم متأهل كه من! خودش؟ برای گفتمی داشت چه این

 !مگر؟ نبود جرم متأهل،



 

 

644 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 :گفتم بدهم، آمده پیش وضعیت به اهمیتی كهآنبی
 .نداریم ما كه خوادمی زمان آشنایی. بمونم جااین زیادی مدت بتونم كنمنمی فكر من -

 را بودم، رفته جلو كه قدمی. كرد توقف به وادار هم مرا كسی انگار و ایستاد ناگهانی خیلی
 .گرداندم سویش به رو و برگشتم

 حس انتقالِ این قدرچه هم باز و كردمی سرازیر نگاهم به عجیبی هایحس چشمانش از
 !بود آشنا برایم

 :كرد زمزمه آرامی به و آمد جلوتر كمی بدهد حرفی یاجازه كهآنبی درنگ، كمی با
 اما اومدی؛ جایی جورچه از و هستی كی ندونم شاید! داری؟ اعتقاد اول نگاه در عشق به -

 .ببینمت روز هر بعد به این از خوادمی دلم
 با كمال از حد این در هاییانسان شدنمی یعنی! فقط؟ بود من برای امتحان، همه این چرا
 !ندهند؟ ـواكننده*اغـ پیشنهادهای و نشوند روروبه من

 این از بیش شد،می پخش صورتم تمام روی كه گرمی هایـفـس*نـ تا چرخاندم را سرم
 تماشا را ما ویال یپنجره پشت از كه امیر خونسرد و آرام یچهره وقتی ولی ندهد آزارم
 به حد نزدیكترین در كه اولش جای به را سرم اختیاربی گرفت، جان چشمانم مقابل كرد،می
 شاید یا! كنم تالفی را زشتشان كار خواستمی دلم انگار! برگرداندم بود، پراحساس جوان آن
 طورچه كه كن تماشا و بایست حاال كنم، گیریحال توانممی هم من دهم نشان او به

 تو و زنندشمی ـر*قُـ دیگر مردهای كنی، اشمعرفی بقیه به نتوانستی حتی كه را همسری
 !كنی سكوت و ببینی مجبوری ایگفته كه دروغی با

 ـعـشوق*مـ واكنش و بزند كنار را مقابلم یچهره عجیب حالت كه رفتمی كماكان نگاهم
 را اششقیقه موهای شدنمی حتی كه بود ایستاده فاصله بدون قدرآن او ولی ببیند را واقعی

 !حیاط سوی آن در جایی به برسد چه دید
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. ماند وضعیت آن در این از بیشتر بتوان نداشت امكان. كشیدم بلندی نفس و بستم چشم
 .گشودم چشم و رفتم عقب به قدم یک اجباراً پس

 !شناسین؟می رو امیر قدرچه شما -
 به را تعجب آوردم را دیگری شخص اسم بود گرفته كه حسی آن وسط بارهیک كهاین از

 .نشاند اشچهره
 !رامیه منظورت! امیر؟ -

 :داد ادامه او و دادم تكان مثبت عالمت به سری
 چه زندگیش تو فهمهنمی كسهیچ توداریه، یبچه یعنی شناسم؛نمی درست رو رامی من -

 زیاد اونم كه ببینیم اجباری هایمهمونی همین توی رو همدیگه باریه ماهی شاید ما! خبره
 و كرده پسرش این وقف رو خودش كالً برم قربونش كه هم عموم. زنیمنمی حرفی باهم
 .كنار گذاشته رو بقیه

 فقط احتماالً رومینا هایحرف و ندارند او از خوشی دل زیاد بود مشخص هایشحرف از
 تاریک و مرموز هایآدم جذب كه هستند هاآن همیشه چون. بود فامیل دختران مختص

 !شوندمی
 :پرسیدم دوباره بدهم، جوابش به اهمیتی كهآن بی
 !هستم؟ كی كهاین! گفته؟ چی من مورد در امیر -
 دست و زد جذابی لبخند چون بزنم، محک را خودم از شناختش خواهممی كرد فكر گمانم به
 !را عجیب گرفتن ژست این بود عادتشان خانوادگی كالً انگار! برد فرو جیبش در
 تركیه از و مهتاست اسمت گفت، رومینا كه طوریهمون فقط. دونمنمی تو از هیچی من -

 آشنا باهم و كنیم صحبت گفتم همینم خاطربه. برگردی هم بعدش و ببینی رو ایران اومدی
 !دونینمی منم اسم هنوز حتی كه تو دونم،می هم رو مسئله دوتا همین من حاال خوبه. بشیم



 

 

646 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 را نامش بودم شنیده كه چیزهایی الیالبه از بلكه كردم فكر كمی! دانستم؟نمی واقعاً
 !بود نزده حرفی چیزها این و اسم از كسی انگار نه، ولی بیاورم خاطربه

 لحن همان با و خندید هستم، ذهنم و مغز در كنكاش مشغول سخت دید وقتی
 :گفت ـزش*آمیـمحبت

 آرمان من. كنممی معرفی برات كامل رو خودم االن. عزیزم كنی اذیت رو خودت خوادنمی -
 به مربوط شغل بزرگ، شركت یه توی و اممعماری مهندس سالمه، 3۰ هستم، شرافت

 .هستم هم خانواده پسر تنها ضمن در. دارم رو تخصصم
 گونهاین كه بود گفته را تأثیرگذاری و مهم مسائل خیلی انگار. زدمی برق چشمانش

 با كنم،می نگاهش آرام و ساكت طورهمان دید وقتی ولی! برافراشت ـردن*گـ خاطرشانبه
 :گفت خنده

 !ایكارهچی و هستی كی بفهمیم هم ما بگو. توئه نوبت حاال! خب -
 در شناختیمی قبل از كه كسی انگار. كردمی خوب را حالم رادین به عجیبش شباهت این

 دست انسان به خوبی حس چه بینی،می اندغریبه برایت همه كه جایی در دیگر قالبی
 نه بود دلیل همین به فقط هم زدممی رویش به گاهوبیگاه كه لبخندهایی شاید! دهدمی

 .آن از فراتر حسی
 همون یا هست تجاری مدیریت درسیم یرشته. اومدم تركیه از و هستم مهتا كه منم -

 كار یه برای هاسال از بعد االن و رفتیم جااین از مخانواده با بچگی از. خودتون بازرگانی
 همه فامیالش و مامانم البته. هستن جااون شونهمه هم مخانواده. ایران اومدم شخصی

 نرفتم همینم خاطربه. شناسمنمی زیاد رو طرفیا این و كردم زندگی بابام با من كالً. جاناین
 .موندم جااین و اونا پیش
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 كه بود روشن قدرآن چشمانش اصالً. زدمی موج نگاهش در تعجب و بود رفته باال ابرویش
 آن كف هایسنگ آبش، زاللی از كه ایرودخانه مثل. دید اعماقش از شدمی را چیز همه

 !امیر برعكس درست! است دیدن قابل قشنگ
 داشتم دوست. بزنم دید را پنجره بتوانم تا كردم كج را ـردنم*گـ و افتادم او یاد به دوباره
 من كردن سورپرایز از دست نداشت قصد وقتهیچ انگار! نبود ولی! ستحالی چه در بدانم

 !بود؟ اهمیتبی برایش قدرآن من، به مربوط مسائل یعنی واقعاً! بردارد
 !گردممی كسی دنبال به بود فهمیده احتماالً. ایستاد مقابلم دوباره و شد جاجابه كمی آرمان

 !جااون داره خواهر یه شنیدم چون! هستی؟ ناپدریش دختر! دقیقاً؟ داری نسبتی چه رامی با -
 هم هاآن وجود از چطور! بود؟ سمیرا منظورش! شدم خیره چشمانش به دوباره تعجب كمی با

 !بداند چیزی طرفش آن زندگی از كسی كردمنمی فكر! داشتند خبر
 !نمیشیم محسوب فامیل قدراماین دیگه نیستم؛ خواهرش نه -

 از خودم كه بگویم دروغی كردمی وادار مرا یعنی! گرفت درد قلبم حرف، این گفتن از قدرچه
 برای توانستیمنمی كه بود عجیب و دور قدراین نسبتمان هرچند! شدمی بد حالم شنیدنش

 خاصی لودگی با چون پذیرفته را حرفم كه بود این از نشان او خندیدن! دهیم توضیح بقیه
 :گفت

 یكارهچی دونمنمی! كنه ازدواج باهاش بوده قرار روز یه كه ایدختره همون نكنه -
 !ناپدریش

 انتظار! كرد خراب هم را او دهان طعم انگار كه شد زده دردآور و تلخ قدرآن پوزخندم واقعاً
 وجود از دانندنمی هیچ اشزندگی از بودند مدعی كه كسانی! نداشتم اصالً دیگر را یكی این

 !نداشتند اطالعی بودم اشواقعی و رسمی همسر كه من از ولی داشتند؛ خبر «فسون»
 .دهد توضیح كرد سعی چون شد دگرگونم حال متوجه انگار
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 نداریم رو كسی اون از غیر كه ما هرحال به. شنیدم رومینا از دختره اون یدرباره راستش -
 !بدونه چیزی عموم یخانواده زندگی از كه

 حتی یا بكشم جیغ خواستمی دلم! آزرد را هایمریه كه بود كشدار و بلند حدی به نفسم
 .بیندازم خراش كشیدم،می جانبش از كه زجری بلندای به فریادی با را امحنجره
 كردم باز را راه و زدم پس مقابلم از را او بدهم، را سوالش جواب یا بزنم حرفی كهآن بدون

 .برگردم عمارت داخل به كه
 :شنیدم سر پشت از را صدایش دوباره كه بودم نرفته قدم چند هنوز

 !كنیم؟ صحبت باهم بیشتر كه باشم داشته رو تشماره تونممی -
 خودم و بگویم را حقیقت كار اول همین است بهتر كه كردم فكر این به و ایستادم ایلحظه

 و نِروِس حالت با و گرفت حرصم بود، كرده كه كاری و امیر یاداوری با ولی كنم؛ راحت را
 :گفتم عصبی،

 .بگیر پسرعموت از خواستی اگه نیستم حفظ رو مشماره من -
 جواب توانستمی هم خودش باید دادمی قرار شرایطی چنین در مرا كه او هرحال به

 برخورد مزخرفاتشان، نرفتنِ لو خاطربه نداشتم اطمینان زیاد هرچند! بدهد را خواستگارانم
 !دادمی هم را امشماره شاید بسا چه دهد، نشان خاصی

 «هم نیز درمان و یارست از دردم»
 !افتادم شعر این یاد به اختیاربی چرا دانمنمی

*** 
 زنگ شوهرم پسرعموی اگر كه كنممی فكر این به و امزده چنبره اتاقم در است ساعت چند
 وحشتناک وضعیت آن با امیر كه نیندیشیدم این به ایلحظه حتی شاید! بگویم؟ باید چه زد

 است ممكن بودم كرده فراموش كه بود درگیر ذهنم قدرآن! است؟ چطور حالش االن دیروز،
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 فكر جسمانی مسائل به بنشینم كه بود این از ترعمیق خیلی روحم درد! برود راه نتواند دیگر
 !كنم

 جا از بارهیک اتاق، درب صدای كه بودم شده خیره موبایل به و زده چانه زیر دست طوری
 ورود، اذن بدون چون نداشت كشیدن انتظار یحوصله زیاد انگار در پشت شخص. پراندم

 !شد داخل و كشید را در یدستگیره
« ...و نیستید بلد معاشرت آداب شماها مگه! خبره چه» كه بكِشم فریاد عصبانیت با خواستم

 شده باز هوابی كه طورهمان دهانم و دیدم خودم از بدتر شرایطی در ویلچر روی را امیر كه
 را قدرتش كه من! كشید داد و دید را او وضعیت این در شدنمی! شد بسته خودخودبه بود،

 !باشد رسانده انفجار حد به مرا اگر حتی! نداشتم
 جانم به لرز چنان بارهیک غیظش از پر صدای با چون داشت؛ را توانش انگار او هرچند
 .شد منقلب حالم كه انداخت

 !كنی؟ دیوونه رو من خوایمی! بگیره رو تشماره من از گفتی آرمان به چی برای -
 كسی چه دقیقاً كند قضاوت درست ما بین خواستمی كسی اگر...این از هم این بفرمایید،

 !بود؟ واقعی متهم
 به و آمدم پایین تخت روی از بدهم، خاصش شرایط و ولیچر به اهمیتی كهآنبی باراین

 .رفتم طرفش
 بدترین توی انداختی رو من و گفتی دروغ جور هزار مردم به! هستی؟ كی كردی فكر تو -

 !كنی؟می بازخواستم اومدی هم االن وضعیت،
 قصد امروز كهاین مثل ولی كند؛ نگاه من به پایین از شود مجبور كه نرفتم جلو قدرهاآن

 !بكوبد صورتم به را ضعف از پر امیرِ همین داشت
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 به و گرفت باال را ـردنش*گـ كرد، توقف پایم كنار دقیقاً و چرخاند كمی را ویلچر هایچرخ
 :گفت تندی

 زندگی از بهشون بخوام بینمنمی هم دلیلی و نیستم مقروض حرفی هیچ كسی به من -
 ایدیگه كوفت هر یا آشنایی قصد بگو آرمان، به بزن زنگ برو هم تو. بدم توضیح خصوصیم

 !نداری باهاش رو
 روی را دستم دو و شدم خم داد،می نشان را حرصم چیز، هر از بیش مطمئناً كه ایخنده با

 اش،برافروخته یچهره از ممكن یفاصله كمترین در تا كردم بدنم ستون ویلچر هایدسته
 .بگیرم قرار

. باشم خانایرج دختر ممكنه من كننمی فكر كه اونا! باشم؟ داشته آشنایی قصد نباید چرا -
 اطالع واقعیته همسر كه زنی وجود از نباید كه چطوره دارن خبر فسون از حتی كه كسایی
 در بقیه به تونینمی كه ستآزاردهنده زندگیت توی من حضور قدراین كه حاال! باشن؟ داشته

 !برم؟ كه بدی اجازه نباید چرا بگی، موردش
 سؤاالتم مقابل در توانستنمی كه جوابی و بود خشم سر از مطمئناً بست كه را چشمانش

 ایمسابقه در! گرفتیممی پیشی هم از دیگری دادنِ آزار در داشتیم دویمان هر انگار! بدهد
 !نداشت درد جز ایجایزه اشبرنده كه
 .ببینمت خوامنمی بگو آرمان به بزن زنگ برو -
 بیش خواستمنمی هم من نداشت، رحم او كه حال. رفتم عقب و گفتم محكمی نچ حرص با
 .كنم نشینی عقب این از

 سابیدمی هاچرخ بر بدی حالت با را دستش كف و چرخیدمی اتاق درِ طرف به كه طورهمان
 :گفت

 .خواستی خودت باشه، -
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 !آمد بدم خودم از بودم شده روحش سوهان طوراین كهاین از ولی بود؛ چه منظورش دانمنمی
*** 
 این از و بود گرفته حالم! بكوبمش دیوار به خواستمی دلم كه كردمی درد قدرآن سرم

 قرار اگر. بودم رسیده انزجار حس به بودم كرده درست خودم برای كه تهی و سربی زندگی
 بیفتد اتفاقی نبود قرار اگر و! بود؟ چه برای كردنمان دستدست همه این كه شویم جدا بود

 !بود؟ روزمان و حال این چرا پس
 آرام را جسمم درد بتوانم مسكنی یا قرصی یافتن با حداقل تا شدم بلند سختی به جایم از

 شدمی كاش! برهاند عذاب همه این از را قلبم حتی یا روح بتواند كه بود دارویی كاش كنم،
 .داد تسكین كمی هم را عشق درد

 هنوز بود آمده امروز برای كه خدمتكاری دادمی نشان آمدمی آشپزخانه درون از كه صدایی
 .كردمی حاضر چیزی شام برای داشت احتماالً و نرفته
 جانبش به رو دیدممی را مقابلم یباریكه فقط كه بازنیمه چشمانی با رسیدم كه یخچال كنار

 :پرسیدم بود ظروف وشویشست مشغول كه او از و كردم
 !داریم؟ مسكن قرص -

 :گفت بیاندازد سویم به نگاهی كهآن بدون
 .كنهنمی مصرف دارو كسی «رامی» آقا از غیر جااین... نیست كه یخچال توی نه -

 !فهمیدمنمی واقعاً! شدمی ختم امیر به باید چیزهمه جااین چرا
 داشته چیزی پدرجان جاآن شاید. رفتم سالن طرف به و فرستادم بیرون پوف از پر نفسی
 .بدهد هم من به را ربعش یک امیر، هایقرص از بتواند حتی یا باشد،
 همه گفتم، كه بلندی «پدرجونِ» آن و حضورم با چون بود؛ ناگهانی خیلی ورودم گویا ولی
 !شدند ساكت بارهیک
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 مگر! كرد؟می چه جااین پسرعمو این! بودند هم آرمان و پدرجون بود، هم رومینا بود، امیر
 !شدمی آوار جااین روز هر كه نداشت زندگی و خانه

 ویلچرش روی! نگریستمی را كوتاهم لباس و مرا اخم، با كه افتاد امیر روی اختیاربی نگاهم
 در درست همآن كه بود كرده انتخاب نشستن برای را اشهمیشگی مبل همان ولی نبود

 .داشت قرار آرمان نگاه تیررس
 احتماالً و من به لبخند با كه آرمان به و چرخاندم رو اش،عصبی چشمان به اهمیتبی
 هاندیده عین چرا! ادببی پسرک! كردم نگاه بود زده زل ـراشم*تــوش*خـ ـاهای*پـ

 !كردمی چرانیچشم
 :گفتم و كردم پدرجان به رو بكنم، علیكی و سالم كهآن بی
 !بدین؟ من به قرص یه میشه -

 :گفت نگرانی با و برخاست جایش از معطلیبی آرمان
 !دكتر؟ بریم خوایمی! شده؟ چی -

 خواستمنمی واقعاً! شد مشت كه هاییدست روی بر. بود كرده گیر امیر روی چشمم مردمک
 !آورددرمی را قضیه این شور داشت دیگر هم او ولی كنم؛ اذیتش

 حلش خودم باید. افتادم راه هاپله طرف به كوتاهی «مرسی نه،» با و جنباندم را سرم
 .كشیدمی بدی جاهای به كار وگرنه كردممی

 هایصحبت امیر مگر. خواندمی را نامم محابابی كه شنیدم سر پشت از دوباره را صدایش
 !كرد؟می برخورد جاهمه از خبربی هایآدم مثل هم باز چرا پس! بود؟ نكرده او با را الزم

 :گفتم درنگبی و برگشتم
 .برید جااین از لطفاً نیست، خوب حالم من آرمان آقای -

 .آمد جلوتر كمی و چرخاند صورتم روی مهربانی با را اشرنگی هایچشم باراین
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 تشماره رامی به زدم زنگ صبح. ببینمت روز هر دارم دوست بعد به این از كه گفتم! چرا؟ -
 ادببی پسر هم بعد و بگیری خودش از باید رو هركسی یشماره گفت ولی بگیرم ازش رو

 شماره شخصاً دفعهاین كه اومدم پاشدم خودم همینم خاطربه! كرد قطع صورتم تو رو تلفن
 !بگیرم ازت رو

 بود كه هرچه ولی دادم؛می پسرعمو این به جوابی چه و كردممی باید كارچه دانمنمی
 جای اصالً موقعیت این در و االن. كردیممی صحبت تریآرام و بهتر شرایط در بایستمی

 .نبود مناسبی
 كف و كشیدم بیرون كتش ـل*بغـ جیب از را خودكار بود ایستاده نزدیكم كه طورهمان

 دادم پس را دستش درنگ،بی هم بعد. نوشتم سریع و تند را امشماره و آوردم باال را دستش
 یک شكل به و لرزیدمی دلم و دست است درست. برگرداندم قبلی جای به هم را خودكار و

 .باشد مؤدبانه كامالً لحنم كردم سعی اما رسیدم؛می نظربه هیستریک كامالً انسان
 یه بیارید تشریف بودن ترآروم همه ذرهیه كه فردا بهتره ولی منه، یشماره این ببین -

 .باشیم داشته هم با نفری سه صحبت
 .گرفت تعجب رنگ كمی پرمهرش نگاه

 !هست؟ نیست، «رامی» كه سوم نفر از منظورت! نفری؟ سه! كنیم؟ صحبت -
 .انداختم زیر را سرم

 .خودشه دقیقاً منظورم اتفاقاً، چرا -
 حسِ این با خواستنمی دلم! آورد باال را سرم و نشست امچانه زیر نرمی به انگشتانش

 زدم،نمی حرف اگر! شدمی تكرار من زندگی در چیزهمه چرا. بزند دست من به عجیب،
 !كشانیدمی ناكجا به هم را او افتاد رادین برای كه اتفاقی

 :گفتم و كشیدم كنار دستش روی از را سرم
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 .برید جااین از هم زودتر هرچه و نزنید حرفی هیچ فردا تا كنممی خواهش -
 .رفتم اتاقم طرفبه زیرلبی، ببخشید گفتنِ با حیرتش، و بهت میان در بعد و

 یا رومینا! كسی چه یواسطه با و طورچه ولی. گفتممی فردا مورد در هم امیر به باید
 یا دخترعمو اگر هم رومینا فهمیدمنمی. انداختممی جلو را دوآن از یكی بایستمی! پدرجون؟

 مسائل یهمه درگیر را خودش طوراین و آمدمی هرروز چرا پس نبود بیش ایعمه دختر
 به را خطیر یوظیفه این پدرجان كه است بهتر همان نظرمبه! كردمی زندگیشان خصوصی

 !باشد نداشته خبر چیزی از واقعاً هم رومینا است ممكن هرحال به. بكشد دوش
 دختری برای شرایط این. شود بهتر سردردم بلكه بخوابم كمی كردم سعی و رفتم اتاقم به

 و! شوم رها توانستمنمی زدممی وپادست هرچه كه بود باتالقی در افتادن مثل من، مثل
 او نابودی به جایم،نابه حركت هربار با هیچ، كردنمی كه كمكی كنارم در او بودنِ بدبختانه

 !بافتممی دار طنابِ برایش عشق از داشتم ساالرخان مثل هم من گویا. دادممی سرعت هم
 بارهیک كه دهم التیام كمی آن خنكی با را داغم چشمان تا گذاشتم صورتم روی را بالش

 كه امیر به و پریدم جا از ترس با! شد پرتاب دیگری سوی به و كشیده رویم از بالش هوابی
 پایش روی نگاهم! بود ایستاده واقعاً! كردم نگاه بود ایستاده سرم باالی عجیبی عصبانیت با

 شكل به را امچهره خوب اتفاقِ این خوشحالی قبل، لحظاتی نگرانی جای به و شد قفل
 :زد داد خشونت همان با چون نكرد درک را حالم انگار او باز ولی! درآورد خندان هایایموجی

 !كنی؟ دیوونه رو من خوایمی واقعاً تو -
 .شدم خیره عصبانیتش از سرخ صورت به گیجی با
 !مگه؟ شده چی! چرا؟ -
 !نبود خوب حالش واقعاً گمانم به! خندید حرص همان با
 !شده چی بگم بهت تا پاشو... پاشو! شده؟ چی پرسیمی تازه -
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 بیشتر نباید. ایستادم مقابلش و آمده پایین تخت از بود نگاهم در كه تعجبی و بهت همان با
 كردم سعی پس! شوند ضعیف هایشعصب دوباره بود ممكن. كردممی ناراحتش این از

 .كنم آرامَش
 ...جااون بریم بیا... بیا كنیم؟ صحبت اصولی و منطقی بشینیم نیست بهتر! امیر -

 هم باز وگرنه نشستمی باید. كشاندمش اتاق یگوشه هایمبل سمت به و گرفتم را دستش
 .افتادمی زمین بر و رسیدمی موقت فلج یمرحله به

 فهمیده هم خودش احتماالً. نشست مبل روی آرامی به و آمد دنبالم حرف بدون خوشبختانه
 و نبود كه دیگری مبل. انداختم اطراف به نگاهی. نیست خوب برایش عصبانیت این بود

 و كشاندم را توالت میز صندلی پس نشست، هابعضی مثل شدنمی هم مبل یدسته روی
 .نشستم مقابلش دقیقاً

 عقب جای به باراین ولی شد؛ زانوانش مماس دوباره پایم كه كشیدم جلو قدرآن را امصندلی
 كه. گرفتم قرار مقابلش دغدغهبی و كردم باز را پاهایم صندلی، و میز و خودم كشیدنِ
 به طوراین كه بود شده قبل از ترآرام كمی احتماالً! بود دلیل همین به هم اشخنده احتماالً
 .خندیدمی غریبم و عجیب حركات

 این برای بود شده تنگ دلم! تاریكش همیشه چشمان به زدم زل بزنم حرفی كهآن بی
 و آن جای ترینعمیق به بكشاند توانستمی را هركسی و داشتند چالهسیاه كه هاییچشم
 !ابد تا كند حبس

 تو كه داره بستگی چیزهایی همون به نموندنم و موندن! امیر؟ خوایمی چه من از تو -
 !كنیمی متهم رو من و میشی عصبانی میای جوریاین هم بعد. ذاریشونمی زیرپا داری
 .بود آرام هنوز ولی نشست اشچهره به اخم كمی
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 باهات خواممی یعنی! چی؟ یعنی این دونیمی! دادی؟ رو تشماره آرمان به رفتی تو -
 .باشم داشته ـطه*بـ*را

 به وقفهبی و تند قراری،بی از پر نفسم و شد بسته زدمی كه هاییحرف حرصِ از چشمانم
 .خورد برگشت و رفت هایمریه
 !كنم ترپیچیده را اوضاع بود ممكن ناخوش و خراب حال این با ولی زدم؛می حرف باید

 :داد ادامه خودش دید، كه را سكوتم
 .همین. ببینمت خوامنمی دیگه بگو بهش -

! رسید طعم آن به شدنمی هم خرمالو خروار یک خوردن با كه بود شده گس قدری به دهانم
 !كرد نگاهش عاشقانه هم باز و باشد خباثت از حد این در كسی داشت امكان مگر

 به محكمی مشت و بكشم فریاد سرش بر خواستمی دلم برخاست، كه جایش از
 !ندهد آزار را بقیه اشسنگی و یخی قلب آن با قدراین تا بكوبم اشـینه*سـ
 در یدستگیره. است برنگشته نرمال حالت به هنوز بود مشخص و داشتبرمی قدم آرامی به
 :گفتم داریخش صدای با گرفت، كه را
 .گذاشتم قرار باهاش فردا -
 :گفت شد، ظاهر چشمانش در كه تعجبی و معنابی لبخندی با
 !كنین؟ كارچی كه! گذاشتی؟ قرار -

 رفتار وپادستبی قدرآن چرا! بدهم جواب نتوانستم حتی اضطراب فرط از و دادم تكان را سرم
 كو ولی كنم؛ تبرئه اتهام همه این از را خود كه بگویم چیزی توانستممی باید! كردممی

 !شود خارج آن از صدایی كه ایحنجره و صوتی تارهای
 بدون تحقیرآمیز نیشخند همان با چون بزنم، حرف توانمنمی فهمید پریشانم حال از گمانم به
 بشر این! رفت؟ واقعاً! رفت و داد تكان تأسف عالمت به سری بماند، جواب منتظر كهآن
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 خرابی حال از! دادمی شرح هم من برای و دانستمی كسی كاش! بود؟ موجودی چه دیگر
 پی برود و كند رها اوضاعی چنین در مرا بود كرده عادت او! گویمنمی هیچ ساخت برایم كه

 !بگیرد آرام كه دادممی دلداری را دردناكم روح هاساعت تا همیشه كه بودم من این و! كارش
 صدای كه گشودم چشم وقتی فقط رفتم خواب به نزاری حال چه با و گذشت چطور دانمنمی

 به روزمان یک چرا آخر خدایا! بود انداخته لرزه به را خانه كل آمدمی بیرون از كه سروصدایی
 !گذشت؟نمی آرامش

 بود؛ امیر آنِ از فریاد صدای! دویدم نشیمن سالن طرف به و پریده پایین تخت از ترس با
 !نبود معلوم فرستادمی فضا به را ایبرگشته بخت كدام داشت كهاین ولی
 هم دقیقهنیم به شاید و! كنم سقوط پایین به هاپله از بود نزدیک كه دویدم سرعت با قدرآن

 به آمد،نمی باال دیگر كه نفسی و شدهدرشت چشمانی با و رساندم سالن به را خود كه نكشید
 !آرمان دیگر طرف و بود امیر آن سر یک كه شدم خیره ایمشاجره

 !بیاندازد؟ روز این به را خانه جوّ كه آمده صبح یكله! است؟ دیوانه پسر این من، خدای
 كه من به نگاهی كند آرامَش كردمی سعی و بود داشته نگه را امیر پشت، از كه جان پدر
 :گفت پریشانی حال با و كرد بودم ایستاده واج و هاج

 !كنم آروم رو اون برم من كه بگیر رو این بیا... دخترم بیا -
 دست از كهاین محض به و! دویدم سوآن به داشت جریان تنم تمام در كه اضطرابی همان با

 هاییحرف با ولی شده شروع كجا از دعوایشان دانستمنمی. گرفتم را او محكم شد، رها پدر
 !گشتبرمی امیر به بحث بود معلوم زدندمی كه

 در آرمان كه حرفی با چون! كشیدمی فیزیكی دعوای به داشت زبانی یمشاجره از كار انگار
 میراث و ارث یمسئله گمانم به! شد كشیده خشونت به قضیه بارهیک زد، امیر مادر مورد
 !رسیدمی چیزها این و ملک و خانه به هایشانحرف چون بود؛ وسط
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 چرا! نداشتند؟ بزرگتر هااین مگر! كردمی ادعایی همچین و آمده كه بود كارهچه آرمان اصالً
 !دادنمی جوابی پدرجان

 او بایستمی و بود كجكشتی یمسابقه انگار كه حریفش طرف به بردمی هجوم طوری امیر
 یهمه كنم فكر كه فشردممی را شكمش سفت چنان پشت، از من و! كردمی اوتناک را

 !شد كبود تنش
 ساكت را صدا و سر همهآن توانستمی گود، از خارج شخصی فریاد صدای فقط میان این در

 !كرد كه كند
 !بود نیامده اول از چرا اصالً و! كرد؟می چه جااین دیگر او! بود آرمان پدر یعنی عموخان
 ـلـقه*حـ دورش كه مرا دست بقیه، به توجه بدون كه امیر از غیربه برگشتند سوآن به همه
 !بودند سرمان پشت كه هاییمبل سمت به كشاند شكل همان به و گرفت بود

 نشنود، كسی كردممی سعی كه صدایی با و رفتم عقب عقب سرش پشت تعادلبی طورهمان
 :گفتم

 .كن ولم! جفتمون میفتیم االن! كنیمی جوریاین چرا امیر، -
. كرد مخفی دیگران دید از مرا تقریباً و چرخید طرفم به كند جلب را كسی توجه كهآن بدون
 گوشم زیر ایگرفته صدای با وضع همان در و كند محافظتم چیزی از خواستمی انگار

 :كرد زمزمه
 !كن عوض رو لباست برو االن همین -

 پاهایم و پایین به نگاهی ناخوداگاه! بود داده من هایلباس به گیری چه روزها این فهممنمی
! داشت مشكلی چه بود دخترانه كوتاه شلوارک و تیشرت یک كه خوابیلباس مگر! انداختم

 شنا عمارت استخر در كوچک و بزرگ جلوی جورواجور ـایوهای*مـ با همهآن كه من
 !ببیند؟ مرا تواندنمی زانو از باالتر وجب سه دو، با كه شده چطور االن! كردممی
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 :گفتم سوآن به رو و كشیدم كنار را خود كنم، حرفش به توجهی كهآن بدون
 !اتاقم به برگردم من كه خانوادگیه، مشكل اگه پدرجون، -
 .بمونی تونیمی هستی، خانواده از جزئی فعالً هم تو عزیزم، نه -

 او عصبی حركت یک با كرد،می بحث آرامی به پدرش با داشت سالن طرفآن كه هم آرمان
 !داشت ادامه دعوا هنوز انگار! نشست مبلی روی امیر مقابل آمد و زد كنار را

 را پسرعمویش یخرخره فاصله، همان از داشت غیظ و اخم با كه را امیر و چرخاندم چشم
 .كردم نگاه جوید،می

 .شكست را سالن مسكوت فضای بنشیند امیر كنار رفتمی كه جان، پدر صدای
 و اموال یبقیه. گذاشته من برای پدرم رو جااین. نمیدم كسهیچ به رو خونه این من -

 .خوامنمی ازتون هم قرون یک من خودتون، برای همه هاشدارایی
 :گفت ایمسخره پوزخند با و وسط پرید بگوید، چیزی پدرش كهآن از قبل آرمان

 !بگیرید هم رو اونا بیاین توروخدا نه -
 وارد دیگری درِ از و داد قورت را حرفش یبقیه رفت، پسرش به عموخان كه ایغرهچشم با

 .شد
 شازده این خرج هاشدارایی كل یاندازه به خدابیامرز پدربزرگ كه اوالً! عموجان ببینید -

 رفع خاطربه و دونستمی مقصر اومده پیش اتفاقای در رو خودش چون! چرا؟. كرد پسرتون
 و پرهزینه هایعمل و خارج سفرهای همه اون مخارج تمام چیزایی، همچین و وجدانعذاب

 یبقیه ذرهیه هم شما رفته، خدا رحمت به اون كه االن ولی. كرد تقبل رو چیزا یبقیه
 وصیتش توی ولی شما برای باشه خونه این بود گفته زبانی كه درسته! كنید درک رو خانواده
 البته كه دارید هم ایدیگه یخانواده رامی، جز به شما ضمن در. نزده مسئله این از حرفی
 خونه یه كه همین! باشید هم اونا فكر به بهتره! ندارن اهمیتی و ارزش هیچ براتون انگار
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 تمام رو خودتون یوظیفه كه یعنی پردازین،می ماه به ماه رو خرجیشون و گرفتین براشون
 خودشون اگه كه هم دختراتون! بینهنمی رو شما هم باریه ماهی بیچاره، عمویزن! كردین؟

 و خودتون زندگی كل طوریاین باید چرا! نمیشه هم تنگ براشون دلتون حتی شما نیان،
 !سرتون رو افتاده آسمون از یهو كه كنین پسری صرف رو فامیل و خانواده

! نگفت هیچ و شنید حرف همهآن داشت امكان مگر! زدمی دودو تعجب از داشت چشمانم
 !باشد داشته هم دیگری یخانواده پدرجان شدنمی باورم
 من اگر خب! آوردند؟می زبان به داشتند امیر خودِ جلوی را درشت و ریز حرف همه این یعنی
 و مال خاطربه هم آن پسرعمو یک زبان از كه تحقیری همه این از شدممی عصبی بودم هم

 !شدمی كوبیده صورتم توی اموال
 پشت تنهنیم تا نشدنم، نمایان برای كه مرا و بود آرام و ساكت امیر باراین كهاین مثل ولی
 !كردمی نگاه متفكرانه بودم مبل
 كه عموخان به و برداشتم امیر از چشم! نفهمیدم كه من بودند عجایبی چه دیگر هااین
 پاسخ و زدمی حرف او باید االن نظرمبه! كردم نگاه باشد، بزرگتر جان پدر از رسیدمی نظربه

 !دادمی را پسرش
 .دهد جواب دانست موظف را خود بود گرفته قرار خطاب مورد كه پدرجان انگار نه، ولی

 دفاع ازشون بخواین كه ندارید حقی هیچ شما و مربوطه خودم به من یخانواده وضعیت -
 شما كه هم اموالی زندگیمه، یهمه بلكه نیست، پسرم فقط من برای امیر ضمن در كنید،

 هم باز پس. بوده خودش رضایت و خاطر طیب با كمال و تمام كرده، خرجش پدرم گیدمی
 هاقدیم خیلی از كه یادگاریه تنها خونه، این مورد در اما و مونهنمی باقی توش حرفی هیچ

 هم رو خونه این از سهمتون باشه نیستید راضی سهمتون به شماها اگر. مونده باقی برامون
 كل از رو مخانواده و خودم حق عوض در و خورمنمی تكون توش از ولی خرم؛می خودم
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 دیگه روز یه بعداً بكنین رو فكراتون خواینمی دارم، من كه شرطیه این. خواممی اموال
 .زنیممی حرف شینیممی

 با و آمد جلو كمی بود، شده عصبی پدرجان یطرفهیک اظهارنظرهای از از انگار كه عموخان
 :گفت تشر

 تو. باشن داشته آمدورفت توش كه ستهمه حق و پدرمونه مال خونه این! بهرام چی یعنی -
 !بیاد و بره كسی ندی اجازه هم بعد كنی تصاحبش تونینمی
 .آمد حرف به باالخره امیر

! آره؟! نیاد جااین دیگه گفتیم شما یشازده به ما كه اینه اساسی یمسئله پس... آهان -
 بعد زدیم بهش حرفی همچین ما دلیل چه به و چرا بپرسید ازش اول لطفاً عموجان،خان

 !بزنید حرف دیگه چیزای دونمنمی و حق از بیاین
 :گفت و شد بلند جایش از حرص با آرمان

 زور به هم باریه ماهی من بود، قدیم منوال همون به ماجرا اگه! دارم كارچی تو به من -
 چیز قضیه االن ولی ذاشتم؛نمی خونه این تو رو پام دیگه شاید حتی جا،این اومدممی

 مهتا! كنی دخالت بقیه زندگی و مسائل تو بخوای كه ایكارهچی تو فهممنمی اصالً. ایهدیگه
 !چه؟ تو به بگیره، تصمیم خودش زندگی برای تونهمی خودش

 یک همیشه كردم،می فكر كه چهآن برعكس چرا! رسید من به و برگشت بحث باز! وایای
 !شدمی ختم من به طرفی هر از زندگی سر
 فهممنمی! گرفتمی گاز داخل از را لپش عصبی كامالً شكل به و بود بسته را چشمانش امیر
 !بود عادتی چه دیگر این
 كه مبل پشت از پس، دادم،می جواب خودم باید مسلماً بود آمده میان به من نام كه حال
 .كنم صحبت بقیه از ترآرام كردم سعی و آمدم بیرون بود، محافظم سنگری مثل
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 خودم حضور با تونستیممی بگم باید كه منه سر الكی جدال و بحث این اگه االن ببینید -
 .كنیم صحبت بشینیم منطقی خیلی

 .دادم ادامه بودم دوخته امیر به را چشمم كهدرحالی و
 !بگیرن تصمیم من جای به كردن عادت همه كهاین مثل ولی -

 .كردم متوقفش دست یاشاره با بدهد، جواب خواست و فرستاد بیرون كه را محكمش نفس
 .رسهمی هم شما نوبت بعدش زنم،می حرف دارم بفرمایید اجازه امیرخان، -
 :گفتم كرد،می نگاه مرا ناآرامی حالت با و ایستاده كه آرمان به رو باراین و
 یه هم با نفریسه بیارید تشریف نگفتم دیروز من مگه! شما به رسیممی آرمان، آقا خب، -

 االن ولی بود، امیر و شما و من نفر، سه از منظورم گفتم كه هم طورهمون! بكنیم؟ صحبتی
 پای اون از بدتر و كردین شروع رو بحث بمونید، من حضور منتظر كهاین بدون كه بینممی

 !ماجرا وسط كشیدن هم رو بزرگترا
 .ایستاد رویمروبه و آمد جلوتر قدمی

 موردت در دارم و عموم یخونه اومدم نداشتم، كاری امیر به اصالً االن من ولی درسته، -
 اصالً! میندازه راه بیداد و داد و وسط میندازه رو خودش دیوونه این زنم،می حرف باهاش

 !عُرفه و اخالق خالف كجاش من كارِ فهممنمی
 پرید جا از بارهیک به چون امیر، آالرم یدكمه روی گذاشت انگشت انگار گفت كه را همین

 !آورد هجوم طرفش به و
 !زنیمی عُرف و اخالق از حرف باز تو داره، شوهر خانم این روانی، یمرتیكه -

 دو فقط هازدهشوک مثل بیچاره آرمانِ ولی كرد؛ متوقفش دست با و آمد جلو دوباره پدرجان
 كه چشمانم به بعد و امحلقه انگشت به اول! زد زل من به خرابی حال با و رفت عقب به قدم
 !شد خیره بود، بُهت در
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 !كردم نگاه امیر به متحیر طورهمان و برگشتم عقب به درنگ بدون
 اضافه زندگیمان كالف به جدیدی گره هردقیقه چرا! خودش برای گفتمی چه داشت باز این
 !كردمی
 پشت از نامطمئن و دارخش آرمان، صدای بودیم، توضیحش منتظر همه كه او جایبه

 !شد شنیده سرمان
 !نیست دستش حلقه چرا! نگفت هیچی اول از چرا پس -

 ضد مزخرفات این و بزند حرف او كه داشتند انتظار انگار و بودند خیره امیر به اختیاربی همه
 ثابت من روی نگاهش امیر هرچند! دهد ربط همبه داندمی كه شكلی هر به را نقیض و

 آمده پیش سواالت جواب من داشت انتظار شاید یا و! نداشت گفتن برای حرفی انگار و مانده
 !بدهم را

 را توپ طوراین چرا! كنم آلودشاخم صورت آن نثار جانانه سیلی یک و بروم خواستمی دلم
 !خواستمی جانم از چه دقیقاً! كشیدمی عقب را خودش و انداختمی من زمین به

 به طوری را دستم! كرد خنثی سر، پشت از آرمان را برداشتم سویش به ارادهبی كه قدمی
 .شدم پرت طرفشبه هوابی كه كشید عقب
 مرا كرده، ـیانـت خــ او به عشقش كه كسی مثل او و داشتیم فاصله وجب یک شاید االن
 شوكه همه قدرآن! بدهم را پریشانش حال این جواب باید چطور دانستمنمی! نگریستمی

 !خودم حتی كرد،نمی حركتی كسهیچ كه بودند شده
 صدایش كه آورد فرود آشفته مردِ آن صورت به مشتی و زد كنار مرا چنان كسی باالخره تا
 !كشیدمی سوت هاییثانیه تا من گوش در او جای به
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 كسهیچ شبیه دیگر رفتارش كه كردیم نگاه امیری آن به و برگشتیم مبهوت و گیج همه
 آن در بكُشی، را كسی و بزنی ارادهبی انگار! گذاشت آن بر شدمی اسمی چه دانمنمی! نبود
 !زدهوحشت و لرزان حد
 به را دستش آرمان و بازویش به انداختم چنگ ناتوان و ترسیده سرش پشت طرفاین از من

 به و كشید فریاد پدرجان! بود شده سرخ محكم مشتِ آن از كه گذاشت صورتش روی
 و بود ایستاده واج و هاج طورهمان عموخان و ببرد بیرون آنجا از را پسرش گفت، برادرش

 !كردمی تماشا را عجیب هایصحنه آن
 آرمان! رسید آخر به همه برای باالخره دنیا انگار ولی شد؛ چه لحظه یک در دانمنمی

 هرسو به باد كه چادری مثل هاآن بین در من و كرد حمله امیر به محابابی و واردیوانه
 به را هاییحرف چه خراش گوش صدای همهآن با دانمنمی! افتادم تالطم به برَدَش،می

 :كشید فریاد امیر كه آمدم خود به وقتی فقط كوبیدند،می هم صورت
. بزنی دست بهش دیگه باریه اگه شكنممی رو دستت! روانی یمرتیكه منه زن مهتا -

 !فهمیدی؟
 .شد خاموش بارهیک جمله دو همین با فریاد و داد آن و افتاد زمین بر پشت از ناگهان آرمان
 بشری یفاجعه ترینبزرگ انگار كه كردندمی نگاه همبه بهتی چنان با پدرجان، و عموخان

 زمین روی شده گشاد چشمانی با كه ماندم خیره آرمان به شوک با من و! بود افتاده اتفاق
 را بود وضعیتی چه در امیر كهاین و! كردمی نگاه را دستش كف هادیوانه مثل و بود نشسته

 !دانمنمی اصالً
! دوید سویش به پریشانی با پدرش و خندیدن به كرد شروع واردیوانه غریبی حال با آرمان

 نبود معلوم! فهمیدنمی را خودش حال كسهیچ كه بود شده آشفته و درهم چنان شرایط
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 به دادنم دست از خاطربه كه بود رسیده من به عمیقی احساس چنین به چطور و كِی آرمان
 !افتاد وضع این
 همه شرایط این در چرا او! انداخت چنگ دلم به ناراحتش چشمان و گرداندم امیر سوی به رو

 به مگر! زندمی موج نگاهش در درد طوراین چرا زده، را حرفش كه حال و! داد؟ لو را چیز
 !بود؟ نرسیده اشخواسته
 گریه او یپریشانهروان یخنده برای و فشردمی ـوش*آغـ در را پسرش كه عموخان صدای

 كردمی تكرار اشوقفهبی هایناله میان در كه هاییجمله و كشید،می پنجه روحم بر كرد،می
 .ریختمی جانم به درد

 نكن! جاش گذاشتی رو این چرا آخه. پسرم بیا خودت به. عزیزدلم مُرده دیگه دختر اون -
 !نكن رو اینكار خودت با. رو اینكار

 روزی آرمان فهمید شدمی او دردآور جمالت از! شدمی ترمچاله امیر انگار، اشكلمه هر با
 مرا چرا كهاین ولی! است افتاده حالی چنین به بیچاره پسر رفتنش با كه بوده كسی عاشق
 !بس و دانستمی آرمان خودِ فقط شاید كه بود سؤالی گذاشته، او جای
 امیر. گرفتم را شدمی ترفشرده هرلحظه كه خشمی از كرده گره مشت و بردم جلو را دستم
 آرام طورهمان پس. نبود مهم برایم او از غیر كسهیچ فعالً! شدمی عصبی این از بیش نباید
 .بشنود را وارمزمزمه صدای كه ایاندازه به رفتم، جلو

 !باشه. عزیزم اتاقت تو بریم بیا -
 كه ایزدهخواب مثل. شد كنده دنیا این از خودش و سپرد من دست به را ناخودآگاهش انگار

 را اششدهمشت دست و برداشت قدم پایمپابه آید،می دنبالت به بكشی هرسو به را دستش
 !بودنش مطیع گونهاین بود، عجیبی حس قدرچه. كرد باز انگشتانم میان
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 یاد به. نشاندم تخت روی بر را او و شدم اتاقش وارد ایاضافه حركت و حرف هیچ بدون
 !بشنوی زبانشان از توانیمی بخواهی هرچه و شوندمی هیپنوتیزم كه افتادم كسانی

 :گفتم آرام خیلی و آوردم لب به لبخندی
 !بمونم؟ پیشت خوایمی -

 !بمون یعنی كه داد تكان را سرش
 !ماند حسبی همچنان او چشمان ولی شد ترعمیق لبخندم

 !بخوابی؟ خوایمی -
 !كشید خود طرف به را دستم و جنباند منفی عالمت به را سرش باراین
 .دادم تكیه اششانه به را دستم دو بنشینم، كهآن بدون و شدم رها هوابی

 .شدنمی وقتهیچ شاید. نشست پاها این روی شد نمی
 !بود دیگری عالم در همچنان او و داشت عشق رنگ نگاهم
 !شدنمی اصالً! نخواست؟ را او میشد
 سیر هپروت در كه حال. شدم متوقف پریشانش یچهره مقابل دقیقاً و كشیدم جلوتر را خود
 :كردم زمزمه بروم عقب كهآن بدون! بگویم خواهدمی دلم هرچه بگذار كندمی
 !چیه؟ عشق دونیمی -

 .را امـستی*سرمـ هم و فهمیده را سوالم هم گفت؛می كه لبخندش
 :زدم لب صدابی
 .تویی عشق -

. كرد تكرار را لبخندش باز و گشود امدلدادگی از سرشار نگاه مقابل را اشبسته چشمان
 !بود برگشته تنش به روح واقعاً انگار! كرد را كاراین احساسش تمام با باراین
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 زیباترین مثل قلبش صدای. كشاند اشـنه*سیـ روی به و كرد باز اششانه دور از را دستم
 .زدمی حرف پُرطپش ضربان آن با داشت زبانش، جای به. برایم بود دنیا آهنگ
 موهایش بر گونهـوازش*نـ و بود سرش پشت هنوز دستم وكف شده بدنم ستون آرنجم
 فشار او بر این از بیشتر خواستمنمی و خوردمی همبه تعادلم داشت كمكم. شدمی كشیده
 .برداشتم دوشش روی از را امسنگینی و كشیدم عقب را خود نرمی به پس. بیاورم
 .نزد حرفی باز ولی نیامده خوشش حركتم این از دادمی نشان فرستاد بیرون كه بلندی نفس

 !بپرسم؟ سوال یه شهمی! امیر -
 !بپرس یعنی احتماالً كه دهانم به زد زل عجیبش نگاه همان با
 !گیری؟می حسی چه من، حضور از -

 !نداشت سؤالی همچین انتظار گمانم به. شد ناراحت ایلحظه چشمانش
 .بشنوم خواستممی وجود تمام با كه بودم جوابی منتظر و دوخته دهانش به چشم من ولی

 :گفت تأمل كمی با
 !چیه؟ عشق دونیمی تو حاال -

 ادامه دهد، جوابی یاجازه كهآن بدون ولی! كند تكرار را خودم حرف خواهدمی كردم فكر
 :داد
 دل كجا و كِی نفهمی كه اینه عشق! بلرزه روحت و جسم قاتل برای دلت كه اینه عشق -
 .چیزاییه همچین یه عشق! سپردی بانتزندان به
 !نفهمیدم هایشحرف از چیزی شد متوجه خودش كه كردم نگاهش مبهم و گیج قدرآن
 نفر یه بدونی یعنی عشق! نكنی فرار ازش و ببینی كسی دستِ توی خنجر یعنی عشق -

 عشق من برای! طرفش به بری مرهم امید به هم باز ولی زنهمی وجودت یهمه به زخم
 .مُزمنه خودآزاری جوریه
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 از كشیدنمی دست هم باز همه، این با چرا پس! بودم؟ دردناكی چیز چنین او برای من یعنی
 !بدخیم؟ مرض این

 .آوردم زبان بر را ذهنم سؤال درنگبی و فكر بدون
 !دستم از نمیدی نجات رو خودت چرا آزارتم، باعث قدراین اگه -

 بیرون آن از خنده وقتیک كه فشرد هم روی را هایشـب*لـ و نشست نگاهش به لبخند
 دیگری جای به و كَندمی امـینه*سـ از را قلبم انگار. داشت عجیبی حالِ هایشچشم! نریزد

 !بردمی
 نشدنی تكرار چیزها این. كنم حفظ خود درون ابد تا را عاشقانه نگاه این كه بستم چشم
 .آدم روح بر شدندمی حكاكی باید و بودند

 .نشست جانم بر دورها از رؤیایی آوایی مثل صدایش باز
 !كنم؟ نگات جوریاین نداری دوست! بندی؟می رو چشمات چرا -

 برای من. گرفتندمی حس او از كه هاییروزنه تمام شد باز هیچ، كه چشمم ناخوداگاه
 !من احساس از دانستمی چه او. بدهم جان بودم حاضر هانگاه این از ایهرلحظه

 بلعیدممی را هوا وجود تمام با. رفتمی پایین و باال دلم در چیزی و بود افتاده شماره به نفسم
 مقابل در چنیناین و بیندازد حال این به مرا نداشت حق او. آوردممی تاب را نگاهش و

 .بزند لبخند التهابم
 :گفت آورد، وجود به لبخندش و نگاه حالت در تغییری كهآن بی
 !كنم؟ پیدا نجات دستت از خوامنمی چرا دونیمی -

 همین آورم،نمی طاقت این از بیش دیگر بودم مطمئن ولی بگوید؛ خواهدمی چه دانستمنمی
 .بود گرفته رنگ صورتم یهمه هم االن
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 گویممی كهاین گمان به او ولی بدونم، خوامنمی نه یعنی كه دادم تكان نه عالمت به سری
 :گفت دونمنمی نه
 !توأم؟ مدیون رو زندگیم من دونیمی -
 خواهد تاریكی این در مرا روزی قطعاً او. كردم نگاه سیاهش چشمان به تعجب و تردید با

 در خودآزاری راهِ و سپرده بانمزندان و قاتل به دل! بودم؟ شده او مثل هم من یعنی. كُشت
 !بودم؟ گرفته پیش

 به هم باز آدم ولی بزنه؛ زخم تونهمی عشق كه گفتم. موندمنمی زنده من نبودی، تو اگه -
 عشق، بدونِ كابوس، و درد همه اون وسط میشه مگه. میاره طاقت مرهمش به رسیدن امید
 !كرد زندگی و موند دنیا این توی
 اوج در توانستمی چطور! آورد؟می پناه خودم به من دست از چگونه او. لرزیدمی بغض از لبم
 از زور به را روحش كه كسی مثل درست. بِكشاند درونش به مرا عذاب، و شكنجه همهآن

 !بود مانده متصل دنیا این به دیگری روح با او بِكشند، بیرون تنش
 یک با شد پر كه لیوانی. بگیرم بود انداخته تالطم به را چشمانم كه اشكی جلوی نتوانستم

 !چشمانم سرریز یكاسه به زدمی تلنگر هوابی چطور ببین و شودمی سرازیر هم كوچک لَپِ
 قول به یا و كردمی ملتهبم كه بود نگاه آن در عشق قدرآن. كنم نگاهش توانستمنمی

 .«كند نگاهم گونهآن خواستنمی دلم» خودش
 سرانگشت، با او و دزدیدممی را نگاهم هنوز. برد باال را سرم و نشست امچانه زیر به دستش

 .گرفتمی را هایماشک
 هر. داشت احتیاج شدمی سرازیر امگونه بر او برای فقط كه قطراتی آن حسِ به انگار

 .كشیدمی آه و كردمی لمسشان انگشت دو بین ایثانیه داشت،برمی كه را كدامشان
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 زندگی همیشه تو برای شاید! بشه؟ تموم گرون آدم برای تونهمی قدرچه عشق دونیمی -
 تا دلهره و ترس با و نشستم كه بود وحشتناک فیلم یه من برای ولی موند؛می بازی مثل

 درد هایلحظه تکتک شاهد كه شد شروع جاییاون از هیجانش تازه! كردم نگاه رو تهش
 !شدم خودم كشیدن

 دست از من خاطربه را چیزش همه كه او برای. بریزم اشک برایش ابد تا خواستمی دلم
 هرسال دیگر امیر هاده شاید و امیر خون با كه عمارتی در آسوده و دردبی من و بود داده

 !كردممی زندگی شد،می زیباتر و رنگین
 او شاید! بود كشیده درد را اشلحظه لحظه كه زدمی حرف عشقی از بود باراولین گمانم به

 انسان به تواندنمی آن جز چیزهیچ كند ثابت تا كرد انتخاب را خودآزار عشقی فرهاد، مثل هم
 .دهد كردن مبارزه و ایستادن توان و قدرت
 روزها آن امیر از اثری هیچ جدید هیبت این در. كنم نگاه اشچهره به تا گرفتم باال را سرم
 كسانی همانند درست! بود كشانده عصیان قعر به معصومیت اوج از را او ساالرخان انگار! نبود
 و در به را خود و كنندمی پاره را بندها یهمه واردیوانه بارهیک و زنجیرند در هاسال كه

 از غیر آخر در ولی شوند؛ رها زندان آن از كه كنند خراب را دیوارها بلكه تا كوبندمی دیوار
 !رسندنمی چیزی به درد و زخم

 آن از غیر سیاهی همه این در شودمی مگر. داشت غم فقط و بود سیاه همیشه مثل نگاهش
 !حسرت از پر و غمناک عشقی یمانده ته شاید! بود هم عشق انگار نه، ولی! دید؟ را چیزی

 .دزدید را چشمانش او من، یآشفته و دارتب نگاه با باراین
 .میشم اذیت نكن نگاهم جوریاین -
 .كنم نگاهت طوریهمین تونممی فقط عمر آخر تا من -

 .كرد نفی را حرفم و داد تكان را سرش
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 را چیزهایی حسرت كنی فكر خوامنمی! مدیونی من به كنی حس خوادنمی دلم نه، -
 اون تمام به. رسیدم جااین به هام،رفته دست از همین با من. دادم دستشون از كه خورممی

 .نذاشت روزگار و بگیرنش خواستن همه كه چیزهایی
 یهمه به گفتمی كه بود خوب چه. نشست لبم بر لبخند اشک، و بغض همه آن میان

 باز بود آمده سرش بر كه بالیی همهآن وجود با حتی رسیده داشته را آرزویش كه چیزهایی
 .رسیدمی نظربه راضی هم

 هر باید. كردم رفتن قصد و شدم بلند بزنم دیگری حرف كهآن بدون و خوب حال همان با
 كه شكافی این! كرد برخورد احساسی فقط شدنمی. كند فكر كه یافتمی فرصتی كداممان

 !نبود شدن پر قابل راحتی به بود بینمان
 .كرد متوقفم آرامش، صدای گرفتم كه را در یدستگیره

 !مهتا -
 حرفی استرس از احتماالً. كرد بازی انگشتانش با و انداخت زیر را سرش. طرفش به برگشتم

 !بزند خواستمی كه بود
 كه هم قدرهااون. نزنیم گول رو خودمون بهتره ولی! بكنیم باید كارچی فهممنمی من -
 خودمم كه ایجاده تو بكِشونم رو تو تونمنمی من. نیست عالی و خوب چیز همه میاد نظربه

 .كجاست تهش دونمنمی
 زندگی» خودش قول به. منطقی و گفتمی درست بدبختانه. كشیدم حسرت از پر نفسی

 .«نیست فانتزی قدرهاماین
 :گفتم و دادم تكان سری

 راحت بعد بكشی، عذاب خاطرشبه و باشی عاشق سال همه این میشه چطور دونمنمی -
 !دیگه زندگی یه پیِ بری و كنی رهاش
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 .دادنمی جوابی و داشت زیرسربه هنوز
 .بده یاد منم به بلدی، اگه -

 !كند رهایمان خواستنمی كه غمی همه آن از شوم خارج كه برگشتم در سوی به دوباره
 میای؟... دادگاهمونه نوبت فرداپس -

 دیگر ولی! امزده توهم كردم گمان ایلحظه كه بود غریب و دور قدرآن آرامش صدای تُن
 دیگر ایچاره هیچ و شدمی ختم هاخمودی همین به نهایت در ما كارِ مطمئناً. برنگشتم

 .نبود برایش
 دنیا آخر تا باید كه جانبی پیكر یک! ماندمی چه دیگر بگیری جسم از را روح وقتی
 دیگر كه بود، دیده تدارک عذاب برایمان قدرآن زندگی! بپوسد و بماند ایگوشه در طورهمان
 .ماندنمی بیفزاییم آن به چیزی خودمان كهاین به نیازی
*** 

 سوآن به نگاهی. درآمد صدا به اتاق درب كه بودم وسایلم كردنجمع مشغول اتاقم در
 :گفتم و انداختم

 .تو بیا -
 روز هر كه دارد كاری چه فهممنمی من! جاست؟این كه هم باز دختر این! بود رومینا

 هر كه رودمی خانه به چه برای اصالً خب! آوردمی تشریف و كندمی زحمت قبول خاطرشبه
 !بیاید دوباره بخواهد روز

 مشغول همچنان و دهمنمی حضورش به اهمیتی دید وقتی و كرد نگاه جاهمان از مرا كمی
 :گفت و آمد جلو كمی هستم، كردن وجورجمع

 میری؟ جایی داری -
 :گفتم كنم، نگاهش كهآن بدون
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 .شخونه برگرده روزی یه باید مهمونی هر آره، -
 دانستنمی مهمان را خود شاید یا نشد متوجه گمانم به ولی! بود هم او خود به امكنایه البته
 !بگیرد خود به بخواهد كه
 !بری؟ خوایمی كه دونهمی رامی -

 !گذشت؟می رامی ـر*فیـلتـ از باید من، تصمیمات یهمه دختر این نظر از چرا
 .بدونه خواممنمی و دونهنمی نه، -

 .ایستاد مقابلم و آمد دقیقاً
 !بذاری؟ تنهاش وضعیت این توی خوایمی -

 كه بودند كجا دنیا در سالم آدم همه این پس! كردند؟می پیدا مرا هادیوانه یهمه چرا خدایا
 !شدندنمی نزدیک من به
 را نزارم حال خواستمنمی. كشید خود سوی به را دردناكم نگاه باالخره زد، كه حرفی این با

 !شناختمشنمی حتی كه او همآن بداند كسی
 !ما؟ وضع از دونیمی چی تو -

 !گشتمی احساسم دنبال به انگار. كاوید را چشمانم
 .دونممی رو چیهمه -

 !دانستمی را چیز همه كه بود كه دختر این
 !كردی؟ معرفی اشتباه رو من عموت یخانواده جلوی روزاون چرا پس -
 .بود خواسته طوراین رامی چون -

 ناامیدی و یأس احساس! چرا دانمنمی! كردم بغض اختیاربی و كردم نگاهش بدبینی با كمی
 !كرد مچاله بارهیک را تنم یهمه

 !كرد رو را دستم امدورگه صدای ولی نبیند؛ را حالم تا روگرداندم
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 .بیرون برو. دونینمی هیچی تو -
 مرا كسهیچ جااین چرا. بكشم جیغ سرش بر خواستمی دلم! نشست كنارم و آمد باراین

 !كردنمی درک
 .باشم تنها خواممی. بیرون برو گفتم -

 .گرفت غم از ایهاله را درشتش و عجیب چشمان
 !داری؟ دوسِش خیلی -

 !خواستند؟می چه جانم از دیگر! آدم درد ینقطه روی گذاشتندمی دست دقیقاً همه چرا
 انگار. كرد لمس را انگشتانم و آورد پیش را دستش تردید با و آرامی به دید، را سكوتم وقتی

 !ترسیدمی واكنشم از ولی كند؛ دردیهم خواستمی
 !بكنم؟ ازت خواهشی یه میشه -

- … 
 فقط. گمنمی كسهیچ به خودم جون به. بگی من به حداقل میری، هرجا خواممی -

 .كننمی اذیتت آدما غریبی، جااین آخه. سالمی بدونم خواممی
 !امیر برای ما مثل دقیقاً! داشتند من كردن شكنجه در قدرتی چه خانوادگی هااین
 متوجه دختر این كالً انگار نه، ولی. بردارد سرم از دست بلكه منفی، نشانه به دادم تكان سر
 !شدنمی دیگران هایاشاره و ایما

 .نگم بابا و رامی به میدم قول. كنممی خواهش -
 !بود؟ چه بابا از منظورش! برگشتم طرفش به هوابی! بابا؟

 !كیه؟ بابا -
 !كرد ریز كمی را چشمانش چون شد، گیج هم خودش گمانم به
 !نگفته؟ بهت رامی یعنی! ام؟كی من دونینمی تو -
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 :دادم جواب و كردم اخم رویش به بود، گرفته را وجودم تمام كه بدی حس با
 تو حاال! خوبه؟. ریختنه من جون به درد قصدش بشر این اصالً. نگفته هیچی من به امیر -

 !بگو
 در توانستمی كسی چطور دانمنمی! من از بیشتر حتی شده، شوكه بدجور رسیدمی نظربه

 !بشود من از بدتر حالش شرایط، این
 .پدرجون میگی بهش كه همینیه بابام، -

 دیوانه كند خدا فقط! گرفت درد مغزم بارهیک به انگار! من بر داد ای اصالً! من خدای وای
 توانستمنمی حتی! زندگی این است بوده احمقانه قدرچه كردم احساس ایلحظه برای! نشوم

 !بزنم حرف كالمی
 ولی! خندیمی احساست این به بفهمی، روزی اگر گفت هم همین برای! بود خواهرش پس
 همبه حالم داشت االن بود گفته او كه چیزی برخالف چرا! نگرفت امخنده اصالً االن چرا
 !بودند گرفته بازی به احمقی مثل مرا همه كهاین از بلكه احساسم از نه! خوردمی

 !كشید بیرون خوردم،می غوطه آن در كه ایبدقواره و زشت عالم آن از مرا صدایش دوباره
 كردممی فكر خدابه! نگفتیم چیزی بهت تو آزار و اذیت برای كه كنی فكر خوادنمی دلم -

 !دونیمی
 حتی مرا كه كسانی از. نبود ماندنم برای جایی دیگر واقعاً. كشیدم عمیقی نفس و بستم چشم

 !باشم داشته محبت و عشق انتظار توانستممی چطور كردند،نمی حساب آدم یجرگه در
 :گفت زیرلب و نشست انگشتانم روی دستش گرمای

 !متأسفم قلبم ته از كن باور. متأسفم -
 نیز وسایلم كردن جمع در دستم سرعتِ به ولی تأسفش؛ قبول ینشانه به جنباندم سر

 .گشتبازمی داشت تعلق آن به كه جایگاهی به باید هركسی. افزودم
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 بود دستم در كه را لباسی نرفت، پیش از كاری احساس ابراز و خواهیمعذرت با دید وقتی
 .كنم نگاه چشمانش به كه برگرداند خود سوی به مرا سپس و انداخت كناری به و كشید

 احساساتش مورد در كالً رامی. شدم باخبر تو وجود از نیست وقت خیلی منم كه دونیمی -
. فهمیدم بود، حموم توی اون و زدی زنگ كه موقعی همون هم تو مورد در. زنهنمی حرف
 باز زندگیش تو دختر یه پای نكنه كه كردم شک كردی، قطع و شدی عصبانی وقتی روزاون
 گفتم! كردم تعجب خانوم، نوشته اسمت جایبه دیدم وقتی ولی. شدم خوشحال كلی! شده
 نشسته دست به گوشی تعجب با كه طورهمون! باشه خانم اسمش كه هست هم كسی مگه

 هم وقتی! دادم جواب رو تلفنش چرا كه شد عصبانی دیدنم با و بیرون اومد حموم از بودم،
 بیرون انداخت اتاق از رو من هم بعد. كرد قاطی بیشتر خانم، اسم به بود دختری یه گفتم كه
 نداده رو جوابش درست و بوده شده سوتفاهم برات واقعاً انگار ولی بهت زد زنگ كنم فكر و

 !بود عصبی طورهمون ساعت چند تا چون! بودی
 كردنمی باز كه امیدی یروزنه برایم هاحرف این. بدانم چیزی این از بیشتر خواستمنمی
 !زدمی همبه سازیقصه و بازی همه این از نیز را حالم هیچ،
 زدمی موج امچهره در كه ایزدهنفرت حالت این از بلكه كرد نگاهم ملتمس و پرسوز كمی

 بستم را درش چنان و كردم خالی چمدان سر بر را حرصم بزنم، حرفی كهآن بی! شود كاسته
 .گذاشتم دیگر هایچمدان كنار بردم و زدم را قفلش هم بعد. كرد ایجاد بدی صدای كه

 .برگشتم طرفش به غیظ با و دیدم شدمی نزدیک من به كه را اشسایه دوباره
 شونخانواده با رو بقیه بخوام كه نیستم آدمی وقتهیچ من! شرافت خانمِ رومینا ببین -

 یه هركدوم از كرده پیدا امیر كه هاییزشتی این بینممی دارم االن ولی كنم، معیاربندی
 همه بارده روزی كه همونی هستم، ساالرخان دختر منم! هست تونهمه وجود توی شذره
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 چون. نشم اون شبیه كه بوده این امسعی یهمه كن باور ولی كنن،می محكومم خاطرشبه
 .باشه عزیزانت طرف از اگه حتی ستنكوهیده كردن، بدی دونممی

 :گفت و داد تكان سری كرد،می نگاهم واج و هاج كه طورهمان
 !بینی؟می بد رو من قدراین چرا! كردم؟ كارچی من مگه -

 !حریفش كام به بریزد درد خواهدمی كه عقربی مثل داشت، زهر نیشخندم
 !میاری دستشبه و میری خودت نمیده، یاد آدم به كسی رو بودن بد -
- ... 

 كاری بابت من دلخوری و ناراحتی! ریخته همبه را فكرش هایمحرف دادمی نشان سكوتش
 دانستممی وگرنه بود، داده انجام بقیه خواستِ صرف به فقط و عواقبش به فكر بدون كه بود
 جلوی و پرید طرفم به هوابی برداشتم، كه را شالم و مانتو. ندارد تقصیری ماجرا این در او

 .كرد سد را راهم
 .كنیم رفع رو سوتفاهما اول باید. شكلی این اونم. بری ذارمنمی من -
 و زندگی هرحال به. نیستم دلگیر دیگه هم تو از.  ندارم مشكلی كسی با من ببین، -

 .مربوطه خودش به هركسی تصمیات
 .دادم ادامه رفتممی اتاق درب طرف به كهحالی در و زدم پسش راهم جلوی از و
 وقتی بگو بهشون لطفاً هم تو. برم نیومده كسی تا باید من و نیست خونه كسهیچ امروز -

 .بود رفته مهتا رسیدم،
 !رساند اتاقش به را خود سرعت با و دوید بیرون طرف به بگوید چیزی كهآن بدون
 !خواهدمی چه دقیقاً و چیست حسابش حرف نبود معلوم

 آژانس منتظر و چیده دورم را هاچمدان و بودم رسیده سالن به. رفتممی باید من هرحال به
 تا بیابد برایم ایخانه كردم خواهش او از و گرفتم تماس زهرا با دیروز. بزند زنگ و بیاید كه
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 به عذاب و درد فقط وجودِمان با كه ایخانه در ماندنِ مسلماً. بمانم آن در را مدتی بتوانم
 .نبود ایعاقالنه كار كردیم،می منتقل یكدیگر
 !شد ادغام درهم رومینا سریع هایقدم با در زنگ صدای

 :گفتم و كردم رومینا سوی به رو ابتدا
 !باشه؟ نكنیم، سختش بهتره -
 ایجعبه بگوید، چیزی كهآنبی و گرفت را جلویم دوباره كه بیرون سمت به افتادم راه بعد و
 .گرفت طرفم به را

 و گرفتم بود، شده قرمز دویدن، خاطربه احتماالً كه اشزدههیجان صورت از را چشمانم
 :گفتم

 !موبایله؟! چیه؟ این -
 .اوهوم -
 .كردم وارسیش خوب و گرفتم دستش از
 !بود ملت دست در پیش سال بیست كه هاهمان از. بود عتیق عهد هایموبایل آن از
 :گفتم تعجب با
 !چیه؟ برای این! دارم موبایل كه من -

 :داد جواب و نشاند هایشـب*لـ به ایبامزه لبخند
 خودم غیر هم كسهیچ. روشه هم كارتسیم این بیا. كننمی پیدا سوته دو رو تو موبایل -

 رو هوات من میگه، قلبت كه جایی هر به برو. گمنمی بهشون باش مطمئن. نداره خبر ازش
 !دارم

 .كنم باور را حرفش خواست دلم ولی بود؛ پوزخند شبیه لبخندم كهاین با
 !باشه؟ بفهمه، امیر خوامنمی اصالً ولی. باشه -
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 !بری؟ كه داری رو جایی -
 :گفتم و جنباندم سری

 .دارم. آره -
 :كردم زمزمه گوشش زیر و كشیدم ـوشش*آغـ در آرام

 .هستی كه دونممی هرچند. باش مواظبش. نبینیم رو هم دیگه وقتهیچ شاید. خداحافظ -
 .آورد رومینا هم را دیگر دوتای كشیدم، عمارت از بیرون سمت به و برداشتم را چمدان دو

 .بود منتظر و ایستاده بیرون بود فرستاده برایم زهرا كه آژانسی اتومبیل
 البته. زدم رومینا به را آخرم هایحرف هم من كردمی جاسازی را وسایلم جوان یراننده تا

 !نبود اعتماد قابل قدرهاآن هنوز. مانممی كسانی چه پیش یا روممی كجا نگفتم
 :گفتم و دادم او به هم را خودم موبایل

 فهمیمی. بهتره نباشه پیشم االن ولی! گرفتم ازت و اومدم بعدها شاید دار،نگه برام رو این -
 !میگم چی كه

 .رفت عقب و گرفت دستم از را آن سپس. كرد تأیید لب زیر و داد تكان سری
 با و چرخید طرفم به تنهنیم دادم، كه را آدرس راننده، آقای به. شدم ماشین سوار عجله با

 :گفت تعجب
 !برید؟ خوایدمی جااین مطمئنید! دادن دیگه آدرس یه من به -
 .بشید دور جااین از زودتر هرچه لطفاً فقط. مطمئنم بله، -
 .چشم بله -

 را زندگی معنای او غیاب در من یا و كند زندگی من نبودنِ در بتواند او شاید تا...  رفتم
 و ببازد كسی به را دلش هم او تا رفتم! شویم رها سردرگمی این از هردویمان بلكه! بفهمم
 بدی حس چه. تاریكی و بود سیاهی همه كه من دنیای! كند تجربه دیگری عالم در را عشق
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 را چیز همه دهیمی ترجیح! ریزیمی كسی جان به درد حضورت با روز هر بدانی كه دارد
 خودخواه عاشق گفته كسی چه اصالً. نبینند آزار این از بیش عزیزانت تا بروی و كنی رها

 مختلفی هایشكل در بارها و بارها من را این. فداكارتری باشی، ترعاشق هرچه اتفاقاً! است؟
 .امدیده عشق از

 از را ترس عمیقی، نفس با باالخره تا گرداندم و چرخاندم دستم در بارچندین را خانه كلید
 .كردم باز را قفل و رانده درونم
 زندگی عجیب جای این در باید چطور من! ایویرانه و قدیمی یخانه چه! من خدای وای
 !كردممی

 نگردد كاممان به زندگی است ممكن دانستیممی انگار. بودم گرفته رادین از را خانه این كلید
 !كند جدایمان هم از و

 امنیتی حساس شرایط به وقتی هم خودش و بوده پدربزرگش به متعلق خانه این گویا
 داشتم دوست را اسرارآمیز و عجیب هایخانه من كالً! شدهمی مخفی جاهمین رسیده،می
 !حد این در دیگر نه ولی

 روشن اتاق وسط كوچک المپ دو فقط. فشردم را آن و بـرده برق كلید طرف به را دستم
 بود زندان انگار! نداشت؟ وجود دیگری روشنایی حتی و چراغ هیچ یعنی! تمام و همین! شد
 !دخمه آن

 جوریچه بیچاره رادین» گفتم خود با انداختم،می اجمالی نگاه را اطراف كه طورهمان
 «!مونده؟ جااین چندماه

 مخوفی جای چنین در كسبی و تنها شودنمی طوراین. كردممی فكری خودم برای باید
 !شد خواهد دشوارتر هم این از اوضاع بشود كه شب مسلماً. كرد زندگی
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 جاهای او شاید. گرفتم را رادین یشماره و كردم خارج كیفم از را بود داده رومینا كه موبایلی
 كه بدی قهر آن با! نه یا بدهد را جوابم نیستم مطمئن هرچند. داشت سراغ هم این از بهتر
 پاسخ و بترسد احتماالً ببیند ناشناس شماره یا. باشد دلخور هنوز است ممكن شدیم جدا

 !ندهد
 .زد را اتصال یدكمه حرفی هیچ بدون باالخره تا كند قطع خواستممی كه خورد بوق قدرآن
 ...زدن حرف به كردم شروع تندتند خودم پس چیست، برای سكوتش دانستممی
 داده بهم رو كلیدش كه اوراقی یخونه این تو اومدم من! خوبی؟... مهتا منم رادین، الو -

. خورهمی همبه داره حالم االن از بمونم، جااین تونمنمی من. خرابه وضعش خیلی بودی،
 !برم؟ كه شناسینمی ایدیگه جای! كنم؟ كارچی

 معلوم. بود گرفته اشخنده رفت، فرو رگبار مثل گوشش در بارهیک كه ایجمله همه این از
 !بود همراه خشخش با صدایش چون گرفته دور را گوشی بود
 !یهو نمیری بكِش، نفس... خبرته چه دخترجان -

 انگار كه او ولی. زدمی موج صدایش در كه بود ایخنده حرص از كردم كه محكمی پوف
 !خندید دغدغهبی باز بود، خوشی فرم روی امروز

 نكن، هِرهِر هم قدراین بده گوش حرفام به دقیقه یه! بندمامی رو دهنت میام رادین -
 .خورده اعصابم

 كنیمی فرار داری كی از آخه! بكنیم رو زندگیمون جاهمین بیا پاشو چل و خل یدختره -
 طالقت غیابی تونهمی اونم و بوده دادگاهت امروز كه تو! گردی؟می موش سوراخ دنبال كه
 دوست بیچاره دختر آخی میگه قاضی جناب نری، و كنی فرار اگه كردی فكر. تمام و بده رو

 همراهِ گمونم! ایمونده عقب كه واقعاً! كنم؟نمی صادر رو حكمم منم پس بشه جدا نداشته
 !طرف گرفته ازت هم مغزت قلبت،
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 صورتم به را هایشحرف صریح و پردهبی طوراین كه وقتی شدممی عصبی همیشه
 خوش هایشدروغ با عمری كه آدمی جان به ریزدمی زهر تلخی حقیقت، واقعاً! كوبیدمی

 !بوده
 .نكن اذیتم. بده حالم كافی یاندازه به من. رادین شوخفه -
 ببینم تا بمون جاهمون روز دو یكی فعالً ولی. كنن جور خونه یه برات سپُرممی. بابا باشه -

 .بكنم تونممی كارچی
 را هوایت كسهیچ كه بود دردناک واقعاً. كشیدم آه كسی،بی این یغصه از و بستم چشم

 !باشد نداشته
 را هاآن امیر چون ولی شوم اذیت مبادا كه بود من به حواسشان خیلی زهرا و خاله چند هر
 .نرفتم پیششان بود، جاهمان رفتمی دنبالم به كه جایی اولین مطمئناً و شناختمی

 به! بگردد دنبالم باید چرا اصالً! دادممی خودم به كه بود دلخوشی این به امارادهبی پوزخند
 لزومی چه من حضور پس! بگیرد؟ را طالقش توانستنمی هم غیابی مگر رادین قول

 خالصه او در اتزندگی یهمه كه كسی برای كنی حس كه است آورعذاب قدرچه! داشت؟
 !نیستی مهم است، شده

»  كه اوهامی در شوم غرق تا گرفتم زانو به دست و نشستم اتاق نمور زمین روی جاهمان
 «!خواستنمی روزگار و خواستممی من

*** 
 مطمئنم و امرفته كه بودند فهمیده همه دیگر گمانم به ولی بود؛ روز از ساعتی چه دانمنمی

 .بود گرفته قاضی از هم را طالق حكم غیابی و شده حاضر تنهایی به خودش هم دادگاه در
 حتی گمانم به كه بود قدیمی قدرآن! انداختم نگاهی را موبایل دوباره و برخاستم جایم از

 خورده ناهار نه همچنان من و دادمی نشان را عصرشش ساعت! نداشت هم ابتدایی امكانات
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 باید كارچه دانمنمی! بخورم توانستمنمی هم شام بود پیدا كه طوراین و صبحانه نه بودم
 مسائل این و دزد ترس از احتماالً را جااین! عور و ـخت*لـ یخانه این در كردممی

 موكت یک و بود اتاق ته دررفته زهوار یكاناپه دو فقط. بودند داشته نگه خالی طورهمان
 .والسالم همین! بود چسبیده كف به رفته رو و رنگ

 باعث جاآن به رفتنم پس! نداشت این از بهتر اوضاعی هم آشپزخانه اوصاف این با مسلماً
 اوضاع! بیابم توانممی درونش پول قدرچه ببینم تا گشتم را كیفم كمی! شدمی بیشترم یأس
 كرده مسدود را مانبانكی هایحساب یهمه نبود، مساعد زیاد هم تركیه همان در اممالی
 تقریباً نیز كنم پیدا نستم توا پدر كمدهای و گاوصندوق در كه پولی مقدار یک همان و بودند
 همان حتی! بود شده امیر نام به كه هم نقدی غیر اموال و مال یبقیه! بود شده خرج

 !دادمی جوالن آن در خودش برای داشت رادین االن كه عمارتی
 نه كه حیف ولی! كنم زندگی آن در وقاحت كمال با و برگردم توانستممی هم من كاش
 وضعیت این در كه بودند چیزهایی تنها دو، این! نفسمعزت نه و دادمی اجازه غرورم دیگر
 .داشتندمی نگهم سرِپا سامان،نابه

 اسفبارم وضعیت برای دلم واقعاً! بود تومان دومیلیون بود مانده برایم كه هاییپول تمام
 بود گذاشته كنار جا تكه یک هم من برای حتماً دنیا این. كردممی پیدا كاری باید! سوخت

 حركت باید. دهمنمی دست از وقتهیچ را روحیه این. كردممی پیدایش و رفتممی باید كه
 .رسید هم پول از فراتر چیزهای به تا كرد
 به من و خورد زنگ عتیق عهد موبایل باالخره كه بودم اندیشانهمثبت فكرهای همین در

 !زدم را اتصال یدكمه فوری است رادین كهآن امید
 .برام كردی كاری یه بگو خدا رو تو رادین الو -

 :گفت تعجب با و داد قرارم خطاب ایدخترانه صدای
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 !زنی؟می حرف داری كی با!  مهتا -
 !موقع؟ این داشت كار چه! بود رومینا

 :گفتم آرامی صدای با
 !نزنی؟ زنگ من به نبود قرار مگه! كجایی؟ -
 !گردنمی دنبالت دارن همه! كجایی؟ تو -
 !بشه؟ من نگران كه هست هم كسی مگه! كی؟ یعنی همه -

 :گفت ـنـسی*بدجـ با و كرد شیطانی و ریز یخنده
 رفتی، گذاشتی وسایلت كل با و نیستی دید وقتی خونه اومد ظهر امیر! نداری خبر پس -

 رو موبایلت حتی. زد زنگ چندجا اومد اونم بابام، به زد زنگ هم بعد. كرد بیداد و داد كلی
 تماس اینا تخاله با هم عصری همین. نشد دستگیرشون چیزی بازم ولی كنن؛ ردیابی دادن

 بری بوده قرار كه داد لو انگار تدخترخاله هرچند. نداریم ازش خبری ما گفتن هم اونا گرفت
 پول بدون غریب كشور تو كه دنبالت افتادن همه دخترجون! رفتی در و پیچوندیش و پیشش

 !بابام و امیر هم و گردنمی دنبالت مادرت یخانواده هم االن،! رفتی كجا
 اهمیت برایشان بودنم زنده كه بودند امزندگی در افرادی هنوز كهاین از كردم ذوق قدرچه

 .كنم زندگی رَوند، همان به و برگردم كه نخواست دلم هم باز اما داشت؛
 :گفتم پس

 همین وگرنه! فهمیدی؟. داری خبر من از كه بگی نداری حق شكلی هیچ به اصالً رومینا -
 .نكنه پیدا ازم اینشونه كسهیچ كه جایی میرم و دور ندازمشمی هم رو گوشی

! كنممی حال وضعیت این با دارم تازه. میدم قول گم،نمی هیچی من. نترس تو باشه، باشه -
 !باشن كردنش حل درگیر سخت بقیه و بدونه رو راز یه آدم داره ـذتی*لـ چه دونینمی
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 با او مثل توانستممی هم من كاش! داشت دختر این كه بود خوشی دلِ این خاطربه امخنده
 !كنم حال خودش قول به چیز همه
 :گفتم دهم، بروز را امخنده كهآن بی
 پی بره و كنه فراموشم بگو، بهش برو. بهت نشده مشكوک كسی تا كنی قطع بهتره -

 .رسهنمی خیری هیچ بهش من از بفهمونی بهش كن سعی. زندگیش
 ادامه این از بیش را بحث من، نكردن ناراحت برای مطمئناً. نگفت چیزی ولی زد پوزخندی

 .كرد قطع سریع و تند خداحافظی یک با و نداد
 خوشیدل. كنم بیرون ذهنم از را امیر فكر كردم سعی و چرخاندم دست در كمی را موبایل

 طالقم زودتر هرچه كه گشتمی دنبالم به احتماالً او. نداشت خوبی عاقبت هیچ دلم به دادن
 وقتی تا باشد كه هرچه. نماند دوشش روی مسئولیتم تا كند تركیه راهی مرا و بدهد را

 .كنندمی رسیحساب او از همه كنم، زندگی كشور این در و باشم همسرش
 توانستنمی كه رومینا مطمئناً! لرزید دستم در موبایل دوباره كه بودم اوهام و فكر همین در

 ثابت را همین هم دادمی نشان كه غریبی و عجیب یشماره! بود رادین حتماً پس باشد،
 :گفتم آرامی به باراین و فشردم را اوكی یدكمه! كردمی
 !الو -
 !مهتا -

 شب یک نگذاشت حتی! كند پیدایم توانست زودی این به! شدنمی باورم! بود امیر! من خدای
 !بگذرد

 :گفت بلندی آه با دید، كه را سكوتم
 جواب من روی هابازی این نگفتم مگه! كنی؟می فرار كی از! كنی؟می جوریاین چرا -

 .نمیده
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 ستبازی هااین كرد،می فكر واقعاً یعنی! فهمیدنمی را عشق معنای او كه بود زجرآور قدرچه
 !چرا؟! كنم؟ توجه جلب كهاین برای
 مگر! شدم؟می ناراحت قدراین هربار چرا. بدهم را جوابش نگذاشت و بست را گلویم راه بغض

 !نبود انصافبی قدرهمین همیشه او
- ... 
 !كجایی؟ -

 !بود آورده گیر را امشماره فقط و هستم كجا دانستنمی هنوز پس
 فشارشان با كه بود كرده النه روحم و جسم درون غم قدرآن. بزنم حرف خواستنمی دلم

 .گرفتممی تهوع حالت
 چرا دیگه تو هست، سخت كافی یاندازه به قصه این! بگو كنممی خواهش! مهتا؟ كجایی -

 !كنی؟می ترشسخت هی
 بر كه مانستمی نمک مثل هایشحرف! امگونه روی به چكید و شد اشک باالخره بغضم
 .كرد تحمل شدنمی كه داشت سوزشی و درد. ریختمی دلم هایزخم

- ... 
 .نكن اذیتم این از بیشتر نیست، خوب حالم! كجایی بگو لطفاً -

 كه زهری چرا! شود؟می اذیت دارد خودش فقط كردمی فكر چرا! فهمید؟نمی مرا حالِ چرا
 !دید؟نمی را ریختمی جانم به هربار

 !مهتا -
 !چرا؟! بداند؟ را جایم كهاین برای فقط همآن! امیر؟! او؟! كرد؟می التماس داشت واقعاً

 :گفتم گرفته صدای و بغض همان با و نیاوردم طاقت را اشناراحتی باالخره
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 راه ما با روزگار كه بود بازی یه شهمه ما زندگی. گردمبرنمی دیگه من. نگرد دنبالم لطفاً -
 همبه رو ما تونهنمی دیگه هیچی. تقدیرشو این تسلیم و كن قبول رو این هم تو. انداخت

 ...حتی. بزنه گره
 خودمان برای دلم واقعاً. داشتم من كه بود نزاری حال خاطر به احتماالً اشطوالنی مكث

 !دنیا این از نبود حقمان این. سوخت
 و نامطمئن لحن با هرچند داد، او را حرفم یادامه داشتم، امجمله انتهای در كه سكوتی با

 !یأس پراز
 !عشق؟ حتی -

 كه وقتی مثل. نوشیمی باز و است بدطعم دانیمی كه چیزی مثل بود، تلخ امخنده
 .شوند حس كمتر دیگرت دردهای بلكه تا بزنی زخم خودت به خواهیمی
 !دادگاه رفتینمی امروز هم تو كه داشت وجود عشقی اگه -
 !دادگاه؟ رفتم امروز من گفته كی -

 بود؟ نرفته واقعاً! بود؟ نرفته
 .كنهمی ثابت رو این مونـطه رابـ كردن تموم برای اشتیاقت بگه، كسی نبود الزم -

 دو این بود مشتاق اگر چرا. شنیدم را اشخنده صدای روز دو این در باراولین برای. خندید
 باشد؟ گرفته را اشقطعی تصمیم نباید مگر! ننشست؟ اشچهره به هم لبخند یک حتی روز

 دیگر نه، ولی! بزنم؟ حرفی من خواستمی یعنی! كنم چكار دانمنمی گفت اتاق در روز همان
 كه است درست. كنندمی نابود را انسان الكی هایدلخوشی. خوردممی را خودم فریب نباید
 !ایبیهوده امیدهای چنیناین نه ولی است؛ خوبی چیز امید

 ...نخند كنممی خواهش... نخند -
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 خوردن فریب دوباره شُرف در را خود كه كسانی عین و كردممی تكرار را این زیرلب
 در ایاراده هیچ انگار. كردممی منع شدمی امدوباره لغزش باعث كه كاری از را او بینند،می
 !كند مقاومت او جلوی بتواند كه نبود من
 .كن بس كنممی خواهش... امیر -

 .كشیدم آه اندوهم تمام با من و رسید انتها به اشخنده. شد تمام باالخره تا گفتم قدرآن
 سكوت فقط پاسخم همیشه و خواهممی او از كه هاستسال من را این. زدمی حرف باید
 !بارحسرت نگاه یک و بوده

 !چرا؟ -
 !پرسیدممی او از را سؤالش فقط و زدممی دلم در را هاحرف هااحمق مثل

 :داد جواب غریبی حال با
 !زنم؟نمی حرف خندیدن، جای به چرا! خندم؟می چرا! چرا؟ چی -

 من چرا و! بود؟ آورده كجا از را فكرخوانی قدرت این! خواهممی چه فهمیدمی خوب چقدر
 !شنیدم؟نمی را نگاهش هایحرف وقت هیچ

 .داد را امناگفته سؤاالت جواب خودش دید كه را سكوتم
 نفر دو بین یـطه*بـ*را! ست؟ـطه*بـ*را اسمش بوده، ما بین كه چیزی این نظرتبه -

 دست بهش حتی نتونی و باشه چشمت جلوی فقط كه سراب یه نه واقعیه یچشمه یه مثل
 .بده توهم بهش فقط كهاین نه كنه سیراب رو آدم روح بتونه باید عشق! بزنی

- ... 
 .بزنیم حرف بیشتر باید. كجایی بگو لطفاً -
 .بگو جاهمین از خب! زنیم؟نمی حرف االن مگه -

 .بود آشكار هم رازش و پررمز لحن در حتی كردم، حس را لبخندش
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 .كنهنمی یاری حسم. بزنم حرف درست تونمنمی دیدنت بدونِ من! جا؟این از -
 .نشود متوجه كه گرفتم را خود جلوی ولی. گرفت امخنده

 ...گمنمی -
 از مفهوم دو! بشی؟ پیدا خواینمی كالً یا! كنم؟ پیدات خودم خوایمی یعنی! گی؟نمی -

 .رسهمی ذهن به حرفت
 .داری یــسم*ـاد*سـ كالً! نه؟ بری،می ـذت*لـ من آزار از تو -

 .كردممی حس وضوح به كالمش در را ـنـسی*بدجـ
 همیشه من به شما هایهدیه. روش اینم گرفتم، مرض و درد همه این تو خاطربه كهمن -

 !سمندرپور خانم بوده، ناپذیرجبران و خاص طورهمین
 .همیشه مثل هم باز داشت، درد بدجور و همیشه مثل بود، حق حرفش

 !گرفتی رومینا از احتماالً هم رو شماره این. كنی پیدا رو من تونینمی تو -
 !روشن چشمم! نگفته؟ هیچی و داشته رو تشماره اونم! رومینا -

. نداشت را شماره این كسهیچ وگرنه. ندانم مقصر را رومینا كه گویدمی دروغ دانستممی
 !بود مسئله همین خاطربه كرد، قطع عجله با كه آخر یلحظه حتماً

 !كنی پیدام تونیمی چطور ببینم تا كنممی خاموش هم رو گوشی این بعد به این از -
 .زد پوزخند

 خدا شماها، عكس بر. رسیممی همبه دوباره روزی یه مطمئنم ولی دنبالت؛ نمیام من -
 .داره رو هوام همیشه

 حرف كالم دو او با شدنمی چرا! وجودم عمق به كردمی فرو دارنیش هایحرف امروز قدرچه
 هم باز هرچند! داد؟می خارها تیزترین با را جوابت باید گفتیمی كه چیزی هر حتماً! زد

 مثل بود شده برایم دنیا. رسیدممی او به دوباره و گشتممی نوعی به همیشه. گفتمی درست
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 بود ایستاده او كه اینقطه همان به باز تا گرداندمی و چرخاندمی مرا كه فلک و چرخ
 .رساندمی

 !شدنمی تمام وقت هیچ كه حسرتی. بود حسرت از پر نفسم
 .شنیدم را نامفهومش صدای كه بفشارم را قطع یدكمه خواستم و دادم فاصله را گوشی

 .فهمیمی رو من هایحرف معنای روزی یه -
 كه بوقی پسِ در حرفش یبقیه... و شنید هم را آرامم پوزخند صدای هم او احتماالً و

 .شد خاموش آن روی انداخت پارازیت
 نه مگر. كردم پاكش سریع و ندادم رفتن پایین یاجازه افتاد امگونه بر ناخواسته كه اشكی به

 و ایستاده آماده كه خواستندمی چه هااشک این پس! كرد؟می را كار همین همیشه كهاین
 مرا فلک یگردانه این گذاشتمنمی باراین. كردممی تحمل باید! بودند؟ شدن سرازیر منتظر

 توانستنمی كسهیچ. انداختم كیف درون و كردم خاموش را موبایل. كند هدایت سویک به
 من برای آبی هم رادین از. یافتممی خود برای دیگری جای و رفتممی فردا. كند پیدا مرا

 .شدنمی گرم
*** 
 اصالً كه امروحی اوضاع. رساندم صبح به را شب چطور قراضه یكاناپه آن روی دانمنمی
 !ستحالی چه در امبیچاره جسم بفهمم نداد اجازه
 بود، گرفته را جانم تمام غذایی،بی فرط از كه ضعفی با و شدم بلند كوفته بدنی و تن با صبح

 وقت فعالً. بگیرد برایم را صبحانه جای كه خوردم شیر از آب لیوانی. برخاستم جا از زور به
 كه هاییزبان با مسلماً بود هرچه. گشتممی كار دنبال و رفتممی باید. نبود هابازیلوس این
 .ماندمنمی كاربی داشتم، كه ایتحصیلی مدارک و بودم بلد
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 هانیازمندی دنبال به و گرفتم جورواجور روزنامه چند بود هانزدیكی همان كه ایدكه از اول
 از كه شیركاكائویی كهحالی در و نشستم كوچكی پارک در هاگوشه همان. زدم ورق تندتند
 شدمی. اداری هایشغل خواندنِ خطبهخط به كردم شروع خوردم،می بودم خریده دكه همان
 از اهمیتبی پس! گشتندمی شیک و جوان دخترهای دنبال به چرا هایشانبعضی فهمید

 .رسیدمی ترمعقوالنه نظر به كه كشیدم خط جاهایی دور فقط و شدم رد رویشان
 شكر را خدا باید هرچند. انداختم مسخره گوشی همان روی و خریدم ایتازه كارتسیم
. زدم زنگ بودم كشیده خط دورشان كه جاهایی تمام به. دارم هم را همین كه كردممی

 هم این حتی. كردممی ایمیل برایشان باید كه خواستندمی مدرک و «ویسی» شانهمه
 باید چرا اصالً! بودم؟ نیاورده را تاپملپ چرا! بود سختی كار نداشتم امكانات كه من برای

 !بردارم كه كنم فراموش را باارزشی و مهم چیز همچین
 هرچند. پرسیدم كرد ایمیل یا كپی را چیزی بشود كه جایی یک آدرس رهگذری آقای از

 !باشند داشته وجود جاهایی همچین هنوز شدنمی باورم
 بیچاره مرد كه دویدم بود داده آدرس كه جایی طرف به زدههیجان چنان كوتاه، تشكری با

 !است داشته برخورد ایدیوانه با كرد فكر
 كپی چندین و داد انجام را كارهایم موقرانه خیلی جوان پسری و بود باز هم مغازه خوشبختانه

 .داد تحویلم و گذاشته پاكتی در و زد برایم داشتم، ایمیلم در را همه كه مداركی و ویسی از
 را مداركم تمام شدم مجبور سمندر شركت در ثبت برای قبل یدفعه همان كه بود خوب چه
 .برسانم ایران تأیید به

 جا هشت به را مداراكم امیدوارانه من ولی داد؛ انجام مهمی كار شدنمی اول روز همین شاید
 كسی تا شوم مستقل خواستممی وجودم تمام با. بشنوم را جوابشان شدم منتظر و فرستادم

 .كند سواستفاده وضعیتم از نتواند
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 .بخواهد تقدیر اگر حتی. گشت برنخواهم سویش به دیگر كردممی ثابت هم او به
 ای. شدم خانه یروانه باشد نداشته یخچال به نیاز كه امروزه یک مایحتاج خرید كیسه دو با

 كه ایخانه در راحت و كرد پیدا نجات هم مخوف زندان این شر از زودتر شدمی كاش
 قدرهاآن نه ولی بودم؛ بعدها و آینده فكرهای در. برسانم صبح به را هایمشب باشد امشایسته

 !نشوم گذشت، كنارم از و آمد بار دو كه موتورسواری متوجه كه
 به دلم ولی نترسیدم، چرا دانمنمی! داشتند سر بر كاسكت كاله و بودند نفر دو سرنشینانش

 !بود وسایلم و كیف ربودن قصدشان كه بودند معمولی دزدهای فقط شاید! افتاد آشوب
 دید خیابان در كه هركسی به شدنمی. دادم ادامه راهم به بیاورم خودم روی به كهآن بدون

 كسی كردم حس ولی ببینم توانستمنمی را سرم پشت. كرد نگاه جنایتكار و رباآدم چشم به
 جاهمان از را 11۰ یشماره و كردم مانتوام جیب در دست. شودمی نزدیكم سوآن از هم

 به عجیب اضطرابی و كردممی حس را خوردمی جیبم در كه ممتدی هایبوق صدای. گرفتم
 به و دراوردم جیبم از را گوشی سریع شد، وصل ارتباط كهاین محض به. آوردمی هجوم جانم
 .دویدم بود چپم سمت كه ایكوچه سوی

 ...الو...الو گفتمی خط سوی آن كسی صدای
 :گفتم باشد، لرزش بدون كردممی سعی كه صدایی با من و
 .شده حمله بهم... یكوچه...خیابون بیاین كنممی خواهش آقا -
 كجا و چطور نفهمیدم. كنم بیشتر را سرعتم بتوانم تا برگرداندم جیبم درون را گوشی و

 مبادا كه چسباندم خودم به سفت را امدستی كیف ولی بودم؛ كرده رها را خوراكی هایكیسه
 !بیفتد دستم از

 شده غیب كجا دانمنمی موتورسوار و دویدمی من دنبال به هاكوچه در هنوز پیاده شخص آن
 خیابان سمت به رفتممی باید! كند سد را راهم و بیاید دیگر جایی از خواستمی شاید! بود
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 هستم كجا دانستمنمی اصالً. پیچیدم خالی و تنگ هایكوچ سمت به كه كردم اشتباه اصلی،
 جزء هاسال انگار كه پریدممی طوری هاپله از! نه یا كند پیدا مرا تواندمی پلیس آیا و

 ارادی كدامهیچ چون كرد؛می كنترل مرا بیرون از كسی گویا! امبوده خیابانی هایدونده
 را خود پس ام،كرده زیاد كنندهتعقیب با را امفاصله كمی دادمی نشان پا صدای! نبودند

 را در و شده وارد هوابی طورهمان بود باز كه ایخانه درِ از و انداختم ایكوچه درون محابابی
 .بستم
 ندارند را هوا فشار كشش دیگر هایمریه كردممی حس كه بود افتاده شماره به طوری نفسم

 اعضای. افتادم سرفه به كه كشیدم بلند هاینفس باز دهان با قدرآن! انفجارند حال در و
 جاهمان نشست، پایم و دست بر بارهیک كه ضعفی با و بودند حسبی كامالً كه بدنم بیرونی
 !افتادم
 سردی كه گرمی هایدست ولی دیدم؛ ابهام از ایهاله در را دوید طرفم به كه زنی یچهره

! برگرداند جانم به را آرامش توانست خوب برد، دیگر جایی به و كشید ـوش*آغـ در را تنم
 آن با زنی چنین حضور اما بودم، آورده پناه جایی جورچه به اصالً و بودند كه هااین دانمنمی

 .كردمی آرامم انداخت،می امخاله یاد به مرا كه شمایل و هیبت
 و تمیز ولی قدیمی كامالً اتاقی. گذراندم نظر از روحیبی نگاه با را اطراف و كردم باز چشم
 اتاق سویآن. كندمی زندگی ایرانی مادری یا زنی جااین در فهمید شدمی قشنگ! بود مرتب
 هایسبیل آن با. چرخاندمی تسبیح دیوار به تكیه و بود نشسته ساله چهل تقریباً مردی

 و كردمی نگاه هاوقت بعضی پدرم كه افتادم قدیمی هایفارسی فیلم یاد به عجیبش
 !بردمی ـذت*لـ چیزشان چه از دانمنمی
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. كشاند سوآن به را سرم شد، وارد و درآورد را هایشدمپایی اتاق، در دم كه پایی صدای
 نظربه ترمسن انگار دیدمش كه دور از! داشت ایبامزه یقیافه قدرچه. بود زن همان

 !ندارد سالسی از بیشتر زد حدس شدمی االن ولی رسید؛می
 انگار. كرد نگاه مرا كنجكاوی با و آمد سرم باالی داشت، دست در كه آبی پارچ با

 !نه یا امآمده هوشبه ببیند خواستمی
 :گفتم حالیبی با و زدم لبخند رویش به
 .خوبم -
 :گفت و برگشت مرد طرف به لبخند با چون شد راحت خیالش هم او گمانم به
 .ستزنده انگار بیا، -
 !گرفت امخنده اشسادگی این از

. برخیزم جایم از و كنم حفظ طورهمان را لبخندم كردم سعی رسید، سرم باالی كه مرد
 !نشوند نگران این از بیش تا است خوب حالم دهم نشان كه بود این قصدم

 :پرسید دوباره و بزنم تكیه دیوار به بتوانم تا گرفت را بغلم زیر و نشست كنارم زن
 !خوبی؟ -

 :گفتم و فشردم كمی را دستش
 !تو اومدم اجازهبی یهو كه ببخشید. ازتون ممنونم -
 !بودن؟ دزد! بود؟ كرده دنبالت كی -
 .كنمنمی فكر نه -
 :گفت متفكرانه و تعجب با
 !شناختیشون؟می! بودن؟ كی پس -

 !نبود دزدی فقط قصدشان بودند هرچه. منفی ینشانه به دادم تكان سر
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 !كنی؟می زندگی طرفااین -
 !شد شنیده باالخره هم مرد صدای
 :گفتم تردید با و كردم تأمل كمی

 .مهمونم جااین روزی چند نه، -
 .داد دستم به و ریخت لیوان درون آب كمی جوان زن
 راحتت محله این توی باشمطمئن داری تو كه وضعی و سر این با ولی ببخشیدا -

 .ذارننمی
 این با نباید دهد هشدار نوعی به خواستمی جالبش یلهجه همان با كه برگشتم طرفش به

 !بیفتد برایم بدتری اتفاق بعد یدفعه است ممكن چون كنم، آمد و رفت قیافه
 :گفتم و زدم رویش به عمیق لبخندی. كشیدم سر ته تا را آب
 .راهنماییتون از ممنون باشه، -

 :گفتم مرد به رو برخیزم جایم از كردممی سعی كهدرحالی سپس
 !بگیرید؟ آژانس برام میشه -
 .ایستاد و شد بلند هم او
 كننمی گز رو خیابونا پیاده همه بیشتر. نمیاد ماژانس آژانس زیاد جااین. برمتونمی خودم -
 .برسونمتون بشم آماده من كه بفرما شما. دارن موتور فوقش یا

 حرف زبانشان از و بنشینم طورهمین خواستمی دلم! دو هر زدندمی حرف جذاب قدرچه
 بیشتر اذیت به نیازی دیگر و. بودم كرده راهزابه كافی یاندازه به را هابیچاره هرچند! بكشم

 قابل اصالً. رفت تنها شدنمی واقعاً. بیاید تا ایستادم در دم و رفتم حیاط سمت به پس! نبود
 !منطقه این نبود اعتماد
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! رفتمی راه بادیگاردها مثل درست! كردمی حركت من از جلوتر و بود افتاده زیر مرد نگاه
 .بودم دیده االن تا كه بود مردانی یهمه از سرتر لحاظ هر از خدایی هرچند

 :گفت و گرفت تاكسی برایم رسیدیم كه اصلی خیابان سر
 .سالمت به برو -

 حتماً ولی شد؛نمی جبران چیزی هیچ با محبتشان این هرچند! كنم تشكر نداد مهلت اصالً
 .داد خواهم پاسخ را لطفشان و رفت خواهم شانخانه به ایهدیه با روزی

 زیاد دویدن خاطربه هایمعضله انگار. كردممی حس را بود پیچیده پایم در كه بدی درد تازه
 سفت بدنش هایماهیچه یهمه و كندمی سنگین ورزشی بارهیک كه كسی مثل. بود گرفته

 !شوندمی
 :گفت و انداخت جانبم به نگاهی آینه از تاكسی راننده

 !بچرخم؟ باید طورهمین یا برم كجا فرماییدمی خانم -
 شب آن در ایآسوده خیال با و بیابم را جایی بلكه تا بزند دور را شهر قدرآن خواستمی دلم

 !نبود شدنی كدامهیچ كه حیف ولی! برسانم صبح به را
 .هرجا یا بازار... میشه كجا دونمنمی مركزشهر، بریم لطفاً -

 آرامی چشم زیرلب، و جنباند سری ولی نه؛ یا گویممی را كجا شد متوجه اصالً نفهمیدم
 .گفت
 كردممی حس. برگردم خانه آن به توانستمنمی االن. كردممی سرگرم را خود شب تا باید
 امخانه بسا چه حتی! بیفتند دنبالم به و بگذارم كوچه آن در پا كه انددوخته من به چشم همه

 گفت؛ دلم در كسی! كردم؟می باید كار چه خدایا! بیایند سراغم به شب و باشند بلد هم را
 فامیل یخانه رفتممی! نبود الزم فرار دیگر پس! نمیاد؟ دنبالت دیگه نگفت امیر مگه
 !برگردد عادی حالت به وضعیتم تا ماندممی
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 یک طی! نروم؟! ؟ بروم! كنم؟ كارچه خدایا! نبود هم سه ساعت هنوز. كردم نگاه را ساعت
 :گفتم و راننده به كردم رو ناگهانی، تصمیم

 !لطفاً آدرس این به ببرید رو من آقا -
 .كرد نگاه دقت با و گرفت دستم از را كاغذ

 ...شهره سر اون!  هامیشه خیلی تكرایه جااین خانم -
 بردارم وسایلمو من بودیم كه خیابونی همون به برگردیم قبلش فقط. آقا نداره اشكال باشه -

 .میدم باشه هرچی هم تونكرایه. بریم بعد
 .گفت چشم زیرلب دوباره و داد تكان سری
*** 

 اشخنده راننده كه انداختم تاكسی درون را خود و آوردم بیرون را هاچمدان سریع قدرآن
 یدكمه داد،می جا عقبصندوق در را وسایل او تا. امترسیده چیزی از فهمید احتماالً! گرفت

 كار همین با را دنیا امنیت كل انگار. زدم تكیه صندلی به راحت و زدم را عقب هایدرب قفل
 !شد راحت خیالم طوراین كه خریدم خودم برای

 نزدشان به دارم كه گفتممی باید. گرفتم را خاله یشماره و درآورده جیب از را موبایل گوشی
 .روممی

 :داد جواب بوق دومین با
 .بله -
 !خوبی؟ خاله سالم -

 .را كالمش مهربانی این و داشتم دوست همیشه را ذوقش
 دیشب شد خوب! گشتیم دنبالت بس از شدیم دیوونه كه ما! تو؟ كجایی. عزیزدلم سالم -

 !نگرانی از بودم كرده سكته االن تا وگرنه خوبه حالت و كرده پیدات كه داد خبر زد زنگ امیر
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 او با دانستنمی مگر! است؟ خوب حالم فهمیده كجا از اصالً! بود؟ زده زنگ هم هاآن به
 :گفتم زیرلب و كشیدم دل ته از آهی گذارد؟؟نمی آدم برای خوبی حالِ زدن حرف

 !خوبم هم خیلی. خوبم آره -
 .شد عوض كالمش لحن چون شنید را صدایم انگار

 !نیستی؟ شوهرت پیش مگه! شده؟ چی -
 او گفته كسی چه! بودم؟ كرده ازدواج من مگر اصالً! بودند؟ فهمیده چطور هااین! شوهر؟
 !است؟ من شوهر

 :پرسیدم جواب، جای به امریخته همبه و مشوش ذهن همان با
 !گفته؟ شما به كی -
 !چی؟ كه -
 ...امیر كه -

 او انگار ولی! بیاورم همسر یا شوهر مثل ایكلمه همراه به را نامش كه چرخیدنمی زبانم
 .فهمید خودش

 نخواین ازش و میاد داره مهتا گفت زد زنگ پیشاچندوقت. دونستممی وقته خیلی كهمن -
 پیش باید قاعدتاً دختری هر گفت، اونم! چرا؟ گفتم! حرفا این و بمونه شما پیش بیاد كه

 البد! كی؟ با! كرده؟ ازدواج مهتا مگه گفتم. شدم شوكه اولش منم! باشه شوهرش
 كسهیچ دست ذارمنمی هستم من وقتی تا گفت برداشت، نه گذاشت نه اونم! شپسرعمه

 و كردی ول رو رادین كهاین از هم حرفش این از هم! خوردم جا خیلی خداییش! برسه بهش
 !كردی ازدواج اون مثل كسی با رفتی

 !برامدم دفاع صدد در اختیار بی
 !چشه؟ مگه -
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 :گفت ایپرخنده صدای با چون گرفت، اشخنده امتهاجمی لحن این از گمانم به
 .بزرگه زیادی تو برای فقط نیست، كه چیزیش واال -
 !چی؟ یعنی -
 و فكر سطح دیدی رو بعضیا مثالً! بزرگه زیادی میاد نظربه كالً! هاسال و سن لحاظ از نه -

 .شیطونی و بچه هنوز تو كهحالی در. اوناست از این! ساالشونه و سنهم از باالتر روحشون
 جوانی اوج در شدنش پیر باعث باهـم ما یهمه. بود بزرگتر خیلی او. گفتمی درست واقعاً

 بارهیک چطور ببین! رفت؟نمی پیش ساالنش و سنهم با روزها آن در هم او مگر. شدیم
! بایستد سرپا تنومند درخت یک مثل نتواند دیگر كه كردند سیاه و تاریک برایش را دنیا كل

 و باشد قوی رود،می باال و آویزدمی چیزی به كه پیچكی چونهم توانست هم باز هرچند
 :گفتم. نشست صدایم در كه حسرتی با. بكشاند زیبایی و نور سوی به را خود

 .بشم بزرگ منم شدمی كاشای -
 را بودن بزرگ مفهوم خواستمی شاید. نگفت چیزی ولی را، اشمادرانه لبخند آن كردم حس
 او سمت به را نگاهم تاكسی، راننده صدای! كنم صحبت اشدرباره بعد بفهمم خوب اول

 .كشاند
 !دیگه؟ جاستهمین رسیدیم، خانم -

 !بودم نگفته چیزی او به آمدنم با ـطه رابـ در هنوز من و بودیم رسیده وای،ای
 !كمک بفرستین رو علی میشه. هستم تونخونه دم من خاله، -
 :گفت اشذاتی مهربانی همان با ولی جاخورد گمانم به
 شده تنگ برات دلمون. بزنی ما به هم سر یه اومدی كه كردیخوب چه! میگی؟ جدی -

 .بود
 .نگفتم چیزی پس! شد خواهد دستگیرش چیز همه ببیند، چمدان همهاین با مرا اگر حتماً
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 تاكسی از و دادم راننده به را ماشین یكرایه آمد سمتمان به علی و شد باز كه خانه درب
 .شدم پیاده

 و خوب پسران اخالق. بود شده تنگ برایش دلم بودمش ندیده بیشتر بار دو یكی كهاین با
 !كنی دراز گلیمت از فراتر را پایت توانستینمی انگار مقابلش كالً! داشت را ایرانی مؤمن

 یک با و آورد پایین ماشین پشت از را هاچمدان و كرد علیکسالم همیشگی تواضع همان با
 .افتاد راه خانه طرف به خودش بفرمایید،

. كردم حركت دنبالش به و گرفتم را بود مانده باقی كه هاییچمدان یدسته حرفبی هم من
 .نبود احوالپرسی حتی و جواب و سؤال وقت فعالً
 ـوشم*آغـ در مهر با و آمد استقبالم به اشهمیشگی دارگل چادر همان با خاله شدم كه وارد

! كند هدیه مقابلش طرف به را اشدرونی قشنگ حس توانستمی خوب قدرچه. كشید
 :گفت گوشم در و شد خم كمی كردمی هدایت جلو سمت به مرا كه طورهمان

 .نشو دلگیر زیاد گفت چیزی وقتیه اگه. جاستاین بابابزرگت -
 ترسیدمی! بود شده دستپاچه هستم، تونخونه دَم گفتم كه زمانی همین خاطربه پس. آهان

 باشه،» ینشانه به سری! باشیم نداشته خوبی برخورد باهم گذشته، هایدلخوری خاطربه ما
 .فشردم را دستش لبخند با و دادم تكان «حتما
 شد باز در بارهیک كه بودم نگذاشته اول یپله وی ر را پایم هنوز نبیند، بد روز چشمتان ولی

 توانستم موقع به كه بود خدا خواست! كرد حمله سویم به صحرایی یوزپلنگ عین زهرا و
 بلند سالم كدامهیچ مطمئناً و افتادیممی زمین بر مغز با دو هر وگرنه كنم كنترل را خودم
 !شدیمنمی
 كامالً ایقیافه شود، عصبانی یا بخندد دانستنمی واردیوانه یعالقه ابراز این با كه خاله

 :كشید داد زهرا سر بر مثالً و گرفت خود به مسخره
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 !روش؟ پریمی جوریاین كردی رو جونش قصد مگه روانی، یدختره -
 جیغی زهرا! كرد جدا بود، چسبیده ـردنم*گـ به كنه مثل كه را او جانانه یضربه یک با و

 دارم ایخانواده دیدممی كه بود خوب حالم هامدت از بعد قدرچه! خندیدم قاهقاه من و كشید
 .بیابم را واقعی آرامش بینشان توانممی حداقل كه
 چهره جاهمان از اعظم، حاكم مثل پدربزرگ كه شدیم وارد بازی مسخره و شوخی همان با

 !كشید درهم
 هرلحظه! كرد شوخی شدنمی او با! بگیرم را امخنده جلوی فشرده، هاییـب*لـ با كردم سعی

 !بكوبد گرمت زمین به و بگیرد را حالت بود ممكن
 دهانش نه، یا داد را سالمم جواب نفهمیدم اصالً. كردم سالم آرامی به و انداختم زیر را سرم
 خواهدمی كه كسی مثل شد زوم رویم به ـستقیم*مـ نگاهش ولی! نخورد تكان كه
 !كند القا بینیخودكم حس مقابلش طرف به یا كند، گیریمُچ

 نسبت مبل دورترین روی و رفتم ترنزدیک طورهمان. سپردم تو به را خودم! كن رحم خدایا
 !بود مرد همین ترسیدم،می جهتبی و بیخود كه ایزنده موجود تنها از شاید. نشستم او به

 !شنیدم باالخره ام،روانی و روحی حاالت بررسی و موشكافی دقیقه چند از بعد را صدایش
 چیكار پرمدعات بابای اون پس! ببوسی؟ رو بزرگترت دست باید ندادن یاد بهت دخترجان، -

 !سال؟همه این كردهمی
 به. نداشت من از كمی دست هم او كه كردم نگاه خاله به چشم زیر از گیجی و حیرت با

 !بود كرده هنگ پدرش نقیض و ضد رفتار از هم بیچاره آن گمانم
 باعث را پدرم هم باز كه درآورم را پا و دستبی دختران ادای یا كنم معطل زیاد كهآن بی
 در همه را رسم این. بوسیدم را دستش و رفتم آرامی به و برخاسته جا از بداند، امتربیتیبی
 برای من هرچند. بود زیبا و جذاب خیلی نظرمبه و دادندمی انجام فامیل پیرهای برای جاآن
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 حس برایم انگار ولی بوسیدممی گونهبدین را حقیقی و واقعی شخصیتی كه بود باراولین
 .داشت جالبی نوستالژی
 را هایشـب*لـ و انداخت زیرسربه گرفته، اشخنده من حركت این از بود معلوم كه پسرخاله

 هم باز و خندید ریزریز واهمه، و ترس بدون زهرا ولی نشود؛ نمایان اشخنده كه كرد جمع
 !واداشت غرهچشم به را مادرش
 :گفتم آرامی به و زدم جمع به اجباری لبخندی

 خسته خیلی و بودم بیرون حاال تا صبح از! كنم؟ استراحت دقیقه چند برم من میدین اجازه -
 .شدم
 :گفت و شد بلند جا از سریع بود، اوضاع ریختن همبه نگران هنوز انگار كه خاله

 .بخواب ذرهیه زهرا اتاق ببرمت بیا عزیزم، آره -
 :گفتم و كردم پدربزرگ به رو برخاستن حال در
 .توناجازه با -
 :گفت زیرلب و داد تكان سری هم او
 .برو -

 اتاق یروانه خاله دنبال به خودم و بیاید هم او كه زدم اشاره زهرا به ایاضافه حرف بدون
 .شدم راهرو انتهای

 :گفت اشذاتی مهربانی همان با رسیدیم كه اتاق در به
 !خوردی؟ ناهار عزیزم -

 چه واقعاً! صبح شیركاكائوی همان و آب فقط. امنخورده غذا اصالً است روز دو افتاد یادم تازه
 !بودم؟ سرپا هنوز كه داشتم جانی

 :گفتم رودربایستی و تعارف هیچبی
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 تونخونه تو هرچی خدا رو تو. نخوردم هیچی تاحاال دیروز از كنین باور. جونخاله نه -
 .بگیره جون ذرهیه بدبختم، شیكم این تو بریزم من بیارین دارین

 :گفت ایمادرانه محبت با ولی بود گرفته اشخنده زدنم حرف طرز از آنكه با
 خونه، برنگشتی حاال تا روز اون از! بودی كسبی و غریب قدراین كه برم قربونت الهی -

 !نه؟
 جاهمه چون! تركیه یا ایران در عمارتش! بود؟ امیر عمارت همان خانه، از منظورش! خانه؟
 .دانستمنمی خود یخانه را كدامهیچ مسلماً من و بود او به متعلق
 آه آورد، وجود به دلم در كَسبی و غریب كلمات آن كه ایغصه با و انداختم زیر به را سرم

 كمی را هاآن من بایستمی لحظات این در یا! فهمیدنمی مرا حال كسهیچ شاید. كشیدم
 چون ببرد بین از را امناراحتی مثالً خواست و شد متوجه هم خودش انگار! كردم؟می درک
 :گفت هیجان با بارهیک

 یه هم تو اومدی، موقعی خوب خیره، قدمت! زنیممی باال آستین علی برای داریم راستی، -
 .بده نظری

 دانشگاه هنوز بیچاره! كنند دامادش خواستندمی كه داشت چندسال مگر! رفت باال ابروهایم
 !بود نكرده تمام هم را

 چون كنند ازدواج زودتر بود بهتر مؤمن، حد این در مخصوصاً ایرانی هایجوان نظرمبه البته
 ارتباطیشان هایگره شدن كور باعث مسلماً لغزش، از جلوگیری برای خود كردنِ محدود با

 .شدندمی
 :گفتم ذوق با و پاشیدم رویش به قلبم اعماق از لبخندی

 این از باالتر چی دیگه میاد، گیرش داره دنیا مادرشوهر بهترین هست، هركی مطمئنم -
 !خانومعروس خوادمی
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 و آمد جلوتر كرد،می تماشا را ما و ایستاده هانزدیكی همان در بود دقیقه چند كه هم زهرا
 .انداخت پارازیت من كردنِ دلبری وسط

 تا اتاق تو بریم بیا حاال! میاد جا حالش كه میشه نصیبش جلبی خواهرشوور همچین ولی -
 !خبرا؟ چه ببینم كن تعریف میاره، ناهار برات مامانم

 :گفتم خنده با پس بود، چه پرسیدن نوع این از منظورش فهمیدم
 .جهنم بردن رو فوضول خودتون، قول به -

 تداركات دنبال برود خودش تا كرد هدایت اتاق سمت به مرا و خندید زهرا با هم خاله باراین
 .من برای ناهار

 بعد كه ایخانه مثل. امبوده كنون تا كه جاهایی تمام برخالف داشت، خوبی حس برایم جاآن
 پُر تا زنیمی وجود اعماق از لبخندی دیوارش، تَرک هر با و گذاریمی پا آن به هاسال از

 .روحت هایشكاف تمام شود
 قابلیت نه و كرد ویرانش شدمی نه كه قدیمی، بناهای همان عین بود شده دقیقاً من زندگی

 از لبخندی رویش به هایشخرابی تمام با و بماند طورهمان گذاشتیمی باید! داشت بازسازی
 .بفهمی را عشق و لبخند آن دلیل خودت فقط اگر حتی بزنی عشق
*** 
 نبودم حوالی آن در اصالً كه را بقیه شنیدم، را هزارمشیک فقط زهرا هایحرف تمام از شاید

 .شوم متوجه بخواهم كه
 !كرد؟ رو اینكار میشه نظرتبه! مهتا؟ -
 :گفتم پرتیحواس با
 !كاری؟ چه! هوم؟ -
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 به كرد شروع قاهقاه بگیرد، حرصش یا شود عصبانی كهاین جایبه بود، خُل دختر این واقعاً
 اشخنده نوعِ از كه لبخندی با طورهمان! نبودند بینیپیش قابل خانواده این كالً! خندیدن

 وسایل داشتم! كنم؟ كارچه خب. نشستم نزدیكش تخت روی و رفتم جلوتر بود، لبم روی
 جرم! كرد فكر امیر جز كسی به شرایط این در شدنمی و دادممی جا كمد درون را نیازم مورد

 !بودم نشده مرتكب كه
 :گفت باشد صدابی كردمی سعی كه ایخنده ته همان با
 خانواده تشكیل شدیم جمع هم دور دیوونه و دل مشت یه كالً. خودمی عین خداییش -

 .دادیم
 .دادم تكان تأیید عالمتبه را سرم هاگیج مثل هم باز

 هایحرف آن از خواهدمی فهمیدم. نشست مقابلم دقیقاً و كشید جلو تخت روی را خود كمی
 .بزند یواشكی

 نگرانت مونهمه نگفتی! دوقوزآباد؟ رفتی و پیچوندی رو من یهو خبربی چرا تو راستی -
 اومدی كه خودت تا بودم نگفته اینا مامانم به من! دختر زدیمی زنگ یه حداقل! شیم؟می
 گوشه یه اتاقم تو بودم اومده. شدم ترنگران گذشت، بیشتر هرچی ولی بكنیم؛ غلطی یه

. رفت لو قضیه و زد زنگ امیر باالخره كهاین تا! باشی سالم حداقل كردممی دعا بودم نشسته
 گولش داریم كردمی فكر! گرفت؟ تماس چندبار روز اون امیر دونیمی زنجیری، یدیوونه

 !بگرده رو خونه جااین بیاد خواستمی حتی. زنیممی
 .بود شده گرد تعجب از چشمانم

 !واقعاً؟ -
 .اوهوم -

 :گفتم اخم با و كردم لوس را خودم
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 .بشم جدا خواممی گفت خودش خب -
 !آره؟ جاده، به بزنم مپاش سرسنگین كردی فكر هم تو بشم جدا خواممی گفت اون... آها -
 داده نجات مرا كه آقایی همان مثل هایشكالم تكه. گرفت امخنده زدنش حرف التی این از

 !مانستمی بود
 :گفتم باخنده و ناخواسته

 حرف میدونچاله هایالت عین میشی عصبانی وقتی میاد بدم قداین رادین، قول به -
 .زنیمی
 :گفت و خندید هرهر اصطالحم این به هم او
 !چطوره؟ احواالتش خبر؟ چه رادین مستر از راستی -

 :گفتم و كردم اشبامزه یقیافه به آمیزیشیطنت نگاه زیرچشمی
 !مهمه؟ مگه! كار؟چی خوایمی رو رادین احواالت! ؟ چیه -

 .كرد عوض را بحث فوراً و رفت منحرفم فكر این به ایغرهچشم
 !بمونی؟ جااین قراره كی تا میگم -
 !كنی؟ بیرونم خوایمی شدی، خسته زودی همین به! چرا -

 :گفت پذیریدل اخم با و كرد امشانه یحواله مشت با ایضربه
 جداگونه اتاق برات كنی، اطراق جااین بیای قراره كالً اگه ببینم خواممی! ادبیبی خیلی -

 و دلتم ور شهمه من طوریاین. باشی داشته خصوصی حریم خودت واسه كه كنم آماده
 !بكنی كاری تونینمی

 !كار؟چی مثالً! بكنم؟ كاری -
 :گفت و كرد كج ابرویی و چشم پررویی با
 !بگیری ـگر*جـیـ و بدی دل چاكتـینه*سـ عاشقای با مثالً! دونممی چه -
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 روزی شدمی مگر. گرفت تلخی طعم بود لبم روی كه لبخندی و افتادم امیر یاد به دوباره
 دیگری شخص با بخواهم و كنم فراموش را عشقش حتی و را خیالش و فكر را، او كه برسد

 او. ندارد وجود هم ثانیه هزارمیک برای حتی امكانش اصالً نه،! كنم؟ ـازی*بــشـق*عـ
 .برود یاد از دوری، با بخواهد كه ستچیزی از فراتر برایم
 آن از كه امبوده شخصی ورود منتظر قدرچه كردم احساس درآمد صدا به كه اتاق درب

 .ایستاد تخت كنار و شد وارد دست در غذا سینی با خاله،! دهد نجاتم وضعیت
 !باشه؟. كنی تموم باید رو همه میز همین روی ذارمشمی... عزیزم بیا -
 غذای به هازدهقحطی مثل واقعاً. گرفت شانخنده دو هر كه شدم بلند جا از هولی چنان با

 !كردممی نگاه مقابلم
 :گفت و زد قیمه خورش روی هایشدهسرخ زمینیسیب به ناخنكی و كنارم آمد زهرا

 !گشنمه منم مامان به،به -
 .دادم هولش سوآن به و كوبیدم دستش پشت

 !بخورن چی همه نباید كه هابچه. بزرگتراست برای این. بچه كنار برو -
 بود گفته كه زهرا حرف به هم اهمیتی هیچ و شد خارج در از بانمک، یخنده همان با خاله

 !نداد است گرسنه
*** 
 كرد كه التماسی همه آن با بیچاره و خوردم ته تا زهرا هایبازیدیوانه و خنده با را ناهارم
 !بخورد نگذاشتم هم لقمه یک حتی

 .دادم تكیه میز به و گذاشته چانه زیر دست و زدم كنار را سینی
 قبولم نظرتبه. خبرم منتظر فرستادم، رزومه هم چندجا گردم،می كار دنبال دارم زهرا، -

 !كنن؟می
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 شد این از متعجب گمانم به ولی دانم؛نمی را چرایش! كرد نگاه مرا و شد ساكت ایلحظه
 دنبالبه جااین باید من دارد كه درشتی و ریز هایشركت و پدرم ثروت وجود با چرا كه بود
 !بدهم تحویل رزومه حتی و بگردم كار
 :گفتم و دادم تكان اشخیره چشمان مقابل را آزادم دست كف

 !رفتی؟ كجا! هِلو -
 .پرید جا از بارهیک هاهیپنوتیزمی عین حركتم این با چون بود شده محو واقعاً انگار

 دخترای این مثل البد! میگه؟ چی بابات اصالً! نداری؟ شركت خودت مگه! شدی؟ دیوونه -
 !آره؟! وایستی خودت پای روی و بشی مستقل خوایمی فیلما تو

 .بست را اششدهوزغی چشمان او و صورتش به كردم فوت پرصدا و محكم را نفسم
 عمرم آخر تا باید هابچه كننمی فكر همه چرا فهممنمی من. ندارین خبر هیچی از شماها -

 !باشن باباشون خورجیره
 !ت؟عمه! كیه؟ برای كرده جمع كه ثروتی و پول همه این پس خوب -
 هم باز ولی گرفت؛ امخنده بود، اشجمله در كه ایهامی و گفت سر آخر كه ایعمه این از

 كسی با موردش در حداقل شدمی كاش. بزنم حرف آمده پیش اتفاقات مورد در توانستمنمی
 !كرد دردِدل

- ... 
 :گفت دوباره دید كه را سكوتم

 !بُری؟می ازش كالً داری كه دونهمی! كنه؟می كارچی امیر! هیچی اون حاال -
 .دادم جواب بدی حس با باراین

 كه باشه خودش كاله فكر به دنیا این تو باید هركسی. نداره من قبال در حقی هیچ اون -
 .نبره باد
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 !دارد وضعیتی چه امیر دانستندنمی حتی هااین گمانم به
 :دادم ادامه مغموم و
 .بگیره ازت را غرورت و نفسعزت تونهمی هاآدم از داشتن زیادی انتظارات! چیه؟ دونیمی -

 هم را كار همین قدرت حتی ولی كنم؛ گالیه همه دست از خواستممی و بود گرفته دلم
 .كنم سكوت همیشه مثل و بیاندازم زیرسربه بهتر همان پس. نداشتم
*** 
 خاله به مناسبی توضیح بودم توانسته نه و بودم كرده پیدا كار نه هنوز من و گذشت هفتهیک

 دارم، هدفی چه یا كنم كارچه است قرار دانستمنمی خودم هنوز وقتی. بدهم اشخانواده و
 !داد توضیح كسی به شدمی چطور
 اصالً! گشتم مكان و زمان دنبال به اتاق تاریكی در و كردم باز چشم كه بود شب هاینیمه

 !امرفته خواب به كِی و امبوده كجا بدانم كه شدنمی متمركز ذهنم
 از را سرم! برسد آرامش به توانستنمی روحم انگار! بپرم خواب از باید شب موقع این چرا آخر

 اجازه حتی! شدم خیره بود خوابیده ایجنازه مثل كنارم كه كسی به و كردم بلند بالش روی
 .شد آوار رویم به هیكلش یهمه و زد غلطی لحظه همان بترسم، خیال این از نداد
 گرفته او از را وسایلش تمام و تخت و اتاق بیچاره! بود زهرا. امخنده هم و گرفت دردم هم

! كند اخم ایلحظه و بیاورد خودش روی به یا بزند غر كه آمددرنمی صدایش حتی و بودم
 برایشان تقریباً كه من از گشاده و باز روی با چنان! بودند موجوداتی چه هااین دانمنمی

 این از كردم وجدانعذاب احساس نیز خودم كه شدند پذیرایم و كرده استقبال بودم ایغریبه
 دادندمی راه شانخانه به را دختری باید هااین چرا اصالً! داشتم مقابلشان در كه وقاحتی همه
 برای امشوهرخاله مثل كسی حتی! بود نكرده كاری عزیزانشان حق در بدی جز پدرش كه
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 خویشاوندی نسبت هیچ كه دادمی اختصاص منی به را اشكارمندی حقوق از جزئی باید چه
 !شدندمی یافت دنیا این در هاییانسان عجب هم هنوز كه واقعاً! نداشتم او با نزدیكی

. شدم بلند جایم از و انداختم كناری به را حالمبی پیكر بر افتاده فرو پای و دست آرامی به
 چه این كه زدممی غر زیرلب. بخورم آب كمی تا رفتممی آشپزخانه به وضع همین با باید

 !ببیند را پایش جلوی آدم الاقل كه گذارندنمی روشن هم خوابچراغ یک حتی ست،وضعی
 بخیر هم را اشبقیه خدا! شدم خارج سالمت به هم اتاق در از و رفتم جلو كورمال طورهمان

! شنیدم كردمی پچپچ تقریباً كه را كسی آرام صدای كه بودم آشپزخانه درب نزدیک. بگذراند
 !باشد؟ توانستمی كسیچه علی یا خاله از غیر

 را آشپزخانه چراغ و بردم پیش دست ناخواسته ولی نبود؛ گیریمچ حتی یا و فضولی قصدم
! باشند؟ داشته توانستندمی گفتن برای حرفی چه تاریكی در همسرش و خاله! كردم روشن

 !شب؟ موقع این هم آن
 :گفتم و رفتم جلوتر اختیاربی! افتاد جانم به دلشوره شانپریده روی و رنگ از
 !شده؟ چیزی! افتاده؟ اتفاقی -

 كهآنبی من ولی! لرزیدمی پایش و دست و بود كرده هول وضوح به كه امخاله
 :گفتم آرامش با و ایستاده مقابلش بیاورم رویش به را اشدستپاچگی

 .بگید بهم شده چیزی اگه كنممی خواهش خاله -
 جو كرد سعی و برخاست اشصندلی روی از بود، زیریسربه و آرام مرد كالً كه امشوهرخاله

 .كند خارج متشنج حالت آن از را
 .نشده چیزی. باش آروم دخترم، مهتا، -
 بدگمانی به دلم من ولی كنند؛ مخفی را چیزی خواهندمی بود مشخص دو هر رفتار طرز از

 .كنم متوقفش توانستمنمی و بود افتاده
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 .كشید حرف زبانش از شدمی ترراحت انگار كه شدم خاله به متوسل دوباره
 !زنین؟نمی حرف چرا! شده؟ چیزیش امیر! شده؟ چی -

 :گفت پریشانی حال با بعد و كرد منمن كمی خاله
 ...بابات -

 اصالً. خزید جهنم مكان ترینتاریک به زیاد، فشار از تنم درون روح شد، حبس نفسم
 ترینایگوشه در و رفت بدنم تمام از حس فقط! افتدمی برایم اتفاقی چه دارد فهمیدمنمی
 !زد چنبره مغزم جای
 كه هاآن! نبود؟ من هایقصه سوپرقهرمان او مگر اصالً! باشد؟ دیده آسیبی پدرم شدمی مگر
 ....پس نه؟ بود، طورهمین همیشه مردند،نمی

 از با شاید. رسیدمی آخر به داشت دنیا برایم احتماالً. نكنم سقوط تا گرفتم صندلی به را دستم
 او! شدمی نابود كل به نیز داشتم زندگی این به كه امیدی یماندهته همان او دادن دست
 به هم را «تنهایی» داشت االن و بود گرفته من از را روحم و عشق و هستی تمام روزی

 بدسرپرست كه است این از بهتر بشوی سرپرستبی گفتندمی چطور! كردمی اضافه روزگارم
 !نبود طوراین من برای چرا پس! بمانی؟

 :كردممی زمزمه را این فقط همیشه مثل
 .نبود بدی بابای من برای اون -

 كه بود شده زخمی همچون او. داشتم درد درون از ولی ریخت؛نمی امگونه به اشكی شاید
 بخراشی را رویش هایچرک و بیندازی چنگ ناخن با خواهدمی دلت و شده عفونی و زشت

 شدنمی هم كه بود جانم و روح مزمن دُمل پدرم. كند مچاله را جانت تمام درد هرچند
 !آورد تاب را تركیدنش هم و كرد تحمل را بودنش
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 به كه دیدممی را زنی فقط نشاند هال مبل روی مرا و گرفت را بازویم زیر كسی چه دانمنمی
 !زدمی تلفن كسی به نگرانی با كه مردی و ریختمی حلقم به شیرین آبی زور

 خرابم حال اصالً! شدمی جاجابه مدام تنم در روح و گشتبرمی و رفتمی داشت هایمچشم
 !آمد؟نمی سراغم به گریه هم باز چرا دانمنمی ولی نبود؛ درک حتی یا تعریف قابل

 مغزم در بود، آشنا ناخوداگاهم در كه پسری حتی یا و شناختمشمی انگار كه دختری صدای
 دیوانگی. شدممی دیوانه داشتم احتماالً! كردمی تكرار اكووار را آن چیزی و شدمی منعكس

 !هست؟ نیست، هااین از فراتر چیزی كه
 خواستمی انگار كه لعنتی ویروس آن از را امبیچاره چشم الاقل كه فشردممی همبه را پلكم

 كردممی تكرار را نامی زیرلب وقفهبی و دارم نگه مصون شود، تكثیر جانم تمام در سرعت به
 .بود جستجویش در قلبم شاید و ذهنم كه

 جایی به گونهـوازش*نـ را روحم گرم، دستی و كردمی دعوت آرامش به مرا دورها از صدایی
 در و نماندم كنارش كه بود این از دردم! بود؟ آرام شدمی چطور. زدمی پیوند حوالی همین در

 با را اشهستی همه فهمید كهآن وجود با حتی او. گذاشتم تنهایش عمر روزهای بدترین
 نه مگر. بزند اشدردانه دختر به آسیبی كسی نگذاشت هم باز داده دست از من حماقت

 در كه ماری این از گذشت؟ من از چرا پس رساند؟می اعمالشان سزای به را خائنین كهاین
 !شد اشنابودی باعث تمام، قساوت با كه دختری این از! بود پرورانده آستین

 هم را او دیگر! امیر آه! دیدم وضعیت آن در را امیر كه زمانی از بیشتر حتی كردمی درد قلبم
 درهای آن یهمه و خواستم خودم هرچند. بود هایمبدبختی یهمه مقصر او! بخشید شدنمی
 نفرتی و كینه آتش با او. آمدنمی سرمان بر هامصیبت این نبود او اگر ولی گشودم را زدهزنگ

 توانستممی چه. رفت و كشید آتش به را امهستی خرمن و آمد بود، افروخته خود جان در كه
 !بگویم
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 آشنا انگار. دوختم سوآن به را سوزانم و مات نگاه من و خورد گره چیزی سرمای به دستم
 !امكرده حفظش ذهنم اعماق در جایی كردممی حس و! اشقیافه بود

 كه دوربینی مثل! شدمی زیاد و كم مقابلم تصویر وضوح و سوختمی اشكیبی از چشمانم
 !برسی متمركز ینقطه یک به توانینمی و بریمی عقب جلو را لنزنش

 گم؟می چی شنویمی! عزیزم! مهتاجان -
 .داشت خود در پدرانه روح انگار! بود بخشآرام قدرچه صدا

 خونه؟ بریم خوایمی ـ
 شناخت؟نمی مرا كسهیچ كه جاییهمان كجاست؟ خانه، از منظورش

 !دخترم پاشو -
 باید زبانی چه به را این. نیستم و نبوده ساالرخان جز كسهیچ دختر من! دخترم؟ گفت
 .نكنند خطاب «دخترم» مرا دیگر و بفهمند همه كه گفتممی

 به دنیا انگار. گداختممی و سوختممی آتش از ایكوره مثل من و بود سرد هنوز دستش
 .شدنمی خنک هم زمهریر سردی با كه بود شده تبدیل عجیب و عظیم جهنمی

 نشان خوش روی پدری هیچ به دیگر! زدم پس را او و كشیدم عقب شدت به را دستم
 .داد نخواهم

 .برم باید. خواممی رو خودم بابای من! كنار برو -
 كار درستی به مغزم هایعصب و بود شده متوقف دورها آن در جایی یک عقلم گمانم به

 فقط! افتادم راه اتاق سمت به نامتعادل ـست،*مـ هایانسان مثل و برخاستم جا از! كردنمی
 !كشور این از حتی و شهر، این از جا،این از. بروم خواستممی
 .بردمی ناكجا به مرا داشت بود، كه هرچه! قلب؟ و روح عذابِ یا وجدان عذابِ! بود عذابی چه
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 مرا حتی و نگرفت را جلویم كسهیچ كهآن عجیب و رفتم اتاق به ناموزون و ثباتبی
 قصدم بفهمند خواستندمی یا و بودند ترسیده عصبی شوک این از شاید! نكرد همراهی
 !چیست

! چپاندممی درونش را بود دستم جلوی هرچه داشتم و بودم كرده باز را هاچمدان از یكی
 خودخودبه فرمانده، اذنبی جسمم و هادست بلكه داد،می فرمان كه نبود مغزم این انگار اصالً

 !كردندمی را كارشان
 و برگشتم در جانب به بود، كرده خطاب «دخترم» مرا كه آشنایی همان یدوباره صدای با

. نداشتم آن به تعلقی هیچ كه برگرداند جایی به مرا بازهم توانستنمی او. كشیدم درهم اخم
 تصمیم عقلم با و بودم گرفته مهجورم قلب از را امزندگی فرمان كه بود وقت خیلی

! شدمی خارج داشت كنترل از امور یاداره و شدهعزل هم همان اكنون هرچند. گرفتممی
 .نشست كنارم و آمد دهم،نمی گوش هایشحرف به فهمید وقتی

 !كن گوش من به ذرهیه! عزیزم -

- … 
 .كنم نگاهش تا كشاند خود سوی به را امچانه باراین و آمد دوباره سردش دستان

 االن ولی. تخانواده پیش بری كنم درست رو كارهات دیگه ماهیک تا دممی قول من -
 .الخروجیممنوع! شهنمی
 و گیج طورهمان! ستكوفتی چه دیگر الخروجممنوع خودش؟ برای گفتمی چه پیرمرد این
 !زدممی حرف خود با زیرلب و كردممی نگاهش حواسبی
 !نیست پیشش جااون كسی. برم باید. منتظرمه بابام -

 چمدان درون بیشتری هایلباس رفتمی كه را دستم چون كردم؛ اشعصبانی گویا باراین
 .كرد متوقف كامالً مرا یزدهشتاب حركات و گرفت خشونت با كند جاگذاری مفلوک
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 گم؟می چی شنویمی اصالً فهمی؟می. بری تونینمی تو! مهتا -
 سیاهی مردمک آن دیدن از لرزید دلم. كردم ثابتش جاهمان و دوختم او به را لرزانم چشمان

 ببرم سیاهی همه آن درون را انگشتم خواستمی دلم! انداختمی كسی یاد به مرا بدجور كه
 !است كدام بد و خوب بفهمم كه نداشتم ایاراده هیچ انگار. بریزم همشبه و

 و شوم غرق دوباره خواستمنمی من. گرفتم را نگاهش جلوی و بردم جلو آرام را دستم كف
 .دادم نجات عجیب هیپنوتیزم این از را خود كار این با پس. كنم باور را ظلمانی سراب این

 .بودم كه جاییهمون برگردم خواممی فقط من. بیام باهات خوامنمی. بیرون برو -
 نماییقدرت مقابل داشت مغزم چرا دانمنمی! شدنمی تبدیل گریه به كه بغضی. داشتم بغض

 و قفل از نوایمبی قلب حداقل شدمی كاشای! كردمی عمل ناتوان چنیناین دیگر، اعضای
 !شوم دیوانه كالً بود ممكن وگرنه. بیاید او كمک به و شود رها زنجیر
 .شنیدم را صدایش دوباره

. نباشه خوب اگه حتی داره واالیی جایگاه هركسی برای پدر. سخته برات قدرچه دونممی -
 بدترین تونهمی دادنشون دست از و گاهنتكیه ترینبزرگ هاشونبچه برای همیشه باباها
 .باشه دنیا اتفاق

 غصه و غم سمت به مرا عصبانیت، این از كردمی سعی و كند وادارم گریه به خواستمی
 از من! كرد تبدیل دیگری حس به شدنمی را خشم این. نداشت ایفایده ولی دهد؛ سوق
 عزیزترین با را ایرحمانهبی بازی چنین كه خودم از خصوص به بودم، عصبانی همه دست

 .نادانم قلب یاراده و خواست به هم آن انداختم، راه امزندگی شخص
 جنس از هاییحرف داشت و نشسته مقابلم كه او به نفرت با و بود امچهره بر اخم هنوز

 قلب و روح به كه قسمتی آن یدكمه انگار اصالً. بودم خیره كرد،می واگویه برایم احساس
 !شود باز سوآن به راهی خواستمنمی و كرده خاموش را بود متصل



 

 

716 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 :زدم داد و برخاسته جا از بدهم هایشحرف یادامه به اهمیتی آنكه بی
 فهمین؟می. جااین بمونم خوامنمی دیگه. برم باید من جان آقا -

 كه برد پناه خدا به شیطان شر از شاید. گفت چیزی زیرلب و بست آرامی به را چشمانش
 .ندهد دست از را آرامشش

 برداشته كمد از رنگش و مدل به اهمیت بدون كه مانتویی و شال با و كشیدم را چمدان زیپ
 كردمنمی فكر این به حتی و نبودم زمان و ساعت متوجه اصالً. كردم رفتن قصد پوشیدم، و

 !سفر پول حتی یا باشم داشته بلیط باید كه
 كسی مثل! كردندمی نگاه مرا نگرانی با و شده جمع اتاق درب جلوی خاله، یخانواده یهمه
 !نیست درمانش به امیدی هیچ و است مرگ شرف در كه

 را مرد مهربان صدای سرم پشت از دوباره و نشد بگشایم میانشان از راهی خواستم هرچه
 .شنیدم

 خودت و بری هم االن همین اگه حتی. ببینیش تونینمی تو و رفته دیگه پدرت! مهتاجان -
 !شهنمی عایدت چیزی كور و سوت یجنازهتشییع یه جز برسونی، رو

 قدراین توانستنمی او. برگشتم جانبش به بیچاره و مستأصل من و افتاد دستم از چمدان
 كسی چرا! كند بدتر این از را پریشانم حال و بكوبد صورتم به را حقیقتی چنین رحمانهبی

 دختر به عمر تمام پدرانه كه كسی از تا و است عذاب در روانم و روح من كه كردنمی درک
 !گیرمنمی آرام نكنم بخشش طلب بود ورزیده مهر ناسپاسش، و ناخلف

 و گرفت را داغم دستان. بیاید سویم به كه واداشت را او ولی بود؛ شكلی چه امچهره دانمنمی
 :گفت پرمحبتی لحن با
 دلش آدم چیزی هر. بفهمی رو شرایط بتونی باید هم تو ولی عزیزم؛ كنیممی دركت ما -

 برای حداقل داری دوست و بوده پدرت اون درسته. بیاره دست به تونهنمی كه بخواد
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. كننمی سد رو هامونراه یبقیه جلوی ما هایانتخاب هاوقت بعضی ولی ببینیش بارآخرین
 .زندگیه قانون این. وایستی هم بدش و خوب تمام پای باید و گرفتی تصمیم یه تو

 با خواستمنمی من! باشد حقیقت از دور كمی فقط كمی، مرد این هایحرف شدمی كاش ای
 به نرفتنم و رفتن فهمید شدمی هرچند. بكشم عذاب عمر پایان تا وحشتناكی واقعیت چنین

 . بخواهم عذر پدرم، از بتوانم كه حدی در حتی. دهدنمی تغییر را چیزی سرزمین آن
 :گفتم زیرلب بود صدایم در كه بغضی با
 .گردمبرنمی خونه اون به من -

 .انداخت زیر به سر و زد محو لبخندی
 از دیدم ولی برگردونی؛ بهم رو پسرم بتونی بودنت با تو داشتم امید هرچند. برنگرد باشه، -

 همیشه تونهنمی عشق. كردم اشتباه اول از من شاید! شده بدتر اونم حال برگشتی وقتی
 !دوتا شما مثل ایدیوانه هایمریض برای مخصوصاً. باشه دردی هر برای مناسبی داروی

 توانستممی خواستمی دلم. گرفت پیش در را خروج راهِ زیرسربه طورهمان و گفت را این
 .بودنم فایدهبی این از بكوبم دیوار به سر

 به درد همه آن عشق، خاطربه كه منی. گذاشتم زانو به سر و نشستم زمین روی بر جاهمان
 برای دلم. ندارم هیچ و امنشسته خالیدست و نزار چنین اكنون ریختم، اطرافیانم و خود جان

 كه درآوردم ایویرانه از سر گونهاین و دویدم عشق پی در حد این تا كه سوختمی خودم
 الالیی برایم یتیم كودكی مثل و كند دفن خود در را امخسته و روحبی تن توانستمی فقط

 .بخواند مرگ
 به را خود راه داشت نهایت در بغض آن گویا. افتاد زمین بر و چكید چشمم از اشک ایقطره

 زمزمه گوشم كنار و كشید ـوش*آغـ در مچاله طورهمان مرا كسی! كردمی باز چشمانم
 :كرد
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 .كن گریه...عزیزم كن گریه -
 بر سر. كرد باز را نفسم راه و جهید بیرون امحنجره از ضجه آن طورچه نفهمیدم و

 را سرم مادرانه چه او و كردم مویه پرسوزی لحن با و گذاشتم پرمهرش یـینه*سـ
 برای راه و بسوزانی دل خودت برای خودت كه است بدی حس قدرچه. كرد ـوازش*نـ

 ـوش*آغـ چنین دلم، انگار! باشی نداشته فغان و گریه به جز ایكرده كه خطایی جبران
 .بریزد اشک اشبیچارگی بر بتواند كه خواستمی گرمی
*** 
 بهتر حالم فقط. دانمنمی رساند روز چهل به را پدر مرگ زمان و گذشت چگونه روزها اینكه

 .آمدم كنار دیگر چیزهای مثل هم فالكت این با تقریباً و بود قبل از
 و بدهد همسایه و در به پدرم چهلم برای كه كردمی درست حلوا داشت آشپزخانه در خاله
 در را صدایش و زدیممی ناخنک میز روی چیزهای به گاهی و ایستاده كنارش زهرا و من
 .آوردیممی

 !نشود خراب و نگیرد ته كه حلوا یا باشد ما به حواسش دانستنمی بیچاره
 :گفت لبخند با ما به رو و شد وارد ام،شوهرخاله صادق، عمو

 .بكنه رو كارش بذارین بیرون برید! بد دخترای نكنید اذیت رو من خانمِ -
 :گفت و خندید زهرا

 !ببین بیا. ترهخوشمزه شنپخته خدابه باباجون -
 .زد دستش پشت ایمسخره حالت با و گرفت زهرا دست از را كاسه و آمد جلو كمی هم او
 .نزن دست میگم دختر -

 ای. نشست چشمانم به اشک و افتادم پدرم یاد به من ولی خندید؛ بلندی صدای با زهرا
 .برگرداند عقب به را زمان شدمی كاش
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 .آمد سویم به و كرد ول را قابلمه بود شده من متوجه انگار كه خاله
 .دخترم نكن گریه. عزیزم برم قربونت الهی -
 .برداشتند خنده و شوخی از دست و شدند متوجهم تازه هم عموصادق و زهرا حرف، این با

 كردمی نگاه را ما ناراحتی با كه زهرا به و كردم لوس اشمادرانه ـوش*آغـ در كمی را خودم
 .شوند اذیت هم هابیچاره آن من خاطربه خواستمنمی. زدم ـنـسی*بدجـ چشمک

 .آمد جلو و زد لبخندی دید، مرا آمیزشیطنت حركت كه زهرا
 !دخترتما من كهاین مثل. كنیمی ـل*بغـ رو این شهمه! مامان اِ -
 نشده من پلیدی متوجه كه عموصادق و خاله. درآورد مادرش ـوش*آغـ از مرا كرد سعی و

 !زدند پس را دستش گزیدنیـب*لـ با و رفتند او به ایغرهچشم بودند،
 :گفتم مظلومی لحن با و چسباندم خاله به بیشتر را خود هم من
 بره؟ بدین شوهرش زودتر رو زهرا این شهنمی. بودم شما دختر منم كاشای -

 .كرد جدا مادرش ـل*بغـ از و كشید محكم مرا دست گرفت،می گاز را لبش خنده از كه زهرا
 كه تو. وراون برو بیا! دوختی چشم من جایگاه به دیگه حاال نشده، ذلیل یدختره -

 .میده شیر بوی دهنم هنوز كه من نه بری، و كنی شوهر باید سالتهچهل
 عوض بارهیک را جو چرا بود جمع خنداندن برای فقط مطمئناً كه حرفش و شد چه دانمنمی
 به دوباره مرا چیزی یا بیاید پیش امیر از حرفی خواستنمی دلم! كشاند بدی سمت به و داد
 حرف خانواده آن از هم كلمه یک حتی كسهیچ مدت این در همین خاطربه بیندازد، او یاد

 طی در كه بود باراولین این و طرف این از نه گرفتمی تماس كسی سوآن از نه. بود نزده
 !كرد آن به اشاره ایناخواسته كامالً شكل به زهرا مدت این

 !چیست واكنشم ببینند كه كردندمی نگاه مرا نگرانی با و شده ساكت بارهیک همه
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 انداخته زیرسربه پس. بگویم كه نیامد زبانم بر چیزی ولی. تلخ هرچند بزنم لبخند كردم سعی
 .شدم خارج جاآن از و

 اسمش شنیدن با دلم ولی دارد؛ قرار وضعیتی چه در دانستمنمی و نداشتم او از خبری اصالً
 و بودیم شهر یک در كهآن وجود با كه شدمی روزپنجاه به نزدیک شاید! لرزیدمی هم هنوز
 یا و نبود تنگ برایش دلم گویمنمی. بودیم نشنیده را هم صدای حتی ولی كشیدیممی نفس

 نگاه من به توانستمی او نه دیگر. بود هایمبدبختی تمام مقصر او ولی نبودم دیدارش قراربی
 در كه بهتر همان پس. توانستممی من نه و نیفتد اشرفته دست از زندگی یاد به و كند

 .شود تمام چیز همه سكوت،
 در كسی كه كردممی فكر آینده به ـل،*بغـ در بالش و بودم نشسته تخت روی زهرا، اتاقِ در
 اجازه باید هم خودش اتاق به ورود برای بیچاره. بود زهرا. شد وارد تأمل ایلحظه با و زد

 !گرفتمی
 .نشست كنارم و آمد و زد رویم به رنگیكم لبخند

 .كردم ناراحتت اگه ببخشید -
 !رنجید دنیا یدخترخاله بهترین از شدمی مگر. شده خیره زیبایش و معصوم هایچشم به
 .نشدم ناراحت -

 :گفت ایمسخره تعجب با و فرستاد باال را ابروهایش
 انداختی؟ جونم به رو همه داشتی مرض پس واقعاً؟ -

 .بود دیوانه دختر این. گرفت امخنده
 .ازت بگیرم انتقام خواستممی. آره -
 .كشید بغلم از را بالش و خندید حرص با
 .صفتشیطان یدختره پلیدی خیلی كه الحق -
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 و قلب در كه ایغصه تمام وجود با و بگیرم را بلندم یخنده جلوی نتوانستم واقعاً باراین
 خدا. بودند دنیا هایانسان ترینمهربان خانواده این حقیقتاً. خندیدم هایشحرف به بود، روحم

 .ننشیند رویشان به غم گرد و كنند زندگی راحتی و خوشی در همیشه كند
 :گفت چینیزمینه هیچبی بارهیک هایمانخنده وسط طورهمان

 بزنی؟ سر یه تونخونه بری خواینمی -
 .دادم جواب غیظ با و شد تبدیل اخم به آرامآرام لبخندم

 .نیست من یخونه جااون -
 .گرفت مهربانی با را دستم

 .شوهرته هنوز اون ولی -
 .خوامشنمی دیگه. نیست من شوهر اون -

 :گفت تمسخرآمیزی لحن با و كرد نگاهم اندرسفیهعاقل
 مطمئنی؟ -

 .گرداندم سوآن به را رویم و جنباندم سری
 .داد ادامه احساسیبی و جدی لحن با و كشید داركش و بلند نفسی نیز او
 شاید كنی؟ زندگی اسم یه با عمر آخر تا خوایمی. كن روشن رو تكلیفت برو حداقل پس -

 طالق بگی كه تونینمی. شد پیدا مناسبی شخص برات هم جااین و تركیه برگردی نتونستی
 !شهعقدنامه توی هنوز اسمم ولی گرفتم؛ عاطفی

 جایی در دانستمی چه كسی. بفهمانم را آن توانستمنمی من یا چیست دردم فهمیدنمی او یا
 زندگی ابد تا او اسم به شدمی كاشای! ندارد را خود درک قدرت هم خودش آدم زندگی از

 !چرا؟ نپرسد كسهیچ و كرد
 .گذاشتم اششانه رویبه سر بدهم را جوابش آنكهبی و برآمد وجودم عمق از آهی
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 :گفت آهسته
. نداره خوبی روز و حال انگار اونم. بده طالق درخواست برو حداقل بریم؟ هم با خوایمی -

 .نیست راهروبه اصالً اوضاعش گفتمی خواهرش
 را انگشتانش ناخوداگاه دستم و نشست گلویم بر بغض مثل چیزی. آمد درد به انگار دلم

 را اشتباهمان انتخاب چوب ما یهمه. روزگار رحمیبی این از لرزیدمی تنم. فشرد
 .سواین از من و سوآن از او. خوردیممی
 شماها از اسمی بهتره گفتیم هم ما. بپرسه رو حالت بود زده زنگ پیش روز چند رومینا -

 .كرد تعریف زندگیشون یریخته همبه وضع از غصه كلی با هم بیچاره اون. نشنوه
 از جوابی منتظر و كنممی گریه دانستمی. رفت فرو اششانه بر و چكید چشمم از ایقطره
 :داد ادامه هایشحرف به پس. نبود جانبم

 مونده شونخونه توی ازت كه ایدیگه چیزای با رو ازدواجتون مدارک زنممی زنگ فردا -
. دادگاه بریم هم طرفاون از بگیریم، تحویل بریم نباشه خونه امیر كه ساعتی یه بذاره، كنار

 .دهمی حق بهت دادگاه كه داری موجه دلیل هزارتا. بشی جدا ازش تونیمی راحت خیلی
 .گفتم آرامی ی«باشه» زیرلب و كردم پاک سرانگشت با را هایماشک
*** 

 برای شوم آماده خواست و آمد اتاقم به زهرا كه بود صبحده به نزدیک ساعت بعد روز دو
 دانستممی اینكه با. كند آماده رومینا بود قرار كه وسایلی برداشتن برای امیر یخانه به رفتن
 بر كمی خواهرش حتی یا پدر داشتم انتظار حداقل ولی كند؛نمی دخالت مانزندگی در كسی

 نتیجه این به هم هاآن امیر شرایط دیدن با شاید هرچند! بایستند مقابلم موضوع این سر
 .است همین درست تصمیم كه بودند رسیده
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 خانه امیر دانستممی! دهد انجام خطایی كار یواشكی خواهدمی كه كسی مثل. داشتم دلشوره
 را در زنگ. لرزاندمی را دلم و زدمی صدا را نامش قلبم انتهای در چیزی هم باز ولی نیست؛

. آمدند استقبالمان به پدرجان و رومینا حیاط در و شد باز پرسشی هیچ بدون فشردیم كه
 تنهایشان داشتم كه بودم من این انگار! كنم نگاه هایشانچشم به كشیدممی خجالت

 !گذاشتممی
 سالم و كرد خطاب «دخترم» مرا همیشه مثل باز كه شنیدم جاهمان از را پدرجان صدای

 از پس و بوسید را رویم. آمد جلو رومینا ولی! گفت آمدخوش مهربانی، با هم بعد داد،
 .كرد امهمراهی ساختمان درون تا و گرفت را دستم خواهرانه معمول، تعارفات و احوالپرسی

 دانستمی خود یخانه را جاهمه و كردنمی غریبی احساس جایی كالً الحمداهلل كه هم زهرا
 .بود نشسته مبلی روی و شده وارد پدرجان مشایعت با پیشاپیشمان

 محض به. نشستم كنارش آرامی به و نیاوردم رویش به ولی گرفت؛ امخنده اشراحتی از
 .كرد پچپچ هیجان با و آورد گوشم كنار را سرش نشستنم،

 .مونهمی شاه هایفرنگیعمارت عین! دارن ایخونه چه -
 امتوبیخی یجمله كهاین از قبل. گرفتم گاز را لبم و رفتم اشادبانهبی حركت به ایغرهچشم

 ینفرهتک مبل روی خودش و گذاشت مقابلمان را شیرینی و چای رومینا بیاورم، زبان به را
 .نشست روروبه

 چطوره؟ اوضاع و حال خبر؟ چه! مهتاجون خب -
 :گفتم و زدم جانیبی و رنگكم لبخند

 .خوبم. شكر رو خدا -
 ببرید رو جامونده وسایل و مدارک بیاین خواینمی گفت و زد زنگ كه زهراجان راستش -

 نباشه خونه امیر كه كردیم انتخاب رو ساعتی و روز یه خودتون اصرار به البته. كردم تعجب
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 رو بخواد كه باشه داشته گفتن برای هاییحرف ممكنه چون. بود اونم دادیممی ترجیح وگرنه
 .بزنه رو در

 گفتن برای حرفی او نه بودم مطمئن چون. زدم شانخوشی دل این به پوزخندی ناخواسته
 !شنیدن برای گوشی من نه و دارد

 را دخترش حرف یادامه و كرد صاف ایـینه*سـ بود، ساكت لحظه این تا كه پدرجان
 :گرفت

 دخالتی بخوایم كه دونیمنمی محق رو خودمون یعنی. نداریم تصمیمت با مشكلی هیچ ما -
 قبل كاش ای ولی دیم؛می تو به گود، از خارج اشخاص عنوانبه رو حق تمام درواقع. بكنیم

 !كردیمی امیر با صحبتی یه بكنی طالق یزمینه در اقدامی كهاین از
 :ربود پدر از را حرف یرشته و آمد جلو رومینا دوباره

. شهمی بدتر داره روزروزبه حالش. كنهنمی زندگی اصالً! حالیه چه رفتی وقتی از دونینمی -
 روحیش وضع وقتی كه فهمیمی. بیاره فشار خودش به این از بیشتر نباید گفته دكترش

 و هست كل بابام. بشه نشین ویلچر دوباره نذار خدا رو تو. ریزهمی همبه هاشعصب خرابه
 كنترلش باید جوریچه دونیمنمی واقعاً االن و بمونه سرپا پسر این كه اشتگذ رو نیستش

 !اصالً شهنمی خارج خونه از وگرنه بیرون فرستادیمش زور به هم امروز. كنیم
 حرف لرزان صدای آن با شدنمی و داشتم بغض ولی بگویم؛ چیزی هم من خواستمی دلم
 بدجور فضا. گفتمی چیزی زهرا حداقل كاشای. كردم سكوت و انداختم زیرسربه پس. زد
 سكوت آن من شاید كه بودند منتظر همه و رفتمی پیش آوریعذاب سوی و سمت به

 شد باز سالن درب چرخید، قفل در كلید. شد نازل نباید كه بالیی بارهیک كه بشكنم را زشت
 !گذاشت داخل به قدم نداشتیم را انتظارش اصالً كه كسی و
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 پریدهرنگ و ترسیده من و برگشتند سوآن به نگرانی با همه ولی بشود؛ چه بود قرار دانمنمی
 متوقف آن همراه به نیز ما یهمه و ایستاد هم دنیا ایلحظه برای گویا! شدم بلند جا از

 !كشیدنمی نفس حتی و بود شدهمسخ انگار كه امیر. شدیم
 موهای! بودم دلتنگش من قدرچه و بود ریخته همبه و پریشان ظاهرش وضع قدرچه

 باز بلند، هایریش و مو همه آن با ولی بود؛ دربرگرفته را صورتش كل و شده بلندتر سیاهش
 !بود پیدا اشظلمانی هایچشم برق هم
 رفت، تحلیل نیز هایشعصب مقاومت گام، یک همان با انگار و گذاشت جلو قدمی هوابی

. گرفت را زیربازوانش و دوید جلو ترس با جان پدر. بود ناموزون كامالً اشبعدی قدم چون
. نشست اشچهره بر غلیظ اخمی بارهیک چون. كرد خارجش هم شوک از كار این با گویا كه

 دیگر ولی آمد؛می سواین به هایشقدم سمت همچنان و بود قفل من روی چشمانش هنوز
 .بود نشسته خشم از ایشعله جایش به و نبود دلتنگی برق آن نگاهش در

 :گفتم زهرا به رو و گرفتم سوزان چشمان آن از را دارمغصه نگاه
 .بریم -

 را سالن دیگران، به نگاه بدون و برداشتم را كیفم چطور نفهمیدم كه بودم كرده هول قدرآن
 جلویم اشنزدیكی به رسیدنم محض به نگریست،می مرا غضبناک هنوز كه او اما. كردم طی

 .زد پس را پدرش دست و ایستاد
 !سمندر خانم سركار بریدمی تشریف كجا -

 را عطرش دلتنگی، تمام با امبویایی حس و شد بسته صدایش، شنیدن با ناخودآگاه چشمانم
 دیگر. باختممی را خود نباید نه، ولی بكشم جیغ خودم دست از خواستمی دلم. كشید نفس
 باال را سرم تعلل كمی با و زده كنار را شدهمنفعل هایحس تمام پس بود، مبارزه زمان

 او كه دوختم گرشعصیان نگاه به چشم گستاخانه قدرآن و بزنم زل چشمانش به تا گرفتم
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 عوض جایمان گونهاین گاهی كه بود خوب قدرچه. شد گریزان و انداخت زیرسربه نهایت در
 !شدمی

 نظربه هرچند. كرد ترشانپریشان و كشید اشریخته همبه موهای میان دستی كالفگی با
 كردن برطرف جای به هربار چون نیست؛ ارادی كارهایش از كدامهیچ رسیدمی

 !كردمی ترخراب را اوضاعش اش،سردرگمی
 رفته و كرده رهایمان گمانم به! آمدنمی در صدایی كسهیچ از ولی بودند كجا بقیه دانمنمی

 .بكنیم وا را هایمانسنگ كه بودند
 .گرفت را بازویم باراین كه بگذرم كنارش از خواستم پریشانش، حال به اهمیتبی
 ری؟می كجا گفتم -
 :گفتم و كشیدم پس را خود عصبانیت با
 .ندارم تو با حرفی من. نزن دست من به -
 :زد فریاد توانش تمام با
 .دارم من ولی -

 یدهنده نشان من، زمان آن سكوت! ماندم مبهوت ایلحظه كه بود صدایش در درد قدرآن
 :داد ادامه را فریادش ترآرام كمی باراین ترس، گمان به او و. بود بُهتم

 میای؟ اصالً چرا بری، خوایمی اگه ری؟می و ریزیمی همبه رو زندگیم میای هربار چرا -
- ... 
 !توأم با -

 مرا كه نبود خودش این هربار مگر! شكاندمی من سر بر را هاكوزه كاسه داشت هم باز چرا
 !راندمی

 .زدم داد هم من خشمگین، و كرده اخم پس. نداشت ایفایده سكوت دیگر
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 آقای! طلبكاری؟ هم هنوز كردی نابودی رو همه زندگی چته؟ فهمیمی خودت اصالً تو -
 بعد و بكنی خواستی كاری هر كه جنابعالی خدمت ـینه*سـ به دست ننشسته دنیا محترم،

 !بچسبی رو بقیه ییقه هم
 كه دهم، نجات مستأصل وضعیت آن از را خود تا كنم عبور دستش ـل*بغـ از كردم سعی و

 :گفت و كرد سد را جلویم هم باز
 .بری بكشی رو راهت و بزنی رو حرفات ذارمنمی باراین -

 به جا تریننزدیک در لحن، همان با را جوابم و بود حرص سر از واقعاً صدادارم پوزخند
 .كردم بیان تریكوبنده شكل به اششدهسرخ صورت

 اراجیف مشت یه باز كه مونمنمی دیگه ولی زدی؛ كه بودی تو این همیشه رو هاحرف -
 .ببینمت خوامنمی. كنار برو االنم. كنی توهین بهم و ببافی همبه
 به دلم اسفبارش وضعیت آن خاطربه خواستمنمی دیگر من و بود خراب حالمان دویمان هر
 .بود بس بودم نزده حرف قدرهرچه االن تا. كنم سكوت و بیاید درد

 كسهیچ. كشید سالن هایمبل سمت به بار،این و گرفت را دستم مچ عصبانیت، همان با
 كند رها را دستم آنكه بدون آن، یک كه كردممی كنكاش را اطراف داشتم! زهرا حتی! نبود

. شدم پرتاب ـوشش*آغـ به ناخواسته نیز من كه انداخت مبل روی را خود هوابی چنان
 و ترس با و برخاستم جا از ناخودآگاه من ولی نه یا رسید آسیبی هم پایش به دانمنمی

 !شدم خیره اشتنه پایین به نگرانی
 ترمالیم را لحنش و زد نیشخندی بدهد، چشمانم در نشسته اضطراب به اهمیتی كهآن بدون
 .كرد

 .بزنیم حرف باید بشین -
 .انداختم چشمانش عمق درون به و كشیدم باال دوباره را متحیرم نگاه
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 نه؟ بری،می ـذت*لـ بدی، آزار رو بقیه كهاین از تو -
 سازچاره انگار ولی نكند؛ خالی سرم بر فریاد با را حرصش احتماالً تا فشرد همبه را فكش

 .زد داد بلندی صدای با باز چون نبود
 شدی؟ خوشحال خوبه؟ دارم، ـسم*ـادیـ*سـ من آره -

 باید چه كندمی اقرار خود روانیروحی هایمرض به كه كسی مقابل در دانستمنمی واقعاً
 .پاشیدم اطراف به را نفسم ایكشیده پوف با و كردم سكوت پس كرد،

- ... 
 ببندی؟ ریشم به كه مونده ایدیگه چیزهای هنوز یا بزنم؟ حرف فرماییدمی اجازه حاال -

 :گفتم بود وجودم در هنوز كه خشمی همان با و رفتم جلو قدمی
. گذاشتی حراج به رو زندگیت كه بودی تو این. شدی بالها این یهمه باعث خودت تو -

 .كردی خراب رو چی همه زدی كه بودی خودت
 :گفت پوزخند با و گرفت باال دیدنم برای را سرش

 .كردم من آره -
 !چرا؟ خب -

 .كشید فریاد صورتم مقابل و برخاست عصیانش و درد تمام با باراین
 .لعنتی توئه عاشق. بودم شده عاشق چون -

 شد؟ محو چشمانش غم درون و رفت دوباره نگاهم چرا... خدایا
 !كرد هجی رو عشق الفبای میشه چطور فهمیدنمی حتی كه دختربچه یه عاشق -

 ترپایین و پایین را صدایش تن و دادمی آزار را اشحنجره كه كهنه بغضی. داشت بغض انگار
 .آوردمی
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 و عقل گذاشت بچه اون مگه عقل؟ كو ولی. بیفتم منجالب این توی خواستمنمی من -
 و بشه ساله دوازده ده یبچه یه عاشق كسی شهمی مگه اصالً بمونه؟ من برای هوشی
 نكشه؟ دیوونگی به كارش
 باز و شده بند این دچار من، از دورتر خیلی هایزمان از او یعنی گفت؟می چه بشر این خدایا

 رفتاری ترینكوچک با حتی و بود عاشق سالهمه آن شودمی مگر نزده؟ دم و كرده تحمل
 خود حتی كه ایگونه به كرده؟ مخفی همه از را دردش چگونه توانسته؟ چطور! نداد؟ نشان

 !نفهمیدم هم من
 چه من زار قلب. شد گم پرحجمش هایریش میان در و چكید اشگونه بر اشک ایقطره
 سال؟همه این از بعد بود؟ گشاییعقده وقت االن واقعاً! اشک این دیدن از كشید تیری

 رفتمی هرجا. كشید قد و شد بزرگ تا كردم نگاش سكوت در و كردم صبر قدراون -
 نگاه كسی نكنه كه. كنه اذیتش كسی مبادا كه بودم مراقبش و رفتممی دنبالش اختیاربی

 !بندازه بهش چپ
- ... 

 كه نبود مهم برایش دیگر انگار. لرزیدمی صدایش وضوح به و بود شده تربزرگ بغضش
 .بدهد دست از را مغرورش و مردانه هیبت من جلوی

 خودخوری همه اون. فهمید باباش خودش، از قبل و شد بشه نباید كه چه اون كهاین تا -
 .هوا رفت و شد دود سبببی هامزجركشیدن و هاكردن

- ... 
 زمین راحتی به هم بزرگ انسان یه كه كور قدراون. كنهمی كور رو آدم عشق دونی؟می -

 به تونهمی هاگرگ بین زندگی فهمیدنمی حتی كه ایسالهبیست پسر به برسه چه خورهمی
 و شدم گرگبچه یه عاشق ندونسته من! آره! بشه تموم پاش و دست دادن دست از قیمت
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 باالخره! بودم كرده تربیتش خودم اگه حتی بود زادهگرگ هم دختر اون. دادم هم تاوانش
 .دهمی باد به رو سرت جایی یه موجودات، ترینوحشی با بازی
 حرص با را سرش و نشست چون بیاورد، تاب این از بیش را درد همه آن نتوانست دیگر انگار
 .فشرد دستانش میان
 تنها پسرک یک تدریجی مرگ كه ایقصه این از و ریختمی صورتم بر وقفهبی هایماشک

 گونهاین یا و باشد دیر اگر حتی دادم،می اشدلداری خواستمی دلم! شدمی مچاله قلبم بود
 چیز همه مقصر را او هم هنوز شاید. رفتنمی پیش دستم ولی باشد، رسیده انتها به راهش

 !دانستممی
 توانسته چطور او. شد خیره امزدهغم و خیس چشمان به قراری،بی با و كرد بلند سر دوباره

 نبود؟ انسان او مگر نیاورد؟ بر دم و كند انبار خود دل در را درد همه این بود
 كه مطمئنم. شد اضافه امچهره بر افتاده راه جوی بر دیگر اشكی و لرزید امچانه دوباره

 او. زدم زل نگاهش به طورهمان و كردم سكوت پس فهمیدمی را دلم زبان هم حرفبی
 به نیازی چه پس. بود بلد مرا حركات ترینكوچک معنای حتی. شناختمی مرا بود هاسال

 زبان؟
 .كشید دل اعماق از آهی و بست چشم تعلل، كمی با
 حاال دیگه كه گرگیبچه اون از بتونم كردممی فكر دیدمت سال همه اون از بعد وقتی -

 مثل عشق كه بودم این از غافل ولی بگیرم؛ انتقام بود شده هم فریبنده و زیبا خودش برای
 گیر بیشتری هایگره به بزنی پا و دست توش قدرهرچه كه مونهمی گره از پر دام یک
 !كنیمی



 

 

731 

 

 شد تبخیر که عشقی رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ر.فاطیما

 به تا نشستم سرم پشت كوتاه پایه میز روی جاهمان اختیاربی و شد تمام هم من تحمل
 یحمله امكان هرلحظه شاید كه گرگی خواند،می گرگ مرا هم هنوز كه كنم نگاه كسی

 .رفتمی اشوحشیانه
 :گفتم بود شده دورگه گریه، از كه صدایی با
 بدجنس؟ گرگ شدم من االن. كنی شكار رو من كردی پهن دام كه بودی تو این -

 :كرد زمزمه و كرد جانیبی یخنده بغض، همان میان
 كه گرگی اونم. نداره خوبی عاقبت و آخر كنه،می پهن دام گرگ یه برای كه ایشكارچی -

 .رحمهبی قدراین
 ...قدراین نباید كه صیاد برم؟ كه كردی باز پام از رو بندها و اومدی هی چرا پس -

 .كرد تكمیلش خود دلخواه به باز او و. ماند دهانم در جمله یادامه من و كرد نگاهم
 اون بده حق بهم ولی! خطرناكی صید همچین عاشق هم اون بشه، عاشق نباید كه صیاد -

 .حماقته كارش كل عاشق، صیاد چون دربیارم بازیدیوونه همه
- ... 
 دیگه. چشیدم رو دادنت دست از تلخ طعم بارها من. باشم رحمدل خوامنمی دفعه این -

 .بری ذارمنمی
 هایطعمه فریب دوباره و بیایم نبود قرار من. برخاستم جا از ترس با حرفش این با

 عشق، كه گفت خود زبان با خودش او! بخورم را دامش در شده ریخته لعاب و رنگخوش
 !نیست بیش دامی

 این در توانستمی چطور! كردمی نگاهم گونهاین هم باز چرا. ایستاد مقابلم و شد بلند نیز او
 !نیست خوش حالم دانستنمی مگر! وادارد قلبتپش از حد این به مرا هم شرایط
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 به را دلم بار هر كه رحمیبی صیاد از دزدیدم چشم همیشه مثل و گرفتم گاز داخل از را لبم
 همانند. آشنا دام همان در افتادممی گیر باز من كهآن عجیب و كردمی شكار شیوه یک

 فرار برای دیگر و نهدمی اشهمیشگی هایگره در پا خودخواسته و دانسته كه بودم صیدی
 به مرا كه بود بدجنس قدرچه. گرفت سرعت نبضم و شد تند نفسم هم باز. ندارد قدرتی هیچ
 بردم فرو زور به را دهانم آب! بردمی ـذت*لـ زدنم پا و دست از خود و انداختمی حال این

 :گفتم وارزمزمه صدای و لرزش همان با و
 ...نكن خدا رو تو امیر، -

 !كنندهدیوانه نگاهش و بود آزاردهنده قدرچه آرامش لبخند
 وضع این از را خود شاید كه كشاندم دیگری سوی به را صورتش و بردم جلو را دستم باراین

 اگر حتی كرد، حس روحش جای دورترین از شدمی را سرمستش یخنده صدای. دهم نجات
 بود گرفته گُر بدنم جای همه التهاب، همه این با مطمئنم! زدمی لبخند فقط صدابی گونهاین

. گذراندمی خوش و انداخته راه به ـیـش*عـ محفل خودش برای من حالِ همین از او و
 :گفتم لرزان و دارخش صدای همان با پس بزنم جدیت راه به كردم سعی

 با كه دونیممی خوب جفتمون هر. درنمیاد هیچی دیگه تا دو ما از... امیر كنممی خواهش -
 .محاله شدنمون خوشبخت اتفاقا، این
 :گفت آرامی به و ماند باقی خودش قالب همان در باز او ولی

 !هندیه؟ فیلم مگه! بشیم؟ خوشبخت قراره تو و من گفته كی -
! دردی جورهمه اصالً و... روانی روحی، درد. داشتم درد واقعاً! كرد؟می را كار این من با چرا
 یعنی! چه؟ من پس! شوند درمان تا بزند بخیه هایشزخم به خواستمی تازه او انگار ولی
 از و بزند هاگذشته به پلی بودیم ایستاده االن كه جاییهمین از و بیابد راهی توانستمی واقعاً

 !دهد؟ عبورمان سالمت به آن
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 حتی! دهد نجات را هردویمان بتواند عشق این شاید! دیدی چه را خدا گفت وجودم در چیزی
 .باشد خرابی و ناهمواری از پر مسیرمان اگر

 اطراف موهای و آورد پیش را دستش مهر، با چون. فهمید و دید را نگاهم غم هم باز انگار
 !شد خوب دلم حال كارش این از قدرچه همیشه مثل من و زد كنار نرمی به را صورتم

 یعنی! كنی فرار خوایمی كنم،می حس وجودت تمام تو دارم كه عشقی همه این از چرا -
 !سخته؟ قدراین قبولش واقعاً
 !كرد؟می رها و رساندمی دادنجان پای تا مرا هربار كه او یا! كردم؟می فرار داشتم من
 آن در خودش كه كند كاری به متهم مرا نداشت حق او. راندمش عقب كمی و كردم اخم

 .بود استاد
 فراری رو من كه تویی این همیشه! بری؟می ـذت*لـ من آزار و اذیت از كه چی خودت -

 !اینه؟ از غیر. میدی
 .گرفتمی مرا جان آخر پرمعنایش لبخندهای این

 :كرد زمزمه غریب لحنی و عمیق تأملی با
 همون توی رو خودت و گشتیبرنمی هربار وگرنه. شدی صیادت عاشق هم تو كن قبول -

 !كردینمی اسیر دام
 پسش در كه نگاهی از یا آورد زبان به صاف چنین كه حقیقتی از. لرزید دلم چه از دانمنمی

 این سوی به مرا كه كند كارچه بود بلد همیشه او بدبختانه. بود نهفته پنهان، واقعیت هزاران
 .بكشاند دام

 :گفت آرامی به و كرد سرازیر پرالتهابم چشمان به استادانه را نگاهش لبخند
 !بری؟ داری دوست واقعاً -
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 مرا ماهرانه خیلی. كنممی انتخاب كه باشم من این خواستمی هربار! كردمی چه من با ببین
 !رسدمی خودش به راه هردو دانستمی كهدرحالی دادمی قرار راهی دو یک سر بر

 !كردمی كِیفی چه من حال این از او و بود لرزان همچنان نگاهم
 :گفتم كنم فكر حرفم عواقب به كهآن بی
 !چی؟ برنگردم و برم باراین اگه -

 تمام دارد او و گرفته قرار بازیگوشی یبچه مقابل در كه كسی مثل. خندید و بست چشم
 !پرسدمی را زدهمی حدس قبل از كه سؤاالتی

 .برنگردی اگه حتی. كنممی آزادت همیشه من كه گفتم -
 :دادم جواب ـنـسی*بدجـ و حرص با
 ترمیده صید دنبال بیای خودت دفعه این تا مونممی رادین پیش میرم منم پس، باشه -

 !صیاد آقای
 حاالت این. داشتم دوست را نشستمی اشچهره بر رادین اسم با كه اخمی این قدرچه
 .آمدمی اشچهره به بدجور ـردانـه*مـ

 :گفت غیظ همان با و كشید عقب را خود كمی
 !بینهمی بد كی ببین بكن رو كارهمین بیرون، كنم پرتش خونه اون از خوایمی اگه -
 !نیست؟ جور باهم عملت و هاحرف چرا! آزادم گینمی مگه -
 :گفت و داد بیرون را نفسش حرص با
 استفاده عمارت اون از صدسال تا تونهمی نباشه مردم مال دنبال چشمشون اگه ایشون -

 .برداره سرمون از دست فقط كه شرطی به بدم، بهش تو عوض در رو اون حاضرم اصالً. كنه
 یا بود خوب حرفش این! دانست؟می خودش مال را من واقعاً! بود؟ چه مردم مال از منظورش

 .داد تكان دلم در را چیزی بود كه هرچه! بد؟
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 نگرواقع هم كمی بود بهتر. كردم بیشتر را بینمان یفاصله و كشیدم كنار مقابلش از خود
 .باشیم

 با تو. داره وجود ساالرخان اسم به عمیقی یدره یه ما بین. بمونیم باهم تونیمنمی ما -
 كه زندگیم آدم بهترین یاد به تو دیدن با منم و میفتی زندگیت اتفاق بدترین یاد به من دیدن

 .گرفتیش ازم
 !داد قرار چشمانم مقابل را متعجبش مثالً یقیافه و شد خم بود ایستاده كه جاییهمان از
 بیشتر اگه. دهمی رو خودش كارهای تاوان هركسی كه دونیمی هم خودت گرفتمش؟ من -
 بود كرده لعابش و رنگخوش جواهر، و طال مشت یه با كه زاریلجن اون توی این از

 هیچ من! كردیمی شک دنیا عدالت به باید موقع اون كرد،می زندگی و موندمی
 مقصر خودش جز كسهیچ چون باش؛ نداشته اصالً هم تو ندارم، خاطرشبه وجدانیعذاب

. بدونی چیزی مسبب رو من حتی یا خودت مورد این در خوامنمی هم دیگه. نبود اتفاقات این
 شد؟ روشن

 پس. نداشتم سخنانش برای هم جوابی كالً ولی نبود؛ هایشحرف تأیید ینشانه به سكوتم
 كه نبود من جای او ولی بود او با حق منطقاً كه است درست. انداختم زیرسربه كرده اخم

 .كند درک را احساسم
 گرفته پایین را سرم قدرآن. ایستاد مقابلم و آمد دوباره ندارم گفتن برای چیزی دید وقتی
 آن به كه دیواری همچون من و شد سرم گاهتكیه اشـینه*سـ جایی،جابه این با كه بودم
 وارپاندول حركت كهآن بدون او و. كوبیدم اشـینه*سـ به را امپیشانی كوبی،می سر

 هر جان كه بود دردی چه دانمنمی. بگیرم آرام تا ماند جاهمان كند متوقف را امعصبی
 برای بهتری راه انگار او ولی. زدمی حرفی یا كردمی كاری كاشای! آزردمی را دویمان
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 لب زیر خواند،می الالیی دلبندنش برای گهواره در كه كسی همچون. كرد پیدا آرامشم
 .كرد زمزمه برایم را شعری

 نیست؟ بس شقاوت و ظلم همه این -
 نیست؟ بس جنایت و جور این درد
 اكنون دادم، تو دامان به سر
 نیست؟ بس ارادت و عشق همه این
 بند به افتاد رهت در دل پای
 نیست؟ بس اسارت سال همه این
 دادی دل فقط عشق، بر كه تو

 نیست؟ بس غرامت بهر تنم این
 رفت باید دل ز كه بودی گفته
 نیست؟ بس ریاضت و رنج همه این
 آری را، سفر عمر كند كوتاه آب،
 نیست؟ بس برایت اشک همه این
 هم او. كردم امپیشانی جایگزین را امچانه و بردم باال را سرم عجیب، وضعیت همان در

 حس دو آن بین من و داشت باهم را درد و غم نگاهش. نگریستمی مرا و بود پایین سرش
 پایت و دست تقالیی، هر با كه هاهمان از. بود گفته خودش كه هاییگره مثل. افتادم گیر بد،

 .شودمی درگیر و رودمی فرو بیشتر
 با كه ستكامی تلخ و تلخی چهآن هر از شود خالی درونم بلكه تا كشیدممی بلند هاینفس

 را هایمنفس التهاب نتوانست دیگر انگار. شد جاجابه كمی و بست را چشمانش كالفگی
 .بیاورد طاقت
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 آخر سیم به واقعاً انگار او ولی بگیرد؛ آرام كمی شاید تا رفتم عقب كمی و گزیدم لب نیز من
 خواهدمی كارچه فهمیدمنمی. كشاند اتاقش سمت به و گرفت را دستم هوابی چون بود زده

 یادامه برای شاید. شدم روان دنبالش به و نترسیدم اصالً كه بود آن عجیب ولی بكند
 !داشت تریخلوت جای به نیاز هایشحرف
! بست را در و شد وارد خودش سپس و داد هول درون به مرا اول و كرد باز را اتاق درب

 سوی به مرا دوباره كه كردممی نگاه غریبش و غیرطبیعی رفتار این به وواجهاج طورهمان
 كامالً لحن با و افتاد نگاهم به قرارشبی چشمان! داد در به تكیه پشت، از و كشید خود

 :كرد زمزمه ملتهبی
 میشی؟ من مال حاال -

 :گفتم و كردم نگاهش سؤال عالمت شكل به پس گوید،می چه نفهمیدم
 !هوم؟ -

 و ماند كوچه همان انتهای در چون بود، خورده بستبن به كامالً اشانتخابی راه انگار او ولی
 شوند، ترپیچیده جمالتش تا دهدمی بال و پر حرف، یک به فقط كه كسی مثل. زد درجا

 !بود اول از كه است همان منظور وگرنه
 !باشیم؟ هم مال تو و من خواینمی واقعاً تو -

 چه دانستممی هم من كاش ولی. نشستمی دل به بود هرچه منظورش! قشنگی حرف چه
 !بدهم باید جوابی

- … 
 كمی كند، فرار بستبن آن از نوعی به باید كهاین گمان به شد، زیاد تعللم و سكوت وقتی

 به. ریخت بیرون را اشكالفگی فرستاد، صورتم به كه گرمی نفس با و كرد پاآن و پااین
 گرفته حرصش من حد از بیش گیجی از شاید یا. بود پشیمان اشعجوالنه حركت از گمانم
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 ارادهبی من كه كند، باز را در و بكِشد را در یدستگیره تا برد عقب را دستش چون بود،
 .چرخاندم قفل در را كلید در، شدن گشوده از قبل و بردم پیش دست
 كه لبخندی از من و فهمید را كارم مفهوم تأمل ایلحظه با گمانم به ولی شد؛ شوكه ابتدا
 .انداختم زیرسربه و كشیدم خجالت نشست، نگاهش در بارهیک

 كنیم؟ كار چی حاال!  خب -
- ... 

 .كشاند باال سمت به آرامی به و برد امچانه زیر را دستش
 دزدی؟می رو چشمات چرا -
 .لرزهمی قلبم كنیمی نگاهم جوریاون... امیر نكن اذیتم -

 .شدمی حس كامالً صدایش در ولی خورد را اشخنده
 .ندادی رو جوابم پرسیدم ازت كه دفعهاون! آره؟! كنم نگاهت جوریاین داری دوست پس -

 كه بود موجودی چه این! گرفتمی بازی به را روحم داشت هم باز. گزیدم لب و بستم چشم
! كند منقلبم گونهاین كوتاه ـمس*لـ یک حتی یا حرف، كالم دو با نگاه، یک با توانستمی
 درب از را اشتكیه! نیفتاد؟ گیر و كرد مقاومت صیادی همچین مقابل در داشت امكان مگر

 .ایستاد من با مماس كامالً و برداشت سرش پشت
 !مونیمی پیشم همیشه برای كه بدی قول خواممی فقط. فهمیدم خودم رو جوابت -

 و روح و هستی یهمه او كرد؟ رها را او شدمی مگر. دوختم نگاهش به را لرزانم چشمان
 عاشقم و مهربان شكارچی از توانستممی طورچه. بودم داده را امزندگی برایش من. بود جانم

 دلش بر را بود كشیده عذاب و رنج خاطرشبه هاسال كه گرگیبچه داشتن حسرت و بگذرم
 بگذارم؟
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 خواندمی را درونیاتم نگاهم از طوری. گرفته را جوابم هم باز كه داشت این از نشان لبخندش
 .فهمید ناگفته را دلم هایحرف كه شد خوب چه االن ولی. انداختمی ترس به مرا گاهی كه

 درونم حرارت از كه را بلندم هاینفس من و نشست پریشانم موهای بر آرام انگشتانش
 كه ایـه*ـردانـ*مـ یـینه*سـ آن بر نشست گرمایی چه و وزیدم او بر گرفتمی نشأت
 همیشه برای تا ام،انداختهگل هایگونه نرمی بر انداخت رد عاشقانه او باز و بود مقابلم دقیقاً
 كه پایانیبی داغی همه آن بر بستم چشم من و ـنم،*تـ مذاب بر انگشتانش اثر شوند حک
 .گرفتدربرمی را وجودم زیبا چنین

 بارانی مثل بیاید دوباره باز شد، تبخیر ایشعله داغی با اگر كه ستچیزی چنین شاید عشق و
 جسم هُرم بنشانی فرو و را مهربانش دست بیاوری یاد به تا تاروپودت یهمه بر ببارد

 .نشاندمی تنت بر كه مهری خنكای با را اتكردهعطش
 باردمی باران مثل و شود،می ابر مثل رود،می آب مثل... شودمی تبخیر چنیناین عشق آری،

 .عاشقت روح بر
 
 

 پایان
 اثر این خلق برای ی نویسنده از باتشكر

 .است شده  ساخته دانلود نگاه سایت در و شده نوشته دانلود نگاه انجمن در رمان این
 

 /262582http://forum.negahdl.com/threads/: نگارش منبع
 

  /68688http://forum.negahdl.com/members/: نویسنده با ارتباط
 
 

http://forum.negahdl.com/threads/262582/
http://forum.negahdl.com/members/68688/
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   negahdl_com    :اینستاگرام
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