
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 هاصخره همنشین  نام اثر: 

 انجمن کاربر «من رویای» توانا مهال: نویسنده نام
 دانلود نگاه

 nilofar.gh: ویراستار
 حیات:  رمان تاییدکننده نام

 عاشقانه اجتامعی، درام،: رمان ژانر
 
 

 خالصه داستان

 . ماندمنی زنده موجودی حضورش به امید بدون که آفریدگاری نام به
 برای معجزه هامن ،دهد رخ معجزه یک کافیست فقط! زهر از ترتلخ باشد، تلخ است ممکن زندگی
 هاحادثه اما ها؛روز این روتین برخالف باشد، تلخ است ممکن هم ما یقصه. است کافی شدن شیرین

 . باشد معجزه یک تواندمی حادثه نیستند، تلخ همیشه
 اما کند؛می زندگی عمویش یخانواده با دالیلی به بنا و داده دست از را تکلمش قدرت قصه دخرت آرام،

 فرار به تصمیم کند،می تهدید را او هاییخطر چه کهاین از غافل. کند ترک هم را جاآن شودمی مجبور
 ... و گیردمی

 .محکم و سخت سنگ، جنس از هاییانسان با ها،صخره با شوممی همنشین
 .کردنشاننرم برای کوبدمی هاصخره به را خود که دریا هایتالش است بیهوده چه و
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 : نویسنده گفتار
 رمان و کشنمی زحمت که نویسندگانی تمام خاطر به بلکه خودم، کتاب خاطر به فقط نه رو این عزیز، خوانندگان
 نقدی اگر و بپرهیزید تند نقدهای از لطفا کنم،می عرض میدن قرار شما اختیار در ایگانر صورت به رو خودشون

 .تشکر با. باشه سازنده و لطیف هست
 ممکنه. بینیممی مونجامعه در وفور به ما و واقعیه اون هایاتفاق از بسیاری اما باشه؛ تلخ کمی ممکنه رمان این

 .سازگاره داستان هوای و حال با اما باشه؛ آروم کمی روندش
 .ببرید لـ*ذت و کنید مطالعه پایان تا امیدوارم

 یاحق
 

 :مقدمه
 قطبی هایصخره مثل احساس از خالی محکم؛ و سخت سنگ، جنس از هاییقلب با ها،صخره با شوممی همنشین

 و سخت صخره، جنس از هاییقلب میان در و ریزندنمی گاههیچ که هاییکوه چونهم. اندزده یخ همیشه که
 بر تا باشد اسیر هاصخره میان که خورده رقم تقدیرش دست. زالل و پاک دریا، ازجنس است دختری محکم،

 و بزرگ قلب با همیشه او و کندنمی کم چیزی دریا لطافت از صخره، هاینامهربانی. بزنند سیلی صورتش
 . دهدمی ادامه زندگی به اشدریایی

 
 :قصه آغاز

 پسر. نداشتم جایی آن در دیگر که ایخانه از کردم فرار. افزودم سرعتم بر و اندیشیدم گذشته تلخ یلحظه لحظه به
 یکی پسر یصدقه قربان همیشه که عمویی زن هایش،زبان نیش و هایشرفتار تک تک با دادمی زجرم که عمویی

 !هیچ! داشتم؟ جایگاهی چه وسط این من و رفتمی اشدانهیک
 که نبود خانه گاههیچ فقط کرد،نمی دریغ من از را هایشمحبت کامران عمو داشت؟ برایم چه عذاب جز خانه آن

 به امیدی هیچ حاال که اندکرده تحقیرم قدرآن. کنم رافراموش گذشته خواهممی. را پسرش و مهتاب رفتار ببیند
 . بیاورم باال را گذشته خواهممی. باشم نداشته امزندگی شدن راهبهرو

 ! خلوت و است تاریک شود،نمی حس چیزی سرما جز کشم،می عمیق نفس
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 به دیگر، است بهمن. باشد تواندمی رویا یک فقط االن هایش،درکوچه بهارنارنج بوی و شیراز خوب هوای و آب
 هایشینما به خیره نگاهم. لرزممی من ولی نباشد، سرد خیلی شاید. کندنمی رحم هم ایران شهرهای ترینجنوبی

 و رفتن راه من ولی کردند؛می تعارفی زدند،می برایم بوقی گاهی از هر و شدند می رد ازکنارم که بود باالیی مدل
 .دادم ترجیح هایشسرنشین و گرم هایماشین آن به را خلوت و تاریک خیابان در بودن آواره

 پاتند و شدندمی سرازیر گرمشان و امن هایخانه سمت به و گذشتندمی کنارم از که مردمی حال به خوردم حسرت
 توانستمنمی دیگر. کردممی وجودحس تمام با را گرمایش جاهمین از ماند، ثابت ایخانهقهوه روی نگاهم. کردندمی
 شدمی صورتم سوزش باعث سرما. نداشتم را خانهقهوه آن به رفتن جز ایچاره و دهم ادامه درخیابان زدن پرسه به
 به ژاکت یک تنها ولی کرد؛می برخورد هم به هایمدندان و لرزیدمی امچانه کرد،می سخت برایم را شیدنک نفس و

 است وقت خیلی که گشادی شلوار و بود آورده برایم آلمان از پیش چهارسال مهری عمه هم آن که داشتم تن
 . است شده رفته در زوار و پاره حسابی و پوشممی

 یچله حتی ام،نکرده حس را گرما است وقت خیلی. لرزممی درون از شده نفرین روز همان از. است من از مشکل
 : گفتمی هیراد که رودنمی یادم. ماندمی کوره مثل که تابستان

 "!پوشیدی؟ ژاکت تو بعد میشیم هالک گرما خاطر به داریم همه ما دختر -"
 . امایستاده در جلوی است وقت خیلی فهمیدم و شنیدم را خانهقهوه حسابدار صدای و آمدم خودم به
 .تو بفرما خانوم -

 سرمای برای تسکینی و کرد بهتر را حالم فضا آن گرمای همراه به قلیان و چای بوی. شدم وارد و دادم تکان سری
 روی .هستم من خانهقهوه آن در دختر، تنها کردممی حس ببینم را زن پنج آن کهاین از قبل تا. بود وجودم
 هایخنده صدای ولی شدم؛ جاآن سنتی و قدیمی دیوار و در به کردن نگاه مشغول و نشستم صندلی تریننزدیک

 خود با. انداختممی هاآن به کوچکی نگاه هرازگاهی و کردمی راتحریک امکنجکاوی روییروبه تخت بلند
 . نداشتم همراه پولی کردم فرار خانه آن از که ایلحظه پول؟ کدام با اما باشم؛ مکان و جا دنبال باید که اندیشیدممی

 همان سبز هایچشم در را چشمانم و گرفتم باال را سرم. کشید بیرون فکر از مرا و نشست امشانه روی بر دستی
 هنگا. بود زده زل من به پروابی او و دوختم خندید می تربلند همه از و بود نشسته روییروبه تخت روی که زنی

 .کردممی نگاهش خیره چنانهم من و نشد سردم نگاه مانع غرورش سرشاراز
 : کرد زمزمه آرام و گرفت باال غرور با را سرش و انداخت باال را ابرویش

 آره؟ باال، کشیمی منو پول حاالدیگه -
 . باشد شوخی اهل آمدنمی نظر به اصال او ولی شد؛ گشاد تعجب از احساسم از خالی هایچشم

 :زد فریاد ناگهان
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 . بکشه باال رو شهناز پول بخواد کسی نزاییده مادر-
 من؟ جان از خواستمی چه. زدمی زنگ گوشم در صدایش و بودم گیج هایشازحرف. فشردم هم روی را چشمانم

 من و بودند خیره من به خانه قهوه مردهای تمام. شدم خیره اطراف به فقط و پریدم جا از دومش فریاد با
 و شد جمع درد از امچهره خورد بازویم به که محکمی یضربه با. بیاید سرم بالیی چه است قرار دانستممین

. سوخته دهنِ و نخورده آش دوباره. بود شده خیره من به رنگش سبز هایچشم همان با که بود شهناز. برگشتم
 . اندخواسته معذرت برای را عذرم ام،نکرده که کاری برای حتی

 رسیدمی راه از که هر کنم، دفاع خود از توانستممی و داشتم اگرزبان ا«لنگه پای واسه سنگه هرچی»: گفتن قدیم از
 ایتنه. دوختم نگاهش در را خشمم از پر نگاه و ایستادم. بگوید خواهدمی دلش هرچه دادنمی اجازه اشخود به

. شد گرفته کسی توسط دستم مچ که نکشید طولی ولی دم؛ش خارج جاآن از و گرفتم فاصله او از زدم، او به محکم
 . شد کوبیده سرم بر پتک مانند دوباره صدایش. بستم را هایمچشم
 . نیستم کُنت ول ندی پول تا بینم، واستا: شهناز

 دردسر دنبال که هاییهمان خدا، افتادم مزخرفت هایبنده از یکی گیر. فشردممی هم روی خشم زور از را چشمانم
 کاش! شود؟می. شودنمی پیدا وقتهیچ الل دختر یک از ترکوتاه دیوار و کندمی درد دعوا برای سرشان و گردندمی
 فقط پیچدمی مغزم در و گویممی دل در که لعنتی هایحرف کاش. گفتمی سخن و چرخیدمی دهانم در زبان این
 .شدمی جاری زبان این بر باریک
 نکردم هم اشاره حتی کند، دفاع خودش از تواندنمی که شدم خور سری تو آرام همان ،همیشه مثل و نگفتم هیچ
 :غرید اششده کلید هایدندان الیالبه از و شد عصبی بیشتر .بزنم حرف توانمنمی بفهمد که
 اللی؟ نکنه. دیگه بزن حرف دِ خاصیت،بی یدختره-

 :داد ادامه و زد پوزخندی
 .میای رمکا به نداره عیب ولی-

 بودن ایستاده سرش پشت که هاییدختر به انداخت، سرتاپایم به نگاهی و چسباند دهانش یگوشه به را زبانش
 خود دنبال مرا زور با و گرفتند را دستانم باشند، هایشنوچه آمدمی نظر به که دخترهایی. افتاد راه و کرد اشاره

 ىخانه هایپنجره پشت از را مردم نگاه توانستممی ولی اریک؛ت و بود خلوت کوچه. دادندمی بدی بوی. کشاندند
 اتسنگی هایبنده از خدا؟ چه تو برای. نبودم مهم کسهیچ برای رسیدند؟نمی دادم به چرا. ببینم امنشان و گرم

 .نداشت اثری هیچ من هایتقال و کشیدندمی خود دنبال مرا نیستم؟ مهم هم تو برای نکند نیست، انتظاری
*** 

 «گذشته»
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 پنجره ماتِ همیشه و زندنمی حرف که ایساله ده ازکودکِ. آیدنمی نزدیک و کندمی نگاهم دور از مهتاب عمو زن
 مگر. گیردمی آ*غـو*شدر مرا و کشدمی سرم بر نوازشی دست آید،می جلو عمو. دیگر ترسید باید است اتاقش

 صدای با. بود امهمبازی همیشه که ساله پانزده دِهیرا پسرعمو، شود؟می پدر آ*غـو*ش مثل دنیا در یآ*غـو*ش
 :شنوممی خوب را صدایشان من ولی زند؛می حرف مادرش با آرامی

 شده؟ شکلی این چرا آرام مامان؟-
 :کندمی زمزمه گوشش کنار گرمی لحن با عمومهتاب زن
 .زود خیلی میشه، خوب زود! پسرم نیست چیزی-

 روح به که خنجری. درمانی هیچ با دارویی، هیچ با. شودنمی خوب گاهچهی من درد زنم،می دل در پوزخندی
 .شودنمی سابق آرامِ دیگر آرام این نیست، درمان قابل دیگر خوردمی

 در و کشممی سرم روی را پتو. دیگر شودمی محسوب بیماری هم فوبیا دهد،می عذابم اشتاریکی و شودمی شب
 اصال است؟ باز اتاق یپنجره چرا. زنممی جیغ و پرممی جا از ماشین الستیک نترکید صدای با. شوممی جمع خود
 :اندازدمی طنین فضا در عمو صدای و شودمی باز شدت با اتاق در دارد؟ ترس ماشین الستیک ترکیدن مگر

 دخترم؟ آرام؟-
 زن بلند صدای و دگیرمی آ*غـو*شدر مرا. زنممی نفس نفس چنان،هم من و شودمی نزدیکم هایشقدم صدای

 :آیدمی دور از مهتاب عمو
 بهش؟ ندادی قرص مگه کامران-

 :گفتندمی و دادندمی خوردم به زور، به هرشب که آرامبخشی هایقرص. اندکرده فراموش
 .کنهمی آرومت. بخور-
 بر را اشصنوعیم لبخند و آیدمی عمو زن رود، می و کندمی رهایم عمو. است کرده معتاد مرا هاقرص همان و

 بود؟ گفته چه کامران عمو به بار آخرین کند؟ تحمل مرا حضور که است کرده تمرین چقدر. کندمی حک لب روی
 که را چیزی آن شنیدم من و کردند بحث هم با که بود گذشته تلخ روز آن از روز سه درست رود،نمی یادم گاههیچ
 .نباید

 کنه؟ داری گهن ازش قراره کی میشه؟ چی حاال: مهتاب
 .دیگه یکی دست بسپارمش تونمنمی برادرمه، امانت. ماست یوظیفه که فعال بزرگه، خدا خانوم: کامران
 .کن انتخاب رو یکی اتبرادرزاده و من بین دونم،نمی من: مهتاب
 فروخته؟ بهت تری هیزم چه داره؟ تو به کارچی معصوم طفل اون آخه: کامران

 !خدا؟ فروختم هایتبنده به تری هیزمِ چه
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 :دهدمی ادامه مهتاب
 .کامران بذاریم، پسرمون دونهکی واسه رو وقتمون یهمه خواممی. ستاضافه بار دختر اون دونی،می خودت-
 :شودمی پاره افکارم یرشته عمو زن آهسته صدای با
 .بخور رو قرصت عزیزم بیا جان، آرام-

 .کندمی نوازشم کشم،می سر فسن یک را آب و گذاردمی دهانم در را قرص
 شود؟می مادر نوازش دنیا در نوازشی مگر

 صدا یتیم مرا و کندنمی بازی من با دیگر هیراد پسرعمو. کندمی دعوت آرام مرا خواب و شود می خمار هایمچشم
 روز هر شوم، یتحقیرم ".ندارم رو دختره این تحمل" گویدمی عمو به و شودمی بد من با عمو زن رفتار. زندمی

 آرزو یک با تنها را شبم و روز. نکنند دریغ من از را حمایتشان دست تا نیستند دیگر که مادری و پدر و قبل از بیشتر
 در سوال این کردن تکرار و بودنم زنده از متحیرم من و شودمی سپری عمرم طوالنیِ هایسال. مرگ گذراندم،می

 .امزنده همچنان سال نه از بعد کرد؟نمی قد االن تا بود من جای هرکس که ذهنم
*** 

 سر کردن غرغر به کندمی شروع صبح اول از. شودمی مغزم سوهان دوباره عمو، زن بلند پاشنه هایکفش صدای
 خانه از سردرد با روز هر که عمویم بیچاره. نیست اشکن ول نگذاشته بیرون ازخانه را پایش تا و امبیچاره عموی
 من سر همیشه مثل را هایشفریاد و داد و بیاید من سراغ که است االن. شودمی کارش محل راهی و دشومی خارج
 نفس کنممی سعی من و شودمی نزدیک هایشکفش صدای. دانمنمی را اممانده زنده االن تا چگونه. کند خالی

 روی را بالشتم. گویم می را خانه رد بلند پاشنه کفش پوشیدن است، ایمسخره عادت چه. شوم آرام تا بکشم عمیق
 را مهتاب عمو زن صدای. است فایدهبی انگار و کنندمی کار خوب زبانم برخالف هایمگوش ولی دهم؛قرارمی سرم

 :شنوممی واضح
 انجام رو هیراد کارهای و کن درست غذا کن، مرتب رو خونه. بیرون میرم دارم من خوابی؟می چقدر شو بیدار آرام،-

 !شنیدی؟ .بده
 و است ترم امتحانات مثال. نشینممی و شوممی بلند حرکت یک با. دهدمی را رفتنش خبر در شدن بسته صدای
 هر شخود. شودنمی سرش هاحرف این عمومهتاب زن ولی بخوانند؛ درس همه کهاین برای فقط شده تعطیل امروز

 را امصبحانه. کنم باید خانه در باید او جای به من و ذراندگمی تفریح به را وقتش یهمه و رودمی دوستانش با روز
 کتاب که دهممی انجام حالی در را کارها این یهمه. کنممی آماده را غذا و کنممی مرتب را خانه. کنممی کوفت
 .بفهمم آن از چیزی کنممی سعی و امگرفته دست به را تاریخ
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 با را هاپله دارم،برمی قدم اتاق سمت به شد تمام هاکار کهاین از خوشحال. دهدمی نشان را ظهر یازده ساعت،
 رودمی هم در هایماخم. افتدمی هیراد اتاق به چشمم شوم اتاقم وارد خواهممی که زمانی درست. روممی باال عجله

 کنم؟ تحمل را دنیا پسرعموی ترینبد باید چرا. کشدمی پر بارهیک امخوشحالی یهمه و
 را شخود کارهای و بیافتد زحمت به پسرش شازده مبادا که دهدمی هل اشدردانه عزیز پسر سمت مرا ههمیش
. زنممی اتاقش در به ایتقه. کنم تحمل را هایشمتلک باید همیشه مثل الل زبانم کور، چشمم هم من. دهد انجام

 :دهدمی جواب حوصلهبی طوالنی، مکث با
 خوای؟می چی-

 با. شنوممی هم در پشت از که زندمی صداداری پوزخند. بندممی را چشمانم و دهممی فشار هم روی ار هایمدندان
 :گویدمی تمسخرآمیزی لحن

 .تو بیا تویی؟ آرام-
 آرام. کند تحقیرم و دهم جواب نتوانم من که کندمی سوال عمد از ولی نیست خانه در من جز کسی که دارد خبر
 صدایش که شوم خارج ازاتاق خواهممی. گردانمبرمی رو و بینممی که چیزی از شودمی ردگ چشمانم شوم،می وارد
 :کندمی ماندنم به وادار

 کجا؟-
 را سرم خواهمنمی من ولی شود؛می نزدیکم هایشنفس صدای. نشوم اتاق این وارد االن که من بر نفرین! خدایا
 :گویدیم مالیمت با و کندمی آرامی یخنده. بگیرم باال

 .باال بگیر رو سرت-
 با و شودمی ترپررنگ شپوزخند. کنممی نگاه تمسخرش از پر صورت به نگران، هایچشم با فقط و گزممی را لبم

 :کندمی زمزمه تمسخرآمیزش لحن
 کردی؟ سکوت چرا. نکش خجالت بگو، چیه؟ مشکلت-
 اشباالتنه که نیست مهم برایش یعنی. سوزممی مبزن حرف توانمنمی کهاین از و گیردمی لجم اششرمیبی از

 بایستد؟ دختر یک مقابل در و باشد برهنه
 صورتم به هایشنفس که نزدیک قدرآن آورد،می نزدیکم را سرش و بردمی راستش گوشِ سمت را دستش

 :خوردمی
 نشنیدم؟ چی؟-
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 هایدرد یهمه. دهممی فشار هم روی را یمهادندان. کنم اعتراض توانم نمی و شودمی حبس نزدیکی این از نفسم
 ترینضعیف کنی، دفاع ازخودت توانینمی وقتی. بزنی حرف توانینمی که شودمی خراب سرت روی وقتی دنیا

 .شویمی تحقیر همیشه و هستی انسان
 نگاه بینوا منِ به باال از دارد عادت چراهمیشه. گیردمی راباال سرش کند،می علم قد جلویم و گیردمی فاصله آرام

 است؟ نمانده برایم هیچ که منی تحقیرکردن با من؟ دادنِ آزار با شود؟می ثابت اشمردانگی گونهاین کند؟
 توانمنمی فهمدمی که است اول بار برای انگار. زندمی پوزخند و کندمی پنهان هایشجیب درون را هایشدست
 :گویدمی چون بزنم، حرف

 . بزنی حرف قراره و شده معجزه شاید گفتم خودم با د،ش راحت خیالم خب-
 و برممی هجوم سمتش به. زندمی برق چشمانم میز، روی قلم و کاغذ دیدن با و چرخانممی اتاقش در را نگاهم
 ابرویش دهم،می دستش رابه کاغذ« .بدم انجام دارید کاری اگر گفت مهتاب عمو زن»: کنممی نوشتن به شروع

 .کندمی مچاله را کاغذ. کندمی نگاهم خواندمی را امنوشته که درحالی زیرچشمی و درومی باال
 از بهتر کی برم؟ دور راه چرا کنم،می رو فکرش که االن. خدمتکار دنبال برم خواستممی امروز اتفاقا نه؟ که چرا-

 هان؟. بزنه غر شهمه که نداره هم زبون خودم؟ دخترعموی
 :دارد برمی قدم هایشلباس کمد سمت به و کندمی نثارم چشمکی

 ...فقط ندارم، خاصی کار-
 و کشممی آهی. دهممی عذابت عمر آخر تا و دارمبرنمی سرت از دست که فهماندمی من به شیطنتش از پر نگاه با
 که یبزرگ کمد همان کنم؛ مرتبش من تا ریزدمی هم به عمد از همیشه که کمدی همان کنم،می نگاه شکمد به
 کشیدنم عذاب خواهندمی کی تا دهند؟ ادامه وضع این به است قرار کی تا. است رنگارنگ هایکاغذ از پر خرخره تا
 این دهم؛ ادامه توانمنمی گونهاین من باشم؟ خریدار جان بر را هایشانکنایه و نیش باید کی تا گرباشند؟نظاره را

 هاحرف این ترازضعیف من... اما توانم؛می کردممی فکر کنم،می عادت کردممی فکر. است ترتلخ هم زهر از زندگی
 یهمه مهتاب عمو زن. برنگردد شب تا و برود بیرون خانه از هاصبح عمو که است، همین برنامه روز هر. هستم
 شپسر. ریختمی چاه در را جانم عمو هایپول بگویم؛ ترساده گذشت،می کردن ولخرجی و رفتن بیرون به وقتش

 .بگذرد من کردن تحقیر تفریحِ از بود حیف ماند،می خانه در را روز نصف بود، روحم سوهان که هم
. بود روزشان هر کار گذاشتند؛می تنهایم بزرگشان یخانه در. بود برنگشته هنوز عمو زن بودم، غذا زدنهم مشغول

 و شد شب هشت. بمانم عقب خواندن درس از ظهلح یک برای خواستنمی دلم و کردمنمی جدا خود از را کتابم
 یهمه دوباره هیراد، دیدن با و چرخاندم سر. دادمی را آمدنشان خبر در، کلید چرخش صدای. بودند برنگشته هنوز
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 در سرخوشش صدای. شدم سوپ زدنِ هم مشغول و دادم بیرون شتاب پر را نفسم. شد خراب سرم بر عالم هایغم
 :زد زنگ شمگو در و پیچید خانه

 .گشنمه چقدر که وای! بویی چه به به-
 :شد مغزم سوهان دوباره صدایش. زد قابلمه در را قاشقش و برداشت گاز سمت را هایشقدم شد، آشپزخانه وارد

 ریختی؟ چی سوپت تو دخترعمو میگم-
 .شدنمی ارانگ اما نزدن؛ حرف از نکشم عذاب تا بزنم کری به را خود و کنم پرت را حواسم کردم سعی

 اصال فهممنمی من هان؟ دیگه، چیه واسه خوندنت درس بزنی حرف تونینمی که تو خاصیت،بی یدختره آخه-
 خوره؟می چی درد به بزنه حرف نتونه که کسی

 :گفتم دل در
 .بشه خالص شرت از و بکشه رو تو روز یک که این درد به-

 در کی. شوم قبول دانشگاه نتوانستم هنوز و شودمی تمام اردد سالم نوزده. نشیندمی لبم یگوشه تلخی لبخند
 و بگیرم دیپلم مدرک تا زدممی زور داشتم که هم حاال تا باشم؟ اشدومی من که بخواند درس توانسته من وضعیت
 خواندن؟ درس به چه مرا هیراد، قول به وگرنه بود خانه این از رفتن خاطر به فقط کنم، شرکت کنکور
 بر عالوه دارد؟ حدی هم صبر گویندمی که شنیدید .نداشتم دیگرتحمل فشردم،می هم روی ناخودآگاه را یمهادندان

 .امداده دست از هم را اعصابم زبانم، دادنِ دست از
 قدم اتاقم سمت به کنم نگاهش کهاین بدون. کرد بدی صدای که زدم بیچاره یقابلمه یلبه بر محکم را مالقه

 :انداخت طنین خانه در عمو زن سرخوش صدای که رفتممی باال را ها پله برداشتم،
 هیراد؟ آرام؟. همه به سالم-

 :گرفتمی بیگاری به مرا دوباره که مهتاب عمو زن و شنیدم هم را هیراد دادن سالم صدای
 کردی؟ آماده رو من ماسک آرام،-

 چیزی درس از کمی خواستم سرم خیرِ فشردم، مه روی را چشمانم. ببرند را دنیا هایزیبایی یهمه شورمرده
 هیراد یمسخره پوزخندهای. برداشتم را مخصوص هایکرم یخچال داخل از و برگشتم را رفته باال هایپله. بفهمم

 روی. برسم هایمدرس به و شود تمام زودتر بلکه تا برداشتم قدم تند. کردم مخلوط را هاکرم و گرفتم نادیده را
 میشی هایچشم. زندمی هم به را حالم اشمسخره اداهای این. خوردمی تاب و بود داده لم اشایهگهوار صندلی
 :زد ایمسخره لبخند و کرد باز را رنگش

 عزیزم؟ اومدی-
 :گویدمی آرام و بندد می را هایشچشم
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 .صورتم رو بزن-
 تو؟ صورت ماسکِ یا است ترواجب من یآینده. زنممی صورتش روی را ماسک و دهممی بیرون پرشتاب را نفسم
 دستم به را بزنی باد. گیرم می صفر را امتحانم خدا وای. خوردمی مردن درد به فقط است الل که کسی انگار
 .شوممی زدنش باد مشغول و زنممی چانه زیر را دستم. نالدمی صورتش سوزش از و دهدمی

 :زندمی حرف و خوردمی تاب اشصندلی روی راحت خیال با
 من به هیراد ولی هیراد؛ نام به زده رو شرکت اون کامران که دونیمی. کنه استخدامت شرکتش تو گفتم هیراد به-

 .کنه جور برات جااون کاری یک تونهمی گفت
. ندارم پسرت و تو کمک به نیازی من که کردممی اشحالی و داشتم زبان کاش. آبدارچی حتما زنم،می پوزخند
 سال نُه. نباشد هایتشب کابوس من، توسط عمو ثروت کشیدن باال دیگر تا آورمدرمی پول و خوانممی رسد خودم
 و چین کننده برطرف ماسک افتاده، فیل ازدماغ خانومِ این زیباترشدن برای باید و امندیده را خود آینه در که است

 :گویدمی بلند و شودمی پذیرایی وارد براقش ورنی هایکفش و شلوار و کت با هیراد. بزنم ندارد، که چروکی
 .رو پسرت گل ببین خانوم؟ مامان-

. نشنیدمی و اممالیده صورتش روی را رنگ سبز آورچندش هایماده آن که کندمی فراموش انگار مهتاب
 قورباغه شبیه رنگ، سبز یماده بین شده گرد هایچشم آن با که اشقیافه دیدن از من و کندمی باز را هایشچشم
 .شودمی مختصرخالصه و کوتاه لبخند یک در من یخنده که بماند. کنم راکنترل امخنده توانمنمی است، شده

 :گویدمی ذوق با
 .براش دودکن اسپند برو. ماشاهلل... رو پسرم کن نگاش. شدی آقا چقدر بشه، فدات مادر الهی-
 چشمک من به و کرده پنهان شلوارش جیب در را دستش یک که کنممی نگاه هیراد به شده گرد هایچشم با

 رو که براقی موهای طورهمین و پوشیده که سفیدی یمردانه پیراهن و مشکی دوخت خوش شلوار و کت. زندمی
 هاآدم کاش اصال. کنم دود اسپند من شودنمی دلیل ولی است؛ کرده جذابش همیشه از بیشتر زده، اشانشانه باال به
 سرش. است بدذات اش،ظاهری جذابیتِ تمام با. شدمی آشکار مرد این پلیدِ ذات تا شدندنمی سنجیده رشانظاه با
 ترحوصلهبی. گفت چی مامانم نشنیدی مگه دیگه، برو یعنی که کندمی اشاره آشپزخانه سمت به و دهدمی تکان را
 .من جز هب دارند آینده و آرزو و اندآدم همه انگار شوم،می همیشه از

 چشمانی و رفته باال ابروهایی با و کندمی علم قد جلویم همیشه مثل که روممی سمتش به و کنممی دود را اسپند
 روی ش،بلند پاشنه هایکفش مثل شعرخواندنش و مهتاب هایصدقه قربان صدای. کندمی نگاهم غرور از سرشار
 .رودمی رژه اعصابم
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 دختری مگه آخه. برم هیرادم قربون من الهی. بخیل و حسود چشم بترکه. دونه سه و سی اسپند... دونه دونه اسپند-
 باشه؟ داشته رو تو لیاقتِ که شده خلق دختری مگه اصال بگه؟ نه تو به که هست
 :گفتمی که خوردمی زنگ گوشم در اشهمیشه هایحرف. سوزدمی برایش دلم حاال از خانه، این عروس بیچاره

 .باشه داشته رو پسرم لیاقت باید باشه خوشگل باشه، دارخانواده و اصیل که دختری یه. هاستهترینب الیق پسرم-
 کارش، همیشه. شده هم الل شبد شانسِ از که یتیمی دختر یک به بزند، سرکوفت من به تا گفتمی را هااین

 .من سرِ بر کوبید می را هادارخانواده یهمه. من کردن سرزنش برای فقط بود، مردم دختران از تعریف
 دختر یک خواستگاری به روندمی و شوندمی هیراد باالی مدل ماشین سوار دو هر که کنممی نگاهشان پنجره از

 هم گلشان عروس با که شودنمی دلیل کنند،می رفتار تلخ من با مهتاب و هیراد. نباشد بیچاره هم شاید خب بیچاره،
 .شود رفتار من مثل

*** 
 قدرآن ولی بروم؛ فرصت سر خواستممی و گشتممی خوبی ینقشه دنبال. کردممی فکر فرار به که بود روزها همان
 با فقط و زدم را ماندنم زنده یبهانه و هایمروز آن یدغدغه بود شده که خواندنی درس قید که شد لبریز صبرم
 اصال پول بدون کهآن یا و بخوابم کجا هاشب مباش کرده فکر کهآن بدون. آمدم بیرون خانه آن از کوچکی ساک
 .باختم جا،یک را امزندگی یهمه من. گذشتم هم پدرم ارثِ گرفتنِ خیر از حتی. کرد زندگی شودنمی

*** 
 «حال زمان»

 خراب سرمان روی بود ممکن آن هر که بود خرابه قدرآن. کردمی زندگی ایمتروکه یخانه در هایشنوچه با شهناز
 خالی که اتاقی بود، دخمه یک شبیهِ که اتاق ترینتاریک و ترینسرد به بردند مرا ولی داشت؛ زیادی هایاتاق. دشو
 برایم غذا سینی یک فقط هم هاروز. لرزیدممی و شدممی مچاله خود در زمین روی هاشب. بود ایوسیله نوع هر از

 به را تنم کسی فریاد و شد باز شدت با اتاق، در که گذشتمی شهناز یخانه در ماندنم از روز سه درست. آوردندمی
 :انداخت لرزه

 .بینم شو بلند-
 .بشینم کردم سعی. دادم تکان را امخسته و حسبی جسم و کردم باز زحمت با را چشمانم. بود شهناز صدای
 :گفت تحقیرآمیزی لحن با و زد ایمسخره پوزخند

 کنیم؟می کارچی ضعیف بادخترهای جااین ما دونیمی
 :گفت آرام و شد ترپهن لبخندش. دوختم سبزش چشمان رادر امخسته نگاه

 .میشن هامرد یشبه یه یطعمه ضعیف دخترهای-
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 خوبی پول و میای کارم به که فهموند بهم نگاهت غرور دیدمت، که اول همون. جون دختر باشه حواست پس-
 .بزنم جیب به فروشت از تونممی

 ادامه اشآزاردهنده هایحرف به و نداشت من به توجهی او ولی ریختم؛ چشمانم در را وجودم هایرانینگ یهمه
 :داد
 !که؟ حالیته مجموعه؛ تو داخلی کارهای واسه ذارمتمی کاری تازه چون فعال-

 خزدار پالتوی. ردمک برانداز را سرتاپایش نفرت با برداشت، قدم در سمت به و ایستاد شد بلند خندیدمی که طورهمان
 محض به. ببرند را دنیا هایست یهمه شور مرده. بود شده ست اشپلنگی شال با که داشت تن به رنگی ایقهوه
. بود آورده درد به را گلویم لعنتی بغض. دادم فرو سختی به را دهانم آب و بستم را چشمانم شد خارج ازاتاق کهاین

 و شد تبدیل جهنم به برایم که ایخانه شد، سپری کامران عمو یخانه در که مکرد فکر روزهایی به را لحظاتم تمام
 آن. بود این از بهتر روزم و حال کردم،می تحمل را عمویم پسر هایپرانی تکه اگر شاید. کرد فرار به وادار مرا

 از دور ساله، نوزده دختر یک حق در نامردی همه این. شدم گرفتارش اکنون که است جهنمی از بهتر کابوس
 من گذاشتند، تنهایم مادرم و پدر وقتی از. شودمی سالی ده دارم، را کشیدنم عذاب روزهای حساب. است انصاف

 از امشده گرفتار داخلش که جهنمی این. لرزیدم بیشتر و شدم مچاله خود در سرد زمین روی. داشتم سال ده فقط
 .کامرانم عمو یانهخ دلتنگ عجیب االن و دهدمی عذابم بیشتر همیشه

*** 
 :اندازدمی طنین مزخرف و سرد فضای آن در شهناز صدای

 .یاال شو، بلند-
 از زور به مرا. شوممی کشیده دنبالش زمانهم و کشدمی را دستم شوم، بلند کنممی سعی و خورممی آرامی تکان
 من جز به که فهمممی و چرخانممی را یجمگ نگاه. شوممی روروبه دختر لشکر یک با در جلوی و کندمی خارج اتاق

 :پیچد می فضا در بلندش و بم صدای. هستند شهناز اسیر هاخیلی
 ...دختره این. کنین باز رو هاتونگوش خوب-

 :دهدمی ادامه و زندمی ضربه بازویم به محکم
 .یاال کن، معرفی رو خودت. بمونه جااین قراره_

 :دهدمی ادامه پرتمسخری لحن با او و اندازممی پایین را مسر. شودمی بازویم یحواله مشتی
 چی هر کس هر. چیه اسمش دونیمنمی. دارن تشریف الل ایشون که کنم خاطرنشان رفت، یادم راستی! آهان-

 درسته؟ داشتیم، احتیاج خدمتکار یک به فقط ما. کنه صداش داره دوست
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 نگاهم. کنم حس وجود یهمه با توانممی را بارشان سرزنش و سخرتم از پر هاینگاه حاال. کندمی نثارم پوزخندی
 در خوب حسی لحظه همان از. کندمی فرق بقیه با نگاهش جنس که ماندمی ثابت دختری روی بر و چرخدمی

 دوباره. شده جمع او هایچشم درون دنیا هایمهربانی یهمه انگار. نیست هاآن جنس از او که زندمی جرقه وجودم
 :ساکت فضای آن در اندازدمی طنین شهناز صدای

 حالیتونه؟. طرفین* تایگِر با وگرنه نکنید فراموش رو وظایفتون امیدوارم. گردمبرمی شب میرم، دارم من-
 (صفت برای ببر، معنای به:تایگر* )

 صدای. دشومی راحت رفتنش از همه خیال و کندمی بیرون جاآن از را شهناز هادختر گفتن چشم صدای
 .زنندمی حرف موردم در که فهمممی کنند،می نثارم چشم یگوشه از که هایینگاه از و شنوممی را هایشانپچپچ
 با که شنوممی واضح را هاآن از یکی صدای. زنندمی حلقه دورم و شوندمی نزدیکم سرم انداختن پایین محض به

 :گویدمی طعنه
 نه؟ حیفه کنن،نمی رفتار خدمتکار مثل الل هایآدم با ها،بچه گممی-

 :دهدمی پر را امدلخوشی تلخش حرف زود خیلی. گیرممی باال را سرم و زنممی لبخند
 .خورنمی دونیآشغال درد به فقط هاالل من نظر به-

 تریدخ روی چرخدمی نگاهم. کنممی حس را شدنش شکسته من و آوردمی درد به را دلم بلندشان یخنده صدای
 امدلداری غمگینش نگاه با فقط و خنددنمی او بقیه، برخالف. کردم خوش دل بودنش به اول همان از از که
 اولین برای من و کشدمی خجالت هاآن جای به انگار اندازد،می پایین را سرش شودمی که نگاهم متوجه. دهدمی
 .نیستم تنها کنممی حس بار

 متلک که لحظه همان از و امنشسته زمین روی جاهمان من ولی روند؛می هاتاقا سمت همه و شودمی خواب موقع
 از بیش بودن الغر خاطر به. امگرفته بـ*غل غم زانوی اندداده من به را خطربی کبریتِ چوب لقب و اندکرده بارانم
 .اندچسبانده آن به را طرخبی بزنم، حرف توانمنمی کهاین خاطرِ به و اندکرده امتشبیه کبریت چوب به حدم،
 دوباره زیبایش لبخند و عسلی هایباچشم که است دختر همان. کنممی بلند سر که نشیندمی امشانه روی دستی

 :شنوممی را اشدلگرمی از پر صدای بار این و نبودن تنها به کندمی دلخوشم
 اصال ولی زنن؛می صدات چی دونممی. طورنهمین همیشه متأسفم، هابچه رفتار بابت. ستفرشته من اسم-

 .نده محل بهشون
 :آوردمی جلو را دستش و زندمی لبخند

 نه؟ مگه باشیم دوست دوتا تونیممی تو و من-
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. کنم اعتماد شده که هم باریک و بگذارم کنار را هایمبدبینی همیشه برخالف خواهدمی دلم و فشارممی را دستش
 :کندمی زمزمه کنارگوشم

. دادن نشون رو خودشون بودن سلیقهبی فقط کارشون این با. ندارم کار دادن بهت اونا که ایمسخره لقب به من-
 .ساکتی همیشه... آرومی همیشه چون زنم؛می صدات آرام من،

 به هایشچشم. کندمی باز و بنددمی اطمینان با را زیبایش هایچشم زند،می لبخند و گیردمی فاصله من از کمی
 .دهدمی آرامش من به اششیرین طعمِ و است عسل گرن
 .ازحضورش شودمی گرم دلم باشد؟ فرشته واقعا نکند است، فهمیده را اسمم او

 .نیستم تنها دیگر
 سمت به. هستند هم دوطبقه بودنشان زیاد بر عالوه. دارد زیادی هایتخت و است بزرگ که دهدمی نشانم را اتاقی
 :زندمی چشمکی و داردبرمی قدم هاآن از یکی

 .خوابهمی باال اون هابدسلیقه اون از یکی. خوابممی پایین یطبقه من البته منه، مال یکی اون-
 .گیردمی امخنده است، داده دخترها به که لقبی از هم من و خنددمی
 هم در را هایشاخم. شودمی تمام شادیمان و شود می پیدا هاآن از یکی یکله و سر که کشدنمی طولی ولی
 را شپدر پول انگار که کندمی نگاهمان طوری. رودمی باال تخت هایازپله شود،می رد کنارمان از و کشدمی

 .ایمخورده
 :گویدمی جانب به حق فرشته

 .دختره هی-
 :دهدمی تکانش و بردمی هجوم سمتش به عصبی فرشته. کشدمی دراز تخت روی و دهدنمی جوابی

 نیستم؟ تو با نم مگه-
 :گویدمی زندمی حرف همیشگی هایمزاحم با دارد که انگار حوصلگی،بی با و نشیندمی. شودمی بلند کالفه

 چیه؟-
 :گویدمی فرشته

 .نیست تو جای دیگه جااین بلندشو. پیچیه پیچ چیه، نخود-
 :گویدمی جانبی هب حق و طلبکار لحن با مضحکش، پوزخند آن همراه و زندمی کمر به دست دختر

 پس؟ کیه جای وقتاون بابا؟ نه-
 :غُردمی اششده کلید هایدندان بین از فرشته

 حرفیه؟ منه، مال دوش هر-
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 و پردمی پایین تخت روی از حرکت یک با. کنممی حس حاال همین از را دردسر بوی من و رودمی باال ابرویش
 :داردبرمی قدم فرشته سمت به آرام و رودیم باال هایشابرو زند، می کمر به را هایشدست

 باشی؟ کی سگِ-
 :آوردنمی کم انگار فرشته ولی زند؛می که زشتی حرفِ از گزممی لب
 .بگیره تو مثل الشخورهایی از رو حقش بلده خوب که سگی-

 را هفرشت است، زیادی خوردن حرص از بود معلوم که هم اشکلیدشده هایدندان بین از دختر غرش صدای
 :ترساندنمی

 .نکبت زنیمی حرف ازدهنت ترگنده-
 :نیاورد کم هم باز فرشته و گرفت دست در را فرشته ییقه
 .بکش رو کثیفت دست-

 :غرید دوباره دخترالت
 .برداشتی ازدهنت ترگنده یلقمه-

 :داد جواب فرشته
 خبرنداشتیم؟ ما که خورد تو نام به کی صاحاببی تختِ این سند-

 ولی. نشود درست شر و نیندازد زحمت به را خودش من برای بفهمد بلکه کشیدم و گرفتم دست در را بلوزش آستین
 نداشته تکلم قدرتِ که وقتی حال به وای فهمند،نمی را تو بزنی حرف توانیمی وقتی است، فایدهبی همیشه مثل

. باشم دعوا شاهد خواستمنمی کند، مکک که گشتممی کسی دنبالِ و کردممی نگاه اطراف به ملتمسانه. باشی
 .شودمی راحت خیالم و آوردمی لبم روی به لبخند پیچدمی اتاق فضای در که ایکوبنده و بلند صدای

 .توام با فرناز افتادین؟ هم جونِ به دیوونه دوتا شما باز جا؟این خبره چه-
 بلند دارد نام فرناز فهمممی حاال که دختری معترض صدای. دارد دعوایشان در درخشان یسابقه از نشان حرفش

 :شودمی
 .جون شهناز پیچه،می ما پروپای به هی دختره این ما؟ به دادی گیر شوما باز. بابا ای-

 .امشده غرق افکارم در من و زندمی صدایم فرشته
 جان؟ آرام-

 .شودمی انداز طنین شهناز صدای دوباره که اندازممی فرشته به نگاهی
 ؟!خریه کدوم دیگه امآر-
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 را گلویم و زندمی زنگ گوشم در شهناز تلخ لحن و کشدمی پر کرده صدا آرام مرا فرشته که امدلخوشی یهمه
 .لرزدمی عصبانیت از صدایش و خوردمی گره فرشته ابروهای. سوزاندمی
 دخترخانومِ این همین واسه. آرام گیممی زیبا دخترهای به ما ولی... ببخشیدها خیلی خر؟ میگن آرام به شما دهِ تو -

 .زنیممی صدا آرام بعد به این از رو وارد تازه
 :دهدمی ادامه چنانهم او به توجهبی شهناز ولی زند؛می چشمک و کندمی نگاهم چشمی زیر
 به فرقی کلفته کُلفَت، یه. کن صداش خوادمی دلت چی هر مینداختی؟ را دعوا جوجه این خاطرِ واس داشتی-

 حالیتونه؟... تعطیل دعوا من یخونه تو بعد مِن. نداره حالش
 ده. سال ده دارم، خاطر به دقیق! آهان ام؟نکرده گریه که است سال چند درست. رودمی و زندمی را زبانش نیشِ
 درد گلویم گاهی فقط ندارد، حسی هیچ که ربات یک مثل. کردم گریه نه و خندیدم نه ...گفتم سخن نه که سالی

 .دهدمی عذابم سوزشش گاهی گیرد،می
 :دهدمی ادامه که است شهناز هم باز و
 راه دعوا من یخونه تو و بسوزونی دل شواسه خوادنمی داره، مخصوص اتاقِ زیبامون کلفتِ این. راستی... آهان-

 مفهومه؟... بندازی
 که است شهناز صدای دوباره و بینممی رچشمانشد وضوح به را نگرانی که اندازدمی من به را غمگینش نگاهِ فرشته

 .شود می مغزم سوهانِ
 نشنیدم؟-

 :دهدمی را شهناز جوابِ لرزان و آرام
 .مفهومه-

 :گویدمی دارد نام فرناز که اشنوچه به رو و زندمی پوزخندی
 .بده نشونش رو اتاقش-
 !شوممی اتنه دوباره... من و شودمی بدل و رد فرشته و من بین آخر نگاه و

*** 
 تنها دوباره ومن کشممی دراز است گذاشته برایم سرد یدخمه همان در شهناز که قدیمی و کهنه تختِ روی

 .کندمی زنده برایم را تلخش خاطرات برد،می گذشته به مرا همین و است سکوت از پر اطرافم دوباره میشوم،
 در آرام نیست، خوب درس در آرام. شوندمی تلخ من با همه دهند،نمی شرکت مدرسه هایورزش در مرا گاههیچ

 هامعلم. ندارد رفیقی یا دوست هیچ است، گیرگوشه همیشه آرام. نیست خوب چیزهیچ در آرام نیست، خوب ورزش
 .خوردمی مردنِ دردِ به فقط آرام شود،می کشیده مدرسه به پایش روز هر مادرش و هستند ناراضی او از
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 بلکه تا شمردممی را روزهایش تمامِ. شدمی تمام داشت انگیزنفرت فصل آن و گذشتمی امدگیزن تلخِ روزهای
 شوقی که بود اشپایانی هایشب در درست. گذشتمی دیرتر روزها من، شمارش با کهاین از غافل شود، تمام زودتر
 بلندِ شبِ درآخرین درست ولی «شد تمام باالخره شد، تمام» گفتممی دل در. کردمی پر را وجودم ناپذیروصف

 بیرون سر دوباره شده گور و گم دلم انباریِ یگوشه و شده کهنه که مشکالتی. رودمی و زندمی را زهرش یلدایش
. کند امیدَتنا تا دهدمی هم دست به دست چیز همه و شوندمی آشکار و کنندمی سرباز قدیمی های زخم. آورندمی
 .شودمی تمام پاییز پایانِ با اتزندگی رسد،می آخر به دنیا

*** 
 بسپارد؛ فراموشی دستِ به را مدرسه اتفاقاتِ تمام کندمی سعی. دنیاست خوب هایازحس لبریز ساله ده یدختربچه

 فرو شیرینی خوابِ به مادر الالییِ آرام صدای با و شودمی گشوده هایشچشم پدر، یـوسه بـ با روز هر که چرا
 پاییز. رسدمی راه از او زندگی پاییز ولی. هاستبهترین الیق او کند، خراب را اشزندگی نباید چیز یچه. رودمی
 تجربه سال شبِ ترینبلند در را هایشلحظه ترینتلخ. گذاردنمی جا به برایش خوبی یخاطره هیچ که انگیزیغم
 .آورد در پا از را او تا است بس اشعمرزندگی یک برای بزرگ، غم این و کندمی

 همان با. کندمی تپیدن به شروع گنجشک مانند، پاکش قلب و اندازدمی کوچکش تن بر لرزه برق و رعد صدای
 و آیدمی پایین تخت از. است حاکم خانه در محض سکوت. زندمی صدا را مادرش پرد،می خواب از مرتعش بدن

 و است تاریک اتاق. کندمی رد ریخته زمین روی قبل شب هک هاییبازیاسباب میان از زحمت با را لرزانش پاهای
 مادرش نگران هایچشم از نه هم باز. کشدمی جیغ و اندازدمی الغرش و نحیف اندام بر لرزه دوباره برق و رعد

 هجوم اتاقی سمت به و شودمی خارج تاریکش اتاق از. شود آرام بلکه تا پدرش هایصدقه قربان از نه و است خبری
 تنها را او گاههیچ مادرش و پدر. کشدمی جیغ دوباره بیندمی که را خالی تختِ دنیاست، جای ترینامن که بردیم

 با و بیندمی را اشزندگی هایحامی درخونِ غرق هایجنازه وتنها دودمی سرگردان و حیران خانه در. گذاشتندنمی
 ! گریدمی حالش به دنیا جیغش صدای
*** 
 تاکِتیک صدای فقط و است خراب است وقت خیلی که ساعتی. شکندمی را سکوت ساعت هایقربهع صدای فقط

. من سیاهِ همیشه هایلباس رنگهم است، تاریک جا همه... است تاریک. شودمی یادآور را زمان گذر هایشعقربه
 و است شده آغاز دوباره هایمکابوس. سوزاندمی را امبینی لعنتی اتاقِ سرمای نفس هر با و شودمی بسته هایمچشم
 خفه گلویم در تنها هابغض. شودمی احساس شدیداً خالیشان جای اندبوده همدمم همیشه که آرامبخشی هایقرص

 همراه لعنتی ساعت تاکتیک صدای با امبریده بریده هاینفس. نشیندمی امپیشانی روی سردی عرق شوند،می
 ایلحظه همان از رود،می رژه چشمانم جلوی شب هر هاآن خون در نشسته تصویر. زدلرمی چنانهم بدنم شود،می



 

 

18 

 

 هاصخره همنشینِ رمان

 

 مرگ استراتگوس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 «من رویای» توانا مهال

 شد سیاه امزندگی شده نفرین روز همان از. شد شروع همه، هایمتلک و هیراد و مهتاب کابوسِ گذاشتند تنهایم که
 روحِ. است من همراهِ که ایساله ده سکوتِ این به و لعنتی هایکابوس این به تنهایی، این به کنمنمی عادت من و

. است شده پنهان شناسمشنمی هاستسال که ایساله بیست دختر یچهره پشت و گرفته قرار جوانی کالبد در پیرم
 به کنممی سعی و مانممی مَسکوت چنانهم. گذاردنمی تنهایم که چیزی تنها کند،نمی رهایم تارم و تیره یگذشته
 بار این و شودمی گرم امخسته هایچشم. ندهم اهمیت دارد،برنمی سرم از دست است قتو خیلی که لعنتی فوبیای

 .کندمی دعوتم آرامی به خواب کابوسی، هیچبی
*** 

 همین من روز هر کار. گشایممی را چشمانم اجبار به دارد،برنمی سرم از دست و دهدمی آزار را چشمانم آفتاب نورِ
 انگار قلبم ندارم، شدن بیدار برای ایانگیزه که است وقت خیلی. کنم باز آفتاب رهایاصرا با را چشمانم که است
 .اعصابم روی رودمی و شودمی بلند کهنه تختِ قیژِ قیژ صدای بشینم، کنممی سعی. است مرده

 را آفتاب صبح روز هر و فرستدمی گل برایت بهار هر در چون دارد؛ دوست عاشقانه را تو خداوند که باش مطمئن»
 « .کندمی هدیه تو به

 هایقطره همراه به هایمآه وصدای گیرممی بـ*غل غم زانوی. هایشترک شمردنِ مشغولِ و دیوارم ماتِ دوباره من
 یپنجره از فقط و ندارد نوری هیچ که اتاقی. پیچدمی اتاق سرد و خالی فضای در کند،می چکه سقف از که آب

 گردنم به من نیست نیاز و دهدمی را کسی خبرآمدن در، قیژِ قیژ صدای. کشدمی سرک کمی آفتاب کوچکش
 .دهدمی آزار را گوشم فریادش صدای. باشد تواندنمی شهناز جز کسی چون بدهم؛ چرخیدن زحمت

 .نزن غمبرک جااین هامرده ننه این مثل... داریم کار کلی امروز از. شو بلند دختر، آهای؟-

 بَدم؟ زیادی من شاید خورند؟می پُستم به هایتبنده ترینبد خدا؟ گیرندمی گارد من سمت هایتبندهٔ   یهمه چرا
 نفر؟ یک به چندنفر... خدا ایو

 زنند،می گره گردنم پشت را سفیدی کوچک روسریِ و کنندمی تنم زور به است آشپزخانه پیشبند شبیه که لباسی
 .شنوممی دوباره را شهناز صدای

 ...و گردگیری و هاظرف تا گرفته هابچه کثیفِ هایلباس از. کنی کار یدبا امروز از -
 و باردمی دیوارش و در از کثافث که ایخانه. باشد داشته نیاز گردگیری که هست چه خانه این بگوید نیست یکی

 لیلمذ و خوار قدرآن است، برنامه همین روممی جا هر. شود خراب سرمان روی سقفش است ممکن لحظه هر
  ندارم؟ هم بودن انسان ارزش ندارم، زبان چون چرا؟. شوممی سانیک زمین هایخاک با که کنندمی

 آشپزخانه از شودمی خاموشی و خوابندمی همه وقتی و خرممی جان به شودمی شب وقتی تا را دخترها هایمتلک
 تنها و اندرفته ناز خواب به همه. ببینم دوباره را فرشته که امیدم این به کنم،می نگاه خوب را اطراف. روممی بیرون
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 تمام. دارمبرمی قدم امدخمه! نه... اتاق سمتِ به و اندازممی باال ایشانه. منم انگار ندارد، آرامش لیاقتِ که کسی
 زهخمیا حین همین در و دهممی ماساژ را گردنم. ندارد توان دیگر هایمپا و شده حسبی زیاد خستگی از تنم
 .کشدمی پَر خستگی و خوب هایحس همه از کندمی پُرم فرشته صدای که کشممی
 میاد؟ خوابت-

 زبان کاش نشیند،می لبم یگوشه جانی کم لبخند. شوممی روروبه نگرانش یچهره با و صدا سمت گردمبرمی
 را دستم و شودمی نزدیکم. نگذارد تنهایم راحتی به تا دارد اهمیت برایم حضورش چقدر که گفتممی او به و داشتم

 .کندمی اسیر پرمهرش و گرم دستان در
 .داریم رو پیش سختی روزهای. مهمه خیلی استراحت. بخواب برو بگی، چیزی نیست نیاز. دونممی-

 هکرد گناهی چه او مگر بیاید؟ هم تااو منتظرم نکند ام؟ایستاده چرا. زندمی پلک طوالنی و بنددمی را هایشچشم
 . است من مشکلِ... دارم ترس فوبیای من بخوابد؟ دخمه درآن باید که
 ندارم جرأت و کنممی حس خودم فقط را ملتمسم نگاه. کندمی تماشا را رفتنم ایستاده، او و روممی اتاقم سمت به

 دارد، را دوطبقه هایتتخ همان لیاقتِ او ببیند، را چشمانم خواهش نباید. بدوزم او به را نگاه این و سمتش برگردم
 .رسانممی صبح به را شبم داغانش تختِ روی من که ایدخمه نه بزرگ؛ اتاق آن در

 .شود تمام زودتر و بگذرد بگذرد، خواهممی فقط است؟ زور مگر کنم، زندگی خواهمنمی
 پهلو به و شوممی اججابه فقط بینممی کابوس دارم کهاین خیالِ با. پراندمی خواب از مرا کسی فریاد صدای

 جایم در سیخ و شوممی بلند حرکت یک با. پیچدمی گوشم در دختری هایالتماس صدای دوباره اما چرخم؛می
 سمت به و کنممی مرتب سرم روی را امروسری. آیدمی بیرون از صدا دارد، ادامه هم بیداری در فریادها،. نشینممی
 به بلندتر و ترواضح فریادهایش صدای. کنممی مکث شود،می باز در و کشممی را دسته کهاین محض به روممی در

 .خوردمی گوشم
 .برم خوامنمی من... کنید ولم... کنممی خواهش نه،-
 بخاری تا ده با که زیرزمینی دارد، قرار زیرزمین در من یدخمه فقط. روممی باال هاپله از و شوممی خارج اتاق از

 ژاکت تا ده اگر حتی جا؛ همه است، سرد همیشه. کنم لمس را گرما است محال دیگر من که چرا شود؛نمی گرم هم
 .بپوشم هم روی
 نه انگار و کشدمی سیگار که است شهناز بیخیال یچهره بینممی که چیزی اولین و روممی باال عجله با را هاپله

 که دختری کنند،می تماشا را او خیالبی و سینه به تدس همه. کندمی پاره گلو دارد هایشجیغ با دختر آن انگار
 دنیا در وجودش که هست هم کسی من از غیر مگر اند؟تفاوت بی همه چرا. زندمی را خود و نشسته زمین روی
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. بود انداخته پایین را سرش که دهممی تشخیص تفاوتبی دخترهای جمعیت بین از را فرشته فقط باشد؟ اهمیتبی
 است؟ خبر چه خانه این در اصال افتاده؟ اتفاقی چه کند؟می التماس دارد زیچی چه برای

 بین شهناز، صدای. تواندنمی و ببرد بیچاره دختر از باالتر را صدایش دارد سعی که شنوممی را شهناز داد صدای
 .رسدمی گوش به زور به زمین بر نشسته دخترکِ هایفریاد

 بفرستم؟ اون جای رو شما خوایدمی هنکن ؟!هستید چی منتظر ببریدش،-
 صدای. کشندمی خود دنبال زور با و کنندمی بلند را او زده، گره سینه به دست هایتفاوتبی همان از دختر، چند

 که است شهناز و پیچدمی من گوش در چنانهم ولی گیرد؛می فرا سکوت را جا همه و شودمی دور هایشضجه
 روی و چرخدمی نگاهش آخر یلحظه در که برود خواهدمی کند،می له پا زیر و ندازدامی زمین روی را سیگارش

 تنها روی نگاهم من و رودمی هم او زند،می پوزخند تمام بدجنسیِ با و رودمی باال ابرویش. ماندمی ثابت من
 قدم سمتم به افتدمی من به که نگاهش. باشد فرشته تواندمی فقط او و ماندمی ثابت ایستاده جاآن که دختری

 پای به و نشسته جاآن دختری پیش، یلحظه چند همین و اممانده روبرویم یصحنه مات هنوز من و داردبرمی
 فرشته به را محزونم هایچشم من و نشیندمی امشانه روی بر گرمی دست. نبرد خود با را او که بود افتاده شهناز

 گیرد،می را هایمشانه او ولی بروم؛ تا زنممی راپس دستش بردند؟ کجا را بیچاره ردخت آن. بروم خواهممی دوزم،می
 .پیچدمی درگوشم گرمش صدای. است گرفته محکم مرا او ولی شوم؛ رها هایشدست حصار از تا کنممی تقال

 .خوب دخترِ بری تونینمی-
 .کندمی دادن توضیح به شروع ودخ و چیست دردم فهمدانگارمی او ولی چرا؟ بپرسم توانستممی کاش

 ... بدونی رو حقیقت که توئه حق این فکرکنم راستش،. بودم فرار فکر به و اومدم جااین به تو از ترقبل خیلی من-
 .دهدمی ادامه و گیردمی نگرانی رنگ نگاهش گزد،می لب
 از بودن فراری خاطر به شده خراب این تو میارن رو کس هر ولی... جاییاین چی واسه تو دونمنمی من ببین،-

 کاسبی باهاشون و جااین میاره رو فراری دخترهای دومش، شغل. مواد قاچاقِ قاچاقه، شهناز کار. هست شخانواده
 تا رئیسشون. عتیقه قاچاقِ باندِ. وصله باند یه به شنیدم هاتازگی. خوادمی دلش و تونهمی که راهی هر از. کنهمی

 زور به دیدی که هم دختری این. داده شهناز به بابتش هم خوبی پول و کرده طلب رو دخترها نای از خیلی حاال
 .بود پسندیده هاش،نوچه از یکی واسه... بردنش
 :داد ادامه. لرزیدمی امشده مشت هایدست فقط من و بود نگرانی از پر نگاهش

 .کن فرار... ولی... دیره چند هر. نیستی اینا جنس از دختر، حیفی تو. حیفی فهمیدم دیدمت که اول همون از-
 اصال دارد؟برنمی سرم از دست هاراحتی این به و آورده زور به مرا شهناز دانستمی اما ام؛فراری من دانستمی

 . شدم خسته فرار؟ چقدر
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 خواب در را امزندگی تمام خواهممی بخوابم، خواهممی فقط من و گذردمی نحس یخانه درآن هایمشب و روز
 و کنم کار باید. اندداشته نگه بیدار مرا زور، با انگار ولی شد؛ تمام اتزندگی بگویند که، شوم بیدار وقتی و بگذرانم
 . نیست این جز ایچاره بگذرانم، بیداری در را امزندگی
 .چرخممی سمتش به فرشته صدای با و شویممی را هاظرف

 جان؟ آرام خواینمی کمک-
 :گویدمی گوشم کنار آهسته و شودمی نزدیکم. دهممی تکان منفی نشانه به را سرم و زنممی یلبخند

 عتیقه هایقاچاقچی و کنهمی آمد و رفت شهناز که عمارتی کرد،می صحبت عمارت از ها،بچه از یکی امروز-
 خدمت واسه رو دخترها از عضیب. بزرگه خیلی پیچیده، جاهمه باشکوهشون و شبانه هایمهمونی یآوازه. اونجان

 وقته خیلی. پسندیده هاشنوچه و خودش واسه عمارت صاحب دونیمی خودت که هم رو تا چند جا،اون بردن
 .کنه خیر به خدا شهنازه، دخترهای به چشمش

 فکر فرصت و برگشتیم دو هر صدایی، با. گزیدممی لب اضطراب شدت از من و بودیم خیره هم به نگرانی با دو هر
 .داد قرار مخاطب را فرشته شانیکی که بودند دخترها از تا دو. ندادیم خود به کردن

 .داره چیکارت شهناز ببین برو بیا فرشته-
 و خنده صدای. امکتری آمدن جوش برای منتظر و ایستاده من و شود می خارج آشپزخانه از مکثبی فرشته

 .شنوممی واضح را رسدب گوشم به خواهندمی عمد از که هایشانپچپچ
 یادته؟ رو محسن آقا-
 خب؟... آره آره، دیگه؟ میگی رو جاهمین سرایدارِ-
 مبارک یار ای... و بپسنده بلکه تا کنیم روروبه باهاش رو الله که دختره همین میگم من. کنه ازدواج داره تصمیم-

 .بادا مبارک ایشاهلل بادا،
 شاننگاه. بیفتد دستم از استکان و شود خارج دستم از کنترل شودیم باعث که بلندشان یخنده صدای بعد و

 و ببندم فقط را چشمانم شودمی باعث هاآن از یکی صدای ولی شوم؛می زمین هایسرامیک به خیره و کنمنمی
 . بکشم عمیق نفس

 .نهشکمی استکان و میده کف از اختیار افته،می پس داره ذوق از ببین رو خانوم عروس وای-
 .رسدمی گوش به صداهایشان زمانهم روم،می اندازخاک و جارو سمت به و دهممی فشار هم روی را هایمدندان

 این باید یکی باالخره نیست ایچاره خب ولی باالست؛ هم سنش... هست هم کچل نداره، قیافه درسته حاال-
 ؟!نه یا بگیره رو ما زیبایِ خدمتکار

 .بیافتد زمین به صدا با و شود رها دستم از جارو شودمی باعث که است بلندشان یخنده صدای دوباره و
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 بگیرش بیاد کس هر باشه، زیبا خوادمی چقدرم هر حاال. نیست داره نقص که دختری دنبال کسهیچ موافقم، آره-
 .کرده خودگذشتگی از واقعا
 کلید هایدندان شود،می مشت و لرزدمی شمخ زور از دستانم. برممی هجوم سمتشان به و آورمنمی تاب دیگر
 ادامه و روندمی عقب عقب ساختگی ترسی با. کنممی حس را دردشان که دهممی فشار هم روی قدرآن را امشده
 .پرانیمتلک به دهندمی
 .هاالل خشمِ... اوه اوه-
 .ترسیدم مامان، وای وای-

. شده تمام دیگر صبرم که دانممی فقط کدامشان دانمنمی ود،شمی هاآن از یکی صورت یحواله امشده گره مشت
 .یکی آن حمایتگرِ بلند صدای بالفاصله و شودمی بلند جیغش صدای

 عوضی؟ کردی غلطی چه-
 آش از ترداغ یکاسه که دارد دوستی و شده کنده دندانم گویدمی و آیدمی خون لبش از دارد که نیست مهم برایم
 .نداشت حق کرد،می توهین من به نباید او فقط است،

 :غُردمی اششده کلید هایدندان بین از. گیردمی هایشمشت در محکم را امیقه و آوردمی هجوم سمتم به
 هان؟ آشغال؟ زدیش حقی چه به-

 .شودمی بلند دختر همان درد از پر و ضعیف صدای
 .میشه شر نازی، کن ولش-

 :غُردمی چنانهم گوشم کنار باشد، نشنیده هیچ که انگار و دارد نام نازی شده امیقه به دست که دختری
 . میاد دستت کار حساب خبرکردم رو شهناز وقتی-

 را لجم گیرد،می خود به که جانبی به حق یقیافه. شودمی مشت هایمدست ناخودآگاه آورد،می که را شهناز اسم
 و کردمی بارم متلک داشت پیش لحظه چند همین تا که افتدمی گستاخی دخترک روی نگاهم. آوردمیدر بیشتر
 دو خشمت تمام میشوی، متوسل بازو زورِ به خودت از دفاع برای باشی نداشته زبانی وقتی. است کبود صورتش االن
 .شودمی برابر

 .دگیرمی را دستم مچ. روممی آمده جوش کتریِ سمت به هایش،حرف به توجهبی و زنممی پس را دستش
 آره؟ ؟!هستی هم کر تو انگار بینم، واستا-

 راهم به و کنممی نگاهش میلیبی با. است فایدهبی اما بزنم؛ کری به را خودم کنممی تالش که است وقت خیلی
. کشدمی محکم را دستم او ولی کنم،می تقال. بروم دنبالش کندمی مجبورم کشد،می را دستم او ولی دهم؛می ادامه
 سمت که دادمی نشان کردمی عبور آن از که مسیری. شدنمی خفه سینه در فریادهایم و بزنم داد توانستممی کاش
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 دست کنم،می پنهان آزادم دست با را امخورده شکست یچهره و زندمی موج نگاهم در ناامیدی است، شهناز اتاق
 توقف اندکی بدون. کنمنمی کردنش آزاد یبرا تالشی دیگر من و شودمی کشیده عفریته دختر همان توسط دیگرم
 .شودمی وارد او از گرفتن اجازه بدون شهناز، اتاق در پشت

 .کندمی زدن حرف به شروع وقفه بدون و ایستدمی
 ...دختره این خانوم شهناز-

*** 
 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 .شودمی بسته ناخودآگاه هایمچشم زند،می شهناز که دادی با
 ؟!تو میای گاو مثل میندازی، رو سرت که است طویله جااین مگه-

 بدانم خواهممی آورم،می باال را سرم. کندنمی خواهی معذرت حتی عفریته دختر و آیدمی وجودبه اتاق در سکوتی
 ثابت داده لم کاناپه روی که دختری روی و کندمی ورعب شهناز خشمگین نگاه از نگاهم که است افتاده اتفاقی چه
 اوست ماتِ نگاهم هنوز. است اشقهوه فنجان نوشیدن مشغول و انداخته پا روی را پایش خیالبی او ولی ماند؛می
 .کند عذرخواهی باید افتدمی یادش عفریته دختر که
 .پیچهمی ما پروپای به زیاد دختره این ولی شهنازخانوم ببخشید-

 غرور با و افتدمی من به پوشدخترشیک همان نگاه باراین. کنم دفاع خود از توانمنمی من و شودمی گرد هایمچشم
 :گویدمی شهناز. کندمی نگاهم

 سوزوندی؟ آتیشی چه باز-
 ،بود داده لم که پوشیشیک دختر است؟ داده تشکیل پرونده برایم که امکرده کار چه حاال تا من مگر ؟!باز

 درست من، به نگاهش چون دزدممی را نگاهم. داردبرمی قدم سمتم به و شودمی بلند کند،می ریز را هایشچشم
 لحن همان با شهناز. کنممی نگاهش مظلومانه کند،می علم قد جلویم. است کارشخالف به کارآگاه یک نگاه مثل

 :گویدمی اشمیدانی چاله معروفِ
 .رو خانوم آرام این کنم آدمش دممی قول ببخش، جون سوگلی-

 پدیدار لبش یگوشه کج، لبخندی و رودمی باال ابرویش شهناز حرف با او و خورده گره هم به هنوز نگاهمان
 شودنمی سوگلی مفهومِ مگر سوگلی؟ گویدمی او به چرا است، کرده خطاب را دختر آن که نامی از متحیرم. شودمی
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 به را گیجم نگاه! اند؟کرده تعیین سوگلی که دارد وجود مردی مگر سردارد؟ باال آقا خانه این مگر ؟!حرمسرا یدردانه
 :گویدمی که دوزممی او
 .آرامه اسمت پس-

 نه است، الغر. است من از تربلند خیلی قدش. خودش برای است لعبتی کنم،می نگاه پایش تا سر به دقت با باراین
 است لعبتی چه که راستی به و است مشکی هایشچشم. دارد ایقلوه هایلب و کشیده صورتِ. استخوانی من مثل
 پیداست، شال زیر از و گرفته قاب را سفیدش و مهتابی صورت اشمشکی موهای. شرقی زیبای دخترِ این

 .فروختمی فخر و پوشیدمی هیراد که دارهاییمارک ازهمان است، دارمارک و زیبا شهناز مثل تنش هایلباس
 ابریشمی شال همرنگِ که مخملش و مشکی دامنِ ها،ملکه مثل درست بود، پوشیده بنفش یایستاده یقه پالتوی

 دست و کرده علم قد کهحالی در را سرتاپایم و است غرور از پر نگاهش. بیشترکرده را اشزیبایی است، سرش روی
 :گویدمی کند،می نگاهم تحقیر با هنوز کهحالی در شهناز به خطاب و زندمی پوزخندی. کندمی برانداز زده کمر به
 خوره؟برمی کجا به کنم آدمش من حاال-

  توام؟ هایبنده دستِ یبازیچه مگر عروسکم؟ من مگر خدایا گیرد،می تعجب رنگ نگاهم
 :گویدمی که است متعجب انگار من مثل هم شهناز

 ؟!گفتید چی نشدم، متوجه بله؟-
 :گویدمی و داردبرنمی من از را اشپیروزمندانه نگاه

 .عمارت واسه بگیرم قرض خواممی رو خدمتکارت این میگم-
 ...ولی خانوم؛ سوگل اختیارید صاب بگم، چی وهلل-
 .کنی شآماده عمارت واسه که میدم وقت بهت روز دو. برمشمی خودم با نیار، اگر و اما و ولی-

 ییقه و است خشمگین که کنممی نگاه شهناز به. است من روی آخر یلحظه تا نگاهش. رودمی و گویدمی را این
 :گویدمی و گیردمی خورد،نمی تکان و ایستاده ساکت است وقت خیلی از که را عفریته دختر

 زدی؟ گندی چه دیدی نکبت؟ بیای گُمشی دیرتر مرگت خبر تونستینمی-
 .شودمی بلند صدایش

 .مخه رو زیادی دختره این بابا خانوم، شهناز کردم غلط-
 :غُردمی باحرص شود،می سابیده هم روی هایشدندان کهحالی در و گرددبرمی سمتم شهناز

 بیچاره آخه دِ دادم؟ پناه بهت و کردم جمعت خیابونا تو از کردم کاری بد نشناس؟ نمک یدختره کردی غلطی چه-
 کردی فکر. بیرون کشیدنمی رو جونتبی تنِ باید ایهخون کدوم از نبود معلوم االن که بودم نرسیده دادت به من
 .کشیده تواسه اینقشه چه نیست معلوم سوگلی دختره، همین هان؟... کنهمی رحم بهت من جز به کی
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 .داد ادامه و کرد فوت کالفگی با را نفسش و انداخت پایین را سرش
 کنم؟ پیدا خدمتکار کجا از من حاال-

 دختری چه من؟ از ترزبانبی یتیمی چه من؟ از ترکوتاه دیواری چه من؟ از ترخور یسر تو کسی چه دیگر، بله
 .کند دفاع خود از تواندنمی حتی که من از ترضعیف
 .زدن حرف به کرد شروع دختر دوباره

 .کنممی درستش خودم... کردم غلط من شهناز-
 :زد داد شهناز

 جرات کی فهمی؟می متنفرم ازش. عوضی اون به بدمش میاد مزور کردم، پیداش خودم رو دختره این. شو خفه-
 درستش خودم که نزن مفت زر الکی پس نه؟ بگم نریمان سوگلیِ به دارم جرات مگه هان؟ بگه؟ نه بهش داره
 .ببینم رو ریختتون خوامنمی چشمام، ازجلو شین گم دوتاتون االنم. کنممی

 چقدر و شناسمنمی که شوممی ایخانه راهیِ راحتی همین به من و اندممی نتیجهبی ماندنم برای شهناز هایتالش
. طرفآن کردممی پرت من و خریدمی برایم کامران عمو که هاییعروسک همان ام،شده عروسک شبیه هاتازگی

 به سفرش آخرین در پدر، که بود همانی من عروسک. نداشتم دوست را عروسکی هیچ دیگر مادرم و پدر از بعد
 ترسم از پر نگاه باز. بودن ارزش بی یعنی شدن، بازیچه یعنی بودن، دستی دمِ یعنی، عروسک. بود خریده برایم لندن

 نگرانی رنگ فرشته نگاه کند،می بسته و باز را چشمانش اطمینان با او و شودمی امحامی تنها هایچشم نصیب
 .خبردارد آن از خدا فقط که است آشوبی دلم در. دارد
 عقاب رسد می نظر به که نشسته پیکر غول ایپرنده اش،شانه روی و زندمی پیروزمندانه لبخند من به گلیسو

 ...و سیاه رنگ به همه سوگلی هایلباس. است سیاه صاحبش مانند که عقابی باشد،
 زمین روی بلندش مانتوی. عقابش دارد هیبتی کنم،می نگاهش هنوز ازپشت من و افتدمی راه. آیدمی سراغم فوبیا

 .امایستاده جاآن مردد هنوز من و شود می کشیده
 را دستم دختری گرداند،برمی رو من از سریع خیلی و اندازدمی من به نگاهینیم و زندمی پک را سیگارش شهناز

 .شوم راهی سرش پشت کندمی وادارم و کشدمی
 دنبالش به و اندشده خم زانو تا او، به احترام برای مهه و فروشدمی فخر نگاهش با شود،می خم سوگلی برای سرها
. بروم جهنم کدام به است قرار و است خبر چه جااین دانمنمی هنوز که منی من، نصیبِ تحقیرشان از پر هاینگاه
. اندازدمی طنین شبِ وکور سوت و تاریک و سرد فضای در بلندش پاشنه هایکفش صدای شود،می که حیاط واردِ

 ببرد؟ کجا خود با مرا است قرار کهاین از ترسیده و شوممی کشیده دنبالش به چنانهم من و شودمی خارج در از
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 نشیند،می عقب. کند ماشین سوارِ هم مرا فهماندمی دختر به اشاره یک با پیچیده؟ اشآوازه که عمارتی همان
 :گویدمی که شوممی خیره راننده به و نشینممی عقب بالجبار

 خانوم؟ برم کجا-
 :اندازدمی طنین ماشین گرم فضای آن در که سوگلی یپرعشوه صدای و
 .عمارت میرم-

 بزرگی حیاط در و متوقف ماشین. امسوگلی چرمیِ هایدستکش ماتِ هنوز من و کندمی حرکت ماشین بالفاصله
 خیره. شوممی سوگلی رفتنِ یوجهمت دیر خیلی شیشه، پشت یمنظره و بیرون فضای به خیره من و شودمی پارک

 حیاط یگوشه در دیگر ماشین یک. زیباست خیلی بودنش، زمستانی وجود با که ماشینم از بیرون یمحوطه به
 به مدل همیشه که بود هایهمان از. داشت باال مدل ماشین هم او اندازد،می هیراد یادِ مرا هم باز که شده پارک
 با همیشه ندارم، لیاقت که کردمی تحقیرم و شوم سوار من دادنمی اجازه که دارم طرخا به هنوز. کردمی عوض مدل

 .رفتممی بیرون تاکسی
 .شودمی پاره افکارم یرشته و شنوممی را سوگلی صدای

  ؟!هستی چی منتظرِ دیگه، پایین بیا! هی-
 به. شوممی پیاده ماشین از کنم؟یم حقارت احساس مقابلش در همهاین که است چند دقیقاً قدش کنم،می نگاهش

 روز آن یاد. شودمی نمایان چشمانم جلوی فرشته نگران یچهره و بودم حالی چه در بارآخرین که کنممی فکر این
 .باشد راحت خیالش تا بخوابم خودش کنار که کردمی دعوا دختر آن با داشت که افتممی

 .ترسممی شدید من و دباش داشته را هوایم که نیست کسی دیگر انگار
 «!آرام؟ ایکرده فراموش را خدا چرا»

 سر پشت را لرزانم هایگام. کنم تحمل بتوانم فقط تا کند آرامم امیدوارم است، همراهم هنوز لعنتی هایقرص آن
 .دارمبرمی قدم آهسته من رود،می سریع او چه هر و دارمبرمی سوگلی

 بزرگ، یخانه. ندارد قصر از کمی دستِ و است بزرگ است، سفید اشبیرونی نمای که شوممی ایخانه وارد
 .کند خیر به خدا... بااُبهت و بزرگ هایآدم

 سوگلی مانندِ باشند، بادیگارد آیدمی نظر به که هیکل قوی مردهای. کنندمی خم سر احترام حالت به خدمتکارها
 .من مانندِ... اندپوش سیاه
 نظر به ترمجلل و تربزرگ هم عمو یخانه از حتی تراست،شیک شهناز یخانه از ماگذاشته قدم که جایی ولی
 طورهمین و مخملی و ایسورمه استیلِ هایمبل ای،سورمه مخمل هایپرده. نیست مقایسه قابل اصال رسد،می

 سر پشت که انزمهم. است من قدِ هم کدام، هر که سرامیکی و کریستال تزئینی ظروف و عظیم هایتابلوفرش
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 پایین است، پنهان شلوار جیب در دستش کهدرحالی. کندمی طی را مدور هایپله رو،روبه از شخصی روممی سوگلی
 دست به پیپ مردِ آن مگر. ازحرکاتش متعجبم و ایستممی هم من کند،می خم سر و ایستدمی سوگلی. آیدمی

 ! کیست؟
 .شودمی بلند سوگلی طناز صدای

 کنید؟می قبول بنده از رو پیشکشی د،زن جناب-
 که شدمی باورم داشت دیگر! پیشکش؟. کنممی نگاهش شده گرد هایچشم با. کندمی اشاره من به و رودمی کنار

 به شاید خوابم؟ نکند چیست؟ برای اقتدار، و ابهت این احترام، همهاین... مرد این اما شوم؛نمی محسوب زنده موجود
 .بود رعیتی ارباب که هاییزمان همان برم؟می سر به رویا در و امکرده سفر قدیم هایزمان
 فضا در پیپش شیرینِ و گرم بوی و داردبرمی قدم سمتم به رود،می باال ابرویش و زندمی من به لبخندی مرد،
 .شوممی معذب ایستد،می که نزدیکم. پیچدمی

 بزنم، حدس توانممی حدوداً را سنش. است تیره هم تشپوس. روشن طوسیِ است، هایشچشم رنگهم موهایش
 ولی کنم نگاهش خواهمنمی. کنممی حس را نگاهش سنگینی ولی است؛ پایین سرم. دارد را چهل هشت، و سی
 :گویدمی
 .زیبا بانوی باال بگیر رو سرت-

 در نگاهم. افتدمی دستش و همدمی تکان محکم را سرم. گیردمی باال را سرم و کندمی لمس را امچانه زیر دستش
 از کمی ولی است؛ بلندتر من از سوگلی مثل دقیقا که برممی پی قدش به ناخودآگاه و شودمی قفل اشطوسی نگاه

 دارد لب به لبخندی. رسدمی نظر به بلندتر سوگلی اندام، بودنِ کشیده خاطر به شاید البته. رسدنظرمی به ترکوتاه او
 :دهدمی ادامه تحسینش از پر لحن همان با. شودمی بد حالم اشطوسی و خیره نگاه از کند،می برانداز مرا و
 کنی؟ معرفی من به رو زیبا کوچولوی این خواینمی سوگلم؟-

 کامران عمو و هیراد. مرد جنسِ از است تنفرم دلیلش که دانممی دقیقا من و آیدمی ابروهایم میان ناخودآگاه اخمی
 آورم،می خاطر به را هیراد فقط من و نبود گاههیچ که عموکامران. داشتند حضور امزندگی در که ودندب مردانی تنها

 رویمروبه مرد سر روی را وجودم خشم یهمه خواهدمی دلم و گیردمی شدت امتهوع حالت تحقیرهایش یادآوری با
 همه از که برممی پی این به و کنممی مقایسه بقیه با را خود قدِ وقتی. کنند لمس مرا خواهدنمی دلم. کنم خالی
 دختر که دهدمی نشان هم امچهره حتماً پس برممی پی بودنم الغر به و کنممی نگاه اندامم به وقتی است، ترکوتاه

 غصه جز به وقتی ام؟مانده الغر که است من دست مگر! کند؟ صدایم کوچولو دارد دلیلی چه وگرنه امساله چهارده
 .شودمی همین اشنتیجه بخوری توانینمی دیگری چیز

 .شودمی بلند سوگلی صدای
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 .من سرور آوردمش خدمت برای آرامه، اسمش-
 :گویدمی و رودنمی کنار رویم از هرگز که است مرد یخیره نگاه دوباره و
 نیست؟ حیف! چرا؟-

 جلب را توجهم سوگلی متعجبِ یچهره. بود گفته هم فرشته حیفم؟ ام،ندیده آینه در را خودم که است وقت خیلی
 :گویدمی حیرت با که کندمی
 !چرا؟ حیف-

 :گویدمی دوباره که است مرد لـ*ذت از پر صدای
 .نباش نگران تو کنم، کارچی باهاش دونممی خودم-

 : گویدمی که سوگلی یکرده گره هایمشت به چشمم و افتدمی زمین روی نگاهم
 ... ولی-

 .شودمی دهانش قفل و رودمی باال که تاس مرد صدای
 .باشه اتاقم توی دیگه ساعت یه تا-

 یپرنده. گزدمی حرص با و گرفته دندان به را لبش که است سوگلی به چشم یگوشه از نگاهم. رودمی و گویدمی
 .باشد یمصنوع که شودنمی این بر دلیل نخوردنش تکان. نشسته اششانه روی چنانهم و است آرام بزرگش

 خشمگین نگاه. است واقعی کامال که شدممی مطمئن بود شده زوم من روی که اشخیره و براق هایچشم از
 از یکی به خطاب من به توجهبی او و دوزممی او به را اممظلومانه نگاه من و شودمی ثابت من روی بر سوگلی

 .رودمی باال صدایش خدمتکارها
 .بده باسل دختره این به بیا رعنا؟-
 رنگ به همیشه مثل هایملباس کنم،می نگاه خود به بالفاصله من و رودمی خدمتکار، گفتنِ "خانم چشم" با و

 .ندارم دیگری رنگ با را هاآن کردن عوض قصد هرگز من و است مشکی
 خانوم؟ آرام:رعنا

 رنگ در است محال بپوشم؟ هااین از باید هم من و پوشیده سفید بقیه مثل که خدمتکاری سمت گردممی بر
 :گویدمی سردی با و زندمی گره را هایش اخم. زنممی رویش به لبخندی. کنم نظر تجدید مشکی

 .کنی شروع رو کارت باید فردا از بشی، آماده کار برای که بدم لباس بهت بریم بیا. رعناست من اسم-
 لباس مقابل در کرد مقاومت شودمی چگونه هک فکرم این در و دارمبرمی گام سرش پشت رود،می و گویدمی

 ؟!پوشیدن سفید و مخصوص
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 بگیرند، مرا توانندنمی دَوَندمی چه هر. بپوشم را سفید هایلباس آن من شودنمی باعث هم شانکالفه و بلند صدای
 :پیچدمی سالن در رعنا بلندِ صدای و زنممی نفس نفس

 .تو ازیلجب چقدر افتادم، نفس از. دختر کن صبر-
 :دهدمی قرار مخاطب را خدمتکارها بقیه زندمی نفس نفس که حالی در
 .ندیدم... گستاخی... این به دختر... عمرم تو-
 نگاهم و گیرممی سنگر است، بزرگ بسیار که ناهارخوری میز پشت و شوممی خسته سالن در چرخیدن و دویدن از

 دیشب از که را شانهمه تصویر و چرخدمی کنندمی نگاه مرا و اندایستاده که بیچاره خدمتکارهای تک تک روی
 .را شانتکتک شناسم،می خوب دیگر را شانهمه. بنددمی نقش ذهنم در داشتند کردنم متقاعد در سعی
 زده کمر به دست گرفته، دست به را خدمتکاری مخصوص سفید لباس کهحالی در و ایستاده جلوتر همه از رعنا
 ایمردانه گیرای و بلند صدای که من انداختنِ گیر برای است اینقشه دنبال حتماً و است زمین روی نگاهش. است

 .پیچدمی سالن فضای در
 !جا؟این خبره چه-

 اشجوگندمی موهای ترسیدم،می شدت به اشطوسی هایچشم از که ماندمی ثابت مردی روی دستپاچه، نگاهم
 .گشایدمی لب رعنا که چرخدمی خدمتکارها یرو نگاهش و رسدمی نظر به آشفته

 . کنممی ادبش خودم من بفرمایید شما... گستاخه زیادی دختره این آقا، هیچی-
 فاصله همین از که آرامی لحن با و اندازدمی باال ابرو ماند،می ثابت من روی ناگهان و شودمی مردد اشطوسی نگاه
 :گویدمی شنوممی
 ؟!میگی رو زیبا بانوی این-

 :گویدمی تعجب با که شوممی خیره رعنا به و گیردمی نگرانی رنگ نگاهم
 .پوشهنمی رو مخصوص فرم آقا-

 .زندمی لبخند است، من روی چنانهم رنگش طوسی نگاه
 .عمارت این نه باشه، من خدمت در قراره بانو این-
 چرخ گردنش دور مشکی پاپیون و جلیقه روی نگاهم کند،می دراز سمتم به را دستش و داردبرمی قدم سمتم به

 آهسته کنم،می نگاهش مردد من و شودمی دراز سمتم دستش. کنممی حس را خدمتکارها نگاه سنگینیِ و خوردمی
 .بردمی فرو جیبش در را دستش و خنددمی
 میای؟ من همراه-
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 دهم،می تکان مثبت ینشانه به ناخودآگاه را سرم بعد ایلحظه اما ببرد؛ کجا مرا خواهدمی که کنممی فکر خود با
 زندمی پلک طوالنی. داردمی نگه راضی مرا همین و نیستم هالباس آن پوشیدن به مجبور دیگر بروم همراهش اگر

 روی من مردد نگاه و پیچدمی سالن فضای در اشمردانه محکمِ و آرام هایقدم صدای. چرخدمی پا یپاشنه روی و
 . چرخدمی متعجب خدمتکارهای

 و زندمی لبخند که روممی سرش پشت شود مطمئن خواهدمی گویا و گرددبرمی روم،می دنبالش به زیر به سر
 به. ببینم را هاپله این باالی که بودم کنجکاو چقدر من و رودمی باال مدور هایپله از. دهدمی ادامه راهش به دوباره

 ناخودآگاه. ایستممی است، بسته هاآن از یکی درِ فقط که هاییاتاق خورد،نمی چشم به دیگری چیز اتاق سه جز
 طوسی چشم مرد صدای با ولی شوم؛می خیره بسته در آن به درمانده و آیدمی سراغم دوباره کنجکاوی حس همان

 .آیممی خودم به
 عزیزم؟ آرامِ-

 :دهدمی ادامه و است من یخیره لبخند با که کنممی نگاهش
 .بیا من نبالد-

 صندلی روی. روممی همراهش و اندازممی پایین را سرم ام،بسته درِ همان ماتِ هنوز من و اتاقش سمت رودمی
 مشکی چرمی مبل سمت به دست با دهد،می قرار لبش روی را پیپ یدهانه که زمانهم و نشیندمی میزش پشت
 شروع مقدمهبی. نشینممی کنم،می بازی هایمانگشت با هکحالی در و دارمبرمی قدم آرام. کندمی اشاره رنگ
 .کندمی
 در خجالتی ولی ترسنمی من از معموالً البته. ممنوع هااین و خجالت باشی، راحت من با خوادمی دلم همه از اول-

 سوگلیِ باشی، من مال تماماً خوادمی دلم. کنهمی ترراحت رو من کارِ این و نداری تکلم قدرت دونممی. نباشه کار
 عوض خورده یه نظرم تو دیدنِ با اما دارم؛نمی نگه شب یه از بیشتر رو هامخوابههم من... داره رو خودش جای من

 میگم؟ چی که متوجهی... شده
 عمارت صاحب" شودمی تکرار مدام و پیچدمی گوشم در فرشته نگران صدای و کشدمی سوت گوشم! خوابه؟هم
 "...داره دیگه یهمخوابه یه سوگلیش جز به هرشب کنه،می انتخاب سوگلیش کنار در رو دختر یه شب هر

 تهِ! است؟ این من یقصه تهِ ندارم، را سرم کردنِ بلند جرأت و چرخدمی اتاق هایکفپوش روی گیجم نگاه
 عمو یخانه شر از تا خواندممی درس آینده امید به که هاییزمان همان دیدم؟ آینده برای که شیرینی هایخواب
 فکرم بودن خوابههم به گاههیچ ولی نکردم؛ خوش دل درخشان یآینده آن به دیگر که است درست. شوم راحت

 مرد این اما آید؛می سراغم همراهش هم تهوع حالت که بیاید اسمش نکند خدا بیزارم، شدن لمس از من. نرسید هم
 !زند؟می حرف چه از
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 امتهوع حالت کردم حس و شدم خم. دادم قرار شکمم روی را دستم. پیچید هم به امدهمع کردم حس ناخودآگاه
 طرفم به سرعت با که هایشقدم و شنیدم را نگرانش صدای. زدم عق و دادم قرار دهانم روی را دستم گرفت، شدت

 مگر ام،نخورده هیچ یشبد از زدم،می عق و بود خالی اممعده. دیدمشمی تار من و بود زده زانو جلویم آمد،می
 رود؟می پایین گلویم از چیزی
 آب فقط بخورم؟ چیزی توانممی گفت،می بدی موردش در همیشه فرشته که برندمی جایی به مرا گویندمی وقتی

 .سوختمی بغض شدت از شد،می خشک ترس از گلویم هم باز و خوردممی
 با. دوختم او به مکرر هایزدن عق خاطر به را، اشکم از پر اهنگ هم من و بود دوخته چشمانم به را نگرانش نگاه

 :گفت مضطربی و آرام صدای
 .بعد واسه باشه هامحرف بقیه نیست، خوب حالت-

 .نفهمیدم هیچ دیگر من و زدمی صدا را رعنا که شنیدممی را صدایش زور به و کشیدمی سوت گوشم هنوز
*** 
 را صداها ولی نداشتم؛ هایمچشم کردم باز یا بدنم دادن تکان برای رمقی دم،کشی امخشکیده هایلب روی را زبانم
 .شنیدممی خوب

 .افتاده فشارش نخورده هیچی حتما نداره، صورت به رنگ طفلی-
 قفل هم در را هایشدست که دیدم را رعنا مضطربِ یچهره بازکنم، را هایمچشم زحمت با شد باعث دستم سوزش

 چشمانش در وضوح به را شادی برق جانمکم نگاهِ و باز نیمه هایچشم بادیدن کرد،می نگاه من به و بود کرده
 .دیدم

 :کرد زمزمه و زد لبخند آرام نشست، سرم روی دستش و آمد نزدیک
 .رفت بین از سردت تبِ-

 .امبیگانه گرما یکلمه با دادم دست از را هایمعزیزترین وقتی از است، سرد هم هایمتب حتی زنم،می تلخی لبخند
 پهلو به خواستم دیدم، اتاق یک در را خود و سنجیدم را موقعیتم تازه. رفت و کشید کنار امپیشانی روی از را دستش
 چندمین این که کردم فکر این به و دیدم را رگم در رفته فرو سوزنِ و شد جمع صورتم دستم سوزش از که بچرخم

 از هیراد شده، خارج دستم از شمارَش دیگر روم؟می سُرم زیر است بار دمینچن شود؟می سوراخ دستم که است بار
 .بود شده خسته بردنم درمانگاه

 دنبال و گزممی لب. نریمان... دارم یاد به بود، گفته را اسمش مرد، آن هایحرف یادآوریِ با شودمی آشوب دلم تهِ
 خود با هنوز. ترسممی همه از بیشتر او از عقابش؛ و... و سوگل تشن، غول مردهای آن خدمتکارها،. فرارم راه

 را دستم. شودمی ظاهر در یآستانه در رعنا تپل و کوتاه قامتِ و شودمی باز در که امنقشه فکر در و روممی کلنجار
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 سریع دباشن شده عوض دیگری رنگِ با کهاین ترسِ از و افتممی رنگم سیاه هایلباس یاد کند،می بلندم و گیردمی
 کهدرحالی رعنا صدای. شودمی راحت خیالم و نشیندمی لبم روی رضایت لبخند دیدنشان با و کنممی نگاه خود به

 .شودمی بلند گرفته سمتم ایآبمیوه
 .بشه نزدیک تو هایلباس به نداره جرات کسی نترس،-

 دنبال هنوز. کنممی تکیه او به رفتن راه رایب و شوم بلند کندمی کمکم رود،نمی کنار لبم روی بر گرفته جان لبخند
 سمت به و شدیم ماشین سوار. آمده بادیگارد و تشن غول مردهای همان از یکی با و نیست تنها رعنا ولی فرارم؛ راه

 پیاده رعنا. شد پارک عمارت در رویروبه و نرفت حیاط داخل قبل یدفعه برعکس ماشین کردیم، حرکت عمارت
 صدای که بود عمارت بزرگ درِ روی نگاهم. بست را ماشین در و شوم پیاده کرد کمکم گرفت، را دستم و شد

. بود ایستاده زدهشوک ایلحظه برای که رعنا طرف به برگشتم شنیدم، حیاط داخل از را نریمان بلندِ فریادهای
 در چیزی ایلحظه برای. کردند فراموش مرا انگار و رفت دنبالشان به هم رعنا دویدند، عمارت سمت به بادیگاردها

 هم دوم قدم برداشتم، را اول قدم و زدم لبخندی. فرار برای بود زمان بهترین ریخت، فرو فرار فکر از دلم
 ته امانرژی یهمه. شد کشیده بازویم که دویدن به کنم شروع و بردارم بلند خواستممی را سوم قدم طور،همین
 .کشیدم مانند آه نفسی کنند،می خالی را بادش که بادکنکی مانند و کشید

 که رساند باور این به مرا کامل بود، شده حلقه بازویم دور که محکمش دست و سرم پشت هیکل قوی مرد صدای
 .پرکشید دوباره آزادی رویای و شدم اسیر دوباره

 .فرارکنه بتونه من دست از کسی محاله که نزنه سرت به فکرها این-
 را دستم رسیدیم، عمارت به و کردیم عبور حیاط میان از داد، هُل حیاط داخل به و کشاند خود دنبال زور با مرا

 .کرد پرتم عمارت داخل و کشید
 رنگ یچهره دیدم که تصویری اولین ولی ماند؛ بازویم روی دستش رد مطمئنم بودم، دستم دادن ماساژ حال در

 سرش او و زدندمی بادَش خدمتکارها. بود بسته سرش به را مالیدست و بود داده لم مبل روی که بود سوگل یپریده
 را دستش بود، انداخته پا روی پا و نشسته رویشروبه نریمان. ترکیدمی درد از داشت انگار که دادمی تکان طوری را
 حرکت یک با که داشت زیادی انرژی دردش، سر وجود با انگار سوگل ولی بود؛ کرده سرش ستونِ و خم آرنج از

 .زدن داد به کرد شروع و شد بلند
... نه چی؟ تدونه یه یکی بودم، سوگلیت همیشه هان؟ رسوندیم کجا به... خریدم تواسه احترام و عزت همهاین-

 نفهمیدی وقتهیچ. نیست خیالت عین ولی کنی؛می نابودم داری ذره ذره بمیرم، من که اینه آرزوت. نبودم وقتهیچ
... نریمان شدم خسته دیگه. کنم تحملت تونستمنمی کردیم ازدواج هم با که سالی چند این گرنهو داشتم دوستت که

 ...مسخره زندگیِ این کن تموم برم، خواممی بده، طالقم. رو طلبیت تنوع خوامنمی رو، زندگی این خوامنمی
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 نگه زور به را امشده گرد نِچشما حرفش شوک از من ولی شد؛ بسته هایشانچشم همه نریمان، یعربده صدای با
 .داشتم

 .والسالم. نمیدم طالق هم رو تو سوگل، خواممی رو آرام من-
 محکم که هایشحرف گذاشت، بهت در چنانهم مرا و رفت باال را مدور هایپله اش،جمله شدن تمام با زمانهم

 خوابههم به برسد چه خواستمنمی را جازدوا من خواستم،نمی را نریمان من. پیچیدمی سرم درون بود کرده بیان
 من یمتوجه و رفتند سرش پشت هم خدمتکارها رفت، سالن دیگر سمت به و داد ادامه کردن گریه به سوگل. شدن

 زندگی این باشد، راست بود محال هااین. بود شده تمام که بودم رویمروبه تئاتر یصحنه ماتِ هنوز من و نشدند
 و کردمی برخورد هم به هایمدندان خورد،می تکان هایمشانه شدتش از و لرزیدممی درون از. است کابوس یک فقط

 به کنجکاو من و داشت نگهم محکم دستی که افتادممی داشتم. شدمی ترحسبی بدنم لحظه هر وجودم سرمای از
 لبخند. بود ترکوتاه قد همه از و داشت کوتاه قامت که کسی تنها دیدم، را رعنا و برگشتم دهنده نجات دست سمت

 گرفت، جان هایمچشم در امید برق اشگوشه در شومینه دیدن با که کرد هدایتم اتاقی سمت به و زد جانی کم
 را هایمدست داد؛ تسکین را وجودم حدودی تا گرمایش نشستم، کنارش و برداشتم قدم سمتش به صبرانهبی

 من و کرد احاطه را هایمشانه بیشتری گرمای بودم، خیره آتش هایهشعل به هایمانگشت بین از و گرفتم مقابلش
 .رفت دوباره و بود پیچیده دورم شالی که دیدم را رعنا دوباره
 .پیچید اتاق در رعنا صدای که شدمی خمار داشت چشمانم و بود شده گرم وجودم تمام گذشت، مدتی

 .داره کار باهات آقا-
 یهمه شد، حبس سینه درون نفسم ایلحظه برای. شد گرد زمانهم هایمچشم و نشستم جایم در سیخ بالفاصله

 آمد، نزدیک دید که را اماعتناییبی داشت؟برنمی سرم از دست چرا. شد وارد سرم بر آن یک در دنیا، هاینگرانی
 من رفت، باال مدور هایپله از و برد سالن سمت به تاریک و گرم اتاق آن از مرا. کرد بلندم زور با و گرفت را دستم

 کند؛ رها را دستم کهاین برای کردممی تقال انداخت، چنگ جانم به دوباره سرما. شدممی کشیده دنبالش اجبار با هم
 کردن تقال از دست و بود کرده کنجکاوم حسابی که ایبسته درِ همان روی چرخید نگاهم. بود فایدهبی ولی

 .داد هل نریمان اتاق داخل مرا اجبار با و شد کشیده دستم که بود در همان مات منگاه ایلحظه چند برای. برداشتم
 برگشتم، عقب به ترس با که آمد نزدیکم. کردمی نگاهم لبخند با و بود زده تکیه میزش به که افتاد او به نگاهم
 از بود همراه خنده با که صدایش شدم، خیره بودم شده حبس داخلش که اتاقی یبسته در به. نبود رعنا از خبری
 .رسید گوشم به سر پشت

 !نیستی؟ من عروسک تو مگه خانوم؟ آرام میری کجا-
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 را بودنم عروسک مدت، همه این از بعد داشت نفر یک دادم، فرو سختی به را دهانم آب و شد گرد هایمچشم
 پنهان سر پشت را هایشدست. قرارگرفت مقابلم و زد دور مرا شد، مشت هایمدست. کردمی امیادآوری مستقیما

 .کرد علم قد مقابلم و بود کرده
 خانوما؟ خانوم باشی من با خواینمی-

 زبانِ با که بودم امیدوار بفهمد، بودم امیدوار. دادممی تکان طرفین به باشتاب را وسرم رفتممی عقب عقب ترسیده
 دیگر. گرفت را دستم و برداشت قدم سمتم به ولی باشم؛ او با خواهمنمی که کنم اشحالی باشم توانسته زبانیبی

 : گفت خندید،می سرخوشانه و آهسته کهدرحالی او و کنم حرکت نتوانستم
 ؟!نداشتم خبر خودم و بودم ترسناک همهاین-
 .دهدمی ادامه آهسته او و شوممی خیره اشطوسی نگاه به متعجبم هایچشم با
 .ندارم کاریت که من-
 دستم دقیقش آمار ندارم، هایشخوشگذرانی از خبر انگار. بازـوس هــ مردکِ خودت، جون آره»:گویممی دل در

 «.حفظم از را همه که گفته درگوشم فرشته قدرآن و است
 عقب را دستش و زندمی لبخند. کنممی نگاهش اخم با و کشممی عقب که آوردمی صورتم سمت به را دستش

 و دهدمی تکان را سرش. نکند خطا پا از دست که است جمع حواسم و شودمی اشرهخی موشکافانه نگاهم. بردمی
 :گویدمی رود،می میزش سمت کهحالی در و شودمی دور من از
 مهمونی شب فردا خواممی شده، حساس یکم سوگل ؟!میگم چی که فهمیمی آرام، خوامنمی ازت زیادی چیز من-

 .همین... باشی هداشت حضور هم تو خواممی و بگیرم
 او یخواسته توانستنمی همین فقط. دادمی اطمینان من به نگاهش با داشت که بود او یخیره مشکوک نگاهم،
 :گفت آهسته و شد نزدیکم انداختم، زیر به را سرم و دادم بیرون صدا با را نفسم. داشت اینقشه شکبی باشد،

 هان؟ دیگه، شب چند واسه بذاریم رو مهمونی تونیممی نداری آمادگی امشب اگه-
 .موافقم بفهمد تا دادم تکان محکم بار چند و گرفتم باال را سرم اختیاربی

 !است؟ شده شوقش باعث حد این تا چیزی چه که این از متحیر من و زد قهقهه
 :گویدمی دارد لب بر لبخند که طورهمان و داردبرمی خنده از دست

 . دختر رو حرکاتت بینینمی خودت هستی، نیداشت دوست و شیرین تو چقدر-
 . امندیده را «آرام» درآینه است وقت خیلی که خودم خودم؟

 :گویدمی آهسته صدای همان با
 .بدرخشی حسابی خواممی کنه، آماده برات زیبا لباس یه میگم رعنا به-
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 در بدجنسی چقدر شوم؟ اطرافیانش و مرد این دست یبازیچه باید چرا من و رودمی درهم ناخودآگاه هایماخم
 تماشا به را کندمی نگاهم عروسک چشم به که این و بمانم جاآن توانستمنمی دیگر. کندمی بیداد هایشچشم
 را صدایش. کند رسوا را حالم و بیاید سراغم لعنتی تهوع دوباره ترسیدممی زدم، بیرون شتاب با اتاق از. بشینم

 آن حتی بار این و افزودم هایمقدم سرعت بر هایش،خواهش به نسبت توجهبی ولی واند؛خمی را نامم که شنیدممی
 که اتاقی سمت به و رفتم پایین هاپله از مکثبی. نکرد جلب را امتوجه بود، شده پنهان اشبسته در پشت که اتاقی
 پرت رویش را خودم حرکت یک اب رفتم، نفره یک تخت سمت به و بستم را در. دویدم بود کرده تهیه برایم رعنا

 .شود تمام مضحک زندگی این تا بخوابم قدرآن بخوابم، خواستمی دلم. کردم
*** 

 دیگر، اندسنگ جنس از. کنند غرق طوفانی دریای آن در مرا خواهندمی و دهندمی هُلم دریا سمت به هاصخره
 مدام را لبم چرخد،می طوفانی دریای حوالی مضطربم و نگران نگاه. اندرحمبی و ندارند قلب آن، از ترمحکم حتی
 حرکت چنانهم هاصخره. ترسمنمی است وقت خیلی که مرگ از بیافتد؛ اتفاقی چه است قرار دانمنمی و گزممی
. گویممی را صخره کردنِ حرکت نه؟ است ترسناک بسپارند، طوفانی دریای دست به مرا خواهندمی و کنندمی

 شوند،می حلقه دورم هاییدست که امشده مرگ یآماده دهند، ادامه دادنشان هُل به گذارممی و ندمبمی را چشمانم
 را هاصخره یهمه انگار که گرفته مرا محکم قدرآن ولی ببینم؛ را امناجی و برگردم خواهممی. اندگرفته مرا محکم
 حرکت از که هاییصخره و است آرام آرامِ نیست، طوفانی دیگر که است دریایی روی نگاهم. است شده حریف

 چیز همه و شده حریف را محکم و سنگی هایصخره یهمه ناجی، شخصِ که کنممی فکر این به من و اندایستاده
 .است آرام

*** 
 قفسه روی دستم. امآورده کم نفس حسابی بار این و گرفتن نفس برای حریصم بلعم،می بارهیک را هوا و نشینممی
. دهدمی من برای را ناجی یک خبر کابوس این کنم،می حس را امپیشانی روی سرد هایعرق و نشسته امهسین

. دلگیر اما زیباست؛ شوم،می خیره اتاق تاریک نیمه فضای به و شودمی بلند نهادم از آه. غریبی یکلمه چه! ناجی؟
 تدارک زیرزمین داخل برایم شهناز که اتاقی از هم باز اما است؛ جاذبهبی چیز همه است، دلگیر چیز همه من برای
 .است بهتر بود، دیده

 کهاین با و ایستاده در یآستانه در که است رعنا گردم؛برمی در سمت به حیرت با شود،می باز شتاب با اتاق در
 .زندمی داد سرم. کنممی رها آسوده را نفسم ست،عصبانی اشچهره

 .کنم تهیه لباس برات سپردن آقا شو بلند تو؟ به بگم چی من آخه کنی؟می غلطی چه جا این-
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 و شد کشیده دستم بالفاصله که سپردم تخت آ*غـو*ش به را خود رمقبی و خوردم تکان جایم در حوصلهبی
 . کردمی کر را گوشم که رعنا فریاد صدای همراهش

 .سپرده ستمد رو تو آقا من، دِب بخت از لجبازی، بس از برنمیاد تو پس از هیشکی. ببینم شو بلند-
 تمام که کرد هدایت اتاقی به مرا کرد، خارج اتاق از خودش همراه مرا کردمی غرغر که طورهمان و کشید را دستم

 کردممی نگاه زنی به و بودم ایستاده اتاق وسط درمانده و مستاصل. رفت و داد هلم داخل به بود، آینه دیوارهایش
 و برداشت قدم سمتم به. باشد خدمتکار دادنمی نشان که لباسش. کردمی نگاهم اشتیاق با و داشت لب به لبخند که
 :گفت مهربانی با
 .ستآمادَه لباست عزیزم بیا-
 رسیدم لباسی به گرفتم که را نگاهش رد من و کرد اشاره نامعلومی جای به دستش با که کردم نگاهش گیجی با

 روی ناخودآگاه اخمی. کرد جلب را نظرم بیشتر همه از ملوسش و بهیگل رنگِ. داشت چشمگیری زیباییِ که
 .شنیدم را معترضش صدای که انداختم پایین را وسرم نشست امپیشانی

 این به پیراهن دیدن محض به بود تو جای االن ایدیگه دختر هر ذوقی،بی چقدر تو دختر بابا نیومد؟ خوشت-
 .شدمی مرگ ذوق ملوسی
 رسد؟می روز آن اصال کجا؟ شدن مرگ ذوق و کجا من. بود ترتلخ زهر، از هم لبخندهایم حتی هک بود وقت خیلی
 گوشم به هاییگوشواره دارد، شادی رنگ که بزنم صورتم به ماسکی و شود تنم است قرار لباس این. دانممی بعید

 و راضی امزیبایی به هاغریبه نگاه از چقدر برم،می لـ*ذت زیبایی این از چقدر که کنم وانمود و کنم آویزان
 .امشادی غرق شوممی بازیچه کهاین از چقدر خشنودم؛

 سمت به و کرد لمس را کمرم دستش. ایستادم کرد،می براندازم تحسین با که زن رویروبه و کردم تنم را لباس
 امیدوار من و زد زل من به متعجب. دادم تکان طرفین به را سرم و کشیدم کنار زده وحشت من که کرد هدایتم آینه
 ناباورانه و زد مصنوعی لبخندی. شوم روروبه سال همه این از بعد آینه در خودم با خواهمنمی که کند درک مرا بودم
 :گفت

 ؟!ببینی آینه تو رو خودت خواینمی-
 در سمت به خب اربسی گفتن با و داد تکان را سرش رفتم، ترعقب و دادم تکان طرفین به قبل از ترمحکم را سرم
 هاییباچشم. گرفت نشانه مرا متعجبش نگاه و آمد داخل بالفاصله که بود در پشت انگار و زد صدا را رعنا و رفت
. امپوشیده سیاه از غیر لباسی که منم این کند باور توانستنمی انگار و بود خیره لباسم و من به تعجب از شده گرد

 دیگر که خورممی قسم و شوممی راحت لعنتی لباس این شر از مهمانی از بعد زدم، خامش خیال به دل در پوزخندی
 .کنمنمی عوضش سیاه با هم باز باشد دنیا رنگِ ترینتیره اگر حتی بپوشم، مشکی از غیر لباسی است محال
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 اشقهوه انفنج و خوردمی تاب اشایگهواره صندلی روی که بود سوگل دیدم که چیزی اولین و شدم خارج اتاق از
... و بود نشسته کنارش هم عقابش کشیدم، هم در را هایماخم و افتادم مهتابعمو زن یاد ناخودآگاه. کردمی مزه را

 مشخص من دلیل. داشتیم پوشیدن سیاه در عجیبی رقابت نریمان، سوگلِ و من نه؟ مگر است ترسناک سیاه، عقاب
 گذاشتممی و پوشیدمنمی را لباس حاال از کاش تنم، لباس و تاداف من روی نگاهش دارد؟ دلیلی چه او اما است؛
 با و گرفتم او از را نگاهم. تحقیر از بود پر پوزخندش و گرفت تمسخر رنگ نگاهش. کردممی تن به شب فردا همان
 از تدااب همان از کردند، احاطه را من اطراف که هاییآدم. اتاقم سمت رفتم و ندارد کردن نگاه ارزش گفتم خود

 یاد باید من ولی شدند؛می سخت و رحمبی زیادی و بود کرده احاطه را هاآن یخ که هاییصخره بودند، صخره جنس
 زیر را دستم. است بلد را رسمش و راه خوب که دریا مثل درست کرد، برخورد هاصخره با باید چگونه که گرفتممی

 چشمک من به بود آویزان کمد در به اتاق یگوشه که ساده رنگِ گلبهی پیراهن چرخیدم، پهلو به و سرگذاشتم
 به دیگر اشدرخشش داشت، تن به را لباس آن که دیدم آن در را دختری یپژمرده صورت. درخشیدمی و زدمی

 .نیامد چشمم
 لباس به قدرآن. رفتممی خواب به روشن چراغ با و کردمنمی خاموش را اتاق برق درونم، فوبیای بیماری لطف به

 .کشید آ*غـو*ش در را امخسته هایچشم خواب، که اندیشیدم شب فردا مهمانی به و شدم خیره
*** 

 من حضور و کوبیدمی سینه در شدت با قلبم کردم،می حس همیشه از بیشتر را قلبم ضربان صدای و مطلق تاریکی
 زده چهره به مرموزی و مضحک هایماسک که هاییغریبه باشد؟ داشته توانستمی دلیلی چه غریبه همه این بین

 نداشتم، چهره به نقابی من فقط انگار و بود پنهان هانقاب آن پشت هایشانچهره. ترساندمی شدیداً مرا این و بودند
 .نداشتم همراه من فقط وسط آن انگار و بودند همراه و صحبتهم هم با دودوبه همه

 بودم اضافه کردم؟می سنگینی کسی دوش روی دادم؟می پس ار چیزی تاوان بود؟ شده گیرم گریبان کسی آهِ
 یعنی؟
 ولی رفتم؛می طرف آن به طرف این از آب وجویجست در کردم،می تشنگی احساس شدیداً و بود خشک دهانم
 آب به گذاشتندنمی و بودم شده اسیر میانشان و بودند کرده احاطه دیوار مانند را اطرافم هاآدم آن یهمه انگار
 .دیدممی سراب را جا همه تشنگی فرط از و سوختمی عطش شدت از گلویم. برسم

 با را خشکی .خواستمی گرما دلم خواست؛می محبت دلم خواست،می آفتاب گرمای دلم خواست،می روشنایی دلم
 .است راندیده آب رنگ است وقت خیلی که داشتم را ایماهی حالِ کردم،می حس وجود تمام

*** 
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. لرزیدم خود به و شدم مچاله پتو زیر کشیدم، امخشکیده هایلب روی را زبانم و کردم باز زحمت با را هایمچشم
 و برداشتم آشپزخانه سمت به پرشتاب را هایمقدم. افتادنمی راه کارم هم آب پارچ یک با مطمئناً و بودم تشنه

 لیوان در ریختنش به شروع و گرفتم دست به را یزم روی پارچ شدم، خودم به خدمتکارها خیره هاینگاه بیخیال
 ندارم خوردن آب برای نفسی دیگر کردم حس...و چهارمی... سومی... دومی. دادم فرو نفس یک را اولی لیوان کردم؛

 بودند کشیده صف که هاخدمتکار روی و چرخید نگاهم آخر یلحظه و زدممی نفس نفس. کشیدم لیوان از دست و
 حس که نکشید طولی و کردم رها پرشتاب را نفسم و بستم را چشمانم. ماند ثابت کردند،می نگاهم ازب دهانی با و

 هایسرویس سمت به و دویدم. بود شده بشکه به تبدیل امبیچاره یمعده شکبی دارم، توالت به شدیدی نیاز کردم
 .شدم سرازیر بهداشتی

 شدندمی مجبور آخر شدم،نمی حاضر شانجمعیدسته شام و ناهار و صبحانه میز سر آمدم عمارت این به که اول از
 بود، رعنا اجبارِ با خوردممی را چیزی هر و رفتنمی پایین گلویم از چیزی. بیاورند اتاق به برایم سینی داخل را غذا
 و زدم آب صورتم به بار چند. غذا حتی است، اجبار من زندگیِ در چیز همه. زدممی عق که دادمی خوردم به قدرآن

 یزدهحیرت هایچهره بالفاصله آمدم، بیرون و کردم باز را در بدهم خود به را کردنش خشک فرصت کهاین بدون
 بودند، زده گره سینه روی را هایشاندست که طورهمان و بودند ایستاده من رویروبه که دیدم را خدمتکارها

 و کشیدم امچانه زیر را دستم. هابیچاره این برای شدم ایسرگرمی عجب زدم، دل در پوزخندی. کردندمی تماشایم
 .کرد میخکوبم جا در رعنا صدای که کردم حرکت اتاقم سمت به و دادم تکان سری گرفتم، را زیرش شده جمع آب
 .بیا دنبالم شی، آماده شب واسه باید االن از-

 هاحرف ندارند؟ زندگی و کار. کردندمی نگاهم زهنو هم، خدمتکارها و کردمی نگاهم منتظر که سمتش برگشتم
 !کجا؟ بروند کنند ول را آرام زندگی تئاترِ زنم،می

 آینه به کوتاهی یلحظه برای که نگاهم بود، آینه از پر اطرافش که بزرگی اتاق همان سمت رفتممی رعنا دنبال
 .بودند شده زدن آینه خیالِبی دیگر را زمین روی که بود خوب و انداختممی زیر به سر بالفاصله افتادمی
 داشت قرار آینه جلوی که صندلی یک سمت و آمدند استقبالم به زیادی هایزن قبل، یدفعه برخالف بار این

 کردممی نگاه چیزی هر به آینه از و دزدیدممی نگاه مدام ولی داشتم؛ قرار آینه رویروبه. بنشینم تا کردند هدایتم
 چه. کردمی نگاه من به خیره و بود انداخته دست روی را کاور داخل لباسِ که چرخید رعنا روی نگاهم. خودم جز

 ؟!الل دخترِ یک برای زحمت همه این مگر؟ است خبر
 اصرارهای. کند خیربه خدا دیدم، که هاییکابوس کرد،می بیشتر امشب مهمانی برای را تشویشم سوالم، پراز ذهن

 در بار چند حتی زدن، دید برای کردمی ترغیبم هایشانتعریف بیشتر همه از ببینم، آینه در را خود که داشتند زیادی
 مبادا که انداختممی پایین را سرم و گزیدممی لب بالفاصله ولی ببین؛ لحظه یک فقط که دادم فریب را خودم دل،
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 با... شوم روروبه خودم با واستمخنمی شوم، مواجه خورده شکست دختر یک با خواستمنمی. شوم وسوسه ایلحظه
 .است شده نابود که دختری
 سوگل و نریمان. بودند برده یاد از مرا و بود گرم حسابی خدمتکارها سرِ شدند، عمارت وارد هامهمان و شد نُه ساعت

 بلند هاویقتش و دست صدای زمانهم و آمدند پایین به مدور هایپله باالی از میزبان عنوان به همه از آخر که هم
 صندلی روی از و باشم تفاوتبی که بود این در امسعی ولی کردممی حس خود روی را زیادی سنگینِ هاینگاه. شد

 .نباشد کنارش صندلی هیچ که بودم داده قرار سالن در جایی را صندلی حتی نخورم، تکان
 خاصی شکوه فضا به و بودند ایسورمه تدسیک همه هامبل بود، کرده روشن را سالن تمام پرنور و بزرگ لوستر

 در جلوی درست و ببرم هجوم آشپزخانه سمت به کرد وادارم بود کرده غلبه من به که تشنگی حس. بخشیدندمی
 .شنیدم را خدمتکارها صدای که بودم ایستاده

 .هاعروسک مثل درست بود ریخته دورش رو درشتش فر و روشن موهای-
 .ببین برو خودت. رنگخوش گلبهیِ رنگش بود، بیشتر شجلوه همه از بلندش و پفی مندا نمیگی؟ رو لباسش چرا-
 .درخشیدمی چقدر دونینمی بودن، زده ریز هاینگین موهاش تو-
 جدیدش سوگلیِ عنوان به خوادمی آقا که شده چی حاال بوده، خدمتکار شهناز باند تو دختره این بودم شنیده من-

 !کنه؟ معرفیش
 .دادند ادامه هاآن و شد گرد چشمانم

 .کنه معرفی اشهمخوابه عنوان به خوادمی رو این آخرشه، و اول سوگلیِ سوگل، همون بابا هه-
 زدند؟می حرف من مورد در هاآن و رفت سیاهی چشمانم لحظه یک برای

 که خروج در تسم به. کنم فرار لعنتی عمارت آن از ترسریع چه هر خواستممی فقط و شد فراموشم تشنگی
 .شد گرفته دستم رعنا توسط سریع خیلی اما رفتم؛ داشتم، آن با زیادی یفاصله

 .بشینی جااون باید هم تو گفتن آقا. شیننمی ناهارخوری میز پشت هابزرگ یهمه شامه، موقع االن-
 طولی. شدم شام رسیدن منتظر کالفگی با نشستم، هاصندلی از یکی روی درمانده، و دادم بیرون پرحرص را نفسم

 هدایت میز سمت به همه رعنا، بلند صدای با. هانوشیدنی و دسر غذاها، انواع از شد پر بزرگ میز آن تمام که نکشید
 .شدند

 .شام بفرمایید عزیز مهمانان آقایان، و هاخانوم-
 نشستن جز ایچاره هم من. نشستند بزرگ میز پشت ها،صندلی روی و برداشتند قدم آهسته احترام، و ادب با همه
 لب اضطراب شدت از کردم، می بازی لباسم یگوشه با و بودم حوصلهبی نداشتم، هاصندلی آن از یکی روی
 شد ثابت نریمان روی نگاهم کوتاهی یلحظه برای. بود خروج سفیدِ و بزرگ در به حواسم مدت تمام و گزیدممی
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 رویم پیش غذای به و کرد نثارم چشمکی بود، نشسته من رویروبه درست و کردمی نگاهم لـ*ذت با داشت که
 این و شدنمی دور ذهنم از ایلحظه فرار فکر. شدم خیره غذایم به اشتهابی همیشه مثل من، اما کرد؛ اشاره

 هب نوبت دادند، رضایت میز سرِ از شدن بلند به باالخره. بود برانگیخته را امتهوع حالت همیشه از بیشتر اضطراب،
 !میرند؟می دسرنخورند که کردممی نثارشان هافحش دل در من و شد خوردنشان دسر

 سالن در کمی خیلی نور تنها و شد خاموش هابرق ناگهان ولی مهمانی؛ آن شدنِ تمام برای کردممی شماری لحظه
 هم خدمتکارها و نبودند بادیگاردها. غریبم چقدر کردم حس همیشه مثل من و شدند رقـــص مشغول همه ماند،

 سرشان حسابی انگار نبودم، توجه معرض در دیگر اول یلحظه برخالفِ که چرخیدمی همه روی نگاهم. طورهمین
 جمعیت میان از سختی به و کشیدم عمیق نفس چند دیدم، مناسب فرار برای را هافرصت همه بارهیک به. بود گرم
 عطرهای انواع با که داخل فضای گرمای هرم. کردم حرکت خروج در سمت به احتیاط با خیلی و کردم عبور

 مثل درست گرفتم، باال را لباسم دامن و چرخاندم را دستگیره آهسته کرد،می منقلب را حالم بود شده همراه مختلف
 هجوم صورتم روی شب نیمه خنک نسیم شدم، حیاط وارد. است اسیر بزرگ عمارتی درون که بودم شده پرنسسی

 جدا زمین سطح از را عمارت که سفید و سنگی پله چند از سرعت با. بکشم نفس توانممی کردم حس هتاز آورد،
 نگاهم دویدم، خروج در سمت به. بود شده روشن کمی دارپایه هایچراغ با فقط بزرگ حیاطِ آمدم، پایین کردمی

 که تصویری آخرین رقصیدند،می هم آ*غـو*ش در که سوگلی و نریمان پی حواسم یهمه و بود سر پشت به فقط
 عدم یمتوجه ایلحظه مبادا که بود سر پشت به نگرانم نگاه چنانهم. بود همین دارم یاد به عمارت داخل از

 محکم که کنم نگاه را پایم جلوی ایلحظه کهاین بدون رفتممی پرشتاب و بود شده تندتر هایمقدم. شوند حضورم
 نکرده حس عمارت در گاههیچ که پیچید مشامم در عطری بوی و بود ایینپ سرم. کردم برخورد سختی جسم با

 از توانستنمی. بود شده گرفته داشت، قرار رویمروبه که شخصی توسط که ماند ثابت چمدانی روی نگاهم. بودم
 باز ایمبر ناخودآگاه انگار آزادش دست شد، حاکم وجودم در ترسی! بود؟ که پس باشد، عمارت اهالی یا هامهمان

 نداشتم، را سرم گرفتنِ باال جرأتِ. کشیدم عقب و گزیدم لب. بودم کردهبرخورد محکمش یسینه به و بود شده
 .پیچید حیاط خلوت و تاریک فضای در رعنا صدای

 ...گفتن آقا! کنی؟می کارچی جااین! آخه؟ کنم کارچی باید تو با من! لجبازی تو چقدر آرام-
 و دارچرخ چمدانِ یدسته به ماندم خیره فقط من بخورد، را حرفش و کند سکوت شد اعثب چیزی چه دانمنمی

 نظر به مضطرب بار این اما شکست؛ را سکوت دوباره رعنا صدای. بود شده گرفته غریبه مرد توسط که کوچکی
 .رسیدمی
 .بفرمایید... آمدید خوش... خیلی... خبر... بی چه ؟!شمایید آقا وای-
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. گرفتم باال را سرم و شدم زدهحیرت بود، کرده صدا «آقا» نریمان مانند را او اینکه و رعنا یتپاچهدس لحن از
 نگاهش سنگینی که حاال است، شده خیره رعنا به رسیدمی نظر به که گرفت نشانه را رنگی مشکی نگاه هایمچشم

 همه از بلندش قدِ. کنم نگاهش توانستممی ترراحت بود، نشده زوم هایمچشم روی هایشچشم و کردمنمی حس را
 ایستاده هاپله روی که رعنا به و بود گرفته باال را سرش و رسیدمی نظر به بلندتر همه از کرد، جلب را امتوجه بیشتر
 چمدانش. برد فرو جیبش داخل بود، کرده باز برایم که را دستش و بود شده خارج من با برخورد شوکِ از. بود خیره

. شوم اشخیره و بمانم شوک همان در شدمی باعث جذابش یچهره و بود گرفته چنانهم راستش دست با را
 و شد هایمچشم مات ایلحظه برای. نگاهم دزدیدنِ برای بود شده دیر دیگر و ماند ثابت من روی و چرخید نگاهش

 هایچرخ صدای بالفاصله و داد کانت را سرش. دیدم وضوح به بودن، تاریک وجود با را اشپیشانی روی اخمِ من
 به من به توجهبی مقتدر، و محکم که هاییقدم و شنیدم را شدمی کشیده حیاط هایموزاییک روی که چمدان
 صدایم داشت که کرد فراموش رعنا انگار بودم، خیره اشخالی جای به و ایستاده هنوز. شدمی برداشته عمارت سمت

 هایمقدم ناخودآگاه و آمدم خود به کردم، احساس تاریک فضای آن در را امتنهایی که ایلحظه درست من و زدمی
 .شد کشیده عمارت سمت به

 را هامهمان هایصورت کنجکاوم نگاه بود، نشده تمام رقـــص هنوز شدم، عمارت بزرگ سالن تاریکِ فضای وارد
 و رفتم آشپزخانه سمت به سرعت به. نبود هم رعنا اما داند؛می حتما او بپرسم رعنا از باید ؟!پس رفت کجا کاوید،می

 دوباره و زدند لبخندی دیدنم با. دوید ابروهایم میان ناخودگاه اخمی و افتادم هایشانحرف یاد خدمتکارها دیدن با
. کرد نگاهم متعجب و برگشت بالفاصله گذاشتم، هاآن از یکی یشانه روی را دستم و جلو رفتم شدند، کار مشغول

 همیشه که آرامی کند، تعجب هم باید کرد؛می نگاهم چنانهم و بود زده ماتش خواهم،می کاغذ گفتم اشاره با
 گشتم؟می دنبالش چرا ؟!بود که مرد آن مگر چرا؟. بزند حرف که کردمی تالش داشت حاال تفاوت،بی و بود ساکت

 مکثبی بود، گرفته سمتم به کاغذی که دیدم بود پوشیده را خدمتکارها لباس که جوانی دختر آمدم، که خود به
 نوشته به نگاهی گرفتم، سمتش را برگه «؟!ندیدین رو آقا اون»:نوشتن به کردم شروع و گرفتم دستش از را برگه

 سپس و شدند خیره من ینوشته به همه برد، دیگر خدمتکارهای سمت را برگه و شد خیره من به متعجب و انداخت
 آهسته برداشت، قدم سمتم به و شد خیره من به زیرچشمی بود دستش برگه که کسی. من روی چرخید نگاهشان

 :گفت
 ؟!نریمانه منظورت-

 را سرم. بودند خبربی بودم دیده من که کسی حضور از آنها بود درست حدسم دادم، تکان طرفین به پرشتاب را سرم
. خداحافظی مشغول هامهمان و بود روشن هاچراغ آمدم، نبیرو آشپزخانه از هاآن به توجه بدون و انداختم پایین
 دانست،می را رازم که بود کسی پیش حواسم تمام ولی کردم؛می حس خود روی را نریمان یخیره نگاه مدت تمام
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 یدبا داشتم، فرار قصد که بگوید چیزی نریمان به نکند دانست؛می را رازم او بودم، مرد آن دنبالِ خاطر همین به آری
 پایین که دیدم را رعنا و مدور هایپله روی چرخید نگاهم بودم، ایستاده آشپزخانه در کنار مستأصل. دیدممی را او

 که شد چه دانم نمی بردارم، قدم سمتش به خواستم. پرسیدممی رعنا از باید زد، موج هایمچشم در برقی. آمدمی
 را هاپله ،.برو سرش پشت گرفتم تصمیم و بودم خیره رفتنش مسیر به تعجب با. رفت باال را هاپله و برگشت دوباره

 گرفته نشانه را باال یطبقه هایاتاق کنجکاوم نگاه و رفتممی باال را هاپله آهسته. باال رفت و کرد طی سرعت به
 درِ همان یدم،شن بود بسته درش که اتاقی همان از را رعنا صدای گرفتم قرار هااتاق مقابل کهاین محضبه بود،

 صدایش چسباندم، در به را گوشم کرد؟می چه جاآن رعنا ولی کرد؛می تحریک را امکنجکاوی همیشه که ایبسته
 .رسید گوشم به واضح

 .خان رامان گرفتن، جدیدشون سوگلیِ افتخار به رو مهمانی آقا-
 .رسید گوشم به بود شده خطاب رامان که مرد بمِ و خسته صدای

 !من؟ بـ*غل تو پرید صاف حیاط، تو که رهدخت همون-
. است بسته چشم و گزدمی لب دارد که کردممی تصور را رعنا یچهره چرا دانمنمی و شد گرد چشمانم ناخودآگاه

 .انداخت طنین اتاق مسکوت فضای در اشمردانه صدای دوباره
 ...و بشه اتاق این وارد کسی ندارم خوش اصالً که دونیمی-
 :گفتمی که رعنا ربمضط صدای و
 .برگشتید شما که خبرنداره کسی هم االن نذاشته، اتاق این تو رو پاش حاال تا کسی کنید باور آقا-

 .بیچاره رعنای حال به وای و لرزاند را تنم تمام که پیچید اتاق در اشعربده صدای باراین
 .نپر من حرف وسط-
 .دبیاور پایین کمی را صدایش کرد سعی انگار بعد و
 !که؟ متوجهی. بمونه سِکرِت بکن رو سعیت بشه، مطلع حضورم از کسی خوامنمی فعال-
 .رعنا مضطرب صدای دوباره و
 .باشید نگران خوادنمی اصال هست، چیز همه به حواسم. راحت خیالتون آقا-

 این در خواهدمی او. دارد تریبزرگ راز او ظاهرا دارد، نگه را رازم بگویم او به که نباشد این به نیازی دیگر کنم فکر
 محض به ولی بود؛ درذهنم زیادی هایسوال! دارد؟ عمارت این اهالی با نسبتی چه... اصال و بماند مخفی اتاق

 .رفتم پایین هاپله از عجله با و آمدم خود به شد،می نزدیک در به که هاییقدم صدای شنیدن
 لبخند و بود برده فرو جیب در دست نریمان که داشتند قرار سالن وسط سوگل و نریمان فقط بودند، رفته هامهمان

 .بود آویزان او از و زده حلقه گردنش دور را دستش سوگل و داشت لب به
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 .شنیدم را نریمان صدای ولی نکردم؛ نگاهشان. شوم رد جلویشان از بودم مجبور اتاقم به رفتن برای بود؟ چه چاره
 .بیا هم تو اتاق، تو میریم ما من؟ عروسک-

 فرار به پا و ندادم فرصت. پیچیدمی سرم در من، مورد در هایشانحرف و زدمی زنگ درگوشم خدمتکارها صدای
 را نریمان صدای. بود آمده بند نفسم زدم، تکیه پشتش به و بستم محکم را در. بردم هجوم اتاقم سمت به و گذاشتم

 شد وارد نریمان. زدم خواب به را خود و کشیدم سرم روی را توپ رفتم، تخت سمت به پرشتاب و شنیدم در پشت از
 .زد صدایم و
 .شب فردا تا... کن استراحت باشه،... ای؟خسته جان؟ آرام-

 فرار از که شد چه راستی. ماندمنمی شده خراب این در و کردممی فرار لحظه همان کاش خدا، ای! شب؟ فردا
 و من، خدای وای. رفت دنبالش هم رعنا شد عمارت وارد وقتی مرموز دِمر آن ؟!شد مانعم چیزی چه شدم؟ منصرف

 زمان تا اگر بدهم؟ دست از را فرار خوبِ موقعیت شد باعث چیزی چه. کنم فرار توانستممی لحظه آن من و... من
 چیزی چه شود، تکرار لحظه آن مثل خوبی موقعیتِ دوباره دانممی بعید بمانم عمارت این در موهایم شدنِ سفید
 دارد؟ را عمارت این در شدن تحقیر و ماندن ارزش چیزی چه بخرم؟ جان به را خانه این خطرات و بمانم شد باعث

 بلکه کنمنمی پیدا برایشان جوابی تنها نه ذهنم، سواالت تکرار با و رسدنمی جاهیچ به افکارم کهاین از درمانده
 .رفتم خواب به شوم،می ترگیج

*** 
 قحطه؟ آدم خریده؟ شهناز از چی واسه رو الل یدختره این وهلل، نمدونمی-
 .کنه ترنزدیک خودش به رو سوگل کارش این با خوادمی-
 میگی؟ برعکس وا،-
 بهش بیشتر میپره، دیگه هایزن با داره ببینه سوگلیش وقتی کنه، تحریک رو سوگل حسادت خوادمی. اتفاقاً نه-

 .رسهمی
 .نمیاد خوشم اآق از اصال که من-
 .بودی عاشقش قبلنا که تو... کلک نگو دروغ-
 ...هی... نیست که اونم بودم، داداشش عاشق من-
 .بهت ذاشتمی محل چقدر بود وقتی انگار که کشیمی آه جوری یه خوبه، خوبه-
 .بود نریمان وجود تو اون آقاییِ از ذره یه کاش بود، مرد خیلی-

 زحمت با را هایمچشم. بودم خواب مثالً که نوابی منِ سر باالی هم آن زدند،می حرف کسی چه مورد در دانمنمی
 نگاهشان که گذاشتندمی سبد داخل و کردندمی تا را سفید هایمالفه داشتند دیدم، را خدمتکارها از نفر دو و گشودم
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. دادمی نشان را صبح نیم و هفت دیوار روی ساعت کشیدم، سرم باالی را هایمدست و نشستم. شد من یمتوجه
 :گفت طلبکاری با من به رو هاآن از یکی

 .بخوابی ایشون اتاق تو باید بعد به این از گفتن آقا شو، بلند دختره هی-
 :داد ادامه. دوختم هاآن دوی هر به را امشده گرد چشمان

 .بیرون برو نیست، تو اتاق دیگه جااین برده؟ ماتت چرا چیه-
 زندگی بستِبن در و شده بسته رویشان به همه چاره، هایراه که بیچارگانی مانندِ بود، مستأصل و درمانده نگاهم
 را سُستم پاهای کشیدند، را دستم. بودم چسبیده تخت به و شدن بلند برای نداشتند توانی پاهایم. زنندمی پا و دست

 . شدم پرت بیرون به اتاق از و دادند هُل زور به مرا کشیدم،می زمین روی زحمت با
 میز روی چرخید نگاهم. شانومستانه بلند هایخنده صدای بود، سوگل و نریمان صدای شنیدم که چیزی اولین
 :گفت فراوان ذوق با و شد من متوجه نریمان نگاه خوردند،می که مفصلی صبحانه و غذاخوری بزرگ

 .صبحونه بدو جان، آرام بیا-
. گذاشتم دهان در زحمت با را لقمه یک ولی نداشتم؛ میلی نشستم، نریمان از یصندل دورترین روی سمتشان، رفتم
 .زد زنگ گوشم در نریمان صدای. بود خیره من به هم عقابش داد،می عذابم سوگل نگاه

 !هست؟ که حواست... من اتاق بیای باید امشب آرام-
 نگه دهانم در زحمت با بستم، را دهانم موقع به که شدمی پرت بیرون به داشت بود دهانم در که ایلقمه. زدم عق

 یهمه با همین برای شود؛ نزدیکم خواستمنمی سمتم، دوید و شد بلند نریمان رفت،می گیج سرم. بودمش داشته
 .کرد جلب را امتوجه بود، نشسته که سوگل خیالبی صدای رفتم، عقب. شدم بلند بود آمده سراغم که ایسستی

 .رشبب بیاد رعنا بگو-
 :گفت کالفگی با و کشید اشآشفته موهای در دستی نریمان

 ...فقط... مرخصی فرستادم رو همه-
 :کشید داد بلند بارهیک

 نرگس؟ سمانه؟-
 :گفت شانیکی و دویدند سرعت با بودمشان دیده که خدمتکار دو همان

 آقا؟ جانم-
 .درمانگاه ببرین رو آرام-
 .رفتیممی داشتیم دادین، مرخصی رو امروز ودتونخ ولی... سیاه روم... شرمنده آقا-
 .کنینمی گم رو گورتون بعد میبرین، رو آرام اول-
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 ...آقا-
 .داد خاتمه شانبحث به سوگل محکم صدای

 .برمشمی من-
 دوباره را من کنجکاوی حس همین و رفتمی بیرون ندرت به شد،می عمارت از نریمان شدنِ خارج مانع چیزی

 .برانگیخت
 به. راندمی وقفهبی راننده و بود کنارم سوگل داشت، ادامه چنانهم لعنتی تهوع حالت و بودم نشسته ماشین اخلد

. دکتر حتی شوم، لمس مردی توسط نگذاشتم گاههیچ من نه، مرد؟ دکترِ زد، لبخند دیدنم با دکتر رسیدیم، درمانگاه
 سوگل دست از را دستم. کردمی نگاهم متعجب دکتر و کشید را دستم سوگل رفتم، عقب و دادم تکان را سرم

 :گفت آرامی لحن با چون بود؛ شده وحشتم یمتوجه انگار دکتر. رفتممی عقب عقب کشیدم، بیرون
 .کنمنمی معاینه بشین، دخترم نداره ایرادی-
 او و بردند دکتر به مرا مبود نوجوان وقتی که رودنمی یادم گاههیچ. نشستم و رفتم جلو آرام کردم، نگاهش تردید با

 :گفت و کرد نگاه سوگل به. کرد سواستفاده
 بگید؟ میشه رو بیمار حال شرح-
 .دکتر داره تهوع حالت شهمه-
 خاصی؟ بیماری یسابقه یا نداره؟ ایدیگه عالئم هیچ-

 .دادم تکان را سرم انداخت، سمتم نگاهی سوگل
 :دکترگفت به رو
 .دکتر نه-
 .باشه بارداری عالئم از تونهمی داره، تهوع حالت مدام کهاین اما افتاده؛ فشارش الًاحتما پریده، رنگش-

 نگاه سوگل است؟ نشده لمس مردی هیچ توسط گاههیچ که آرامی باردار؟ زد،می زنگ گوشم در دکتر هایحرف
 .داد ادامه دکتر و دوخت من به را متعجبش

 ...من... باشه ایدیگه بیماری ممکنه البته-
 .گذاشت نصفه را حرفش سوگل

. بدی آزمایش باید جان، آرام شو بلند. میشم عمه دارم خوشحالم، چقدر وای. بارداره آرام شماست با حق دکتر، بله-
 .برسونم داداشم گوش به رو خبر این زودتر خواممی

 باردار؟... من... بچه... برادرش سوگل؟ داداشِ زن من؟
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 خداحافظی او با چگونه نفهمید سوگل و زدمی لبخند دکتر کشید، را دستم فقط او و مکردمی نگاه سوگل به زدهبهت
 :گفت پرستار به و رفت پذیرش سمت به. کرد

 ندارین؟ زنان دکتر جااین-
 بیمار؟ نام. دارن تشریف هم االن چرا،-

 .کردمی یادداشت سرعت با پرستار و گفتمی را مشخصاتم اشتیاق با سوگل
 :گفت گوشم کنار آرام. کنارش نشستم نشست، انتظار هایصندلی روی و کشید ارهدوب را دستم

 شنیدی؟ کنه، تمعاینه ذاریمی درنمیاری، اصول و ادا شدی که اتاق وارد-
 :داد ادامه دادم، تکان را سرم

 تو کوبونمشب که آزمایشی یه کنم، جور قالبی آزمایش یه مجبورم تواسه وگرنه خوبه، خب که بودی حامله اگه-
 .بشه خیالتبی تا نریمان صورت
 :کرد زمزمه زیرلب

 نرسید؟ خودم ذهن به چرا-
 یک فقط شدممی انداخت،نمی سمتم نگاهم نیم دیگر نریمان قالبی، آزمایش با. شدمی عالی بود، باز دهانم

 .ممنون نکردی، فراموش را اتبنده دانستممی خدایا شکرت، خدایا. ساده خدمتکار
 .رفتمی انتظار که گفت را چیزی همان معاینه از بعد دکتر شدیم، اتاق وارد

 .نیست بچه از خبری-
 کردم،می فکر امآزادی لحظات تمام به. فرستاد اتاق بیرون به مرا و کرد اوصحبت با قالبی آزمایش مورد در سوگل

 .بودم اشتباه در سخت کهحالی در
*** 
 کمال در. بود آرام زیادی انگار ولی سوگل گزیدم،می را لبم استرس با ،بود برگه روی موشکافه نریمان نگاه

 کردممی حس را نریمان چشمی زیر نگاه. نوشیدمی قهوه و بود داده لم نفرهیک مبل روی من برخالف خونسردی،
 .پراندم جا از صدایش انداختم، زیر به سر و
 متاهلی؟ زنِ یک تو یعنی-

 تکان را سرم« .آره بگو» کردمی اشاره سر با که شد متوقف سوگل روی و بود چرخش در مستأصلم و درمانده نگاه
 :گفت و داد بیرون کالفه را نفسش نریمان. نداشتم را شانسنگین هاینگاه تاب انداختم، زیر به و دادم

 داری؟ نگهش خوایمی-
 .داشت رضایت رنگ لبخندش و شد متوقف من روی سوگل یپیروزمندانه نگاه. دادم راتکان سرم مکثبی
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 .نبود بردار دست نریمان
 کجاست؟ شوهرت نداره، برات چیزی دردسر جز بچه اون داشتنِ نگه-

 .رسید دادم به سوگل
 .ستبیوه زنِ یه اون. مرده شوهرش نوشت، کاغذ رو برام-

 تمامِ مسببِ دیدم،می را مادرم و پدر قاتلِ کاش. است ناپاکی انگِ از بهتر بار هزار بزنند دامنم بر را بودن بیوه انگِ
 همیشه که آدمی. کند قدرت احساسِ که رودمی انتقام پی کسی نبودم، انتقام دنبال گاههیچ. اوست هایمبدبختی

 هم فکر حتی انتقام به گاههیچ ندیده، خود در دیگری چیز بودن ضعیف جز و اندکشیده رخش به را هایشضعف
 .کندنمی

 گسست هم از را افکارم یرشته نریمان صدای
 .جان آرام بشی راحت شرش از کنممی کمک بهت خودم من-

 :گفت و شد دستپاچه سوگل
 .بگیری ازش رو شدن مادر حقِ تونینمی داره، دوست رو شبچه اون نریمان؟-

 .برد باال را صدایش نریمان
 باید کنه مراقبت بتونه خودش از چیکار؟ خوادمی بچه. زبون نه داره، پول نه رو؟ پدر بی یبچه یه کارچی خوادمی-

 خوایممی بچه ما سوگل، کنیم؟ بزرگش تو و من خوایمی نکنه کار؟چی خوادمی بچه هوا، بندازه رو کالهش
 کار؟چی

 "کار؟چی خوادمی بچه پولبی اللِ دختر یه"شدمی کوبیده سرم بر پتک مانند صدایش
 را قلبم تپش بالفاصله دهم؟ ادامه زندگی این به باید چه برای. شدن مادر حتی خورم،نمی چیز هیچ درد به من

 زندگی دلیلِ به کهاین محض به چرا دانم؟نمی من و هست خبری نکند کوبید؟می واردیوانه چرا کردم، حس
 !انداخت؟ راه صدا و سر قلبم اندیشیدم،

 .آورد خود به مرا سوگل صدای
 .جااون میارم رو وسایلت. داره شومینه که اتاقی همون کن، حتاسترا اتاقت تو برو جان آرام-

 .بازگشتم خود امن یمنطقه به دوباره کشیدم، آسودگی از نفسی
 آسوده خیال با. بودند اتاقشان در انگار نریمان و سوگل بود، رفته فرو سکوت در عمارت. نیامدم بیرون اتاق از شب تا

 جلوی سختی به و بود تاریک جا همه کردم، تند پا آشپزخانه سمت آب خوردن ایبر و گذاشتم بیرون اتاق از را پایم
 صدای که کنم سکته خواستم ترس از لحظه یک برای و کردم برخورد سختی جسم به محکم. دیدممی را پایم

 .داد نوازش را گوشم کنارم، در آرامش
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 باشه؟ نیاد، در صدات... ننداز راه صدا و سر-
 از. بود آشنا عطرش بوی. کننده مسحور و بود آرام زیبایی، صدای چه. من به نزدیک بود، کنارم. دادم تکان را سرم
 همان شد؛ گرد هایمچشم سمتم، برگشت دیدم، سر پشتِ از را بلندش قامت کرد، روشن را چراغ و گرفت فاصله من

 به مرا که بوییخوش عطر ،بلندش قامت جذابش، یچهره. بود خودش بود، درحیاط چمدان با شب آن که مردی
 بود؟ شده پنهان اتاق آن در چرا خواست؟می چه عمارت این از دادم، ادامه ذهنم سواالت به دوباره. بردمی خلسه

 .کرد پاره را افکارم یرشته صدایش
 .خانوم بنده، با برخورد به دارین زیادی یعالقه شما انگار-

 دوست من کهاین کند؟می برداشتی چه خودش با نه؟ نزدن حرف است بد چقدر دوختم، او به را متعجبم یچهره
 من حال به فرقی چه کند، برداشت خواهدمی چه هر دادم اجازه و انداختم زیر به را سرم کنم؟ برخورد اشتنه با دارم
 ندارم؟ تکلم قدرت وقتی دارد

 :داد ادامه اشجادویی صدای همان با
 بزنی؟ حرف تونینمی-

 :داد ادامه ،کردم سکوت
 حضورم از کسی خوامنمی من. کنیمی بازی رو الل آدمِ یه نقشِ داری یا بزنی حرف تونینمی واقعاً دونمنمی-

 ...تو میگم؟ چی که هست حواست بشه، باخبر
. کردممی نگاهش خیره فقط و شنیدمنمی چیزی انگار من ولی داد؛می هشدار و کاویدمی را من موشکافانه نگاهش

 خود دنبال و گرفتم را دستش سمتش، دویدم و برگشتم وحشت با آورد، خودم به مرا هاپله روی هاییقدم ایصد
 :گفت بود متعجب کمی بار این که زیبایش صدای همان با. کشیدم

 کنی؟می کارچی-
 نگاه ،شد گرد تعجب از اشدرخشنده و مشکی هایچشم. گذاشتم دهانش روی را دستم و سمتش برگشتم ترس با

 .کشیدمش خود دنبال به دوباره و نزند حرفی تا دوختم چشمانش به را امملتمسانه
 در پشت و شدم اتاق وارد کشیدمش، اتاق سمت سرعت با. آمدمی پایین هاپله از داشت سوگل بود، درست حدسم

 کهحالی در بود ستادهای کنارم. برگشتم سرعت با و کردم حس کنارم را تنش گرمای. زدممی نفس نفس ایستادم،
 به و ایستادیم هم از فاصله با رفتم، عقب... رفت عقب. من روی نگاهش و بود روشن چراغ. نداشت من با ایفاصله

. زد تکیه در به بودم، اشخیره هنوز من،. کشید موهایش در کالفگی با دستی و دزدید را نگاهش. شدیم خیره هم
  دارد؟ وجود جهان در او زیباییِ به مردی. دیدممی را رخشنیم حاال
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 محو قدرآن بود، اتاقم در عطرش هنوز و رفت او. گذشت بادِ مانند چشمانم جلوی از بارهیک و کرد مکث کمی
 یهمه. بود ایستاده زمان انگار کردممی نگاهش که لحظاتی تمام. رفت کی نفهمیدم که بودم تماشایش

 !باشد؟ شده جمع رنف یک در شودمی مگر دنیا، هایجذابیت
 شدم، خیره سقف به و کشیدم دراز رویش. رفتم تخت سمت شده مسحور ربات یک همانند سست، هایقدم با

 .کرد دعوت مرا آرامی به خواب و زدم محوی لبخند
*** 

 اکنون چرا ولی کرد؛می عصبی مرا همیشه کارشاین بود، صورتم روی درست خورشید. شدم بیدار آفتاب گرمای با
 برخالف. کردم تند پا در، سمت به. رفتنمی کنار لبانم روی از لبخند نشستم، و شدم بلند زدم؟می محو بخندل

 حس را خدمتکارها نگاه سنگینی. نبود صبحانه میز سر کسهیچ. داشتم ازاتاقم شدن خارج به زیادی میل همیشه
 رنگ نگاهم بودم، گیج. دادندمی تکان برایم تأسف از سری و کردندمی پچ پچ دیدند،می مرا کدام هر کردم،می

 بارسرزنش و کرد غلیظی اخم شد، قفل من روی نگاهش که رفتمی هاپله سمت رعنا. تعجب رنگ داشت، سوال
 :گفت

 .بجُنب بیا، دنبالم ایستادی؟ وسط اون چرا-
 .کردممی حس خود روی را ههم نگاه سنگینی کشید، را دستم و آمد سمتم کردم،می نگاهش خیره و بودم ایستاده

 .کرد زدن حرف به شروع تشر با و برد خدمتکارها اتاق به مرا
 قدیم از. شد رو دستت باالخره مونه،ابرنمی پشت خورشید همیشه زنی،نمی حرفی و گیریمی مظلوم رو خودت-

 فریب هاتنماییمظلوم با رو ما تونیمی کردی فکر ای،ـرزه هـ زنِ یه تو. دارد تو به سر که بترس آن از گفتن
 همین تو میای و کنیمی جمع رو وسایلت پوشی،می رو فرمت لباس. خدمتکاری یه فقط تو بعد به حاال از بدی؟
 .اتاق

 اتاق یگوشه که فرمی لباس روی ماند خیره نگاهم. رفت بیرون اتاق از و کرد پایم تا سر به حقارت از پر نگاهی
 بودن خدمتکار با که من. کردممی حس را قلبم شدن تکه تکه چکید، چشمم یگوشه از اشکی قطره بود، افتاده

 مگر بپوشم، سفید لباس خواهمنمی من اصالً سوزم؟می درون از و امگرفته ماتم اکنون چرا پس نداشتم، مشکلی
 .کاش... بزنم داد توانستممی کاش ام،نپوشیده مشکی جز لباسی که هاستسال من است؟ زور

 مقابل را کاغذی. کرد نگاهم و سمتم برگشت زدهبهت کشیدم، پشت از را لباسش که شدمی دور اتاق از داشت عنار
 بعد به این از و نپوشیدم سفید وقتهیچ. خواممی مشکی فرمِ لباسِ من» بودم نوشته رویش که گرفتم هایشچشم

 را خشمش بود ممکن لحظه هر کرد، نگاهم هشد گرد هایچشم با و فشرد هم روی را هایشلب« .پوشمنمی هم
 . کند پیاده رویم
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 .فرستاد بیرون کالفه را نفسش که کرد فروکش خشمش انگار او و دوختم او به را امملتمسانه نگاه
*** 
 نگاه مرا زده گره سینه جلوی را هایشدست کهحالی در رعنا. زمین روی نگاهم من و است من روی نگاهشان همه
 هایمقدم بروم، سمتش کندمی اشاره. دوزممی او به را نگاهم اشک از شده تار هایچشم همان با هم من و کندمی
 :گویدمی گوشم کنار او و ایستممی نزدیکش. شودمی کشیده جلو سمت به رمق،بی و سست همیشه مثل

 باید کار، فقط. میشه تموم ونگر برات جُنبهمی گوشِت و سر ببینم باشه، خودت کار تو سرت. آرام کن گوش خوب-
. کنیمی مرتب رو عمارت کنی،می آماده رو صبحانه میشی بیدار زود صبح. وقت سر و دقیق کنی، عمل وظایفت به
 یادآوری بهت رو وظایفت جااین فقط من. داره برات هایینقشه چه دونمنمی کنی، تمیز تو رو اتاقشون گفتن آقا
 ؟!شنیدی... انتظارته در سختی مجازات کنی، پیچیسر دستوراتم از اگر و کنممی
 مشکی لباس به که همین. هستم آماده کامالً شود متوجه تا دهممی تکان را سرم و داده فرو سختی به را دهانم آب

 خدمتکارها نگاه در نگاهم خواهدنمی دلم و روممی آشپزخانه سمت. ستکافی برایم است، شده راضی فرمم برای
 همیشه مثل را خدمتکارها پچِ پچ صدای. گیرممی دست به را گردگیری هایدستمال و اندازخاک و جارو. بخورد گره
 خارج آشپزخانه از زیرم، به سر کهحالی در و دهمنمی اهمیتی اما کنم؛می حس را نگاهشان سنگینیِ شنوم،می
 . است بسته هایشدر اتاق، هردو. رسممی باال به تا کنممی جارو را هاپله. شوممی

 نریمان از کشیدند،نمی یدک به فقط را انسان یواژه هابعضی کاش گزم،می لب و ایستممی نریمان اتاق در پشت
 .بودم بیزار

 .پراند جا از مرا رعنا صدای
 .آرام کن تمیز رو خان رامان اتاق-

 صاحبش و بود بسته درش همیشه که یاتاق کرد،می اشاره کناری اتاقِ به که کردممی نگاهش زدهبهت برگشتم،
 .شنوممی دوباره را رعنا صدای. شود پنهان عمارت، ساکنینِ دید از حاالها حاال داشت قصد

 !شدی؟ هم کر حمدِهلل به میگم؟ چی شنویمی آرام-
 نام رامان که مرد همان. شوممی وارد و کنممی باز را در. شوممی سرازیر اتاقش سمتِ و اندازممی پایین را سرم

 وارد سرم پشت رعنا. است عجیب مرد این چیزِ همه اصالً دارد، عجیبی اسم. است کشیده دراز تخت روی داشت
 .شنوممی را اشگرفته و خسته صدای اما است؛ بسته مرد هایچشم شود،می
 رعنا؟-

 :دهدمی پاسخ سرعت به رعنا
 آقا؟ جانم-
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 :دگویمی که است اشگرفته و بم صدای دوباره
 نرم لعنتی عمارتِ این از وقتی تا چون نشه، حضورم متوجه کسی کن جمع رو حواست. گردمبرمی زودی به من-

 .داره ادامه هامکابوس
 عجب که وای چه؟ ساکنینش از! است؟ متنفر عمارت این از. است نشسته عرق مرد صورت روی رود،می جلو رعنا

 کنار در نزدیکش، رعنا. باشد دردهم من با که شد پیدا دنیا در کسی باالخره. ببرد خود با هم مرا کاش تفاهمی،
 گره ابروهای و بسته هایچشم به نگاهم. کندمی خشک را اشپیشانی هایعرق سفید، دستمالی با و ایستاده تخت

 .آوردمی خود به مرا رعنا صدای. کنجکاوم او موردِ در چقدر است، مانده خیره اشخورده
 .زود کن، تمیز رو اتاق دختر؟ تکجاس حواست-

 ...که امشده غرق مرد آن در قدرآن
 :کندمی زمزمه آرام است، گوشم کنار بار این رعنا صدای

 .خدمتکاری یه فقط تو باشه، حواست. کنم یادآوری دوباره رو وظایفت باید انگار-
 .را خدمتکاری شغل از بودنم بیزار دلیل تنها فهمممی حاال
 آزاد هایشآدم و عمارت این چنگِ از زودتر هرچه باید بروم، باید. بینمنمی عمارت این در ماندن برای دلیلی دیگر
 .شوم

 جا از مرا رعنا صدای لحظه همان. اندیشممی فرار به زمانهم و کشممی تِی ام،ایستاده نریمان اتاق درِ جلوی
 .پراندمی
 .داخل برو-

 :گویدمی فقط او و نمکمی نگاهش واج و هاج و گردمبرمی
 .کنی تمیز رو اتاقشون گفتن آقا ایستادی؟ چرا-

 و گیرممی دست به را است آب حاویِ که سطلی و تِی دهم،می فرو زحمت با را دهانم آب. رودمی و گویدمی
 بندممی شمچ. ندهد قرار هاموقعیت این در را کسهیچ خدا نبیند، بد روز کسهیچ چشمِ. شوممی اتاق وارد مکثبی
 پرتاب اتاق داخل به کامال و شودمی کشیده دستم که شوم خارج اتاق از خواهممی و است رویمروبه که ایصحنه از

 آزاد گلو از صدایم... سال ده از بعد و همیشه برخالفِ بار، این و زنممی جیغ وجودم اعماق و دل تهِ از. شوممی
 .شودمی

*** 
 «کل دانای»
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 ده که بچه پسر یک. آیدبرنمی دستش از کارهیچ دارد، سال ده فقط که پسرش و شودمی زن آن دیکنز غریبه مردِ
 شود، می تجاوز مادرش به وقتی بزرگ؟ جنایتِ یک مقابلِ در دهد انجام تواندمی کاری چه ندارد بیشتر سال
 .رسدمی کثیفش هدفِ به غریبه مردِ و کند کمک که نیست کسهیچ

 کند،می زمزمه را مادرش نامِ و است آورده کم نفس. ببلعد را هوا و بنشیند شودمی باعث تناکیوحش جیغِ صدای
 مقصر لعنتی اتفاق آن در را خود هنوز کند، کمکش خواهدمی و شودمی بلند. است غرق هایشکابوس در هنوز انگار
. رسدمی گوش به نریمان اتاقِ از جیغ یصدا. دودمی فقط و است مبهوت و گیج کند،می باز را هایشچشم. داندمی
 زند،می جیغ دارد که بیندمی را دختری میان آن و است پهن شبش هر بساطِ نریمان کند،می باز حرکت یک با را در

 عربده زندمی نفس نفس کهدرحالی گرفته، صدای با رامان. کشدمی جیغ فقط و زندنمی حرفی هیچ که دختری
 :کشدمی
 .تیلعن کن ولش-

 کشد،می را لباسش آستین و رودمی جلو. طورهمین هم دختر آن و سوگل نگاه شود،می کشیده سمتش نریمان نگاه
 .دهدمی نجاتش جهنم آن از و بردمی بیرون به خود با را او همه، یزدهوحشت و مضطرب هاینگاه به توجه بدون

 ".دنیا این به لعنت من، به لعنت" کندمی زمزمه. کوبدمی آن به چندبار را، سرش پشت و میزند تکیه دیوار به
 کندمی باز را هایشچشم. چکدمی و خوردمی سر اشپیشانی روی هایعرق و دهدمی فرو زحمت با را دهانش آب

 ندارد؟ تمامی هایشنوش و عیش چرا دارد؟برمی دست کِی نریمان. بیچاره بیند،می را دختر آن یترسیده نگاه و
 نفسش. دانندمی همه دیگر االن اما عمارت؛ در حضورش رازِ شدنِ آشکار از داد نجاتش که دختری همان بود، آرام

 .شوندمی خارج اتاق از نریمان و سوگل لحظه همان و دهدمی بیرون کالفه را
*** 

 «رامان»
 لباسِ سوگل. ماهر چیِشکار یک مثل است، گرگ مثلِ نگاهش هم هنوز. زندمی پوزخند و کندمی نگاهم نریمان

 با هاآن دوی هر آیدمی یادم وقتی از. است سرد و تفاوتبی نگاهش پیش، دوسال همان مثل و دارد تن به نامناسبی
 ...و آزردندمی مرا کارهایشان

 .برگرداند حال زمان به مرا نریمان صدای که بودم غرق افکارم و گذشته در
 خبر؟بی همهاین چرا خهآ میای، داری گفتیمی. عزیزم برادر-
 :گفتم گرفته و بم صدای همان با
 .گردمبرمی فردا-
 عجله؟ همه این با کجا برگشتی، دوسال از بعد حاال... بابا ای-
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 .است شده آغاز هایمکابوس دوباره گشتم،برنمی و مردممی کاش ای
*** 

 «آرام»
 به. کندمی تحمل را نریمان زور به دارد انگار ورد،خمی گره هم در هایشاخم. بودند نشسته سلطنتی هایمبل روی
 به درست او باالخره تا خواندم الکرسیآیت و زدم صدا را خدا دل در قدرآن. ممنونم او از امپاکی و نجابت یاندازه
 که بودند مست زیادی انگار دختر، آن و سوگل و نریمان بودند، اتاق در که نفری سه آن. داد نجاتم و رسید موقع
 ...و برد اتاق داخل به و کشید زور به مرا دست دختر آن نفهمید که سوگل مخصوصاً. کنندمی کار چه فهمیدندنمی
 نگاهم شوم؟ راحت غریبش و عجیب اهالیِ و عمارت این شر از است قرار کی شود؟می تمام هاکابوس این کی

 زیر یدکمه و شد بلند ناگهان اما بود؛ خیره ینزم به اشجدی نگاه با و داشت اخم هنوز که بود مرد آن روی
 نفسش که حدی تا! دهد؟می عذاب را او نریمان و سوگل هایحرف. باشد آورده کم نفس انگار کرد، باز را گلویش

 شمار به هایشنفس عصبانیت از زد، بیرون هایشرگ و بود شده کشیده اشبرنزه گردنِ عضالتِ آورد؟می بند را
 .بستم را هایمچشم کشیدنش، عربده با زمانهم که دوختم او به را نگرانم نگاه .بود افتاده

 بدی؟ ادامه لجنت زندگیِ به خوایمی کی تا هات؟عیاشی از برداری دست خوایمی کی نریمان، تو به لعنت-
 این تو کوچیک رکا یه که اینه برای فقط جاماین اگر. دارم نفرت حد چه تا تو مثل هاییآدم از دونیمی خودت
 من. سوگُلیت و خودت ارزونیِ هست، که هرچی و حشم و خدم تمام و عمارت این وگرنه دارم شده خراب عمارتِ

 باشه؟ چیزم همهبی بابای اون ارثِ به چشمم که احمقم قدراون کردی فکر بلرزه، دلم چیزها این با که نیستم آدمی
 نکن فکر جاماین اگر باشه، کرده پدری برام نمیاد یادم وقتهیچ. بود امشناسنامه تو اسمش فقط که مردی

 .بخشیدمت
 و نشسته مبل روی نریمان فقط. بود رفته کردم، باز را هایمچشم زمانهم و آمد وجودبه سالن در عمیقی سکوتِ
 ناخودآگاه رفت،می باال هاپله از پرشتاب که سوگل روی چرخید کنجکاوم نگاه بود، گذاشته سرش روی را دستش
. باز نیمه کناری اتاق و بود باز نریمان اتاق در رسیدم، باال یطبقه به و گذاشتم سر پشتِ را هاپله. رفتم دنبالش
 رامان. لرزیدمی هایمدست استرس، از. کردم باز کمی را در و رفتم نزدیک شنیدم، می را سوگل ناواضحِ صدای
 :گفت و بود ایستاده سرش پشت سوگل کرد، پشت سوگل به و پنجره سمت چرخید

 آخه؟ کنیمی اذیت رو خودت همهاین چرا جان، رامان-
 .بیرون برو لطفاً سوگل-
 ...نزد حرفی که نریمان آخه-

 :وگفت دوخت او به را خشمش از پر نگاه و سوگل سمتِ برگشت رامان
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 و بینیمی رو شوهرت هایـیانـت ـخـ که توئی. داریم فرق هم با خیلی تو و من سوگل، نه توام؟ مثل کردی فکر-
 .بگیرم خون خفه شوهرت جلوی و باشم تو مثل تونمنمی من. نبردی بویی غیرت یکلمه از که توئی زنی،نمی دم

 :رفت باال صدایش باراین هم سوگل
 یهازن با و کنه ـیانـت خــ بهش شوهرش خوادمی دلش زنی کدوم ام؟راضی االنم وضعیتِ از کنیمی فکر-

 باشه؟ دیگه
 :داد ادامه آهسته و فرستاد بیرون کالفگی با را نفسش سوگل

 .کن راه سربه رو داداشت و بمون. رامان بمون نرو، کنممی خواهش-
. بپرم جا از شد باعث آمد،نمی لبش روی هم ساده لبخندِ یک حتی که کسی رامان، هیستریکِ یقهقهه صدای
 :گفت و شد جدی رامان اما کرد؛می نگاهش زدهحیرت سوگل

 زیادی چون کنی؛ رامش وقتشه دیگه. جاش سرِ بشونی باید خودت رو شوهرت سوگل، نیست ساخته من از کاری-
 .گردمبرمی فردا من. بره هرز این از بیشتر نذار... دستت تو بگیر رو افسارش شده، کنترل از خارج و چموش
 :گفت گریه با سوگل

 .کنممی خواهش رامان. تونمنمی نکنی کمکم تو اگر لعنتی، تونمنمی-
 :گفت ملتمسانه دوباره سوگل. شدمی نرم داشت انگار دوخت، سوگل به را نگاهش

 خواممی. ستحامله دادی، نجاتش پیش ساعت یه که همون داره، چشم بهش نریمان که دختری همون... آرام-
 ...بشه بیخیالش نریمان خواممی کنم، کم سرم از رو شرش
 .بودم متنفر ننگ این از چقدر. گزیدم لب و زدم تکیه دیوار به بود، گردشده هایمچشم
 :گفت کالفه و کرد قطع را سوگل هایصحبت رامان

 داره؟ ربطی چه من به اینا! خب؟-
 : گفت بریده بریده، و بزند خواستمی که حرفی در داشت تردید انگار سوگل

 ...شدی مندعالقه آرام به که کنی وانمود فقط... کنی وانمود شما اگر... گرا که میگم من... کردم فکر من... من-
 :زد داد رامان بود، مانده باز بهت از دهانم

 .بانو باشه ایدیگه امر کنم؟ کارچی دیگه! چی؟-
 :داد ادامه آرامش با بعد و
 واردِ رو من کنم،نمی دخالت شما یِزناشوی مسائل در من و نریمانه و تو بین هست، که ایمسئله هر... سوگل ببین-

 ...گیرممی نشنیده رو شد زده االن که هم حرفی هر. نکن تبچگانه و مسخره هایبازی
 .کرد التماس بلندی نسبتاً صدای با سوگل
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 .ستدختره این از نریمان شدنِ خیالبی راهِ تنها این کنم،می خواهش رامان-
 انگی هر کشند؟می گند به را دیگران زندگی هایشانخودخواهی با چرا ند؟کنمی فکر خودشان به فقط هاآدم چرا

 است؟ کشیده برایم اینقشه چه باز زد، دامنم به خواست دلش
 :گفت اشمردانه و بم صدای همان با رامان

 کنی؟ کارچی خوایمی رو اونا برش، و دور ریختن زن همهاین-
 :گفت اطمینان با سوگل

 .بشه خیالشبی حاالحاالها دونممی بعید که بهش چسبیده جوری رو آرام اما میشه؛ کنده شبه یه کَلکِشون اونا-
 :گفت تمام جدیت با رامان

 .نیست مربوط من به مسئله این... که گفتم-
 :گفت سوگل

 .بشی فداکار پتروس و اتاق وسط نپری یهو بیاره، سرش بالیی خواست دوباره اگر پس. باشه-
 :گفت تفاوتبی امالًک باراین رامان

 .نداره من به ربطی هیچ دیگه میرم، دارم من-
 نبودم؟ مهم کسهیچ برای نداشت؟ ربطی او به. خورد سر چشمم یگوشه از اشک قطره یک
 نکردم فرصت حتی که بود ناگهانی حرکتش همین قدرآن و آمد بیرون اتاق از سوگل. گزیدممی اضطراب با را لبم
 . کرد عبور کنارم از و بودم ایستاده گوش فال وضعیت آن در کهاین از زد پوزخندی کنم، فرار
 به را متعجبم نگاهِ. شدم پرت اتاق داخل به و شد کشیده محکم لباسم آستین ناگهان گزیدم، ترمحکم را لبم

 خشک و جدی لحنِ همان با. بود خیره من هایچشم به هم او وطوفانیِ عصبی نگاه دوختم، اشمشکی هایچشم
 :گفت

 جااین ابد تا اگر وگرنه کنی همکاری باهام بهتره بدم، فراریت خواممی... بهت میگم چی ببین کن گوش خوب-
 ...نمیاد بر من دستِ از کاریهیچ دیگه بگیری، قرار موقعیت اون در بار هزار روزی و بمونی حبس
 را صدایش. فرمش خوش و ایقلوه هایبل بود، خیره هایشلب به فقط نگاهم من و زدمی حرف داشت هنوز
 تک خواهممی انگار. شوممی چشم پا تا سر فقط گیرممی قرار مرد این مقابل در هرگاه چرا دانمنمی شنیدم،نمی
 ...انگار بکشم، تصویر به را صورتش خواهممی انگار کنم، ثبت ذهن در را صورتش اجزای تکِ

 .شودمی پاره خیالم یرشته صدایش با
 مَنه؟ با گوشِت-
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 وانمود فقط... کنی وانمود شما اگر" پیچدمی گوشم در سوگل هایحرف گزم،می لب و اندازممی زیر به فقط را سرم
 "...شدی مند عالقه آرام به که کنی

 .شهبا مراقبت نیست کسی دیگه... میرم دارم من کنی، فرار باید میگم اصالً؟ شنویمی-
 زیبایش، و بم صدای همان با ؟!نفهمیدم احمقم خودِ چرا را این بود؟ مراقبم گرفت، نجا لبم یگوشه محوی لبخند
 :گفت آهسته

 ...و کنی همکاری باهام باید خودت کنم، کمک شکمت تو یبچه و خودت به خواممی من... خانوم ببین-
 را ننگ این چگونه بودم، ترپاک هم پاک از من. باردارم من کردمی فکر هنوز او و دوختم زمین به ناامیدانه را نگاهم

 کنار تهمت این با بودم مجبور سوگل یفتنه و نریمان خطای خاطر به نداشت، تقصیری او آه! زد؟می دامنم بر
 و سوختن فقط، کار تنها. آمدبرنمی دستم از دیگری کار کردم،می تحملش باید که بود طوری من زندگی. بیایم

 .بود ساختن
 !شما؟ اِستَندبای* حالتِ رو میری شههم چرا خانوم؟-

 برایش من که حاال حتی داشت؟ اخم همیشه چرا یعنی؟ بود لبخندش نهایتِ این. بود رفته باال لبش یگوشه
 .رسیدممی نظر به دارخنده

 :گفت آهسته
 .فرار برای موقعیته بهترین خوابن همه که امشب-

 هاپله روی را جانمبی و سست هایقدم گزیدممی لب کهرحالید شدم، خارج اتاقش از و دادم تکان را سرم فقط
 .شدم سرازیر هاآن از و گذاشتم

*** 
 نفرین عمارت این در کهاین به بودم محکوم من. بلرزم و بپرم جا از شد باعث ساعت پاندول آهنگ ضرب صدای

 برود، هم خودش... هم خودش و دهد ریفرا مرا بود قرار امشب بود؟ آمده چرا او شود، سفید موهایم تا بمانم شده
 برود؟ خواستمی حاال و بود آمده من نجات برای. بود آمده تازه که او! کجا؟
 .بود همین قرارمان بروم، شد حاکم سکوت وقتی تا چسباندم در به را گوشم
 .رسیدمی گوشم به اتاق بیرون از نریمان صدای

 خدمتکار کافی یاندازه به ما. بده سرویس تو یمسخره هایمونیمه تو پیشخدمت، عنوانِبه اون ذارمنمی من-
 بیچاره؟ دختر این به دادی گیر چرا سوگل، داریم

 نریمان؟ نمیشی خیالشبی چرا. بردار سرش از دست ستحامله گفتم بهت تو؟ یا دادم گیر من-
 :گفت تمام وقاهتِ با و جانب به حق نریمان
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 مفهومه؟ خوامش،می چی واسه که مربوطه خودم به دیگه اونش-
 .مربوطه رامان به بعد به این از که بدونی بهتره-

 نریمان رسای و مردانه صدای لحظه همان بود، آشوب دلم در استرس از. گرفت فرا را جا همه محضی سکوت
 .پیچید

 !داره؟ رامان به دخلی چه خودت؟ واسه میگی داری چی-
 .خوادمی رو خاطرش-

 چقدر که راستی به ؟!من درماندگیِ و بدبختی به خندد؟می چه به. رسید گوشم به نریمان دِبلن یقهقهه صدای
 .است کننده سرگرم و مضحک همه برای من زندگیِ
 :گویدمی خراشش گوش و بلند هایخنده میان نریمان

 سوگل؟ شدی دیوونه! شده؟ خاطرخواه! رامان؟-
  بود؟ ممکن غیر اتفاق این حد این تا یعنی

 :گفت تمام جدیتِ با گلسو
 .بپرسی خودش از تونیمی نداری باور نریمان، جدیه قضیه-
 بدون میدم قول من بگی، خلقت عجایب از چی هر تو ببین سرعت؟ این به هم اون! رامان؟ آخه. سوگل کن بس-

 .بگیرم جدی رو حرفت این که نخواه ازم ولی کنم؛ قبول چرا و چون
 به اتاقم در بعد کمی و شد حاکم سالن در سکوت که بود گذشته چقدر دانمنمی. رفت نبی از هم امید یروزنه همان
 روروبه نافذش و مشکی هایچشم با بالفاصله کردم، باز را در و کشیدم اممشکی روسری به دستی. شد زده آرامی
 :گفت زدمی نفس نفس کهحالی در. بود انداخته سایه رویم که بلندش قامت و شدم

 .وقتشه... حاال کن، عجله-
 .است جذاب هم، حد از بیش غرورِ و سردی همین با حتی زد،می موج اشچهره حالت و حرکات در اُبهت

 او اما کنم؛ نگاهش سیر دل یک آخر بار برای خواستممی انگار کردم،می نگاهش ملتمسانه. رفتممی باید بود، وقتش
 خروج در نزدیک. بخورم زمین مبادا تا بردارم سرش پشت را تندم هایقدم شدم مجبور و کشید را لباسم آستینِ
 در لباسم آستین شد باعث نریمان صدای لحظه همان که شویم عمارت حیاط وارد تا بود نمانده چیزی و بودیم

 .بود شده مشت خشم زور از رامان یمردانه دستان شود، مچاله دستش
 .عمارت از خروج حال در شونپرنسس با اههمر عزیزم برادر! جاستاین کی ببین! به به-

 چه. دوخت نریمان هایچشم به را مصممش و مغرور نگاه همان و چرخید هم رامان برگشتم، بالفاصله و گزیدم لب
 .شود کشیده باال به نگاهم شد باعث نریمان صدای. ترسیدمنمی چیز هیچ از دیگر او با بود، خوبی حسِ
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 .رامان بشنوم خودت زبونِ از خواممی حاال. باشه نداشته حقیقت بودم امیدوار ،رسیده گوشم به جدید خبرهای-
 :گفت و کرد رها را لباسم آستین

 بشنوی؟ خوایمی رو چی-
 .بلرزم شد باعث نریمان صدای

 .شدی خاطرخواه کهاین-
 که بودم بسته را چشمانم. بود آمده وجود به محضی سکوتِ که چرا شنیدم؛می که بود صدایی تنها قلبم صدای
 .بزنم یخ شد باعث رامان صدای

 .داری خدمه کافی یاندازه به تو بره، دختر این بذار. رسوندن عرضت به اشتباه-
 پوزخندی برد،می فرو جیب داخل خونسردی با را دستانش کهحالی در و ایستاده ما نزدیک و روروبه کامالً نریمان

 نداشت تمامی چرا آمد؟نمی سر به اضطراب این چرا بود، گردش در دو آن نبی نگرانی با نگاهم. کرد سکوت و زد
 آشوب؟ این

 اختیار با کنن، مخسته و بزنن رو دلم وقت هر و اومدن من اختیار با دخترها این رامان؟ شدی مهربون یفرشته-
 .تو نه... خودم خواست با شنیدی؟. کنممی ردشون خودم
 از حد این تا یعنی کند؟ وانمود فقط که نداد قول سوگل به مگر بود، کرده امکالفه و فشردمی را گلویم بدی بغض

  کند؟ آزاد دیو این چنگال از مرا خواهدنمی که حدی در است؟ متنفر من
 :زندمی تشر من به نریمان

 .بیام تا من، اتاقِ تو برو-
 هایاخم همان با و بود پایین سرش فقط ولی م؛شد خیره او به امملتمسانه نگاه با و چرخاندم رامان سمتِ را سرم

 و تراهمیتبی هم، پایش زیر زمین همین از نظرش در که ببندم شرط حاضرم. کردمی نگاه زمین به درهمش
 ...بقیه برای که طورهمان. بودم ترپست
*** 
 .شدمی کوبیده سرم بر پتک مانندِ نریمان هایحرف و بودم دوخته زمین به را امآشفته نگاه

 .عزیزم بگو من به جان؟ آرام افتاده اتفاقی چه رامان و تو بین-
 :گفت و داد قرار جلویم قلم و کاغذ شد، بلند و کشید پوفی کالفه. بود شده خم جلویم او و بودم نشسته صندلی روی

 .بنویس-
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 باید چه. کردم باز هم از را بود شده گره هم در که ایزده یخ و لرزان هایدست و برگه روی شدم خم و گزیدم لب
 کمکم خدایا سوگل، تو به لعنت چطور؟ را امحاملگی بودنِ دروغ جریان! دارم؟ عالقه برادرش به کهاین نوشتم؟می
 .کن

 « .دونمنمی هیچی من»نویسممی لرزان بادستانی
 :گفت عصبی و بلند صدای با امنوشته خواندنِ از بعد
 حتی که رامانی هم اون شده؟ عاشقت و دونهمی رامان ای؟حامله که دونینمی هم رو این نکنه دونی؟نمی هیچی-

 شده؟ حامله زنِ یک عاشقِ حاال! انداخت؟نمی هازن به هم گذرا نگاه
 خروجیِ در سمت و شدم بلند. بود آمده سراغم به دوباره نفس تنگیِ کرد،می متالشی را مغزم داشت هایشحرف
 .بستم را در و پریدم بیرون است اکسیژن یتشنه که ماهی یک مثل و کردم بازش دویدم، اتاق

 !بود؟ ایستاده در پشت مدت تمام یعنی دیدم، را رامان هایمچشم کردنِ باز محض به و کشیدممی عمیق نفس
 یصدا. انداختم زیر به را سرم و گزیدم لب. بود زده بیرون گردنش هایرگ و خورده گره پرپشتش و پهن ابروهای

 .لرزیدمی عصبانیت از که شنیدم را بمش و مردانه
 گوشت؟ کنار خوندمی چی-

 سرازیر هاآن از آهسته و گرفتم پیش را هاپله راهِ فقط بگیرم باال را سرم یا کنم نگاهش کهآنبی! بود؟ نشنیده یعنی
 ایستاده سالن در رعنا. نیست حواسم و اممرده که است وقت خیلی کنم،می حس مجسمه یا روبات یک مثل. شدم
 .کردمی مؤاخذه را هاخدمتکار از یکی زدمی کمر به را دستش کهحالی در و بود

 از دوباره و زدمی داد سرم شکبی دیدمی هم مرا اگر رفتم، حیاط سمت به. بکشم نفس توانمنمی کردممی حس
 سالگی ده از بعد من و بود سفید هاخدمتکار سلبا توانستم،نمی من اما بپوشم؛ را خدمتکارها لباس خواستمی من

 .نپوشیدم مشکی از غیر لباسی دیگر
 این و من به آمدنش با بهار کاش کردم،می نگاه جانبی هایدرخت به و زدممی قدم عمارت، بزرگ حیاط در

 دیگر و اممرده هک است وقت خیلی من! شوم؟ زنده و بگیرم جان دوباره من داشت امکان اصال. دادمی جان درختان
 قدم داشت قرار حیاط در که بزرگی استخر کنار. است محال... شوم زنده دوباره است محال است، گذشته سرم از آب
 باال به را نگاهم. زدمی هم به را حالم و شدمی دیده درختان هایبرگ و هاپشه تمیزش و زالل آب درون زدم،می

 .کردمی دلبری عجیب درخشان نور آن با ماه و شب یپرستاره آسمان کشیدم،
 شده آسمان آرامش محو. من هایلباس چونهم... بود سیاه داشت، عجیبی آرامش داشتم، دوست را شب آسمان
 است وقت خیلی کردم، سقوط و شد خالی پایم زیر ناگهان. زیباست چه و است سکوت از پر خبریبی دنیای بودم،

 زندگی باتالق در که است وقت خیلی... کردن پیدا نجات برای هایمتقال آب، با برخوردم صدای. امکرده سقوط که
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 مانند و کنندمی نگاهم دور از فقط همه دارد،برنمی قدم نجاتم برای کسهیچ اما کنم؛می تقال و زنممی پا و دست
 ها؟آن یا منم مشکل من؟ یا نیستند آدم هاآن. ایستندمی حرکتبی هاصخره
 و دیدممی تار خود روی را آب عظیم حجم. کردمنمی تقال دیگر شد، حسبی کامالً پایم و دست و تگرف نفسم
 از کاری هیچ و امشده ضعیف است وقت خیلی ام،شده غرق است وقت خیلی خدایا. آمدبرنمی دستم از کاریهیچ

 اند؟بوده صخره جنس از ابتدا از یا شوندمی صخره بینندمی که مرا هایتبنده. آیدبرنمی دستم
 آب سنگینی. بریمی مرا داری خودت خدایا؛ آیممی تو سمت به دارم خوشحالم، اکنون هم زدم، آرامی و تلخ لبخند

 آرام هایمچشم. کردممی احساس امسینه قفسه روی بر را دنیا یهمه سنگینی انگار کردم،می حس خودم روی بر را
 در مرا رهایی احساس از عجیب نیرویی. آیدمی دنبالش به هم رهایی و سبکی احساس و شودمی بسته آرام

 چنین شود؟ می غرق خودش در دریا کند؟ غرق را دریا تواندمی دریا. شودمی بسته هایمچشم و گیردمی آ*غـو*ش
 غریب، و عجیب عمارت یک حیاط وسط استخر یک در شودمی تمام راحتی همین به من زندگی دارد، امکان چیزی

 ای کردی،می راحت دنیا این از هاآن با هم مرا بردی، را مادرم و پدر که وقتی همان کاش ای. سادگی همین هب
 ایصخره هایآدم برای نه و خودم برای نه نداشت، سودی هیچ که سرانجامیبی و بیهوده زندگی شدمی تمام کاش

 جانیبی و حرکتبی هایمجسمه را هاآن من و بیندنمی مرا کسهیچ که چرا ام؛مرده است وقت خیلی. اطرافم
 و آزادی احساس این و بودم شده راحت ها،این از زودتر کاش. ندارد سودی هیچ امزندگی در حضورشان که بینممی

 باال سمت به شد، حلقه دورم هاییدست لحظه آخرین در. ارزیدمی شلـ*ذت به ارزید،می. کردممی تجربه را رهایی
 .نفهمیدم چیز هیچ دیگر و شدم کشیده
*** 
 از بعد شوم، مواجه آن با و ببینم را بهشت است قرار باالخره انتظار کلی از بعد کردممی فکر. شد باز آرام هایمچشم

 تمام آورمعذاب دنیای دیگر و است فراهم برایم هابهترین بهشت در حاال و امشده راحت و اممرده سختی همه آن
 .است شده

 ضعیف را صداها و دیدمی را اتاق سقف تارم هایچشم! کجا؟ خوشبختی و کجا من بودم، خیال وشخ زیادی
 .کردمی درد بدنم نتوانستم، اما برخیزم؛ جا از و شوم بلند کمی کردم سعی آهسته. شنیدممی
 باز و کشیدم امخشکیده هایلب روی را زبانم. کردمی اذیت را هایمچشم کشید،می سرک پنجره از که آفتاب نور
 هایلباس کردن تا مشغول دو هر کرد، برخورد خدمتکارها از نفر دو به کهاین تا کاویدمی را اطراف نگاهم هم

 درد از پر نگاهم بودند، سفید رنگ به هایملباس یهمه انداختم؛ نگاهی تنم هایلباس و خودم به بودند، اممشکی
 .شنیدم را خدمتکارها از یکی صدای هلحظ همان بود؟ آمده سرم بالیی چه. شد
 شد؟ چی فهمیدی-
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 دردسر دنبال. رسیدم کارهام به رفتم دوباره و نداشت اهمیت برام اصال. کردم نگاهش پنجره از فقط من... نه -
 .کنه پیدا نجات که کردمنمی فکر هم درصد یک ولی گردم؛نمی

 .آب تو پرید رامان-
 !دیگه؟ کنیمی شوخی! واقعاً؟-
 بعد داد مصنوعی نفس بهش و فشرد رو دلش بار چند. بیرون کشیدش و آب تو پرید دیدن، همه میگم جدی هن-

 .شده عاشقش میگن همه... جااین آوردش کرد بلندش که هم
 سمتشان و شدم بلند. خورد سر چشمم کنار از اشکی قطره و کشید تیر قلبم شد، بلند دویشان هر یخنده صدای
 محض به ولی کشیدم؛ بیرون دستشان از را اممشکی هایلباس. خوردند جا و شدند حضورم یهمتوج بردم، هجوم

 :گفت هاآن از یکی. گرفتند دستم از را هالباس آمدند، خود به کهاین
 .دور بریزیم رو هاتلباس گفتن خانوم رعنا بپوشی، رو هالباس این نداری حق دیگه-

 !رفت دنبالش و کرد نازک ابرویی و چشم هم کیی آن بیرون، رفت و گفت را هااین
 بیاورم؛ در چنگشان از را هایملباس کهاین برای بودم کرده جمع را یمنیرو تمام. دویدند هم هاآن و دنبالشان دویدم

 کردند برخورد کسی به ناگهان که رفتندمی شتاب با هردو. بودم ضعیف هم باز من و بود زیاد خیلی سرعتشان ولی
 و میزد موج رنگش مشکی هایچشم در ابهت همیشه مثل کرد، برخورد امناجی به و آمد باال نگاهم. فتادندا و

 بود؟ درست هایشانحرف. بود خورده گره هم به ابروهایش
 مسائل گفت سوگل به که او ندارد، اهمیتی چیز هیچ برایش بود گفته که او. کنم باور توانمنمی بود؟ من ناجیِ او

 .بود شده امناجی دوباره او نبودم خواب انگار اما است؛ اهمیتبی برایش من، به مربوط
 فکر. داشت برایم را شب آسمان آرامش همان هایشچشم به کردن نگاه بودم، شده محوش و داشتمبرنمی را نگاهم

 کهاین برای ممنون، دایاخ. کرد امزنده دوباره که بود او بود، شده امناجی او اما شوم؛نمی زنده دیگر کردممی
 .است دلچسب چقدر کنم،می احساس را شیرینی طعم دارم تازه. فرستادی را نجاتم ىفرشته

 :گفت اشمردانه و بم صدای با
 جا؟این خبره چه-

 :گفت و کرد گم را پایش و دست خدمتکارها از یکی
 .کنیممی درستش خودمون ما نباشید نگران شما قلقه، بد ذره یه آرام دختره این. آقا هیچی-

 آسمان آن با کنم چه. کردی خلق که موجودی این است جذاب چقدر من خدای وای من، سمت چرخید نگاهش
 :گفت گیرا صدای همان با. بود خیره من به سکوت در که شدم تماشایش محو همیشه مثل هایش؟چشم شب

 شده؟ چی باز-
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 جواب دوباره خدمتکار دختر همان! بود؟ نگران یا کردمی امتنبیه نگاهش با داشت. انداختم زیر به سر و گزیدم لب
 .داد
 .پوشممی مشکی فقط من میگه پوشه،نمی رو فرمش لباس آقا-

 دفن و مرده مادرم و پدر با که است وقت خیلی من دانستمی است؟ امزندگی تمام مشکی هایلباس آن دانستمی
 دانست؟می را هااین. بکشم بیرون تنم از را اممشکی لباس توانمنمی... نه ام؟شده

 لباسم آستین و ایستاد رویمروبه شد، وجودم مهمان ترس. اشمردانه و محکم هایقدم همان با برداشت، قدم سمتم
 باال که هاپله از دنبالش به کشید، هاپله سمت خود با مرا بیزارم؟ شدن لمس از که دانستمی هم او گرفت، را

 بگوید؟ نریمان به خواستمی. شدمی کشیده من سمت به که دیدم را خدمتکار دو آن متعجب و خیره نگاه رفتم،می
 واردش و کشید اتاقش سمت مرا وقتی اما گرفت؛ را وجودم ىهمه ترس کند؟ امتنبیه تا بگوید او به خواستمی
 :گفت زدمی نفس نفس کهحالی در و ایستاد مقابلم بست، را در. شدم آرام شد،

 رو خودش اگر... نشناختی رو نریمان هنوز تو اونه؟ هایدست تو زندگیت دونیمی نریمان؟ دست میدی بهانه چرا-
 .تمومه دیگه بدونه، چیزی مالک

! آورد؟می حمایت حس برایم چقدر نفسش صدای همین دانستمی. بست را هایشچشم و کرد رها کالفه را نفسش
 را هااین او نه، کند؟ می زنده را آرام نگاهش هر با دانستمی بقیه؟ با داشت فرقی چه دیدم؟می متفاوت را او چرا

 .داندنمی چیزهیچ او داند،نمی
 کسی بار، اولین برای. بود نگران هایشچشم بار این و شد امخیره همیشگی اخم همان با کرد، باز را هایشچشم
 .باشد ناجی آرام برای که بود شده پیدا کسی بار، اولین برای. شود نگران آرام برای که بود شده پیدا

 و کرد بلندش. داد مصنوعی نفس بهش" پیچید گوشم در هاخدمتکار صدای و هایشلب روی چرخید نگاهم
 ".شده عاشقش میگن همه... جااین آوردش

 را قلبم بلند صدای ض،مح سکوت آن در بود؟ داده نفس من به او. دزدیدم را نگاهم و گزیدم لب ریخت، فرو دلم
 زنده دوباره را آرام بودم، مرده بود وقت خیلی که من! او؟ برای زد؟می قلبم! او؟ نفس از بودم؟ شده زنده. شنیدممی

 .شنیدم بیرون از را رعنا بلند صدای ناگهان. کردمی نگاهم فقط و گفتنمی هیچ بود؟ کرده
 .اومدن خانوم باشید، آماده همه... اومدن خانوم ملوک-

 من از را نگاهش. دهدمی رخ دارد اتفاقی چه دانستمنمی جا همه از خبربی من و بود خیره من به نگرانی با رامان
 :گفت لرزید،می اشمردانه صدای کهحالی در. شد خیره من به دوباره و گزید لب دوخت، پنجره به مضطرب و گرفت

 .میاد باالخره دونستممی-
 :داد ادامه قبل از ترمضطرب زد؟می فحر کسی چه مورد در
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 .هردومون کنیم، فرار زودتر چه هر باید... بریم باید-
 ترسی و نگرانی دیگر بود او وقتی. بستمی جمع خودش با مرا که این از گرفت، جان لبم روی محوی لبخند

 .بود آرام دل، این او با نداشتم
 :گفت و زد چنگ را موهایش من، خونسردی از بود شده کالفه انگار

 .بریم جااین از باید ما نیستی، متوجه اصال انگار-
 :گفت و رفت اتاقش یپنجره سمت خودش، دنبال به کشید را لباسم آستین

 .نمونده برامون پنجره جز راهی هیچ-
 :گفت و داد تکان را سرش کرد، نگاه ارتفاع به نگرانی با دوباره

 .کنه کمکمون میگم رعنا به-
 :گفت دویدمی در سمت کهحالی در
 .تو امید به خدایا-

 از عرق بود شده باعث چیزی چه بود؟ ترسانده را محکم مردِ این چیزی چه کرد،می اذیت مرا اشآشفتگی همهآن
  بود؟ ترسانده را او حد این تا کسی چه شود؟ مضطرب همهاین و بِچکد اشپیشانی
 سرش که حالی در و سمتم برگشت آرام. داشتمبرنمی او از را نجکاومک نگاه ایستاد، که بود اتاق در نزدیک درست
 :گفت بود، پایین

 .بشیم خارج جهنم این از بتونیم محاله دیگه نداریم، فرار برای راهی هیچ دیگه-
 لحظه همان. آورد هجوم سرم بر دنیا هاینگرانی یهمه. دوخت هایمچشم در را نامیداش نگاه و آورد باال را سرش

 .شنیدم در پشت از را رعنا صدای. کرد قفلش و دوید در سمت و آمد خود به شد، کوبیده کسی توسط اتاق رد
 .بیاین زودتر گفتن... آوردن تشریف خانم ملوک خان؟ رامان-

 رعنا. ببینم را اشچهره توانستمنمی و بود من به پشتش بود، انداخته زیر به را سرش و چسبانده در به را دستش کف
 بیرون اتاق از مرا بود نکرده فرصت حتی. کردنمی ایتوجه هیچ رامان اما زد؛می صدا را او و بود در پشت چنانمه

 سست هاییقدم با. کردمی را کار این حتما داشت کافی فرصت اگر مطمئنم چون کند، قفل را در بعد و بیاندازد
 تخت روی. کردممی دنبالش نگاهم با و بودم ادهایست در نزدیک جاهمان رفت، اشنفره یک خواب تخت سمت

 به نور عبور از مانع ضخیمش هایپرده که ایپنجره روی چرخید نگاهم گرفت، دستانش میان را سرش و نشست
. رنگی هر از خالی سفید و سیاه و روحبی زندگی یک بود؛ دلگیر و تاریک من مثل هم او زندگی شد،می اتاق داخل
 ىگوشه و کشیدم آهی. او با حداقل...بزنم حرف توانستممی کاش. کشیدم او سمت را جانمیب و سست هایقدم
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 در اتاق. گذاشتم زانوهایم روی را سرم و گرفتم و*شآ*غـ در را زانوهایم و دادم دیوار به را امتکیه نشستم، اتاق
 .برد خودش با مرا خواب بعد اندکی و شود خمار هایمچشم شدمی باعث گرمایش و بود رفته فرو محض سکوت
*** 

 میان از مرا خواهندمی. است تربزرگ همه از هاآن از یکی شوند،می نزدیک من به بیشتری سرعت با هاصخره
 . بردن در به سالم جان برای... دفاع برای... مقابله برای ندارم قدرتی هیچ همیشه مثل بردارند،
 نمونده برام کسهیچ دیگه ببین ببین، رو من خدا کردی؟ خلق را هارهصخ چرا! خدایا دوزم،می آسمان به را نگاهم

 . تنهام چقدر ببین
 ترس بپرم، جا از شد باعث برق و رعد صدای. دادمی آزار را گوشم کردنشان حرکت صدای و شدند عصبی هاصخره
 دوباره هاصخره تاد،اف تالطم به دریا آمد، وجود به شدیدی طوفان و بود خاکستری آسمان. گرفت را وجودم

 .شد امناجی دستی هم باز اما کنند؛ غرق دریا در مرا خواستندمی
*** 
 نگاه من به درهمش هایاخم با و بود زده زانو رویمروبه. دیدم را رنگش مشکی نگاه گشودم، بالفاصله را هایمچشم

 من و شدمی نزدیک صورتم به آرام هایشانگشت. بود شده دراز صورتم سمت به دستش اما همیشه؛ مثل کرد،می
 باز را هایمچشم سرعت به شودمی باعث پوزخندش صدای. بستم اشتیاق با را هایمچشم بکشم، عقب کهآن جای به

 :گویدمی گوشم کنار دارد، کردنم تحقیر در سعی که لحنی با. ببینم است تمسخرآمیز که را صورتش و کنم
 .خانوم دختر ببینی رو خوابش-

 ریزد،می و خوردمی سر هایماشک. کشدمی رخ به را بلندش قامت و شودمی بلند امزده بهت یچهره به توجه نبدو
 گریه گاههیچ شدم متحمل که رنجی و مصیبت همهآن از بعد ندارد امکان... ندارد امکان است؟ من هایاشک

 شد وارد من به شوکی شدم؛ خنثی احساسی هر از مازندگی هایحامی دادن دست از و لعنتی اتفاق آن از بعد نکردم،
 نکرد لمس مرا است؟ افتاده اتفاقی چه مگر! کنم؟می گریه دارم حاال... حاال و کردم گریه نه و خندیدم نه دیگر که

 ... فقط
 ستتواننمی هااین داشتم، عادت شدن تحقیر به که من... کرد تحقیر مرا. بودم فراری شدن لمس از همیشه که من

  تحقیر؟ کی تا کی؟ تا شود؟ بازی من با است قرار کی تا شدم خسته. باشد امگریه بر دلیل
 همان از. کاودمی را حیاط دقیقش و کنجکاو نگاه زند،می کنار را پرده و رودمی پنجره سمت من به نسبت توجهبی

 دریا هاصخره. امزندگی هایصخره مامت مثل است، صخره هم او... بینممی را اشجدی رخنیم امنشسته که گوشه
 در. بگیرم را جلویشان توانستمنمی من و آوردند هجوم صورتم روی بیشتری شتاب با هایماشک ندارند، دوست را
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 گره هم به شدیدا هایشاخم برگشت، سرعت به و گرفت حیاط از نگاه رامان شد، کوبیده محکم و دوباره اتاق
 :رسید گوش به نریمان صدای لحظه همان و شد خیره من به و چرخید در روی از نگاهش و بود خورده

 .اومده ملوک کن، باز رو لعنتی در این رامان؟-
 بود؟ که زن آن شد، نفرت از پر و جمع رامان یچهره

 نراما با که شنیدممی را صدایش ولی دیدم؛نمی را نریمان کرد، باز را قفلش حرکت یک با و برد هجوم در سمت به
 .زدمی حرف

 جاست؟این آرام-
 گرفت، ترس را وجودم همه و لرزید هایمدست. شود داخل نریمان تا کرد باز کامالً را در و داد تکان سری رامان
 زمین به و بود زده گره سینه روی را هایشدست من به نسبت توجهبی او ولی بودم؛ دوخته رامان به را نگرانم نگاه
 جان دارم تشویش و اضطراب از دانستمی است؟ آشوبی چه من درون دانستمی. بود تفاوتبی چقدر کرد،می نگاه
 . پاست به طوفانی چه آرام، دریای این درون دانستنمی کسهیچ. کردنمی درک مرا کس هیچ نه دهم؟می

 :گفت خوشرویی با و خندید نریمان
 گشتم؟ دنبالت چقدر دونیمی اینجایی؟ تو دختر-

. شدم بلند زمین روی از کرد،نمی نگاهم اصال او ولی دوختم؛ رامان به دوباره و گرفتم نریمان از را امندهدرما نگاه
 :گفت کردمی کج سمت یک به دلجویانه را گردنش که حالی در و بود برده فرو جیب در را هایشدست نریمان

 .بپوش رو داری دوستشون که سیاه هایلباس همون عزیزم، بپوشی رو خدمتکارها لباس که نیست نیازی دیگه-
 .شد آشکار امچهره در سرعت به و کنم پنهان را امخوشحالی توانستمنمی

 لبخند رویم به چنانهم ایستادم، مقابلش و برداشتم قدم سمتش دوختم، او به قدردانی با را هایمچشم و زدم لبخند
 :گفت آهسته و زدمی
 .بیا دنبالم-
 پرپشتش و جذاب ابروهای. ببینم را رامان یچهره دوباره تا برگشتم رفت، در سمت فشحر شدن تمام محض به

 بخوانم، را ذهنش توانستممی کاش بود؟ عصبانی. بود شده منقبض صورتش و خورده گره هم در قبل از شدیدتر
 را نگرانم نگاه و مبخور تکانی شد باعث نریمان صدای. دادمی راه دنیایش در مرا کاش را، دردش فهمیدممی کاش

 .بگیرم رامان از
 جان؟ آرام-
. کردمی نگاهم منتظرانه و بود ایستاده در کنار که سمتش برگشتم. خواندمی را نامم دلپذیری و مالیم لحن با

 یبسته در به و چرخیدم دوباره شدیم، خارج اتاق از هردو. رفتم دنبالش و کشیدم زمین روی را جانمبی هایقدم
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 دوستش واردیوانه چرا پس کرد؛می توجهیبی من به و نداشت دوستم کرد،می تحقیرم. شدم خیره مانرا اتاق
 به مبتال خوردهسال هایزن مثل که منی را، خودم حتی نداشتم، دوست را کسهیچ حال به تا که منی داشتم؟
 منی شوم؟نمی متنفر او از چرا شود؟ینم دیگران مثل برایم او چرا. را خودم حتی کردممی فراموش را همه آلزایمر

 .خودم حتی متنفرم، همه از که
 نریمان بود؟ بسته رویم به اشزندگی درهای همیشه چرا. برداشتم اتاقش در روی از را نگاهم دستم، شدن کشیده با

 اممشکی هایلباس دادمی اجازه که همین ولی بودم؛ متنفر نریمان از هم هنوز کشید،می خود دنبال به شتاب با مرا
 را قبل دقیقه چند آرامش نگاهش سمتم، برگشت ناگهان که بود ایستاده هاپله وسط. بودم ممنون او از بپوشم را

 :گفت سردی و جدی لحن با و داشت غلیظی اخم. نداشت
 .پایین بیا بپوش زود. جااون گذاشتم رو مزخرفت و مشکی هایلباس. من اتاق تو برو-

 همهاین رفتارش چرا... رامان اتاق در پیش دقیقه چند همین. کردممی نگاهش زدهبهت و بود شده گرد هایمچشم
 روی و بدهم دست از را تعادلم شد باعث که داد هولم محکم. خوردمنمی تکان حتی و بودم ایستاده کرد؟ تغییر

 سمتم تحقیر از پر نگاهی آخر یلحظه. داشتم نگه را خودم موقع به که پایین شوم پرت بود نزدیک و بیفتم هاپله
 .شد سرازیر هاپله از و انداخت

 وجود آرامی امروز آمدنمی گاههیچ رامان اگر. خدا ام،ساده اندازهبی چه من بود؟ خوب من با رامان جلوی فقط
 .نداشت

 تا گزیدم لب. بود کرده برخورد هاپله ىلبه به آخر یلحظه در کمرم و شد جمع درد از صورتم شدم، بلند سختی به
 و بود باز نریمان اتاق در داشتم،برمی قدم سختی به. رفتم باال پله چند همان از آهسته کنم، حس کمتر را دردش
 تعویض را هایملباس باید کجا. بود افتاده اتاق رنگ مشکی و چرم هایمبل روی اممشکی هایلباس شدم، واردش

 باال بود نزدیک و زدم عق اتاق، این در دختر آن و سوگل و نریمان وضعیت و لعنتی شب آن یادآوری با کردم؟می
 هم به داشت حالم و بود شده جمع صورتم کنم، تحمل را نجس اتاق این توانستمنمی هم لحظه یک حتی. بیاورم

 ادامه سکابو این کی تا. کشیدم ایآسوده نفس بالفاصله بستم، را درش و شدم خارج اتاق از فوری. خوردمی
 این ضعف؟ این ندارد تمامی چرا بود، شده تمام کنون تا هایمتهوع حالت بودم هم باردار زن یک اگر خدایا داشت؟

 ...کابوس این... تهوع
 و نگران نگاهم. کنم عوض را لباسم جاهمان گرفتم تصمیم و دادم فرو زحمت با را بود شده جمع که دهانم آب

 از و بکشم عمیق نفس چند کردم سعی چه؟ شدمی خارج اتاقش از اگر بود، خیره مانرا اتاق یبسته در به آشفته
 آن در مرا و شود باز اتاقش در بود ممکن آن هر و بودم آورده در را سفیدم هایلباس. بکاهم درونم آشوب شدت

 زدهشتاب. شنیدم پا صدای بپوشم، خواستم که همین و برداشتم زمین روی از را اممشکی هایلباس. ببیند وضعیت
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. پوشیدم را هایملباس و کردم رها آسوده را نفسم. نبود کسی اما شد؛می ختم پایین به که هاییپله طرف به برگشتم
. شدم سرازیر هاآن از آهسته و برداشتم هاپله سمت را لرزانم هایقدم کوبید،می محکم قلبم هنوز استرس همهآن از

 خبر چه پایین بفهمم و باال همان از بکشم سرک کردم سعی دوختم، هاپله پایین به را منگران نگاه و گزیدممی لب
 هم را پله آخرین. آوردم خاطر به را رامان مضطرب ىچهره شدم؟می مواجه او با باید که بود که زن آن است،
 :گفت می که بود شخود احتماال شنیدم، را میانسال زن یک صدای ایستادم، بزرگ سالن مقابل و کردم سپری

 .شده تنگ براش دلم ببینمش، خواممی نمیاد؟ رامان چرا-
 :گفتمی که بود نریمان صدای و ببینم توانستمنمی که بود نشسته دیواری همان پشت

 .جان ملوک بدیم فرصت یکم رامان به باید-
 من به نگاهش و آمد بیرون واردی همان پشت از نریمان ناگهان که بودم ایستاده جاهمان من شد، برقرار سکوتی

 :گفت آهسته و آمد نزدیکم بود، تفاوتبی و سرد اشچهره. افتاد
 .بیا دنبالم... کردی دیر چقدر-

 وحشت به را رامان که زنی با شدن مواجه از ترسیدممی. شدم کشیده دنبالش اجبار به کشید، محکم را دستم
 کمکم خودت خدایا. شدممی ترنزدیک زن آن به قدم هر با و زیدلرمی اضطراب شدت از پایم و دست. بود انداخته

 لباس که شدم مواجه زنی با بالفاصله و گرفتم باال را سرم. ایستادم ناچار به هم من و شد متوقف نریمان. کن
 از پر و بنفش رنگ به بود، بلند پیراهنش. ببینم را اشچهره توانستمنمی و بود پایین سرش داشت، تن به عجیبی

 .بود افتاده رویش هم بنفش حریر جنس از بلندی ردای سنتی، نگارهای و نقش
 هایچشم با و ببینم را اشچهره توانستم تازه گرفت، باال را سرش که بودم هایشلباس بررسی مشغول باز دهانی با

 نگاهش سرمای هک طوری به تفاوتبی و سرد بود، نریمان مثل درست نگاهش مردمک. شدم روروبه رنگش طوسی
 سن به نسبت بود چروک بدون و صاف زیادی پوستش. انداختمی لرزه به را تنت و کردمی نفوذ وجودت عمق تا

 خواهرش که ببرم پی این به شد باعث نریمان به اشاندازه از بیش شباهت داشت، نازکی و کشیده هایلب. زیادش
 شد باعث نریمان صدای فقط. کرد برانداز را سرتاپایم بار ندچ و داشتبرنمی من از را اشیخی و سرد نگاه. است

 .بگیرد من از را نگاهش
 .گفتممی که دختریه همون این-

 :گفت زد، رویم به محوی لبخند و شد تحسین پراز بالفاصله زن نگاه
 .نریمان انتخابت به آفرین عالیه، خیلی-
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. گذردمی چه سرش در فهمید شدنمی که مرموزی ىچهره آن از ترسیدم،می نگاهش از. بود خیره من به چنانهم
 وحشتم حرفش با بودند؟ کشیده برایم اینقشه چه مرموز هایآدم این عمارت، این در شدممی دیوانه شکبی

 .شد دوچندان
 بذاری؟ تنها رو ما میشه نریمان؟-

 :گفت مهربانی با شدم، خیره زن آن به انینگر با و گزیدم را لبم گذاشت، تنها را ما و کرد قبول مکثبی هم نریمان
 .دخترم بشین-

 بازی دستم هایانگشت با کهحالی در و نشستم رویشروبه. شود کاسته اضطرابم شدت از شد باعث مالیمش لحن
 :گفت آهسته. دزدیدممی را نگاهم کردم،می
 برات خوب خیلی خبر یک اما گفته؛ مبه رو چیز همه نریمان.. ایحامله دونممی بزنی، حرف تونینمی دونممی-

 خدمتکار یه دیگه و میای در وضعیت این از زود خیلی میدم قول بهت. داد خواهد تغییر رو زندگیت که خبری دارم،
 .جوونی هنوز تو کنی، پیشرفت باید. هاستاین از بیشتر لیاقتت تو بود، نخواهی

 در تأثیری چه هاجمله این. داری لیاقت جوونی، تو. زیبایی ،حیفی تو شنیدم؟می را هاجمله این که بود چندم بار
 .نه کرد؟می عوض را چیزی داشت؟ تقدیرم

 .پاشید رویم به را لبخندش دوباره و شد جاجابه رنگ ایسورمه مبل روی کمی
 اشنفره تک مبل هایدسته روی را هایشدست ترساند؟می مرا چرا است، مصنوعی لبخندش کردممی حس چرا
 :گفت و داد قرار

 چون بشی؛ آماده باید هم تو بشه، برگزار قراره عمارت به من بازگشت مناسبت به شکوهی با مهمانی امشب-
 .مهمه خیلی مهمانی این در هم تو حضور
 برای که داشت ایپخته و محکم صدای. کرد صدا را نریمان خونسردی با او ولی شد؛ پا به آشوبی دلم در دوباره

 جوگندمی موهای بودند؛ هم شبیه خیلی قرارداد، هم کنار را هاآن دوی هر ذهنم دیگر بار. بود کلفت ادیزی زن یک
 .شانطوسی هایچشم و

 پایم سالن هایگرانیت روی بود نزدیک بار چند که دویدن کلی از بعد و کشید خود دنبال به را دستم دوباره نریمان
. کشیدمی طرف آن به طرف این از مرا سگش مثل .ایمآشپزخانه وسط یدمفهم من و شد متوقف باالخره بخورد، لیز

 برایش اندازه از بیش نریمان بود چه هر اما بود؛ خبر چه دانمنمی. دویدن همه آن از بود افتاده شمار به هایمنفس
 بلندش و محکم صدای که بودند خیره نریمان به زدهوحشت و کشیدند کار از دست خدمتکارها تمام. داشت عجله

 .پیچید آشپزخانه در
 .شماها ظاهر حتی باشه، نقصبی چیز همه خواممی امشب. کنید گوش خوب-
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 :داد ادامه. داشتم نگه محکم را خودم موقع به که افتادممی داشتم سمتشان، داد هول مرا
 .بدرخشه باید شهمیه... عمارته ىستاره دختر این. هست که چیزی از زیباتر خیلی کنید، زیبا رو آرام-

 جای به بود بهتر اصال بود؟ زور مگر باشم، تک خواستمنمی بدرخشم، خواستمنمی. بود شده زوم من روی همه نگاه
 .کردمی استفاده عروسک کلمه از ستاره کلمه
 .بودم همه دست یبازیچه من... بودم عمارت عروسک من

*** 
 و نداشت بیشتر دوش یک که حمامی داشت، قرار حیاط کنار رد که بودند گذاشته خدمتکارها مخصوص را حمامی

 حسبی شدتش از که سرمایی در هم آن بودند، ایستاده صف در دست به حوله همه. کشیدیممی صف باید دفعه هر
 جان دیگر پاهایم و بودم ایستاده صف در بود زیادی مدت. دادمی آزار را گوشم هاکالغ قارقار صدای. شدیمی

 اندازه از بیش عمارت حیاط گذراندم، نظر از را اطراف نگاهم با. شود من نوبت تا بود مانده نفردیگر سه هنوز نداشت،
 استخری. بود کنده را هایشانلباس زمستان که کشیده فلک به سر درختان داشت، زیادی هایباغچه و بود بزرگ

 که بودند شده پارک حیاط در زیادی هایماشین د،بو پرشده هامیوه انواع از گرفتمی را جانم داشت روز آن که
 .بگذراند خیربه خدا شد،می هم بیشتر تعدادشان امشب
 با را خود همه البد و بود افتاده زمین روی کوچکی صابون بود، کوچک زیادی شوم، حمام وارد که رسید من نوبت

 مدت توانستممی که قدرآن بود، سرد آب. لرزیدممی و بودم ایستاده دوش زیر کردم، باز را آب شیر. بودند شسته آن
 حوله کهدرحالی و بستم را آب شیر سوخت،می پوستم و بود شده حسبی سرما از بدنم تمام. بایستم زیرش طوالنی

 برایم اینقشه چه. گزیدم لب دردش از بود، شده کبود که کمرم به افتاد نگاهم. زدم عطسه پیچیدممی دورم را
 فقط گرفته، بخار آینه به افتاد نگاهم. ترسیدممی بیشتر همیشه از نبود او وقتی وای آمد؟می هم امانر! داشتند؟

 هم هنوز شوم، روروبه آرام با خواستنمی دلم هم هنوز ببینم، آن در را خود و بکشم رویش را دستم بود کافی
 بر که بود بالهایی تمام مقصر خودش چون ؛مبود متنفر دیگر کس هر از بیشتر او از که چرا ببینمش؛ خواستمنمی

 .شدمی آوار سرش
 مقابل در بود، آمده کوتاه چیز همه مقابل در و کرده انتخاب را سکوت که بود وقت خیلی آرام بود، ضعیف آرام

. کرد تماشا فقط و نگفت هیچ کرد، سکوت هم باز او و گرفتند تصمیم برایش دیگران کرد؛ سکوت شدن تحقیر
 و بودم متنفر آرام از. برسد جااین به و کنند نابود را اشزندگی داد اجازه کنند، له را او و بتازند دیگران داد اجازه
 .زدمی هم به را حالم آرام. خوشبختی جز بود چیزی هر مستحق او ببینمش، وقتهیچ خواستمنمی

 را خدمتکارها از یکی صدای و بپرم جا از دش باعث شد،می کوبیده حمام ىخورده زنگ و فلزی در به که هاییمشت
 :گفتمی که بشنوم
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 بیرون؟ بیارمت بذارم سند یا بیرون میای-
 خودم خواستمنمی بود، پیدا حمام گرفته بخار درآینه که ماتم تصویر روی افتاد نگاهم دوباره و پوشیدم را هایملباس

 سرم پشت صف در که دختر همان عصبی یچهره با فاصلهبال و رفتم بیرون جاآن از سریع. خواستمنمی... راببینم
 :زد داد شدم، مواجه بود ایستاده

 .بابا چاییدم تو؟ اون کنیمی غلطی چه-
 را صداهایشان حین همین در و شدم رد کنارشان از و انداختم زیر به را سرم. بود سرد هوا داشت، حق بیچاره

 .شنیدممی
 خوره؟می دردی چه هب بزنه حرف تونهنمی که کسی آخه-
 .ستاره به برسه چه نیست هم روزنه دختره این بابا؟ بود کجا عمارت ى ستاره-
 ...و داره نقشه براش قطعا کنه؟می رو کاراین داره آقا چرا فهممنمی واقعا من-

 درد و دادم فرو متزح با را دهانم آب. بشنوم را هایشانحرف این از بیشتر خواستمنمی برداشتم، ترتند را هایمقدم
 باید افتادم، شب آن یاد و گذشتم استخر کنار از. نشکست و کرد گیر بغضم همیشه مثل. کردم احساس را گلویم
 و همیشه من که داندنمی مگر برساند؟ را خودش سریع نجاتم برای و بسوزد دلش تا کنم پرت استخر در را خودم

 برساند سریع را خودش کهاین به شدیدا من که داندنمی مگر م؟هست شدن غرق حال در امزندگی از لحظه هر در
 !آمد؟می نجاتم برای تا افتادممی گیر ممکن شکل بدترین به نریمان اتاق در باید حتما. فهمیدمی کاش! محتاجم؟

 . شدم خیره اتاقش پنجره به حسرت با و گرفتم باال را سرم. کشیدمی تیر بغض از گلویم بستم، درد با را هایمچشم
 را نریمان و بیاورند سرم است قرار بالیی چه دانستمی کهاین با بود تفاوتبی همهاین چرا. بود صخره هم او

. باشد تنها دادمی ترجیح و بود قهر همه با که تنها ىصخره یک بود، قلب بدون یصخره یک هم او بود؟ شناخته
 تا دادم تکان محکم را سرم انداخت، تنم به لرزه زمانهم که زد سرم به فکری! بودم؟ شده صخره یک عاشق من
 .نبود شدنی چون کنم؛ بیرون سرم از را فکر آن

 عمارت تمام در ناگهان که شنیدم را رامان یعربده صدای شدنم وارد محض به و برداشتم قدم عمارت سمت
 .پیچید

 زوره؟ مگه ببینمش، خوامنمی نریمان، بردار سرم از دست-
. دیدم را خدمتکارها و آمد پایین دوباره نگاهم داشت، قرار جاآن رامان اتاق که بود خیره باال ىطبقه به همنگا

 نگران و مضطرب همه نگاه بود، کشیده بیرون آشپزخانه از را خدمتکارها که بود بلند قدرآن اشعربده صدای
 و... اندشده خیره چیزی چه به ببینم تا اندمچرخ را سرم. شد متوقف اینقطه روی لحظه یک برای و چرخیدمی
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. رفتم عقب قدم یک و ترسیدم. آمدمی پایین هاپله از شتاب با غلیظش اخم با که ماند مات نریمان روی نگاهم
 :زد داد کردند،می تماشا را او و بودند ایستاده که شد خدمتکارها یمتوجه نگاهش

 .نکارتو سر برگردین کنین؟می نگاه چی به-
 ترس با برداشت، سمتم را بلندش هایقدم. من روی چرخید نرمان طوفانی نگاه و دویدند آشپزخانه سمت همه
 :گفت و کشید خود دنبال را دستم او و رفتم عقب

 .بببینم اینجا بیا-
 اخم نانچهم او و کردممی نگاهش درماندگی با. بایستد داد رضایت باالخره تا کرد طی سرعت با را طوالنی مسافت
 :گفت و کرد مکث کمی داشت،

 من ببیندش، داره اصرار ملوک. بیرون بیاد لعنتیش اتاق اون از تا کن راضی رو رامان دارم، ازت خواهشی یه آرام-
 .میشه نرم تو جلوی فقط اون میاد؛ کوتاه بخوای ازش تو اگه مطمئنم

 همهآن از بعد بیچاره آرام. ریخت فرو دلم آخرش ىجمله همین با اما کردم؛می نگاهش واج و هاج مدت تمام
 .بردنمی خوابش دیگر امشب اصال بود، عروسی دلش در بار اولین برای حاال عزاداری

 هاقاصدک با و شدم همنشین هاپروانه با. زیبا هایگل از بود پر که دشت یک فراز بر پرواز حال در بودم، خیال غرق
 ىهمه حاال و بودم کرده رهایشان آرزو هر با کودکی در که بودند اییهقاصدک همان شاید کردم،می پرواز

 .بود جمع جمعشان آرزوهایم
 رفته فرو خیال در جمله یک با. کردم باز را هایمچشم سرعت به. داد تکانم محکم و گرفت را هایمشانه نریمان
 .شد تند نریمان لحن! بودم؟

 .یاال... برو االن همین-
*** 

 منتظر و هاپله روی بود ایستاده که نریمان سمت برگشتم شدم، خیره اتاقش به نگرانی با و دادم فرو را دهانم آب
 بود افتاده شماره به هایمنفس زد، می پناهبی گنجشکی مانند قلبم. بکوبم را اتاق درِ زودتر کرد اشاره کرد؛می نگاهم

 در به آهسته جانمبی هایدست با و برداشتم رامان تاقا سمت را لرزانم هایقدم. شدمی خارج دهانم از صدا با و
 :شنیدم در پشت از را اشمردانه و بم صدای کوبیدم، اتاقش

 بله؟-
. نبود نریمان کردم، نگاه سرم پشت به و برگشتم شد، باز اتاق در مکث کمی از بعد. زدم در دوباره و گزیدم لب

 .شنیدم نزدیک از باراین را محکمش و بم صدای
 داری؟ کاری-



 

 

72 

 

 هاصخره همنشینِ رمان

 

 مرگ استراتگوس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 «من رویای» توانا مهال

 اخم همان با. ببینم را صورتش بتوانم تا گرفتم باال را سرم شدم، خیره بلندش قامت به و سمتش برگشتم زدهشتاب
 و کردم پیدا جرئت چگونه دانمنمی من و بود زده گره سینه روی را هایشدست کرد،می نگاهم پرجذبه و همیشگی

 صدای کردم،می بازی هایمدست با و بود پایین سرم. فتمر اتاقش داخل به و شدم رد سختی به کنارش از
 .بردمی باال را قلبم ضربان هایشقدم

 تا کنم بازش خواستم و برداشتم قدم دفتر همان سمت. بود میزش روی دفتر یک گشتم،می قلم و کاغذ دنبال
 نگاه و گرفتم باال را امزدهبهت نگاه برداشت، من از زودتر را دفتر و رساند سرعت به را خود که بنویسم را حرفم
 سمتم نگاهی کشید، بیرون میز کشوی از قلم و کاغذ یک و داد بیرون کالفه را نفسش. دیدم را اشعصبی و جدی

 .طرفم گرفت را کاغذ و انداخت
 دستم از فوراً او و گرفتم سمتش را برگه «پایین؟ بیاید کنم خواهش ازتون میشه»: نوشتم کنم مکث کهآن بی

 :گفت و کرد بلند برگه روی از را سرش. گزیدممی لب مضطرب انداخت، کاغذ به نگاهی. زد چنگ
 بیرون اتاقم از رو پام باشه شده خراب این تو ملوک وقتی تا من. برسون رو حرفم خطهفت نریمان اون به برو. نه-

 .والسالم... ذارمنمی
 دقیقه چند شوم مضطرب و نگران کهآنبی توانستممی شوم، شاخیره توانستممی حاال. کرد پشت من به بالفاصله
 من مثل بودند، مشکی رنگ به دو هر که شلوار و داشت تن به بلند آستین یمردانه لباس. کنم نگاهش
 دوباره. داشت قامتی عجب بود، نقص بدون و زیبا اندامش چقدر! بود؟ شده عزادار وقت چه از او بود؛ پوشمشکی

 چه؟ کردمی خردم دوباره اگر. بنویسم کاغذ روی را جمله آن کهاین برای شدممی وسوسه افتاد، رمس به فکر آن
 شدنی عملش؛ به رسد چه خواستمی جرئت هم فکرش حتی بود، محض خریت جمله آن نوشتن شد،می له غرورم

 کار این با مرده، که است وقت خیلی آرام. آمدمبرنمی پسش از من کاغذ، روی دارم دوستت نوشتن نبود شدنی. نبود
 اما شوم؛ خارج اتاق از خواستممی کرد،نمی نگاهم و بود کرده پشت من به لحظه آخرین تا. مردمی هم غرورش
 برافراشته سری با و بود رفته باال ابرویش تای یک. سمتم برگشت بالفاصله او و کشیدم را لباسش آستین و برگشتم
 کنممی خواهش شما از که هستم من این»: شدم نوشتن مشغول دوباره و انداختم پایین را سرم. کردمی نگاهم

 به و گرفت باال را نگاهش اما بود؛ پایین سرش خواند، نگاه یک با او و گرفتم سمتش را برگه« .بیاین همراهم
 :گفت کردمی تنگ را هایشچشم کهدرحالی. دوخت هایمچشم

 وقتهیچ من ولی مادرمه؛ بهت گفته شناسی؟می رو ملوک تو اصال من؟ زندگی از دونیمی چی تو آخه بچه-
 !نزدم؟ صداش مامان
 وقتهیچ گفتمی چرا خواندند؟می نام به را او هاآن دوی هر چرا پس رامان؟ و نریمان مادر بود؟ مادرش ملوک

 کند، بیرونم اتاقش از اجبار با کهنای از قبل و انداختم زیر به را سرم. بودم دور دنیایش از چقدر نزده؟ صدایش مادر
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 و برداشت قدم سمتم زد، برق نگاهش من دیدن با و بود ایستاده در پشت نریمان. بستم را در و شدم خارج خودم
 :گفت آهسته

 کنی؟ راضیش نتونستی! شد؟ چی-
 :گفت و کرد فوت کالفه را نفسش او و دادم تکان را سرم

 .برس کارت به پایین برو تو خب، بسیار-
 آراستن مشغول همه بود، پا به غوغایی. رفتم خدمتکارها اتاق سمت شدم، سرازیر هاپله از و برداشتم قدم آهسته

 ... هم من شوند حاضر مهمانی در آراسته همه بود کرده تأکید نریمان. بودند خود
 :کنم بلند سر شد باعث رعنا صدای لحظه همان

 .جااین بیا آرام-
 و بود دیوار روی کوچک ىآینه یک. شلوغ حسابی اتاق و بود زیاد خدمتکارها تعداد برداشتم، رعنا سمت را هایمقدم
 همان در را خود نوبت به و شدندمی خم. سوختمی برایشان دلم چقدر ها،بیچاره کردند،می دعوا همان سر همه

 :گفت و زد زل هایمچشم در جدیت با او و ایستادم رعنا مقابل. کردندمی بررسی
 . بیای چشم به باید امشب گفتن؟ چی آقا که شنیدی-
 . لعنتی تهوع حالت آمد، درد به دوباره قلبم و گرفت نفسم بارهیک فکرش از

 را هامرد ىخریدارانه نگاه کردم؟می تماشا را بدنم شدن حراج و نشستممی ساکت چگونه دارد، حدی هم تحمل
 .خرید هاراحتی این به شدنمی را آرام نگزد، کَکَم که نبودم قیهب مثل من بودم؟ تفاوتبی و دیدممی

 :گفت بدی لحن با رعنا گرداندم،بر رو و کردم اخمی
 بگی باید میدن دستور بهت چی هر یعنی چی؟ یعنی فهمیمی خدمتکاری، یه فقط تو آرام! نکنا ناز من واسه-

 .کنی ناز بخوای که نیستی کسی تو دور، بریز رو خامت خیاالت خدمتکاری، فقط عمرت آخر تا. چشم
 .کردم حس را گلویم درد دهانم آب دادن فرو با نبودم؟ هیچ من

 :گفت و خودش دنبال کشید را دستم
 فکر. دیگه کردی مخسته نمیدی، انجام کاری هیچ و حالیبی شهمه هاپیرزن این مثل. پایی و دستبی خیلی-

 بخوابی؟ و بخوری مهمونی؟ اومدی جااین کردی
 در جوره همه باید هامهمون تمام برای و داری رو خدمتکار یه نقشِ فقط تو مهمونیه، که هم امشب. جونم نه

 .باشی خدمت
 چند و دیدم خود روی را هاخدمتکار نگاه آخر یلحظه. کشیدمی خود دنبال مرا چنانهم او و رفت سیاهی هایمچشم

 کردمی بارم درشت رعنا که شرایط آن در بیچاره من کردن نگاه از اما بودند؛ خود کردن آرایش مشغول کهاین با نفر



 

 

74 

 

 هاصخره همنشینِ رمان

 

 مرگ استراتگوس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 «من رویای» توانا مهال

 سالن در نریمان. آوردند بیرون شده آراسته موهای و آرایش از پر صورتی با و اتاقی در بردند مرا. نماندند غافل
 سمت به. ببینند مرا مخواستنمی دزدیدم، را نگاهم سریع. رویشروبه هم سوگل و ملوک و بود نشسته عمارت بزرگ
 کردند،می نگاه من به باز دهانی با همه. چرخید رویم همه نگاه زمان هم و شدم اتاق وارد و دویدم خدمتکارها اتاق

 دیوار روی که ایآینه همان سمت هاآن به نسبت توجهبی. بود زده خشکشان فقط و شد حاکم بینشان سکوتی
 ماسک صورتت روی االن ولی ببینی؛ رو خودت خوادنمی دلت دونممی آرام،» :گفتم خود با ، برداشتم قدم بود نصب

 «.راحت خیالت گذاشتن، آرایش
 را وقتش که بود ساعت یک آرایشگر زن بود، درست حدسم. دیدم آینه در را خود و برداشتم را لرزانم قدم آخرین

 آرام از دیدم،می را هایمچشم فقط. شد غرق و رفت فرو آرایش زیر الیه الیه صورتم و گذاشت صورتم روی فقط
 صورتم روی خشم با و داشتم برش بود، افتاده جا آن دستمالی. بود مانده باقی دریایش رنگ به هایچشم فقط

. نبود مهم چیز هیچ برایم کند، دعوا نریمان نبود مهم برایم شستم،می آب با باید نه، پاک اما شد؛ کمرنگ کشیدم،
 .بگذارند حراج به را بدنم تمگذاشنمی دیگر من

 .شویمی ارزان چه و گذاریمی حراج به را اتزیبایی یعنی گیری،می قرار مردان چشم مقابل و شویمی زیبا وقتی
 همه آن از تعجبشان ابتدا. بودند زده زل من به متعجب همچنان که دیدم را خدمتکارها نگاه بالفاصله و برگشتم

 همه کاش فهمیدند،می کاش. کردم خراب را هازیبایی این چرا که بودند متعجب این از حاال و بود شدنم زیبا
 هم را امشده آراسته موهای. ندارند را لیاقتش همه چون داد؛ نشان کسی هر به نباید را زیبایی این که فهمیدندمی
 .مراسم شروع تا بود نمانده زیادی وقت پوشاندم،می باید

 رنگ به و رسیدمی زمین به دامنش بلندای که بلند آستین پیراهن نداشتم، نگرانی آن بابت از و بود پوشیده لباسم
 جاهمان. انداختم سرم روی و کردم پیدا سختی به هالباس اتاق از را هایمچشم همرنگ شالی. بود آبی هایم،چشم
 یهمهمه صدای کشید، بیرون اتاق آن از مرا که چیزی تنها دید،می مرا کسی نباید مراسم شروع تا ماندم،
. کاویدمی را اطراف من نگاه و بود شده جورواجور هایآدم از پر همیشه برخالف عمارت بزرگ سالن. بود هامهمان

 حضور برای کند اجبار مرا نتواند کسی تا کردممی قفل را درش و بردممی پناه اتاقی به رامان مثل خواستمی دلم
. نامناسب هایلباس و داشتند غلیظ آرایش و بود کم تعدادشان هازن. بود ساده انیمهم یک کاش. مهمانی آن در

 شانزیبایی راحت که کسانی جای نباشم، هاآن جای ولی بمیرم؛ بودم حاضر کردند،می توجه جلب زیادی شانهمه
 به دستی. بود رنگ مزقر نوشیدنی حاوی که داشتند دست در هاییجام همه مردان. کردندمی مردان نگاه حراج را

 با بالفاصله و شنیدم را نریمان یقهقهه صدای. وگوگفت حال در هامهمان و بود سالن در همهمه کشیدم، شالم
. بود زده یخ استرس از دستانم. بودند کنارش هم ملوک و سوگل و نشسته سالن طرف آن برگشتم، ترس

 بود مسیری داشتم، دوست را هاپله این چقدر انداختم، مدور هایپله به نگاهی و کردم قالب هم در را هایمانگشت
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 آرامش احساس شدمی باعث که بود جهان در جایی تنها باال آن. کردممی طی آرامش به رسیدن برای روز هر که
 لباس کهاین با بود؛ نشده من متوجه کسهیچ هنوز گزیدم، لب و چرخید نریمان روی دوباره نگرانم نگاه. کنم

 من و آورد خود به مرا سر پشت از نریمان صدای. کردمی هاپرنسس شبیه مرا که لباسی داشتم، تن به گیریچشم
 با نگاهی. کردمی آرام مرا متالطم درون که هاییپله همان ام،ایستاده ها پله از یکی روی که شدم متوجه تازه

 رفت،می باال لبش گوشه که حالی در و بود دهایستا سرم پشت نریمان برگشتم، و انداختم رامان اتاق به حسرت
 :گفت

 !هستی؟ گوری کدوم تو معلومه-
 هاآن دوباره خواستمنمی انداختم، زمین روی را نگاهم. کشید خودش دنبال به مرا دست او و انداختم پایین را سرم

 سمتم چرخید ایستاد، و آورد گیر خلوت را ایگوشه نریمان. کشیدندمی یدک را انسان نام فقط که هاییآدم ببینم؛ را
 :گفت آهسته ولی عصبی لحنی با و
 !سرت؟ رو چیه اون-

 را دستش داشت، غلیظی اخم. چسبیدم را شالم محکم ترس از و شد گرد هایمچشم گوید،می را شالم شدم متوجه
 را شالم و رفتم عقب. دادمنمی اجازه دیگر گذاشتم،می نباید من... من و بکشد را شالم خواستمی کرد، دراز سمتم
 . چسبیدم ترمحکم

 :غرید لب زیر
 ...سرکش یدختره-

 گذشتن، آدم همه آن بین از. گذاشتم فرار به پا که برسد من به دستش بود نمانده چیزی و نداشت من با ایفاصله
 پشت را بودند یستادها راهم سر که مانندی صخره هایآدم و دویدممی سرعت نهایت با من اما نبود؛ ایساده کار
 تاریک شدم، حیاط وارد و کردم باز حرکت یک با را عمارت بزرگ درِ. کردممی عبور بینشان از و گذاشتممی سر
 پشت و دادم ادامه دویدن به دوباره مکث کمی از بعد. کردمی روشن را فضا کمی کوچک دارپایه هایچراغ اما بود؛
 گزیدم،می لب استرس با. گشتمی من دنبال نگاهش با آمد، بیرون عمارت از نریمان. بردم پناه درختان از یکی
 نتیجه به از کالفه و ایستاد کمی زدم،می نفس نفس. چرخیدمی موشکافانه نگاهش و بود کرده تنگ را هایشچشم

 تمام مهمانی وقتی تا توانستممی بود، امن جایم. بستم فرو چشم و کردم رها آسوده را نفسم. داخل رفت نرسیدن
 اطراف مضطرب و کنم باز را هایمچشم شد باعث بلندی جیغ صدای ناگهان که بودم ایستاده. بمانم جاهمان شدمی

 دیگر دور یک را نگاهم و آمدم بیرون درخت پشت از. پیچیدمی حیاط در که بود دختر یک جیغ صدای. کنم نگاه را
 آن هایجیغ در هایشخنده ولی خندید؛می بلند و داشت دست به سیگار که دیدم را مردی آخر یلحظه چرخاندم،

 من به پشتش رفتم، مرد آن نزدیک. برداشتم قدم و گشتممی جیغ صاحب دنبال کنجکاوی با. بود شده گم دختر
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 آن از که بود پیدا کامال نداشت، نرمالی حالت اما شد؛می نزدیک دختر آن به داشت ببینمش، توانستمنمی و بود
 بلندی و باریک چوب. داشت بلندی قد برداشتم، قدم سرش پشت آهسته و رفت هم در هایماخم. خورده هانوشیدنی

 خورد تلوتلو کمی. کوبیدم سرش پشت به محکم غافلگیرانه حرکت یک در و برداشتمش بود، افتاده باغچه یگوشه
 را دختر آن یترسیده نگاه کم، نور همان با توانستممی حاال. جرئت و دل همه آن بود بعید من از زمین، روی افتاد و

 چند برخالف. کرد می نگاه مرد آن به باز دهانی با و بود شده روان هایشچشم یگوشه از اشک بیچاره،. ببینم
 که مرد آن از را نگاهش گرفتم، را هایششانه و رفتم نزدیکش. بود بهت در چنانهم ولی بود؛ شده آرام پیش لحظه

 خودش راستی راستی بود، خودش. ندارد امکان این نه! نه. شد خیره من به و آورد باال و گرفت بود افتاده وشهبی
 چه جااین اما کنم؛ فراموش را فرشته بود محال کنم، فراموش بود محال را زیبایش و رنگ عسلی هایچشم! بود
 و کشید آ*غـو*ش در مرا و آمد خودش به ودترز فرشته کردیم،می نگاه دیگریک به ناباورانه دو هر! کرد؟می

 :گفت آهسته
 تنگ برات دلم خیلی عمارت، میاردت سوگل که بودم مطمئن. بینمتمی بالخره امشب دونستممی خودتی؟ آرام؟-

 ...بود شده
 فرو را بغضم بودم، دلتنگش چقدر. کشید شآ*غـو*ش به مرا دوباره چرخید، صورتم روی نگاهش و گرفت فاصله

 دو هر و گرفتیم فاصله هم از. نبودم تنها دیگر باشد، کنارم فرشته که نمیشد باورم. بستم را هایمچشم و دادم
 بینی مقابل را دستش زد، زانو او کنار و سمتش دوید فرشته. رسیدمی نظر به جوان شدیم، خیره مرد آن به زمانهم
 :گفت و گرفت مرد

 !بکشیش بود نزدیک-
 :کرد زمزمه آهسته دوخت، هایمچشم در را قدردانش نگاه و شد بلند زد، دلبخن و گرفت باال را سرش

 .آوردمی سرم بالیی چه دونمنمی نبودی تو اگر-
 :کرد شروع او و برداشتیم قدم هم کنار

به ما هم گفت آقا دستور دادن همه نوچههام رو ببرم خدمتشون،  شد، دعوت خودش شهناز. جااین بیام نبود قرار-
گفت باید همراه من بیاین. وقتی اومدم این پسره گیر سهپیچ داد بهم، مست بود و افتاد دنبالم تا اینکه یه گوشه 

 خلوت و تاریک گیرم انداخت... ازت ممنونم آرام، خدایا شکرت.
 .امنمرده هنوز کنم ثابت و دهم انجام کاری توانستم باالخره کهاین از بودم خوشحال

 :گفت اشجدی لحن و نگران نگاه با و گرفت سردش دست در را هایمدست. ایستادم هم من و شد متوقف فرشته
 این صاحب کنی؟نمی فرار چرا! آرام؟ موندی جااین چرا. زند نریمان دیگه؟ شناسیمی رو عمارت این صاحب تو-

 خالفه، کار تو. نمیره رونبی عمارت از وقتهیچ و مرموزه خیلی بدتره، کنیمی فکر تو که چیزی از برابر صد عمارت
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 من! کشهمی هم آدم بشه مجبور اگه میشن، شبش یک یطعمه دخترها که این بر عالوه. ستعتیقه قاچاق شغلش
 .کنهمی گور به زنده رو دخترها شنیدم

 :دادمی ادامه چنانهم او و کنم هضم را هایشحرف توانستمنمی کردم،می نگاهش شده گرد چشمانی با
 .ترهرحمبی و بدتر خودش از برابر صد برگشته تازه که مادرش-

 :داد ادامه فرشته و بودیم رفتن راه حال در دو هر عمارت، سمت کشید خود دنبال به را دستم
 تونینمی. پناهیبی و تنها دختر یه تو آرام، نیس صالحت به موندن جا این کنی؟ فرار کنم کمکت من خوایمی-
 .ببری در به سالم جون نریمان مثل ایدرنده گرگ مقابل در
 مسئله این به بارها من. کوچه در عمارت، دورتادور حتی بودند، جا همه هانگهبان. شد وارد و کرد باز را عمارت در

! شد پیدا شهناز یسروکله ناگهان که بود فرشته سرد دستان در هنوز هایمدست. نبود فراری راه بودم، کرده فکر
 با کهحالی در و داشتبرنمی من از را نگرانش نگاه آخر لحظه تا فرشته. داد تحویلم اخمی و یدکش را فرشته دست
 :خورد تکان هایشلب فقط شدمی کشیده شهناز دنبال به اجبار

 .کن فرار-
 ریخته هم به قدرآن من زندگی کن، معجزه خدا. پیچیدمی هایمگوش در قلبم تپش صدای و بود شده خشک دهانم

 و برداشتم را لرزانم هایقدم شد، گم سالن تاریک فضای و جمعیت در فرشته. شودمی درست معجزه یک با قطف که
 قدم آهسته. کردمی روشن را فضا کمی نور، رقـص فقط بود، تاریک فضا و بودند رقـــص مشغول همه. داخل رفتم

 آن در را خود رامان که اتاقی برسانم، اتاق آن به جمعیت بین از را خود چگونه که اندیشیدممی این به و برداشتم
 رقـــص مشغول دودوبه همه و شدمی پخش آرامی موزیک و بود شده ترکیب هم با عطرها بوی. بود کرده حبس
 شدم؟ دور خود امن محیط از چرا! آمدم؟ چرا فکرکردم خود با. جمعیت آن میان در کردممی تنهایی احساس. بودند
 خود دور سرگردان من فقط آدم، همه آن میان. بمانم آرام و مسکوت حیاط همان در شتگذامی فرشته کاش

 . چرخیدممی
 وای. کشید عقب سمت به مرا کسی ناگهان که بود نمانده چیزی برسانم، هاپله به را خود که کردممی تقال و تالش
 با و گرفتم باال را سرم و برگشتم رفت، لتحلی نیرویم تمام! خواهد؟می چه جانم از نریمان کن، رحم خودت خدایا
 شد، قفل داشت صورت به رنگی اینقره ماسکِ که مرد آن نگاه در نگاهم. شد حبس نفسم غریبه مرد یک دیدن
 کمرم پشت را دستش و آمد نزدیکم. بود زده زل من به نقاب آن پشت از هایش،چشم با. نداشتم مقاوت توان

 و بردمی طرفآن و طرفاین به آهسته خودش همراه مرا شد، رقـــص مشغول هامهمان ىبقیه همچون و گذاشت
 ولی دادم؛ هولش عقب به امرفته تحلیل نیروی تمام با و گذاشتم اشسینه روی را هایمدست. رقصیدیممی آرام

 .بیشتر کمرم پشت دستش فشار و شد جسورتر نخورد، تکان اندکی
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 که برممی لـ*ذت کارش از کندمی فکر خود با االن بزنم، حرف توانمنمی که نم به لعنت جانم؟ از خواستمی چه
 وارد من به شوک وقتی داند،می فرشته. خوردنمی تکان دهانم در زبانم که است این بزرگ مشکلِ. امکرده سکوت

 که را سرش دارد؟ وجود هم ترضعیف من از آدم دهم،می دست از هم را پایم و دست دادنِ تکان توان حتی شودمی
 :شنوممی گوشم کنار از را وارشزمزمه و بم صدای بندم،می را هایمچشم آورد،می گوشم نزدیک

 شناختی؟-
 صدای این شدمی مگر. نشست لبم روی محوی لبخند شنیدم،می لـ*ذت با را آرامش صدای و بود بسته هایمچشم

 را سرش. زدم زل اشچهره به دوباره و کردم باز را هایمچشم گرفت، فاصله و برد عقب را سرش نشناسم؟ را زیبا
 :کرد زمزمه بستم، را چشمانم آورد؛ نزدیک دوباره

 .نیست هم خودم خاطر به نیست، اونا خاطر به جاماین اگر باش، مطمئن. اومدم چرا که سؤاله برات دونممی-
 معجزه. فرستادی زود چه بودم؟ واستهخ معجزه ازت خدا؟. پیچیدمی مشامم در عطرش و بود گوشم کنار سرش
 گوشم؟ کنار کردمی زمزمه را کلماتی چه داشت! خوشبختی؟ همهاین و آرام بود، شده نزدیکم همهآن که است
 من خاطر به گفتمی داشت مستقیم غیر... یعنی... پس« .خودم خاطر به نه و امآمده هاآن خاطر به نه»:گفتمی

 دیگر پایم زیر انگار! غریبه؟ همه این میان نباشم تنها کهاین برای! من؟ خاطر به فقط مد،آ بیرون اتاق آن از آمده؟
 در وقتی فقط را سبکی احساس همهاین دانی؟می. رفتممی سو آن به سو این از و بودم ابرها مهمان نبود، زمین
 .کنی درک توانیمی هستی پرواز حال

 :شنیدم را صدایش که بودم پرواز حال در
 .زود خیلی برمت، می... بیرون بری شده خراب این از خوادمی دلت هنوزم دونممی-
 جمعیت در چرخاندم، چشم. نبود اما کردم؛ باز را هایمچشم بالفاصله گرفت، فاصله حرفش شدن تمام محض به

 است، شیرین یمبرا است خواب هم اگر خدایا. گذشتم جمعیت میان از و کشیدم آهی. بود خواب انگار شد، ناپدید
 .نگیرش من از... است وجودم آرامش

 همهآن از دور سنگی، هایآدم همهآن از دور موسیقی، و هیاهو آن از دور کردممی پیدا را خلوتی باید رفتم،می باید
 آورم، جای به شکر ىسجده و بخوانم نماز خواستممی. داشتم هاحرف خدا با یافتم،می پاک را ایگوشه باید. آلودگی

 عمارت هایپنجره از را نگاهم کنم، پنهان توانستمنمی را لبخندم. نشود ترک نمازم دیگر که ببندم عهد خواستممی
 ! شکر خدایا. بود کرده روشن را آن ماه که آسمانی دوختم؛ شب زیبای آسمان به بود، رفته کنار جلویش از پرده که

 :گوشم کنار ایزمهزم صدای و کردم حس صورتم روی را شیئی خنکی
 .انداختم گیرت باالخره-
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 که پاکی آن و کجا نجاست این وای... دیدم را رنگ قرمز نوشیدنی جام و چرخاندم شانه امتداد تا را سرم ترس با
 از بیشتر شد باعث فرشته هایحرف ترسیدم،می او از دیگر وقت هر از بیش. نریمان تو به لعنت کجا؟ بودم دنبالش

 :شنیدم گوشم کنار از دوباره را ترسناکش صدای و بستم را هایمچشم. بترسم او از پیش
 .بره زیرش آب که خوابهنمی جایی نریمان نفهمیدی هنوز ولی... میری در دستم تو از ماهی مثل دفعه هر-

 دیدم را ملوک چرخاندم، را نگاهم کنجکاوی با. ایستادم ایستاد، و کرد طی را مسیری کشید، را دستم او و گزیدم لب
 .داشت لب بر مرموزی لبخند و بود نشسته رویمروبه درست که

 کرد اشاره. نریمان مثل بود؛ ترسناک. گربه یک مانند زد؛می برق تاریکی آن در رنگش خاکستری هایچشم
 اردیو به سرش باالی درست که بزرگی تابلوی روی چرخید نگاهم سمتش، برداشتم قدم تردید با بروم، نزدیکش

 سرم پشت جمعیت. بود زده زل روروبه به جانبش به حق و مغرور ىچهره آن با که خودش از تصویری. بود نصب
 برداشت عصا روی از را دستش ملوک. دادمی آزار را گوشم موزیک صدای بودند، پایکوبی و رقـــص مشغول هنوز

 :گفت و کشید خودش سمت مرا. گرفت را دستم و
 .جوره همه باش، مطیعش ؟!کنیمی پیچیسر من نریمانِ از-
 در برق و رعد نور پراند، جا از مرا برق و رعد صدای لحظه همان. زد قهقهه شدم، خیره او به متعجبم هایچشم با

 .بود خندیدن حال در که افتاد ملوک صورت روی تاریکی آن
 همان ملوک... بردارد میان از مرا خواستمی و بود تربزرگ همه از که ایصخره آن... هاصخره افتادم، خوابم یاد به

 نوشیدنی هم او کشید، سر بارهیک را نوشیدنی جام. شد راست بدنم موهای و افتاد تنم به ایلرزه! بود؟ صخره
 بود؟ اهلش هم رامان. شناسدنمی سال و سن که زهرماری این آرام، زنیمی هاحرف! سال؟ و سن این با خورد؟می
 .بود جدا امزندگی هایصخره تمام از حسابش او. بود پاک رامان نه،

 نریمان دانم،نمی را کجا به که این ببرد، خودش با مرا که کرد اشاره نریمان به و کرد جدا جام از را هایشلب ملوک
 سعی و پیچیدمی سرم در هایشحرف "جوره همه باش مطیعش" حرف؟ آن از بود چه منظورش. کشید را دستم

. کشیدمی باال سمت به خودش دنبال زور با مرا و رفت مدور هایپله سمت نریمان. بود فایدهبی اما بفهمم؛ کردممی
 چرخید نگاهم کردیم، طی که را پله آخرین. کشیدمی مرا و کردنمی اعتنایی او اما افتادم؛ و خورد پیچ پایم بار چند
 در راحت او و بردمی اتاقش سمت مرا داشت نریمان. آمدمی اتاقش از ویولون صدای رامان، اتاق یبسته در روی

 .داد هل مرا و کرد باز را خودش اتاق در نریمان! زد؟می ساز اتاقش
 .تو برو-

*** 
 «کل دانای»
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 الغری اندامِ و بلند قدِ که دختری انداخت؛ نگاهی سوگل به چشم ىگوشه از و زد عمیق را سیگارش آخر پک
 خاموش را سیگارش که حالی در رامان. زدمی ویالون احساسش تمام و بسته هایچشم اب و بود ایستاده داشت،

 :گفت کردمی
 .سوگل بزن رو حرفت-

 با. برداشت قدم سمتش و دوخت رامان هایچشم در را رنگش مشکی نگاه چرخید، و کرد باز را هایشچشم سوگل
 ناگهان سوگل. کردمی نگاهش منتظرانه و بود نشسته تخت روی رامان کرد،می رفتار دلبرانه و رفت می راه ناز

 عقب را اشتنهنیم رامان. گذاشت تخت روی و رامان دوطرف را هایشدست زد، زانو زمین روی و پایش جلوی
 :گفت و زد زل رامان به ملتمسانه سوگل شد، خیره سوگل هایچشم به متعجب و کشید

 باشیم؟ هم با رو امشب-
 :گفت آرام و شد بلند بارهیک کشید، هم در را هایشاخم. بفهمد را نظورشم تا کشید طول کمی

 .بکش خجالت برو سوگل، بیرون برو-
 :کرد التماس سوگل

 .امشب فقط رامان، کنممی خواهش-
 :گفت و زد پرتمسخری پوزخند رامان

 .نیست خوب حالت-
 :گفت و داد تکان سری سوگل

 .نیست خوب حالم آره،-
 :گفت و ایستاد جلویش دوید سوگل و کرد تند پا تاقا در سمت رامان

 هان؟ نمیشه، شب هزار که شب یه... امشب فقط رامان، نگو نه بهم-
 .کشید عربده رامان

 .عوضی گمشو-
*** 

 سمتم و کردمی باز تک تک را لباسش هایدکمه داد، تحویلم کثیفی و خبیث لبخند و کرد قفل را در نریمان
 .افتادم تخت روی و کردم سقوط پشت از بارهیک. دادممی تکان پرشتاب را سرم و رفتممی عقب عقب. آمدمی

 :گفت تمسخری از پر لحن با زد، کمر به را هایشدست و ایستاد مقابلم
 کنی؟ بهانه رو شکمت تو ىبچه خوایمی باز نکنه چته؟-

 :کشید عربده بستم، درد با را هایمچشم و گزیدم لب
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 هان؟-
 :گفت تریآهسته لحن با او و افتاد تنم به ایلرزه اشربدهع صدای از
 .سازممی رو کارت خودم-

 شکمم روی را دیگرش دست گرفت، مشتش در را امیقه و آورد یورش سمتم. کردم باز سرعت به را هایمچشم
 :کرد زمزمه و گذاشت

 هوم؟ شکمته؟ کجای دقیقا االن بچه-
 از کرد، اصابت شکمم به محکمش مشت ناگهان که چیست منظورش دمفهمینمی و کردممی نگاهش گنگی با

 دیگر. زد لگد شکمم به محکم بار این که شوم بلند خواستممی افتادم، تخت روی از و رفت ضعف بدنم تمام دردش
 هانمد در را خون طعم که بود محکم قدرآن دیگرش مشت و زد زانو مقابلم شدم، ولو زمین روی و نماند برایم توانی

 بردار دست نریمان. بود شده خونی که بودم داده فشار لبم روی محکم قدرآن درد، از را هایمدندان. کردم احساس
 هیچ دیگر و رفت سیاهی هایمچشم. بودم نکرده احساس را درد همه این حال به تا. داشت ادامه هایشضربه و نبود
 .نفهمیدم هیچ دیگر و یدمشن را در شدن باز صدای آخر ىلحظه فقط دیدم،نمی

*** 
. پیچیدمی سرم در هایمنفس صدای و دیدممی تار را جا همه گشودم، چشم طاقتیبی با و پیچید دلم زیر بدی درد

 نفس زحمت با و بودم تشنه دادم، فرو سختی به را دهانم آب و فشردم هم به بار چند را هایمپلک! ام؟مرده نکند
 صورتم درد، از اما بنشینم؛ کردم سعی! بودم کجا دانمنمی بود، سقف دیدممی واضح که یچیز تنها حاال. کشیدممی

 و داشت قرار دهانم روی اکسیژن ماسک کردم،می احساس بدنم تمام در را شدیدی ضعف. نتوانستم و شد جمع
 حضور ناگهان. کردممی ناله و آه درد، از. آمدمی باال سختی به نفسم کشیدم؛می نفس داشتم آن کمک به فقط

 را قلبم تپش عجب، چه. شد حبس نفسم رامان دیدن با و چرخاندم آهسته را سرم کردم، احساس کنارم را کسی
 صدای با و شد خم بستم، را هایمچشم و دادم فرو را بغضم. اممرده کردممی فکر پیش لحظه چند تا کردم حس
 :گفت اشمردانه و گیرا

 داری؟ درد-
 مثل هایشاخم دوختم، رنگش مشکی نگاه به را حالمبی هایچشم. شد درد از پر امچهره و دادم تکان را سرم

 :غرید اششده کلید هایدندان بین از و بود هم در همیشه
 .دادممی فراریت االن همین وگرنه باشی بستری روز سه تا باید گفتن دکترا که حیف-



 

 

82 

 

 هاصخره همنشینِ رمان

 

 مرگ استراتگوس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 «من رویای» توانا مهال

 چه دلش در که داندمی خدا فقط و بود آشفته موهایش ،چرخید اشعصبانی و منقبض ىچهره روی نگاهم
 اشویژگی ترینمهم تفاوتی؛بی شده، ربات به تبدیل و است مرده آرام. چیز هیچ نبود، مهم برایم که من. گذشتمی

 :کرد زمزمه آهسته. بود نگرانی از پر نگاهش اما داشت؛ غلیظی اخم. است
 .بشه آروم دردت بزنه مسکن بهت پرستار میگم-

 درد قدرآن توانستم،نمی که افسوس اما آرامم؛ هستی وقتی فقط تویی؛ وجودم مسکنِ نرو، نه، بگویم خواستممی
 نیمه اتاق فضای. بودم افتاده تخت روی مجسمه مثل و دادممی تکان سختی به را بدنم اعضای حتی که داشتم
 آسمان به قدرآن دوختم، کوچک یپنجره به را نگاهم. ردک تزریق مسکن و آمد پرستار دقیقه چند از بعد بود، تاریک

. راشنیدم کسی هایقدم صدای که آمدمی سراغم داشت خواب و شد خمار هایمچشم تا دوختم چشم شب
 نزدیکم داشت در، سمت از و بود برده فرو جیب در را هایشدست چرخاندم، سر و گشودم کنجکاوانه را هایمچشم

 صورتم روی اشجدی نگاه. بردمی باال را قلبم ضربان شدمی نزدیکم لحظه به لحظه که ایشهقدم صدای. آمدمی
 :گفت و کرد فوت را نفسش نشست، کنارم صندلی روی. گزیدم لب و دزدیدم نگاه خجالت با چرخید،

 ای؟تشنه-
 .دادم تکان منفی عالمت به محکم را سرم

 ای؟گرسنه-
 .دادم نتکا طرفین به محکم را سرم دوباره

 شد؟ کمتر دردت-
 .دادم تکان مثبت عالمت به را سرم
 را هایشلب که ببینم را اشخنده خواستممی و شد کنجکاو نگاهم شد،می باز خنده به داشت فرمش خوش هایلب

 مرا زبان کهاین برای زدمی آتش و آب به را خودش بیچاره. بخندد مبادا که کرد کنترل را خودش و فشرد هم روی
 ولی بزنم؛ حرف توانستمنمی داشتم، خوبی حس. بود گرفته اشخنده من هایدادن تکان سر از هم طرفی از بفهمد،
 .بفهمد را حرفم تا کند تالش که بود کسی
 به اما زدم؛ لبخند. بودم خوشبخت چه من و کند درکِشان کمی حتی که نیست کسی و بزنند حرف توانندمی همه

 در و ایستاد ناگهان برداشت، قدم چند و شد بلند کنارم از. ماند پنهان دیدش از بود انمده روی که ماسکی خاطر
 :کرد زمزمه بود من به پشتش کهحالی

 .مونممی پیشت امشب-
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 توانستممی هم را بدنم اعضای کشیدن کِل و دست صدای حتی بود؛ عروسی آرام دل در هم باز ریخت، فرو دلم
 پیشانی روی را ساعدش و کشید دراز داشت قرار اتاق یگوشه که ایکاناپه روی کردم،یم دنبالش نگاهم با. بشنوم

 .گذاشت
 .برد خودش با مرا خواب تا کردم پردازی خیال قدرآن. داشتمبرنمی چشم و بودم دوخته او به قدردانی با را نگاهم
*** 

 .شنیدممی را آرامی و وارزمزمه صدای
 .اکبر اهلل... اکبر اهلل_

 : شنیدممی را واریزمزمه صدای. بود کرده احاطه درخشانی و سفید نور را جا همه
 .الحمداهلل...الحمدُاهلل... اهلل... اهلل-

. بود رامان کردم، دقت کمی. بود ایستاده محض روشنایی در دیدم، را سفیدپوش مردی ناگهان که چرخیدمی نگاهم
 تنم هایلباس تمام او مانند هم من انداختم، خود هایلباس به نگاهی. بود پیدا نور همهآن میان از رامان یچهره
 به لبخند هم رامان. خوبی احساس چه. داشتم پاکیزگی عمیقِ حس چقدر کردم،می سبکی احساس چقدر. بود سفید

 .ببینم توانستممی وضوح به داشت، لب
 مرا عجیب نیرویی ناگهان اما داد؛می نوازش ار گوشم نجوا آن میان در هاگنجشک آواز صدای. زدم لبخند هم من

 .شدم جدا خوب حالِ و حس آن از و کرد احاطه
*** 
 جهنمِ از باید کجا؟ بهشت و کجا من. فهمیدم پیچید بدنم در که دردی از را این! بود خواب کردم، باز را هایمچشم

 همان هم هنوز. بودم الل و بیچاره آرامِ همان هم هنوز. بود بهشت و من میان درازی راهِ هنوز. گذشتممی امزندگی
 یزمزمه... یک و شکستمی را اتاق سکوت فقط ساعت تاکِ تیک صدای. بود افتاده تخت روی که جانیبی تَنِ
 و گفتمی ذکر زیر به سر بود، نشسته زمین روی رامان چرخاندم، سر و کردم تر زبان با را امخشکیده هایلب. آرام

 تمام با واقعا او شد،نمی باورم. کردممی نگاهش متعجب و رفت باال ابروهایم! خواند؟می نماز .کردمی سجده
 خواندن نماز حال در وقتی کردنش تماشا داشت یلـ*ذت چه زدم، محوی لبخند. داشت فرق امزندگی هایصخره

 آب لیوان یک گذراندم، رنظ از را داشت قرار کنارم درست که میزی و کشیدم گردن. بود شده خشک دهانم. بود
. کردممی تالش بیشتر باید. بود دور کمی رسید،نمی دستم کردم، دراز را دستم خوشحالی با. داشت قرار رویش
 را لیوان خواستم نمانده، نتیجهبی تالشم کهاین از خوشحال و خورد لیوان به انگشتم سر کردم، دراز بیشتر را دستم
 نگرانی با برگشت، سمتم به سریع رامان. شکست بدی صدای با و افتاد زمین روی بر خورد، سُر ناگهان که بردارم
 :گفت بود افتاده زمین روی که آبی لیوان دیدنِ با. آمد سمتم به و شد بلند ،کرد نگاهم



 

 

84 

 

 هاصخره همنشینِ رمان

 

 مرگ استراتگوس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 «من رویای» توانا مهال

 خوای؟می آب-
. آورد باال را سرم و دبر بالشتم زیر را دستش برداشت، کنارم از را آب پارچ و آمد نزدیکم بماند منتظر کهاین بدون
 : گفت و کرد نزدیک دهانم به را کوچک پارچِ

 .کشهمی طول بیارن لیوان تا نیست ایچاره بخوری، آروم کنممی کمکت-
 از کمی کردم سعی و دادم قرار پارچ روی را هایملب. پیچیدمی مشامم در عطرش و بود نزدیکم. بود نگرانم چقدر

 :گفت آهسته. بنوشم را آب
 شد؟ رفع تشنگیت افیه؟ک-

 عطرش بوی. گذاشت کنارم میزِ روی را پارچ او و دادم تکان را سرم بود، نزدیکم و صورتم مقابل درست صورتش
 ایستاد؟می کنارم جا،همین ابد تا شدنمی. داشت آرامشی چه بود، برده خلسه به مرا
 :کرد زمزمه و شد خیره هایمچشم به نگرانی با
 شدی؟ بیدار وقته خیلی-

 گذشت؟ چگونه وقت اصال وقت؟ خیلی
 :گفت آهسته بگیرد، فاصله شد باعث اذان صدای

 ...کُـ صدام داشتی کارم اگر بخونم، نماز میرم من -
 :گفت و کرد اشاره کناری میز به و داد تکان را سرش. گزید لب و کرد مکث

 .کنارت جام،همین من. میز به بزن محکم-
 چقدر و... من از دورتر قدم چند. رفت راحت خیالِ با او و دادم تکان دوباره را سرم .نابی حسِ چه آرامشی، چه

 نمازِشب... نماز آن پس گفتند، تازه که را صبح اذان. چکید چشمم یگوشه از اشکی قطره و زدم لبخند. بود نگرانم
 !بود؟
 برادرش و مادر با آسمان تا زمین او م؟نداشت خبر و بود امزندگی یصخره ترینپاک او. شودنمی باورم خدا، وای
. شد اتاق واردِ سفید روپوشِ با مردی و شد باز در ناگهان که بودم تماشایش محو من و خواندمی نماز. داشت فرق

 داشت را دستش درون هایبرگه کهدرحالی و داد باال انگشت نوک با را عینکش زد، لبخند رویم به و آمد نزدیکم
 :تگف کردمی بررسی

 دخترم؟ بهتری-
 یملحفه من و آورد نزدیکم را اشپزشکی گوشیِ. نشد ترسم مانع هم آورد زبان بر که دخترم لقب حتی... ترسیدم

 .کردنمی رها مرا وقتهیچ فوبیا این. دادم تکان طرفین به را سرم فشردم، هایممشت در را بود رویم که رنگی سفید
 : گفت حیرت با و زدهبهت دکتر
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 .کنم تمعاینه بده اجازه ترمدخ-
 :گفت کترد به رو و انداخت سمتم گذرایی نگاه سمتم، دوید رامان لحظه همان و دادم تکان را سرم

 اومده؟ پیش مشکلی-
 :گفت و سمتش برگشت دکتر

 .کنم شونمعاینه نمیدن اجازه خانومتون-
 :گفت دکتر به رو و کرد نگاهم کمی رامان

 کنم؟ شینهمعا من اگر نداره مشکلی-
 :گفت و کرد مکث کمی دکتر. بود مانده باز دهانم زیاد تعجب از شد، گرد هایمچشم

 هستید؟ پزشک شما-
 .داد تکان مثبت نشانه به و انداخت پایین را سرش رامان

 :دکترگفت که کردممی نگاه رامان به مبهوت و مات همچنان
 حواستون باید خیلی بیفته، اتفاق این هم دوباره مکنهم و داشتن داخلی خونریزی کنید، چک رو بیمار وضعیت-

 .باشه
 بود؟ آمده سرم بالیی چه
 را نفسش بود، شده خیره من به. ماندیم تنها رامان و من و رفت کی دکتر نفهمیدم که بودم رفته فرو فکر در قدرآن

 هایچشم با نشست، کنارم و تخت یلبه روی. بود گذاشته گردنش دور را پزشکی گوشی آمد، نزدیکم و کرد فوت
 :گفت آهسته و کرد نگاهم شبش رنگِ به
 میدی؟ اجازه-
 بود؟... نبود دیگر مردهای مثل که او نبود، غریبه که او

 دکتر او. کرد اممعاینه و داد قرار هایشگوش روی را گوشی شد، راحت خیالش وقتی. کردم باز و بستم را هایمچشم
 :گفت که بود قلبم ضربان کردنِ بررسی حالِ رد. شدنمی باورم هنوز! بود؟

 هوم؟ باشم؟ پزشک نمیاد بهم نه؟ مگه کردی، تعجب-
 .شد کج لبخند، شبیه کمی هایشلب هم او. زدم محوی لبخندِ
 مگر شنید؟نمی را قلبم فریاد صدای چرا. شدمی آشکار برایم داشت تازه هویتش انگار بود، شده دیگر یکی انگار

 دارم؟ دوستَش بفهمد توانستنمی چرا پس شنید؟نمی را دلم هایحرف مگر بود؟ نگذاشته قلبم روی را گوشی
 :گفت آهسته. مشامم در عطرش بوی و بود نزدیکم صورتش

 .ببینی آسیب بزنی، حرف تونینمی که این از ذارمنمی. ببینی آسیب ذارمنمی هست، بهت حواسم-
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 چشم و بودیم خیره هم به. بود شیرینی رویای چه. بودم هوایی رنت سوار انگار گذاشتم، دلم روی را دستم
 .شد باز شتاب با اتاق درِ ناگهان که داشتیمبرنمی
 .کند پیدا ادامه خوشبختی این گذاشتند اگر چرخاندم، سر سرعت به هم من و کشید عقب

 رامان به را خود ترریعس داشت قصد و داشتبرمی قدم سمتمان زحمت با بلند، پاشنه هایکفش آن با سوگل
 :گفت اشتیاق با و کرد دراز رامان برای را دستش ولی داد؛ من به لبی زیر سالمِ. برساند

 .عزیزم برادرشوهرِ بر سالم-
 : گفت تنها بمش صدای با و کرد اخمی رامان ولی بود؛ دراز رامان سمت دستش

 .سالم-
 دور را هایشدست کند،می توجهیبی رامان باشکوهش، استقبالِ برخالف و مانده هوا در دستش دید که سوگل
 نگاهش سوگل. داد هولش عقب به و شد بلند سرعت به رامان ولی بود؛ شده گرد هایمچشم. کرد حلقه رامان گردنِ

 :گفت خشم با بارهیک ولی دوخت؛ زمین به دلخوری با را
 .عمارت برگردید باید شده طور هر گفت. منتظره در جلو نریمان-

 : گفت و انداخت من به نگاهی
 .آرام مخصوصا-

 !دارد؟ ادامه کی تا کابوس این خدایا
 :گفت و برداشت گردنش دور از را گوشی رامان

 ...و باشه بستری باید هنوز نشده، خوب کامل طور به هنوز آرام-
 :گفت و پرید حرفش میانِ به سوگل

 .بریمشمی زور به یا میاریش، خوش زبون با یا نکن، خسته رو خودت خودبی-
 :گفت جانبی به حق لحن با و بُرد فرو جیب در را هایشدست. کرد علم قد سوگل مقابل و ایستاد رامان

 .کنیمی تکلیف تعیین مواسه که نیستم طرف تو با من. تو نه نریمانه، من طرفِ سوگل، دونیمی خوب خودت-
 کج دهانش و جویدمی را لپش یگوشه. لرزیدمی و بود کرده مشت را هایشدست. خوردمی حرص وضوح به سوگل

 سکوت صدایش و بست محکم را در وقتی. گرفت پیش را خروج راه سرعت به و نکرد صبر دیگر. شدمی کوله و
 :کرد زمزمه و ایستاد کنارم رامان. کشیدم راحتی نفس شکست، را اتاق

 بری؟ راه و بشی بلند تونیمی داری؟ درد هنوز-
 .بخورم تکان حتی توانستمنمی و داشتم درد دادم، تکان طرفین به محکم را سرم

 !نشست کاناپه روی و زد چنگ موهایش به. انداخت پایین را سرش و کرد فوت کالفه را نفسش
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 :گفت اطمینان با کرد، نگاهم و گرفت باال را سرش
 .ذارمنمی تنهات وقتهیچ دیگه دارم، رو هوات همیشه-

 :کرد زمزمه لب زیرِ دوختم، او به دردانیق با را نگاهم
 .نیست خوب اصال جسمیت شرایط ولی بریم؛ کهاین برای ستموقع بهترین االن-

 :گفت هم سر پشت بار چند و کرد مشت را هایشدست رفت، پنجره سمت و داد بیرون مانند آه را نفسش
 ...لعنت تو، به لعنت. نریمان بهت لعنت نریمان، بهت لعنت-

 برایش دلم. عمیقی تنهاییِ چه است، بدی حسِ چقدر. باشی متنفر هایتتریننزدیک از کهاین است، سخت رچقد
 .کاش باشم، دنیایش در دادمی اجازه کاش. خورد سر چشمم یگوشه از اشکی قطره. سوختمی

*** 
 هر از بیشتر درد، همه آن جودو با. پزشک هم و بود پرستار هم برایم رامان ماندم، بیمارستان در هم دیگر روز دو

 .داشتم آرامش دیگر وقتِ
 حرکت در سمت و شدم بلند تخت روی از آهسته بروم، دستشویی به خودم توانستممی بود، کشیده دراز کاناپه روی
 لباس که مرد آن. بود فایدهبی اما تقالکردم؛ گرفت، قرار دهانم مقابل دستی اتاق، از شدنم خارج محض به. کردم

 هیچ کهاین ولی بود؛ شب نیمه که است درست. کشید خروج در سمت مرا داشت، تن به را عمارت هایافظمح
 .بود عجیب واقعا نبود، اطراف آن پرستاری

 :گفت تشر با و برد ماشین سمت مرا
 !یاال... شو سوار-

 رامان حتما دوختم، ستانبیمار به حسرت با را نگاهم آخر یلحظه. نبود امیدی هیچ دیگر و نشستم ماشین داخل
 . هنوز بود خواب

 .شوندمی شیر یابند،می خواب در و خسته را شیر هاگرگ وقتی دیگر، است گونهاین
 .شدممی خالص شَرِّشان از همیشه برای کاش. ساکنینش و لعنتی عمارت آن دوباره. دادند هل عمارت سمت مرا
 پرت عمارت داخل به دادند، هلم و کردند باز حرکت یک با را در م،رسیدی عمارت داخلی درِ به و عبورکردیم حیاط از

 همان درست و شوم بلند بتوانم تا کردم بدنم ستون را دستم. پیچیدممی خود به درد از افتادم، زمین روی. شدم
 :بلرزم شد باعث نریمان صدای لحظه

 .بازیگوش و زیرک یدختربچه یه اینجاست، کی ببین به، به-
 .داشت لب بر ترسناکی لبخند و بود ایستاده کنارم کردم، لندب را سرم

 : گفت و زد زانو جلویم
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 آرام نشناختی هنوز رو نریمان معلومه کنی؟ فرار راحتی به و بزنی مریضی به رو خودت تونیمی کردی فکر-
 .کوچولو

 .شوم متنفر دنیا زنان و مردان تمام از دشدنمی باعث امزندگی زنانِ و مردان تمامِ. بودم متنفر مرد این از چقدر لعنتی
 :کرد زمزمه

 بزنی؟ مردگی موش به رو خودت خوایمی باز شی؟ بلند تونینمی-
 قلب اصال بود، رحمبی قدرچه. شدممی کشیده زمین روی دنبالش به! شوم بلند نداد اجازه حتی و کشید را دستم

 .باشد آدم حتی که انمدمی بعید بینممی من که کسی دانم،می بعید داشت؟
 احساس دردی دیگر و بودم شده سِر. کشیدمی زمین روی مرا. محض تاریکیِ بود، خاموش عمارت هایچراغ تمام
 داد و کرد پرت اتاق داخل مرا نریمان وقتی بودند، خوابیده زمین روی همه بُرد، خدمتکارها اتاقِ به مرا! کردمنمی

 :زد
 .باش آماده سازم،می رو کارِت شب فردا همین شدم، تراح بچه اون دست از که حاال-

 چراغ خدمتکارها از یکی بودم، افتاده زمین روی. شدمی شنیده آرامشان هایزمزمه و شدند بیدار خدمتکارها یهمه
 تماشای مشغول که بود این مثل درست نگاهشان! کردندمی نگاه من به و بودند نشسته همه. کرد روشن را اتاق
 .ترحمِشان از پر نگاه از کردممی بیچارگی احساس. اندعالم فرد ترینتبدبخ

 :پیچید اتاق در رعنا فریاد صدای ناگهان
 کرد؟ روشن رو چراغ احمقی کدوم جا؟این خبره چه-

 سرش به را دستش. بود نشسته داشت قرار اتاق کنار که چوبی، و قراضه تخت روی دیدم، را رعنا و چرخید نگاهم
 روی و در جلوی که رسید من به و کاوید را اطراف نگاهش. کرد باز زور به نور خاطر به را چشمش یک و بود گرفته
 :گفت و شد گرد هایشچشم. بودم افتاده زمین

 و آسایش تمام. آرام بخوری گرم زمین به الهی... کشممی تو دست از رو هامبدبختی یهمه! تو؟ هم باز تو؟-
 دارم سیاهی پیشونی و شومی بخت چه خدا ای! دستت؟ از شم راحت میمیری کی. گرفتی ازم رو زندگیم آرامش

 .من
 .کردممی نگاهش زده بهت مدت تمام

 این سرعت، این به مغزش کجا از اصال زد؟می حرف همه آن بود، شده بیدار تازه که آلودخواب حالت آن در چگونه
 حقم در هایشنفرین. داشت پُری دل گفتن، برای اشتد حرف چقدر کرد؟می پردازش را شکایت و گله همه
 گرفت؟می
 :گفت کرد می نگاهم واج و هاج که خدمتکارها از یکی به رو
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 .کن خاموش صاحابوبی چراغ اون شو بلند-
. گرفت فرا محض تاریکیِ را جا همه زمانهم شد، بلند سرعت به و خورد تکانی بود ترسیده حسابی که خدمتکار

 . داشت ادامه چنانهم نارع غرغرهای
 هنوز کرد؟می کار چه بود؟ کجا اکنون. کرد را هوایش دلم. کشیدم دراز بالشت و لحاف بدونِ در، جلوی جا،همان
 مشامم در آمپول و سُرم بوی و بود تنم هنوز بیمارستان هایلباس بود؟ نشده بیمارستان اتاق در امخالی جای متوجه

 .رفتم فرو عمیقی خواب در باالخره تا کردم فکر قدرآن! انگیختبرمی را امتهوع حس و پیچیدمی
*** 

 :شنیدم را واریزمزمه صدای
 آرام؟ آرام؟_

 پلک بار چند. دیدممی تار را اشچهره کردم، باز را هایمچشم. داشت خوشی لحنِ چه خواند،می را نامم زیبا چقدر
 :گفت آهسته. دیدنش دوباره از مزد محوی لبخند. شد واضح اشچهره تصویر تا زدم

 .من اتاق تو بریم بلندشو-
 :کرد زمزمه شد جمع درد از امچهره که گذاشتم کمرم روی را دستم شوم، بلند کردم سعی و دادم تکان سری

 !خوابیدی؟ جااین چرا آخه؟ وضعیه چه این-
 .دانستنمی هیچ او ،دانستنمی... نه آورد؟می سرم بالهایی چه برادرش نیست، وقتی دانستمی

 :داد ادامه او و انداختم پایین را سرم. بودند رفته خدمتکارها... کردم نگاه را اطراف
 ...شو بلند-

 وقتی کرد، نگاهم نگرانی با و برگشت بار چند راه میان. شدیم خارج اتاق از کرد، حرکت من از جلوتر او و شدم بلند
 مشغول جاروبرقی با سالن در رعنا. دادمی ادامه راهش به دارمبرمی قدم سرش پشت هنوز که شدمی راحت خیالش

 :گفت زدمی کمر به را دستش کهحالی در و کرد خاموش را جاروبرقی من، دیدن با که بود کردن تمیز
 ...باید امروز کن تمیز رو هاتوالت برو شدی، بیدار عجب چه-

 :شد رعنا حرف یادامه از مانع و یچیدپ سالن در رامان یمردانه و محکم صدای لحظه همان
 .جااین بیا آرام. نشده خوب کامال هنوز چون نمیره جاهیچ آرام-

 صدای ناگهان ولی برداشتم؛ قدم سمتش بود، ایستاده هاپله روی که رامان سمت برگشتم و گرفتم رعنا از را نگاهم
 :گفت که شنیدم را نریمان

 .بده انجام رو گفت بهت که کاری وراًف گفت؟ چی رعنا نشنیدی مگه آرام؟-
 :کرد متوقفم رامان صدای که بروم پایین و شوم سرازیر هاپله از خواستممی دوباره و انداختم پایین را سرم
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 .بیرون کشیدیش بیمارستان تو از نشده، مرخص هنوز تو لطفِ به. کنه استراحت باید نمیده، انجام کاریهیچ آرام-
 که من از باالتر پله چند رامان و بود ایستاده هاپله پایین نریمان انداختم، پایین را سرم و بودم ایستاده هاپله روی
 .بودم دو آن میان

 :پیچید جا همه ملوک محکم صدای کهاین تا بود برقرار سکوت بینمان
 زنی؟می سینه به رو سنگش داری که کیه دختره این مگه. شهوظیفه... دیگه خدمتکاره-

 و داشت دست در همیشه که عصایی همان با بود، ایستاده پایین و چپم سمت گشتم، دنبالش و آمد باال نگاهم
 !اششانه روی بلندِ ردای همان

 :گفت و زد صداداری پوزخند نریمان
 !کرده گیر گلوش... شده خاطرخواه پسرت! ملوک نداری خبر-

 اگر حتی زبانش بر حرف این آوردنِ که فهمیدنمی نریمان چرا. شد متعجب اشچهره و خورد جا وضوح به ملوک
 عصایش صدای که برداشت قدم چند لرزیدمی خشم از کهحالی در ملوک. لرزاندمی را آرام دلِ باشد، نداشته حقیقت

 :گفت لرزیدمی خشم از که بمش صدای با. انداخت طنین فضا در
 نیومدی برگشتم، که مدت همه این از بعد. بوده چی اقات اون تو شدنت مخفی دلیلِ فهمممی حاال. طوراین که-

 یدختره این خاطرِ به وقتاون! شدم ارزشبی برات حد این تا. کنینمی هم نگاهم حتی کنی، سالم بهم
 ...چیزهمهبی
 :کرد سکوت ملوک رامان عربده صدای با
 .خوامنمی رو کسهیچ خاطرِ من-

 :داد ادامه اشمردانه محکمِ و جدی لحنِ با. شحرف داشت درد چقدر. بستم را هایمچشم
 !نشه خاطرخواه عمر آخرِ تا فرد اون که میشه موجب شخص، هر زندگیِ در تو حضورِ اصوالً-

 :زد داد لرزان و خشمگین صدای همان با ملوک کردم، باز تعجب با را هایمچشم
 ...نداری حق تو... مادرتم من. شو خفه-

 :گفت جانب به حق رامان
 ...مردها با هامچشم جلوی که روزی همون از مُردی، برام وقته خیلی نیستی، من مادر تو-

 و لرزیدمی خشم از بسته هایچشم با. بود ایستاده باالتر من از پله چند که سمتش چرخیدم سریع من و کرد سکوت
 افتاده شماره به هایشنفس. کند حفظ را تعادلش تا گرفت نرده به را دستش یک فشُرد،می هم روی را هایشلب
 :گفت بریده بریده و بود
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... پیچیده... شهر تو هردوتون هایکاریکثافت...یآوازه. نریمان مثل برادری نه و دارم ملوک اسم به مادری نه من-
 .حرومه... توش کشیدن نفس... ستآلوده... عمارت این فضای

 برداشت؛ دست خندیدن از. کردممی نگاهش باز دهانی با. پیچید سالن در و شد بلند ملوک قهقهه صدای بالفاصله
 :تمسخرگفت با اما
 تو ندارم، رامان اسمِ به پسری دیگه هم من نگرفته، رو جلوت کسی. من یشایسته و پرهیزکار پسر تو به احسنت-

 .رونبی برو عمارت این از ترسریع چه هر. ننگی یمایه... هستی ما خاندانِ سرافکندگی باعثِ
 ایستاده هاپله روی درمانده و مستأصل. بود جمله یک همین منتظرِ انگار. رفت باال هاپله از و نکرد صبر دیگر رامان
 باال هاپله از سرعت به. دویدم دنبالش هم من و است بیهوده کردن صبر که رسیدم نتیجه این به ناگهان اما بودم؛

 من به او نداشت، امکان این نه بست؟می را چمدانش داشت رامان. ایستادم و کشید تیر دلم زیرِ بارهیک که رفتممی
 نگاهش فقط و دادم تکیه دیوار به شدم، اتاقش واردِ و ندادم اهمیت دردم به. رفتنمی جاهیچ من بی. بود داده قول

 نگاهش لحظه یک ایبر. بود خورده گره هم در شدیداً ابروهایش و کردمی پرت چمدان داخل را هایشلباس. کردم
 سیبک داد، فرو زحمت با را دهانش آب شد، خیره من به و ایستاد نکرد، حرکتی هیچ دیگر و خورد سُر من روی

 .شد جاجابه گلویش
 : گفت دارشخَش صدای با و کرد فوت کالفه را نفسش. دوخت زمین به و گرفت من از را نگاهش

 من زندگیِ از هیچی... تو. تونمنمی که شاهده خدا... بمونم جااین تونمنمی دیگه من. نکن نگاهم طوریاون-
 .دونینمی
 همه این با گذاشت؟می تنها مرا شود؟می چه قولش تکلیفِ پس. کشید تیر گلویم دادم، فرو زحمت با را دهانم آب

 باید چرا بود؟ دهکر گناهی چه او... بودم خودخواه من چگونه؟ کنم؟ تحمل چگونه سنگی؟ قلبِ همه این با صخره؟
 مُردممی شکبی من اما رفت؛می باید او کرد؟می تحمل را منفورش هایآدم و عمارت این و ماندمی من خاطر به

 .رفتنش از بعد
 همان با رفت، پایین سرعت به هاپله از. رفتممی دنبالش به جانمبی و سُست هایقدم با هم من و شد خارج اتاق از

 :گفت نریمان. آمدند بیرون آشپزخانه از خدمتکارها تمام. دیدمش بار اولین هک داریچرخ چمدانِ
 .داداش سالمت به-

 بودم، ایستاده هاپله روی زدهمات که من سمت نریمان کثیفِ نگاهِ. گرفت پیش را خروج راهِ مکثی هیچبی رامان
 بسته با و بود رامان روی لحظه خرینآ تا ناامیدم نگاه. زد آتش را پیپش و آمد لبش روی پوزخندی. شد کشیده
 !بِدُزد برادرت از رو آرام و برگرد رامان، برگرد. سادگی همین به رفت،. بست یخ بارهیک وجودم تمام در، شدنِ
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 چرا نریمان. مریض قلب یک مثل درست کوبید،می نامنظم قلبم کنم، آرام را متالطمم درونِ تا کشیدم عمیق نفس
 ولی خروج؛ در سمت دویدم. کنم فرار آورشتهوع نگاهِ از تا شدم سرازیر هاپله از سرعت با رد؟کمی نگاهم گونهاین

 :گفت درآوری لج لحنِ با او، و دوختم هایشچشم به نفرت با را نگاهم. شد راهم سَد نریمان
 .خودشون دیارِ به بردن تشریف محترمتون بادیگاردِ-

 جدی لحن با. بود وجودم در حیاتی عالئم هنوز کهاین مثل! خشم؟ و آرام لرزیدم،می خشم از و کردم مشت را دستم
 :گفت گوشم کنار آرامی ولی

 .شو آماده امشب برای-
 .داشتم هنوز را خدا اما نبود؛ دیگر رامان شد، مور مور تنم تمام

*** 
 داشت که آرامی خواستمنمی بودم، فراری آینه از همیشه مثل بود، پایین سرم ولی بودم؛ نشسته آینه رویروبه

 ولی سوخت؛می سرم پوست و شدمی کشیده آرایشگر توسط موهایم. ببینم را شدمی عروسک یک به تبدیل
 قرار خطاب را آرایشگر زن که شنیدم سرم پشت از را ملوک صدای. دادمنمی اهمیت دردش به و بودم تفاوتبی
 :دادمی
 .پسرم واسه باشه نداشته کم چیزی خواممی کن، خوشگل حسابی رو عروسم-

 کردنِ تمیز و صورتم انداختنِ بند به کرد شروع بالفاصله. برداشت دست موهایم کشیدنِ از و گفت چَشمی زن
 یک برای کردمی آماده مرا راحتی همین به شدم؟می نریمان عروسِ من بگذریم، که صورتم سوزشِ از. ابروهایم

 . شود نزدیکش مردی هیچ دستِ بود نداده اجازه حتی که بودم اکپ دخترِ یک که منی نامشروع؟ ارتباطِ
 :کرد زمزمه گوشم زیر و کشید را دستم ملوک

 فکر پس. ایزده گاز سیبِ یک... همین کرده، سقط بچه تازگی به که اللی یبیوه زنِ یه تو. نیستی دختر دونممی-
 میدم، مکان و جا میدم، پول بهت. بذار تموم نگِس براش امشب بنابراین. تمومی چیز همه و سَری پسرم از نکن

 چی مگه دختر یه هان؟ خوایمی چی دیگه. میدم بهت رو نداشتی بابات یخونه تو وقت هیچ که چیزهایی
 خواد؟می

 دختر یک پرسیدمی کرد؟می خواستگاری کند؟ خرید خواستمی مگر بازار؟ بود آمده مگر کردم، نگاهش زدهبهت
 مردان اختیار در را خود تنِ پول، ازای در باید که بودند برده مگر نبودند؟ آدم دخترها مگر خواهد؟می چه
 نفس درد با این از بیشتر نگذار و ببر را من خدایا. بمیرم خواستمی دلم بود این دخترها ارزشِ اگر گذاشتند؟می

 و کرد دق آرام رفت، رامان چون گویندیم همه ست،خوبی یبهانه. است وقت بهترین اکنون بِبُر، را نفسم بکشم،
 از بیش نگذار شوم، بندگانت ذلیلِ و خار این از بیش نگذار. من مردنِ برای است کافی بهانه این ببر، را من. مرد



 

 

93 

 

 هاصخره همنشینِ رمان

 

 مرگ استراتگوس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 «من رویای» توانا مهال

 شود، احترامیبی همه این جسمم و روح به است قرار اگر .خدایا امخسته. شوم ملوک و نریمان دستِ یبازیچه این
 کثیف دست به اما بپوسد؛ خاک زیر جسمم بگذار. کن راحتم و ببر مرا شوم ارزشبی و ذلیل حد این تا است قرار اگر

 . نکند برخورد نریمان
 :زدمی حرف بلند بلند رفتمی راه کهحالی در و کشیدمی خود دنبال مرا داد،نمی فرصت ملوک

 . دارم زیاد تجربه ه،ن یا گفته برات رامان دونمنمی کردم، ازدواج بار چند من-
*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
www.negahdl.com 

*** 
 بود؟ زور شوم، حیابی همه این او مثل و کنم تجربه خواستمنمی من
 :وگفت ایستاد نریمان اتاق در پشت او و رفتیم باال هاپله از
 .باش برابر ده من نریمانِ واسه بودی، مطیع و ردلب شوهرت واسه چقدر هر. نکنم سفارش دیگه-

 آمد، سرم پشت هم ملوک. زمین روی افتادم و داخل شدم پرت. شد باز نریمان توسط اتاق در زمانهم و داد هلم
 راحت را خیالت بگذار اصال. شود اهانت جسمم به قیمتی هیچ به نگذار نگذار، خدایا. کشیدمی تیر درد از دلم زیر

 .شوم زن وقتهیچ ارنگذ کنم،
 :گفت اشتیاق با نریمان

 .مامان آوردی برام قشنگی عروس چه-
 :آورد درد به را قلبم بیشتر ملوک صدای

 !بدی شاباش عروست و من به نره یادت فقط تو، اختیار در دختر این. پسرم نداره رو قابلت-
 :گفت مکثبی نریمان. بودم بسته را هایمچشم

 .حتما چشم، روی به-
 زمین کنممی حس. شوممی ارزشبی چه و دالری چند هایاسکناس از شد پر زمین و سرم روی که نکشید ثانیه هب

 . شدممی محو هستی از کاش بودم، شمع کاش. رود فرو خود در و شود آب که دارد شدیدی میل من مثل هم
 همزمان درآورد، را پیراهنش حرکت یک با و بود بازکرده را هایشدکمه دوختم، نریمان به و آمد باال امدرمانده نگاه

 حرکت از کردم باز را هایمچشم. است نزدیکم فهمیدم و خورد صورتم به هایشنفس. شد بسته هم من هایچشم
 :گفت آمیزیمحبت لحن با و زد محوی لبخند. صورتم مقابل صورتش و بود نشسته مقابلم. ترسیدممی اشناگهانی
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 و نمیشم نزدیک بهت وقتهیچ کنم، راحت رو خیالت خواممی ولی خوامت؛می وجود تمام با من عشقِ عزیزم، آرامِ-
 . بمونی پاک خواممی مقدسی، برام همیشه تو. شکنمنمی رو هاحرمت

 پر را گوشم اشقهقهه بلندِ صدای و شد منفجر خنده از بارهیک به ولی بود؛ جدی کامالً. کردممی نگاهش ناباورانه
 و بلند هایخنده بین نریمان. بود اتاق در هنوز هم او برگشتم،. شنیدممی هم را ملوک هایخنده صدای .کرد

 :گفت بریده بریده خراششگوش
 .احمقه... یک... رامان-

 آورد؟می در را او ادای داشت انداخت؟می دست را رامان داشت. خندیدن به کردند شروع دو هر دوباره و گفت را این
 :گفت بود صورتش در خنده آثار هنوز کهحالی در و برداشت خندیدن از دست نریمان

 مثل. تو مثل دلبری جلوی آوردمی کم االن تا باید بود مرد اگه نیست، مرد اون. مریضه اون نیست، نُرمال رامان-
... شو خیالبی رو رامان زیبایی؟ چقدر دونیمی دیدی؟ آینه تو رو خودت. شدم خواهانت و دیدمت اول همون که من
 .نمیشه شوهر تو واسه رامان کنی، صبر هم عمرت آخر تا اگه. عاشقتم من جان، آرام
 آقا و نجیب رفتارِ آن با. بود نکرده خطور مغزم به حتی حال به تا رامان؟ با ازدواج خودَش؟ برای گفتمی چه

. نبود کسهیچ شبیهِ او اصال نبود، عمارت این اهالیِ شبیه او. کردنمی را فکرش هم دیگر کسِهیچ اش،منشانه
 :شود پاره افکارم یرشته و بپرم جا از شد باعث نریمان بلند صدای

 هستی؟ چی منتظر دختر، شو بلند دِ-
 :گفت ملوک

 چقدر؟... بگو خوایمی بیشتر اگر آره؟ کنم؟ بیشتر رو اتمهریه خوایمی نکنه-
 بگذارند قیمت رویم شده طور هر خواستندمی چرا گذاشتند؟نمی خودم الح به مرا چرا. خواستمنمی چیزی اصالً من

 بخرند؟ و
 به مردان، آلودـوس هــ هاینگاه به. نفروشید را خودتان کافیست بخرید، را زمین و آسمان نیست نیاز آزادی برای»

 «پول اندکی برای ازدواج
 قدرآن دویدم، در سمتِ و شدم بلند زمین روی از دکردنمی نگاهم منتظر که ملوکی و نریمان به نسبت توجهبی

 قدمِ خواستممی و بودم در یآستانه در درست... اما برسد؛ من به دستشان است محال کردممی فکر که سریع
 امچانه که محکم قدرآن. زمین روی کرد پرتم دوباره و کشید سر پشت از را لباسم نریمان که بردارم دیگری چاالکِ

 :کشید داد سرم نریمان. فشردم هم روی را هایمدندان دردش از و خورد نزمی به
 زند؟ نریمان به میگی؟ نه نریمان به کنی؟می فرار من از. سرکش یدختره-
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 بلند کمی و کنم غلبه دردم به کردممی سعی داشتم. نداشتم شدن بلند توانِ بودم، افتاده دراز به دراز زمین روی
 کهاین محضِ به کشید، و گرفت را دستم. شدم جمع خودم در جنین مثل درد از زد، شکمم به هک لگدی با اما شوم؛
 فرود هم سر پشت شکمم و پهلو در اشپیدرپی هایضربه. افتادم و کرد رها را دستم زد، را دیگرش یضربه

 خیس شلوارم و زیر لباس کردممی احساس. رفت سیاهی هایمچشم. دادنمی کشیدن نفس فرصت حتی و آمدمی
 گفت؟نمی هیچ و کردمی تماشا هم او دیدم،می تار را ملوک یچهره. کردم حس دهانم در را خون طعم. شده

 :شنیدم را سوگل فریاد صدای ناگهان
 .کُشتیش! کنی؟می کارچی-

 انگار. خوردممین تکان مرگ، منتظر و است احتضار حال در که انسانی مثل درست و بودم دوخته سقف به را نگاهم
 :شنیدم را نریمان صدای لحظه همان و کردند جدا زمین از مرا هاییدست بود، افتاده کار از بدنم اعضای تمام

 .بشه ادب باید دختره این سوگل، نکن دخالت تو-
 .بود نمانده برایم توانی دیگر بستم، را هایمچشم

 از بعد بالفاصله. کرد اممعاینه متخصص دکترِ. بودم فتهر قبل یدفعه که رساند بیمارستانی همان به مرا سوگل
 با نگاهی دکتر. بودم دوخته هاآن به کنجکاوی با را نگاهم کرد، پچ پچ گوشش در و کشید کنار را سوگل معاینه،

 :گفت سوگل. شد کشیده دنبالش به هم من کنجکاو نگاه رفت، و انداخت سمتم دلسوزی
 .بگید بهش خودتون ممکنه اگر-

 پا این کمی. برداشت سمتم قدم چند و کرد نگاه من به درمانده و مستأصل. برگشت و ایستاد سوگل صدای با دکتر
 :گشود لب باالخره و کرد پا آن و
 !متأسفم دخترم-

 :داد ادامه لب زیر و کرد مکث کمی
 .تو زیباییِ به دختر حیفه-

 هستم؟ بد خبر یک شنیدن منتظر را امزندگی از حظهل هر من که دانستنمی انداخت، پایین را سرش و گزید لب
 :گفت غمگینی لحن با
 رَحِمِت... و داشتی زیادی خونریزیِ شده، وارد شکمت زیر به که محکمی بسیار ضربات خاطر به متأسفانه دخترم-

 ... و شد نخواهی ماهیانه عادت دیگه که حدی به دیده، بدی آسیبِ
 :ادد ادامه و انداخت پایین را سرش

 کنی؛ شکایت راحت خیلی تونیمی تو اما... اما... میگم تسلیت بهت. نداری هم شدن داربچه امکان دیگه مسلماً-
 ...باید و شده بزرگی ـناهِ گـ و جرم یک مرتکبِ کرده رو کار این که کسی چون
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 :شد دکتر حرف ادامه مانع و آمد جلو سوگل
 .من یدهعه به بگذارید رو اشبقیه... برید یدتونمی دیگه شما. دکتر خانوم ممنون خیلی-

 .رفت و نکرد مکث داد، تکان سر و انداخت سمتم نگرانی با نگاهی دکتر
 :گفت و گرفت را دستم سوگل

 !نباش نگران-
 !هیچ... خواستمنمی هیچ من. نه خواستم؟می بچه نه، بودم؟ نگران
*** 
 ماهی. رفتیممی عید شب بازار به مادرم و پدر کنار سال، هر عید مبود کوچک وقتی آیدمی یادم. بود بهار روز اولین

 در. بردند خود با هم را امزندگی بهار انگار رفتند هاآن وقتی از ولی سکه؛ و سیر سمنو، و سنجد... خریدیممی سبزه و
 همیشه من کرد،می رفتار خدمتکار یک مثل من با همیشه هم مهتاب عمو زن نداشتم، عید گاههیچ عمو یخانه
 مثل باشی مجبور و باشی نداشته عالقه خانه کارهای به که این نه؟ است بَدی حسِ. امداشته را خدمتکار یک حس
 .بدهی انجامشان خدمتکار یک
 هاشکوفه عطر و پاک هوای آن از ملـ*ذت مانعِ تلخ فکرهای این از بیش خواستمنمی دادم، تکان محکم را سرم
 در انگیزشاندل عطر و بودند داده شکوفه برهنه درختانِ تمام بستم، را هایمچشم و کردم باز تربیش را پنجره. شود

 :کرد جدا خوب حسِ آن از مرا رعنا صدای. پیچیدمی مشامم
 .بدو... داریم کم نیرو آشپزخونه تو برو بیا. سرخوش یدختره تو، خیالیبی چقدر آرام؟-

 .آوردم خاطر به را نریمان هایحرف متما و دادم بیرون شتاب پر را نفسم
 کار خدمتکار یه عنوانِ به باید همیشه برای من عمارت تو. کنممی آدمت رو، کارِت ینتیجه میدم نشون بهت-"

. آرام بشی پشیمون کشیدنت نفس از کنممی کاری میگی؟ نه من به. بشه سفید هاتدندون مثل موهات تا کنی
 آرزوی روز هر کنممی کاری. رو تهدیدهام کن حک ذهنت تو زنم،می بهت رو هاحرف این دارم روزی چه ببین
 از رو زندگیت. بده نجاتت بتونه احمق رامانِ اون نه کنی فرار بتونی خودت نه دیگه که کنممی کاری. کنی مرگ
 ".کنم جهنمش قراره من چون... بدون شده تموم االن همین
 .کن رحم خدایا... دادم فرو را بغضم
 در جلوی کمر، به دست همیشه مثل و آلوداخم یقیافه با که رعنا سمتِ برگشتم و گرفتم زیبا یمنظره آن از چشم

 کردنِ پاک مشغولِ خدمتکارها. آمدمی سرم پشت هم رعنا. شدم خارج اتاق از و برداشتم را هایمقدم. بود ایستاده
 به چینی. زد هم به را حالم ماهی بدِ بوی شدم که ردآشپزخانهوا. بود پیچیده جا همه صدایش بودند، هاماهی پولک
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 کوچکی مهمانیِ بود قرار شب. کنند درست ماهی با پلو سبزی خواستندمی. گرفتم جلویش را دستم و دادم امبینی
 .بودند شده دعوت عمارت به نریمان دوستانِ از نفر چند شود، برگزار

 :گفت و گرفت سمتم را بود سبزی زیادی مقدار حاویِ که بزرگی سبد رعنا
 شدی؟ شیرفهم. کنیمی ریز تمیز و خوب چاقو با و کنیمی خشک شوری،می رو هاسبزی-

 :گفت و کوبید امشانه به محکم سبد با ناگهانی حرکت یک در. کردممی نگاهش زدهبهت فقط و بودم ایستاده
 .بِجُنب یاال کنی؟می نگاه طوریاین چرا-

 هایچمن خوش بوی کهاین جای به و بودم آشپزخانه در شب تا. شدم کار به مشغول و گرفتم تشدس از را سبد
 فضای در خام ماهیِ و سبزی بوی ببرم، لـ*ذت بهاری پاک هوای از و کنم استشمام را هاشکوفه عطر و خیس
 .رفتند محما به نریمان دستور به خدمتکارها یهمه. کردممی تحمل را آشپزخانه گیرنفس و بسته
 .شد تمام آمدند، هامهمان که ایلحظه درست و افتاد من دوشِ بر کارها یهمه

 آشپزخانه از چای، سینی یک با و کردم باز دورم از را آشپزی پیشبند. بودند گرفته ماهی و سبزی بوی هم هایملباس
 .شدم خارج
 ابرو و چشم برایم. کردندمی رفتار من با قبل از بدتر برابر صد و بود شده عوض من با اخالقشان خدمتکارها تمام

 عبور کنارشان از و انداختم پایین را سرم. شدندمی خیره پایم تا سر به حقارت از سرشار نگاهی با و کردندمی نازک
 .کردم

 یک یطعمه و بکشد خط انسانیتش روی شرایطی هیچ تحت شودنمی حاضر که کسی است، عجیبی دنیای»
 «!است ترپایین همه از دیگران دید در جایگاهش باشد، مردان یشبه

 کمی یا و بودند نریمان سال و سنهم همه. مقابلش هم مرد چند و بود نشسته سلطنتی هایمبل روی نریمان
 .بود نشسته همراهش کنار کس هر و بودند رسمی هایلباس با همه. رسیدندمی نظر به ترکوچک
 هم بزرگش عقاب و بود پوشیده مشکی پا تا سر همیشه مثل سوگل. بودند ستهنش هم کنار هم سوگل و نریمان

 .همیشه مثل اش،شانه روی
 .بودند مظلوم قشر از که خدمتکارهایش حتی بودم، متنفر عمارت این اهالی از چقدر
 روی وزخندپ. کردمی نگاهم تمسخر با و کشیدمی پیپ مدت تمام نریمان گرفتم، شانتکِ تک جلوی را چای سینی
 .کنم خالی صورتش روی را داغ چای سینی خواستمی دلم که قدرآن آورد،می در را حرصم لبش

 آن با مردها و آرایش و افتضاح هایلباس آن با هازن. گرداندممی دور را سینی و فشردممی هم روی را هایمدندان
 حس دهانم در را خون طعم و گزیدممی لب مدت تمام. انگیختندبرمی را تنفرم حس حد از بیش هیزشان هاینگاه
 .کشیدممی خجالت بودنم دختر از. کردممی
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 :گفت نریمان به رو مردها از یکی
 .کنم معرفی رو سوگلیم هم من بدی اجازه اگر جان نریمان-

 چنانهم ار چای سینی. زنندمی صدایش سوگلی و عروس بعد و دختر یک از کنندمی سوءاستفاده توانندمی تا! هه
 .شنیدممی را هایشانحرف و گرداندممی دور

 :گفت نریمان
 .رو خوشبخت خانوم این ببینم بده نشون-

 :گفت رسا و بلند داشت، نام بردیا ظاهراً که مرد
 .بنده دل عزیزِ خانوم، فرشته. کنممی معرفی-

 ! فرشته؟ .بیفتد دستم از چای سینی بود نزدیک برگشتم، سرعت به و شد گرد هایمچشم
 من حضور یمتوجه اصال بود، دوخته جمع به را دارشغصه و ناامید نگاه فرشته. لرزیدمی هایمدست در چای سینی
 .نشد

 :گفت و خندید بلند نریمان
 .زیبایی خانومِ چه. به به-
 :وگفت بردیا به کرد رو بعد و
 کَلک؟ آره نداشتیم؟ خبر ما و بودی کرده پیدا قشنگی این به خانوم تو-

 .خندید اشتیاق با فقط و نگفت چیزی بردیا
 :داد ادامه نریمان

 بزنیم؟ شطرنج دست یه هستی-
. بود سالن داخل به حواسم یهمه اما بردم؛ آشپزخانه به را چای سینی. شدند بلند هردو و کرد قبول مکثبی بردیا

 و نریمان شدم، خارج آشپزخانه از. اشتندگذ سالن وسط درست و بردند را شطرنج بزرگ میز سریع، خیلی خدمتکارها
 .شدند مشغول و نشستند میز پشت و هم مقابل شلوار، و کت رسمیِ تیپِ همان با بردیا
 شطرنج هایمهره سمت را دستش بردیا. ماندند بازی شروع منتظر مشتاقانه و زدند حلقه میز دور هامهمان یهمه
 :گفت و نشست دستش روی نریمان دست اما برد؛

 .ببندیم شرط اول باشی، موافق اگر-
 : گفت اعتماد با و زد پوزخندی بردیا

 .قبوله-
 :گفت نریمان
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 .من مال فرشته بردم من اگر اما تو؛ مال امشب آرام بُردی، تو اگر-
 کثیف نگاه لحظه همان. کردمی بندیشرط دوستم، تنها و من سر راحتی به که دوختم نریمان به را امزده بهت نگاه
 من به همه و بود شده حاکم سالن فضای در سکوتی. کرد براندازم و کشید ریشش ته به دستی افتاد، من روی بردیا
 . کردندمی نگاه
 :گفت و زد بخشیرضایت لبخند بردیا

 .قبوله-
 از بردیا، ـوسِ هــ پر نگاه از. لرزیدمی خشم از بدنم تمام. شدم ارزشبی حد چه تا باش شاهد خودت خدا، وای
 .فرشته غمِ از پر نگاهِ از نریمان، شرمیِبی

. گزیدممی و فشردممی هم روی سماجت با را هایملب. زدم گره محکم و کشیدم جلو پیشانی روی تا را امروسری
. آورد بود رنگ قرمز نوشیدنی حاوی که را جام دو رعنا. کردند شروع را بازی و زد باال آستین درآورد، را کتش بردیا

 .نوشیدندمی جرعه یک حرکتشان، هر از بعد و برداشتند را هاجام تعللبی بردیا و یماننر
 ـناه گـ آن در بزنی، لب بر سکوت مهر و ببینی هایتچشم با را گناهی وقتی گویندمی دوختم، زمین به را نگاهم

 .شدندمی خورده هم به وقتی را هاجام صدای بشنوم خواستمنمی ببینم، خواستمنمی. شریکی
 :پریدم جا از نریمان بلندِ صدای با. نباشم ماجرا شاهد این از بیش تا بُکش مرا خدایا

 .مات و کیش-
 بُرده را بازی که بود پیدا امر شواهد از اما نداشت؛ عادی حالت و بود ایستاده نریمان گرفتم، باال زدهشتاب را نگاهم
 .است
 :گفت تیمس حالتِ و سُستی با و بود نشسته بردیا

 .نیست قبول-
 :گفت و خندید پیروزمندانه نریمان

 .جااین بیا فرشته-
 شو تبدیل چیز، همه زیر بزن. نرو فرشته نه. برداشت قدم نریمان سمت زدمی کنار را هایشاشک کهحالی در فرشته

! شوی؟می تسلیم چرا! ای؟شده ضعیف همهاین چرا. شناختممی شهناز یخانه در که شجاعی و قوی دخترِ همان به
 گوشم در نهایت در و شدمی خفه گلویم در همیشه صداهایم. کن فرار کن، دفاع حقت از. نیستی الل که تو

 هــ و سرگرمی یطعمه که افسوس. بود ندیده مرا اصال شنید،نمی را هایمحرف از کدامهیچ که افسوس. پیچیدمی
 .شدمی نریمان ـوسِ

 :داد قرار ابخط را خدمتکارها نریمان
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 .کنید آماده برام رو فرشته-
 دنبال و داشت اخم فقط. کردنمی هم تقال حتی گفت،نمی هیچ فرشته گرفتند، را فرشته دست و دویدند خدمتکارها
 !سادگی؟ همین به رفت، خدمتکارها

 از من و رفتند و وردندخ شام هامهمان. باشم ماجرا شاهد این از بیش خواستمنمی بردم، هجوم آشپزخانه به و دویدم
 گلویم. بودم آشپزخانه در چنانهم من و رفتند مخصوص اتاق به خواب برای خدمتکارها. آمدمنمی بیرون آشپزخانه

 وقت هر از بیش غریبی، و دلتنگی حس. بود رفته فرو محض تاریکیِ و سکوت در عمارت. کشیدمی تیر بغض از
 را امزندگی هایکالغ قارقارِ صدای و است پاییز کردممی حس اما ؛بود رسیده راه از بهار. آمد سراغم دیگر
 .شنیدممی

 و بود هانرده روی بر دستم یک کهحالی در رفتممی باال هاپله از. شدم خارج آشپزخانه از و کردم باز را پیشبندم
 هاپله باالی به نگاهم. ذاشتمگمی هاپله روی را سُستم هایقدم. کشیدمی تیر بغض از که گلویم روی دیگرم دستِ
 .ریخت فرو چشمم از اشکی قطره دادم، فرو زحمت با را دهانم آب. رامان اتاق در روی بود،
 به سر و گزیدم لب. امزندگی روی به بود بسته که دری تنها ایستادم، اتاقش یبسته در مقابل و کردم طی را هاپله
 .بود دور من از چقدر انداختم، زیر

 :بیفتد طپش به قلبم شد باعث ایمردانه و مارخ صدای
 خانوم؟ آرام-
 .دوختم بردیا چشمانِ به را امزده وحشت نگاه و عقب برگشتم سرعت با

 :گفت و برداشت قدم سمتم و زد لبخند نداشت، عادی حالت بردیا
 .دیگه رفتهمعبی بود، رفیق و گرفتمی تحویل رو ما بیشتر قبال... نیست ازش خبری کجاست؟ رامان-

 .شد خیره من به خمارش نگاه با و ایستاد مقابلم
 :کرد زمزمه

 تنهایی؟ من مثل هم تو-
 شد اتاقی وارد. کشید خود دنبال مرا و گرفت ترمحکم ولی کُنَد؛ رها را دستم تا کردم تقال گرفت، را دستم و خندید

 :گفت و
 .دزدیده ازم رو سوگلیم. تنهام من...  اما دیده؛ تدارک من واسه... نریمان رو اتاق این-

. کرد راهم سد را دستش و رسید زودتر او ولی دویدم؛ در سمت و کشیدم بیرون دستش از را دستم زد، یخ بدنم تمام
 :گفت کردمی باز را لباسش هایدکمه کهحالی در
 .بگذره خوش هردومون به میدم قول-
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 بر قدم سمتم آهسته او و کردم گردعقب. بود دنیا بخندِل ترینزشت برایم هم جذابش لبخندِ حتی و زد چشمکی
 .داشتمی

 «.برگرد تو، بی میرممی دارم. کرد سَر جااین نمیشه تو بی برگرد، رامان»
 به اما بزند؛ خیمه رویم خواست و خندید بردیا. افتادم تخت روی سر پشت از ناگهان که رفتم عقبعقب قدرآن

 پرت را خودم. کردم بازش حرکت یک با و در سمت دویدم. تخت روی افتاد او و دادم جاخالی شدم، بلند سرعت
 زمین روی هااتاق بین و راهرو در که دیدم را فرشته ناگهان. دویدممی شده آزاد که ایپرنده مثل و بیرون کردم

 قرمز حسابی هایشچشم دوخت، من به و آورد باال را نگاهش نشستم، جلویش و سمتش بردم هجوم. بود نشسته
 گریه بلند تا بود لحظه همین منتظر انگار او و گذاشتم صورتش کنار را دستم. بود ریخته اشک زیادی حتما بود، شده
 خودم دنبال و کردم بلندش گرفتم، را دستش. کردمی گریه بلندبلند او و گرفتم آ*غـو*ش در را سرش. کند

 درد و غصه با. آوردمی درد به را قلبم و بود تنش رنگی ابیشر پیراهنِ. شدیم سرازیر هاپله از دو هر. کشیدمش
 عمارت اهالیِ یهمه نشستیم، چوبی هایتخت از یکی روی و شدیم حیاط وارد دوختم، چشمانش به را نگاهم
 :گفت هق هق و گریه میان فرشته. بودند خواب

 بود سرش رو دستش که حالی در بردیا.. .برد و کشید رو دستم شهناز کهاین از بعد سرش، تو زدی تو که شب اون-
 من به دقیقه چند رو خانوم این ممکنه اگر» گفت شهناز به و سمتمون اومد بود، شده قرمز عصبانیت از شقیافه و

 «.بدید قرض
 سرم؟ تو زد کی» گفت و زد زل بهم عصبانیت با خلوت، جای یه برد و گرفت رو دستم بردیا. کرد قبول هم شهناز
 سریع هم من «بود؟ کی بگو یاال گذره؟می چی برم و دور فهممنمی مستم چون احمقم؟ من کردی رفک هان؟
 خوشم ازت من ببین! بکشمت؟ خواستممی مگه» گفت و خندید« .جونم حفظ برای سرت تو زدم خودم» گفتم

 « .بدزدمت شهناز از خواممی اومده،
 هیچ همراهِ خواستنمی دلم نبود کردن اعتماد بحث الاص نداشت، اهمیت من برای ولی داره؛ دوستم گفتمی

 ...چون... بشم مردی
 که افسوس گذاشتم، اششانه روی را دستم. آورد کم نفس و نداد او به زدن حرف اجازه دیگر هقش هق
 .دادمی دلداری را خودم باید یکی اصال. دهم اشدلداری و بزنم حرف توانستمنمی
 :داد ادامه و کشید آهی

... بهش لعنت. اومد بدم مَرده چی هر از موقع همون از. خُماری سرِ! بابام فروخت؟ شهناز به رو من کی دونییم-
 .ریخت رو زهرش... آورد سرم خواست دلش بالیی هر که نریمان به لعنت
 .وا به هم من به هم بده، صبر خدایا کشید،می تیر قلبم. دهد ادامه نتوانست دیگر و گرفت شدت اشگریه
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 .داشت تن به آستین بدون لباسِی که او مخصوصا لرزیدیم،می دو هر و بود سرد کمی هوا
 تا که چند هر خوابیدیم، تخت همان روی دو هر فرشته و من. درخشان ماهِ به دوختم، شب آسمان به را نگاهم

 ٔ  .بستیم فرو را مانخسته نگاهِ چشم، سوزشِ از که بود صبح نزدیک اما ریختیم؛ اشک و نبرد خوابمان صبح
*** 
 چشمم به مستقیم آفتاب. خداحافظیبی... بود رفته نبود، کنارم فرشته گُشودم، چشم خورشید نور با که صبح
 از نفر چند شدم، ساختمان وارد. برداشتم قدم عمارت سمت و شدم بلند. کردم هایمچشم سایبان را دستم تابید،می

 .کردمی تقسیم را کارها و خواندمی را خدمتکارها تکِ تک اسم بلند صدای با رعنا. بودند کار مشغول خدمتکارها
 جمع رو حواستون... اَنوارداتی هامیوه. تو با هافرنگیتوت فریده؟. مربا برای کن جدا رو آلبالوها یهسته مریم؟-

 .نشن میل و حیف کنین
 :گفت و زد ایجنسانهبد لبخند بودم، شده عمارت وارد تازه که من روی چرخید نگاهش

 شِنُفتی؟... کنیمی جارو رو حیاط و شوریمی رو هاظرف... کنی تمیز باید رو هابهداشتیسرویس تمام. آرام... اما و-
 شستند،می آلبالو و فرنگی توت خدمتکارها... بستم دورم را مخصوص پیشبندِ و دادم بیرون پرشتاب را نفسم
 سینک در را نبود کم تعدادشان که کثیف هایظرف. ریختندمی شکر رویش و کردندمی جدا را هایشانهسته

 .شستممی من و ریختندمی ظرفشویی
 خدا به تو. نمازهایت در کردی،می دعا برایم حداقل کاش. بکشند کار من از نده اجازه و برگرد کجایی؟ رامان»

 «.شنودمی را صدایت تری،نزدیک
 کارهایم هنوز هم من. شوند جمع دورش سالن، در تا خواند فرا را همه نریمان کردند، تدرس را هامربا که این از بعد

 :زدن حرف به کرد شروع بلند صدای با نریمان. کشیدممی تِی را سالن و بود نشده تمام
 .باشم داشته رو تونهمه خواممی امشب از اما داشتم؛ رو شما از تعدادی امروز تا من. عزیزم خدمتکارهای-
 رو دوباره و زد خبیثی پوزخندِ. انداخت من سمت نگاهی و کرد سکوت بارهیک کردم،می نگاهش چشم یگوشه از
 :داد ادامه جمع به
 بگیره؟ قرار من اختیار در شب هر که این از باشه ناراضی که هست شما از کسی-

 :گفتند صدا یک و دادند تکان منفی نشانه به را سرهایشان همه دوختم، جمع به کنجکاوانه را نگاهم
 !قربان خیر-

 نه خواستمی جنسی یبَرده نریمان. ارزشبی فروشانِ تن. بدبخت هایبیچاره دادم، تکان سر و زدم پوزخند
 .کردند قبول راحت که بودند چرا و چون بی یبرده هم هاآن. خدمتکار
 .بود گرفته باال غرور با را شسر رفت، باال هاپله از و شد رد من کنار از پوزخندزنان نریمان،
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 و چرخید من روی نگاهش هاآن از یکی ناگهان... کردند زدن حرف به شروع همه خدمتکارها نریمان، رفتنِ از بعد
 :گفت بلند

 !سمتمون؟ ندازیمی سفیه اندر عاقل نگاه چرا زنی؟می پوزخند چرا آرام؟ چیه-
 و بود زده گره سینه مقابل را هایشدست یکی آن. شدند یرهخ من به کنجکاوی با و برگشتند خدمتکارها یهمه
 :گفت و انداخت باال را ابرویش تای یک

 اصال این وگرنه داری مشکل مسئله این با که تویی فقط بینیمی زشته؟ ما کار بگی خوایمی مثال. میگه راست-
 مهریه یه این. خواستگاری مثل رستد بدی، انجام رو خوانمی ازت که کاری ازاش در و بگیری پول که نیست بد

 .نمیشه خونده ایصیغه که تفاوت این با. است
 توانمنمی و شده تنگ گلویم کردم حس! دوختند؟می و بریدندمی چه خودشان برای کردم،می نگاهشان باز دهانِ با

 عمارت این در کشیدن نفس حتی گفت،می درست رامان. بردم پناه حیاط به و خروج سمت دویدم. بکشم نفس
 .بود حرام
 که نیاید رعنا که کردممی خدا خدا. بمانم جاهمان شب تا خواستمی دلم نشستم، بود حیاط در که تختی روی

 .بود شده گیرنفس برایم عمارت یآلوده و کثیف هوای. بفرستد کار سرِ مرا دوباره
*** 
. شدم خیره درخشانش، ماهِ و آسمان به و گرفتم آ*غـو*شدر را زانوهایم. کشید رخ به را زیبایش آسمانِ و شد شب
 سوگل بالفاصله و چرخاندم سر. کردم احساس کنارم در را کسی حضور ناگهان که رسیدممی آرامش به داشتم تازه

 خود به غمگینی و محزون یقیافه. شد خیره روروبه به بعد و انداخت سمتم نگاهی بود، نشسته کنارم که دیدم را
 داشت، مزخرفی نوستالژیکِ حسِ. کرد نواختن به شروع آرشه حرکت با و گذاشت شانه روی را ویولونش بود، گرفته
 صدای. شدم خیره آسمان به سکوت در دوباره و دادم بیرون شتاب با را نفسم. بگیرم را هایمگوش توانستممی کاش

 :شنیدم داشت غم که را آرامش صدای مکث، کمی از بعد و شد قطع سازش
 .شده تنگ رامان برای دلم درچق-

 :داد ادامه و بود خیره آسمان به که طورهمان او ولی برگشتم؛ سمتش به سریع و شد گرد هایمچشم
 .گرفته دلم چقدر... خالیه جاش چقدر آرام، شده تنگ براش خیلی دلم-

 .دادمی ادامه او و بودم خیره او به زدهبهت من
 .میاد خوشم ازش خیلی. خوبیه مردِ خیلی رامان نریمان، برعکسِ-



 

 

104 

 

 هاصخره همنشینِ رمان

 

 مرگ استراتگوس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 «من رویای» توانا مهال

 عمارتِ این در جا همه این من؟ کنار بود آمده چرا اصال. شد مشت هایمدست و کردم احساس را قلبم کشیدنِ تیر
 سرش حسابی که شوهرَش نبود، حواسم اصال! آها دردِدل؟ برای بود کرده انتخاب مرا چرا آدم، همه این. بزرگ
 .ماندنمی دردِدل برای یگرید فردِ. خدمتکارها با است شلوغ

 :داد ادامه آوردمی در حد از بیش را حرصم که آرامش صدای همان با
 ...شدم خسته ازش ندارم، دوستش رو نریمان اصال من-

 بود؟ مانده عمارت در چرا پس آمد؟نمی بدش نریمان از مگر گذاشت؟نمی راحتم چرا رفت؟نمی چرا
 :کرد زمزمه

 .پیشش برم خواممی... رمدا دوست رو رامان من-
 .سوزدمی قلبم کردممی حس زد؟می من به را هاحرف این چرا اصال

 تمسخرآمیزی لحن با و زد پوزخند من، سمت برگشت. کرد کشیدن سیگار به شروع و درآورد را سیگارش و فندک
 :گفت

 حرف توانایی که کنی ِدلدرد سیک با خوبه خیلی آخه. زنممی تو به رو هامحرف که خوشحالم خیلی من دونیمی-
 .نمیشه فاش هاتحرف وقتهیچ که راحته خیالت چون نداره؛ زدن
. بکشم نفس توانمنمی و شده تنگ امسینه قفسه کردممی حس. زد دیگری پُکِ سیگارش به و کشید عمیقی نفس

. شد سرازیر هایماشک ،کشیدم راحتی نفس رفتنش از بعد. رفت و شد بلند تخت روی از بعد دقیقه چند سوگل
. خدا بده صبر را، سوگل هایحرف را، امشکسته دل ببیند، را هایم اشک خدا خواستممی دوختم، آسمان به را نگاهم
 چقدر بزرگی، چقدر. برممی پی تو صبوری به آید،می تنگ به هاآدم از دلم و شودمی لبریز صبرم یکاسه وقتی
 .بندگانت زشت اعمال مقابل در آییمی کوتاه اندازهبی چه. صبور

 سرعت به را هایمچشم. لرزدمی تخت کردم حس ناگهان که شدمی گرم داشت هایمچشم و بود صبح اذان نزدیک
 و بود شده خشک ترس شدت از دهانم. زلزله... زِلـ. لرزیدمی جا همه لرزید،می شدت به تخت شدم، بلند و کردم باز
 فرو اشاهالی سر روی که بود ممکن لحظه هر و لرزیدمی هم عمارت دوختم، سر پشت به را نگاهم لرزیدم،می

 بود ممکن لحظه هر که بودم خیره ابهتش همه آن با عمارت به ترس با و پیچیدم دورم بیشتر را کهنه پتوی. ریزد
 الکرسیآیت لب زیر. کردمی بیشتر را ترسم زمین لرزش صدای. کارشـناه گـ اهالیِ سر روی شود، خراب

 .خدا عظمت از خدا، عذاب از لرزیدممی و خواندممی
 .آوردند پناه حیاط به و زدند بیرون عمارت از اهالی یهمه

 و بود برهنه نیمه نریمان. نداشتند مناسب لباس کدامهیچ خدمتکارها. باریدمی اضطراب و ترس هایشانچهره از
 .است شده خشمگین بندگانش از هم خدا حتی. اشهمیشگی بلند پیراهن همان با ملوک
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 و برداشتم را هایمقدم. رفتند عمارت داخل به آسوده و راحت خیال با همه. لرزیدنمی دیگر ایستاد، حرکت از زمین
 .چرخیدمی شانتکتک روی نگاهم زدند،می حرف و بودند ایستاده همه رفتم، داخل هم من

 بود؟ ریشتر چند: نریمان
 .ترسیدم خیلی که من... مدوننمی: سوگل
 .الهی عذاب وای: خنده با ملوک
 بودند؟ قوم کدام نسل دیگر هااین! خنده زیر زدند همه

 .راهه تو هالرزه پس احتماال بشیم، خارج شهر از میگم من: سوگل
 :وگفت زد کمر به دست نریمان

 مثال؟ بریم کجا-
 :گفت مکثبی سوگل

 .رامان پیش بریم-
 :گفت تمام جدیت با نریمان

 .نزن هم حرفش اصال-
 :گفت و شد عصبی بیشتر نریمان از ملوک

 شد، تموم دیگه رامان. نکن رفتار احمق دخترهای مثل بگیر، درس شوهرت زرنگیِ از ذره یه. بعیده تو از سوگل-
 اون؟ یخونه تو بریم که میدی پیشنهاد من واسه بعد. عمارت این تو بیاری نباید هم رو اسمش
 :گفت دلخوری اب سوگل

 ...وگرنه... بریم شهر این از که گفتم خاطر این به فقط-
 :گفت تشر با نریمان

 .کن تمومش سوگل، دیگه بسه-
 عمارت تمام باال، اتاق از هایشگریه صدای که نکشید طولی رفت، باال هاپله از سرعت به و صبرنکرد دیگر سوگل

 رد؟کمی گریه غرور، همه آن با سوگل. کرد پُر را
 خشم با و چرخید من روی نگاهش ناگهان لرزید،می عصبانیت از که بود نریمان به نگاهم و در جلوی بودم ایستاده

 :زد فریاد
 نداری حق. حیاطه تو چوبیِ تخت همون تو لیاقتِ... بودی که جاییهمون برو گمشو کنی؟می غلطی چه جااین تو-

 .عمارت تو بذاری رو پات
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 پایین را سرم. کُند خالی من سر را پُرش دل و عصبانیت بود منتظر فقط انگار نریمان چرخید، ویمر خدمتکارها نگاه
 خودش با مرا خواب بالفاصله و بود شده روشن هوا. بِشکند غرورم این از بیش خواستمنمی رفتم، حیاط به و انداختم

 :شنیدم را کسی صدای بیداری، و خواب در. برد
 آرام؟_

 دقیقه؟ پنج خوابیدم؟ چقدر
 به و بودم آرامش به رسیدن حال در دوباره. دارمشان نگه باز توانستمنمی و سوختمی خوابیبی فرطِ از هایمچشم
 :شنیدم دیگر باریک را صدا آن ناگهان که رفتممی فرو خبریبی دنیای

 .شو بلند آرام-
 را اشبینی و داشت پف هایشچشم. بود شستهن کنارم که دیدم را سوگل بالفاصله و گشودم زحمت با را هایمچشم

 روی هایمپلک ناگهان و بودم داشته نگه باز زحمت با را هایمچشم. است کرده گریه زیاد بود معلوم کشید،می باال
 کامال و پریدم جا از شد، وارد بدنم به که وحشتناکی تکانِ با. بخوابم روز چند یاندازه به خواستمی دلم. افتاد هم
 :گفت دماغی تو و گرفته صدای همان با سوگل. ستمنش
 . خوابیمی خیلی خدمتکار یه عنوانبه. پررو یدختره دیگه شو بلند دِ-

 بود؛ شده گرم هایمچشم تازه من. است صبح اول که بردم پی این به خورشید، دیدن با و انداختم آسمان به نگاهی
 .است دارخنده خوابم؟می خیلی گویدمی الحا. بخوابم نتوانستم دیگر سوگل صدای با ولی

 .آرام جانبت به حق هاینگاه و پوزخندها این از متنفرم هان؟ زنی؟می پوزخند چی به-
 دیدم، را تو یچهره که ایاندازه به من گفتممی ؟گفتممی او به چه. دوختم هایشچشم به و آوردم باال را نگاهم
 غیر و ناخودآگاه حتما. شوممی شکلی چه دار،معنی پوزخند و نگاه با دانمنمی اصال ؟امندیده آینه در را خودم یچهره
 ....وگرنه است، ارادی

 .بریم باید شو بلند-
. رودمی کجا دانستمنمی و شدممی کشیده دنبالش کشید، را دستم و کرد پوفی کالفه او و کردم نگاهش واج و هاج

 از بیشتر توانستمنمی و بود نگرانی از پر ام،خسته نگاه. است عمارت از جخرو قصدش فهمیدم رفت، جلوتر که کمی
. بایستد شد مجبور هم سوگل و شد کشیده پشت از کسی توسط دستم ناگهان. کنم تحمل را لعنتی خوابیِبی این

 :شنیدم سر پشت از را نریمان عصبی صدای
 میری؟ گوری کدوم-

 :گفت و برگشت بالفاصله سوگل
 .بمونم کوفتیت عمارت این تو هم لحظه یه حتی خوامنمی دیگه! رامان پیش یرمم دارم-
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 :کشید عربده نریمان
 .بری خوایمی که قبرستونی هر گمشو برو. جهنم به-

 :گفت و افتاد گریه به سوگل
 ...بشه زلزله دوباره ترسممی من نریمان-

 :گفت و زد قهقهه نریمان
 زنی،می آتیش و آب به رو خودت داری من یافتاده عقب داداشِ اون سهوا دونممی که من سوگل، خیالبی-

 بگو. بیشتره اون از ثروتم من... دنبالش نیوفت گداها عین. نمیده بهت سگ محل منتظرته؟ کردی فکر. بدبخت
 .چیزه ترینمحال رامان وجود تو عشق... نیست بشو عاشق اون. نکن بهانه رو زلزله شم، زنش برم خواممی

 :گفت گریه با. زد نریمان به محکمی سیلی و برد باال را دستش سوگل
 رو عشق تو پیش اومدم اول از که من سر بر خاک آره... نیستی عاشقم ذره یه حتی... نداری غیرت روم ذره یه-

 .اون نه تویی، محاله وجودش تو عشق که اونی چون... رامان سراغ میرفتم اول از کاش. کردم گدایی
 :زد داد نریمان کشید، را دستم حرفش الدنب به
 بری؟می کجا رو آرام-

 :گفت و خندید آهسته ماند، جواببی سوالش
 بهش؟ بگی خوایمی رو این آره؟ جون؟ رامان پیشت اومدم آرام یبهانه به بگی خوایمی مثال آهان،-

 جدیت با نریمان که بودیم ایستاده یورود در مقابل درست. کشیدمی خود دنبال مرا چنانهم و نداد اهمیتی سوگل
 :گفت تمام

 .برنگرد دیگه بیرون، گذاشتی رو پات! سوگل-
 سوگل، یراننده که رنگی مشکی ماشینِ. شدیم ماشین سوار هردو شد، خارج عمارت از و نکرد اعتنا هم باز سوگل
 :گفت کلمه یک فقط سوگل. بود فرمانش پشت همیشه

 .فرودگاه-
 :گفت راننده

 .خانم چشم ویر به-
 فرودگاه در وقتی. روممی رامان پیش که نشد باورم بودیم، نشده هواپیما سوار که ایلحظه تا کرد، حرکت ماشین
 رامان یجزیره به من. کردم پرواز هواپیما از زودتر انگار دیدم را "کیش به شیراز پرواز" مانیتور روی ینوشته

 با که همیشه برخالف. داشت فرق همیشه با نظرم در انگار سوگل. بینمب را جاآن خواستمی دلم چقدر. رفتممی
 دلیل به فقط او نبود، رامان به من رسیدنِ نیتش. بودم ممنونش چقدر داشتم، دوستش باراین کردم،می نگاهش تنفر
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 از دیدنَش، ارهدوب از. لرزیدمی خوشحالی از دلم ته من اما برد؛می همراهش مرا نریمان، با لجبازی و خودخواهی
 .بود جنبهبی زیادی زدن، تند به کرد شروع قلبم. آرامشش از پر و زیبا صدای شنیدن از. عطرَش کشیدنِ نفس

 نفس را انگیزشدل و شرجی عطر. رامان مثل بود، جذابی یجزیره. آمد فرود کیش فرودگاه در هواپیما باالخره
. کردیم حرکت رامان یخانه سمت تاکسی با سوگل و من. ودمب دیده عمرم بهه که بود جایی زیباترین کشیدم،

 . شودمی روبرو اشخانه در پشت من، با وقتی ببینم را العملشعکس خواستمی دلم خیلی
 با. ایستاد سفید نمای با ویالیی یخانه یک مقابل و رفت من از جلوتر سوگل. شدیم پیاده و شد متوقف ماشین

 کوچکی یباغچه. رسیدمی کوچک حیاط یک به و بود فلزی حصارهای ورودی، در. دمکر بررسی را خانه کنجکاوی
 سمتم برگشت سوگل. آرامشی چه انداخت،می طنین کوچه فضای در هاگنجشک صدای. دارپایه هایچراغ و داشت

 :گفت و
 .بزن زنگ برو-
 شروع دوباره قلبم. بایستم در جلوی ردک وادارم و کشید را دستم دید را مکثم وقتی او و کردممی نگاهش تعجب با

. برداشتم تصویری آیفون سمت را لرزانم هایقدم. پیچیدمی سرم در صدایش که حدی به کوبیدن، محکم به کرد
 خانه این صاحب دانیمی. بکوب ترآرام. آرام... هیس». گذاشتم قلبم روی را دستم و ایستادم آوردم، کم نفس

 مرد همان... است مرد همان یخانه این گرفتی،می آرام رسیدیمی درش به وقتی که اتاقی همان صاحب کیست؟
 «.پوشسیاه جذاب
 سوگل. نداد جواب کسی و بود طوالنی سکوت اما ایستادم؛ منتظر. فشردم زنگ روی را دستم و کشیدم عمیق نفس

 :گفت و داد هل را من و دوید سرعت به
 .ببینم کنار برو-

 در رامان بلند قامت و باز شتاب با در ناگهان که بود داشته نگه زنگ روی را دستش که شدمی ایثانیه چند
 .شد چشم وجودم تمام زمانهم. شد ظاهر اشآستانه
 درهم هایاخم با فقط و بود نشده من یمتوجه هنوز رامان. برداشت عقب به قدم چند و رفت فرو شوک در سوگل

 :غرید اشوعصبی بم باصدای. بود خیره سوگل به غضبناک نگاه و
 کنی؟می غلطی چه جااین تو-

 :گرفت زبانش و شد هول سوگل
 ...من... من-

 :گفت و من سمت برگشت ناگهان
 .آوردم رو آرام-
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 کمی ابروهایش و کرد تغییر نگاهش رنگ سرعت به. افتاد طپش به قلبم زمانهم و من سمت چرخید رامان نگاه
 :گفت آرامی لحن با و داد فرو را دهانش آب رفت، باال

 .جااین بیا-
 از. رفتم سمتش به آرام کردم،می بازی هایمانگشت با کهحالی در و انداختم زیر به سر نداشتم، را نگاهش تاب

 :شنیدم را صدایش سکوت کمی از بعد و گرفتم قرار جلویش لرزیدم، می استرس
 .داخل بفرما ایستادی؟ چرا-

 رنگ نگاهش؛ و بود خیره من به جدی کامال. ببینم را اشچهره حالت تا گرفتم باال را مسر فوراً و شدم زده بهت
 هایچشم آن با را من و بود ایستاده مدت تمام. داخل رفتم و شدم رد کنارش از کردم، مکث کمی. داشت مهربانی

 .کردمی نگاه شبش، رنگ به زیبای
 به باشم متوجه کهاین بدون و داده دست از را نگاهم ختیارا باز بگزم، لب و بدزدم نگاه شد باعث سوگل صدای
 .بودم شده اشخیره طوالنی مدت

 .گیرینمی تحویل رامان؟-
 :گفت تمسخرآمیزی لحن با و سوگل سمت برگشت رامان

 .داخل بفرمایید... منتظرتم که وقته خیلی ببخشید، جان سوگل اوه-
 سوگل. کرد سوگل راه سد را دستش رامان ولی برداشت؛ قدم ما سمت رامان، لحن به نسبت توجهبی سوگل

 :گفت خنده با و کردمی نگاهش متعجب
 .دیوونه کنار برو-

 :گفت تمام جدیت با رامان
 .باهات ندارم شوخی. من جای یا... ستخونه این تو تو، جای یا-

 :گفت و زد پوزخندی سوگل
 برو... خورمتنمی نترس، میاری؟ در رو اداها این دادم نهادپیش بهت شب یه چون بمونی؟ تونیمی آرام با چطور-

 .کنار
 .گزیدممی لب و شدممی آب خجالت از او، جای به من. زدمی را هاحرف این راحت چه و بود وقیح چقدر
 .بود فایدهبی اما بزند؛ کنار را رامان کردمی تالش سوگل رفت،نمی کنار و بود ایستاده رامان

 .باشم نداشته کاری باهات میدم قول... ارکن برو: سوگل
 .نچ: رامان

 :غرید و سایید هم روی را هایشدندان شد، سرخ صورتش بارهیک سوگل
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 .بریم آرام؟-
 من. بودیم خیره هم به هردو رامان هم و من هم بشوم، رد تواستمنمی هم من و بود کرده راه سد را دستش رامان
 .بود نگران نگاهش هم او او، و شوم داج او از دوباره که این از نگران

 من به رو و داد تحویلش غلیظی اخم رامان. خندید بلند و شد وارد طلبی فرصت با سوگل ثانیه، چند همین طی
 :گفت

 !آرام تو بیا-
 مزخرفی موجود. رفت رامان سر پشت و من از جلوتر بعد و کرد نازک ابرو و چشم برایم سوگل. شد خانه وارد بعد و
 .آمدندمی هم به نریمان، مثل دبو

 مشکی چرم هایمبل. کم وسایل با کوچک یخانه یک. بود کوچک اش،باغچه و حیاط مثل که شدیم خانه وارد
 بعضی در اینقره رنگ به تزیینی اشیاء. فرش حتی بود، مشکی رنگ به چیز همه. تلویزیون یک و بزرگ ولی

 همه که هاکابینت جز به بود اینقره هم آشپزخانه وسایل تمام. زیینیت هایقاب مثل کرد،می توجه جلب هاقسمت
 .است مجرد و تنها مرد یک خانه، این صاحب که فهمید شدمی کلی نگاه در. بودند مشکی
 :گفت و کشید عمیق نفس بست، را هایشچشم. داد لم کاناپه روی و کولرگازی جلوی سوگل

 .رامان خوبی تو چقدر وای-
 .است نزدیک او به اندازه از بیش سوگل کردممی حس هم؟ به دبودن نزدیک

 .نکن غریبی عزیزم، بشین بیا ایستادی؟ جااون چرا جان؟ آرام-
 بود؟ خودش صدای کردم، نگاهش بود شده گشاد حد آخرین تا که هاییباچشم و رامان سمت برگشتم سرعت به

 قلبم ولی بود؛ نکرده باور مغزم که چرا نداشت؛ کار غزمم به قلبم. کنمنمی باور من نه کرد؟می نگاهم داشت
 .بایستد لحظه هر بود ممکن زیادی هیجانِ از کوبید،می همیشه از ترمحکم
 و گزیدم لب. سمتش بروم که کرد اشاره و کشید سر را لیوان ریخت، لیوان در را آن از کمی و کرد باز را آب بطری

 رامان برداشتم، قدم رامان سمت کنم مکث کهآنبی. جویدمی را هایشبل حرص از که انداختم نگاهی سوگل به
 و سوگل به کرد رو. شد پخش فضا در کالمیبی و آرام موزیک صدای زمانهم و کرد روشن را صوتی سیستم

 :گفت پوزخندزنان
 .نره سر تحوصله بده گوش موزیک-

 .اتاق سمت رفت من از جلوتر خودش و بروم لشدنبا کرد اشاره من به رامان. خوردمی حرص وضوح به سوگل
 ایستاده، که دیدمش ایستادم در یآستانه در کهاین محض به. گرفتم پیش را اتاق راه و برداشتم قدم آهسته
 کرد اشاره. کوبیدمی محکم هنوز قلبم کرد؛می نگاهم تفاوتبی و سرد و بود برده فرو شلوار جیب در را هایشدست



 

 

111 

 

 هاصخره همنشینِ رمان

 

 مرگ استراتگوس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 «من رویای» توانا مهال

 با. بود ایستاده من قدمی یک در که دیدمش بالفاصله. برگشتم و کردم را کار همین ببندم، را رد و داخل بروم
 :گفت و زد زل هایمچشم در و آورد نزدیک را سرش دوختم، سردش هایچشم به را نگاهم نگرانی

 یحوصله چون ؛کنم کم سرم از رو سوگل شّرِ خواممی فقط نگیر، جدی... اسمت به بستم که عزیزمی و جان اون-
 .ندارم رو هابازیبچه این

 بفهمم توانستمنمی حتی که بودم زده شوک قدر آن شد، ساکت قلبم کردم،می نگاهش باز نیمه دهان با و زدهبهت
 .گویدمی چه
 میگم؟ چی شنویمی توئم، با آرام-

 :گفت آهسته انداختم، پایین و دادم تکان را سرم
 .میشی اذیت داری هم تو وسط این عقل، کم و فکربی زنِ یک خاطر به. ببخشید-
 سوگل که دادم بیرون پرشتاب را نفسم. خودخواه یصخره یک بود، صخره یک هم رامان آمدم، بیرون اتاق از

 :گفت حرص با و شد سبز جلویم
 هان؟ اتاق تو بردت که داشت کارت چی-

 :گفت که شنیدم را پوزخندش صدای انداختم، پایین را سرم
 همه این. نرماله غیر نیست؛ اشکله تو عقل جو یه ست،دیوونه واقعا رامان این. اللی که نبود حواسم راستی هانآ-

 .الل دختر یک به چسبیده و کرده ول رو زمین یکره رو دختر
 .شکستمی را دلم چقدر... داشت درد هایشحرف چقدر

 : گفت که شنیدم را رامان صدای
 ـرزه هـ دختر صدتا به ارزهمی آرام یگندیده موی تار یه. دارم تیزی هایگوش من ی؟کنمی ویز ویز داری چی-

 .تو مثل
 را اسمم شاید زد؟می حرف من مورد در. کردم فراموش را کشیدن نفس حتی... شد خالی پایم زیر... ریخت فرو دلم

 .شنیدم اشتباه
 :زد داد خشم با سوگل

 .نیک صحبت طوریاین من با نداری حق تو-
 :گفت جانب به حق رامان

 بگیر من اتاق تو برو آرام؟. هاییحرف همین الیق دقیقا تو و منه یخونه جااین زنم،می حرف بخواد دلم طور هر-
 .ایخسته مطمئنم... قرمزه هاتچشم بخواب،
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 نگذاشته هم یرو چشم هم، هواپیما هایصندلی روی حتی. امنخوابیده اصال گذشته شب که آوردم خاطر به تازه
 تخت روی و برداشتم قدم اتاقش سمت دوباره. دادم تکان را سرم و اشنگرانی همه آن از زدم محوی لبخند. بودم
 .بستم آرامش با را هایمچشم. دادمی را عطرش بوی عجیب سرم زیر بالشت کشیدم، دراز

 «خوبه گرم جای در خوابیدن چقدر»
 من، به دادن آرامش بر عالوه عطر بوی این و بود هم انداختم رویم که رنگی سفید ملحفه روی حتی عطرش بوی

 روی را ملحفه. است کنارم کردممی حس که بود شدید و تازه عطرش بوی حدی به. کردمی معذبم شدت به
 زیبایش، شهر در اتاقش، در بودم؛ اش خانه در من آمد، ذهنم در اشمردانه و جذاب یچهره تصویر کشیدم، صورتم

 .گرمش و نرم تخت در
 خواب ترینشیرین شاید رفتم، فرو عمیقی خواب به. شدمی بیشتر وجودم در لحظه به لحظه خوب، احساس
 . امزندگی
*** 

 را پتو و چرخیدم جایم در. کردم تنگ را هایمچشم و زدم لبخند شدم، بیدار هایم،چشم روی آفتاب نور گرمای با
 از هم لحظه یک حتی لبخند. شدممی انرژی و آرامش از سرشار پیچیدمی ممشام در که عطرش بوی زدم، کنار
 اتاق از و شدم بلند داد،می نشان را ظهر ۱۱:۴۰ انداختم، ساعت به نگاهی و نشستم. رفتنمی کنار هایملب روی

 با رود؟می کجا وا... پس بخوابم اتاقش در من اگر نکردم فکر این به حتی که بودم خسته قدرآن دیشب. رفتم بیرون
 . بود خوابیده کاناپه روی دیدمش، رفتم، ترجلو که کمی. گشتم دنبالش نگرانم نگاه
 بودم، اشخانه وسایل از یکی کاش... بود جذاب چقدر داشت، اخم هم خواب در حتی ایستادم، کنارش و رفتم جلو
 برایش االن از حداقل یا نشود، مزاحمم کسهیچ و شوم اشخیره هاساعت توانستممی وقت آن دیوارهایش؛ مثال

 .من تا کرد،می نگاه بیشتر اشخانه دیوار و در به شاید. کردمی نگاهم بیشتر شاید داشتم، اهمیت بیشتر
 کنارش، رفتم. کنم چه باید دانستمنمی و بود رفته سر حسابی امحوصله خانه، کردنِ متر و چرخیدن ساعتنیم از بعد

 بالتکلیف حالت، همان در دقیقهپنج. کنم بیدارش طور چه که کردممی پا آن و پا این. ایستادم درمانده و مستأصل
 :گفت بلندی صدای با که شنیدم را سوگل صدای کهاین تا شدم کالفه و بودم مانده

 .سالم-
 .بود رفته یادم من و داشته وجود هم سوگلی که آمد یادم تازه. شد خانه وارد و

 .نبود دیگری کسِ هیچ او و من جز به دنیا این در کاش. رامان و من بود، بخش آرامش ما ییِتنها لحظات چقدر
 :شنیدم را شادش و سرخوش صدای دوباره و کشیدم آهی

 .بابا ظهرِ لِنگِ نکردی؟ بیدار رو رامان چرا آرام؟-
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 :داد ادامه که کردممی نگاهش واج و هاج
 .میده هاکی به رو هاشنعمت خدا ببین بود، خوب چقدر دونیمین. دریا بودم رفته آرام، خالی جات وای-
 باشد، آمده زمین به که بود ایفرشته مثل درست او. رویش چرخید نگاهم. کرد اشاره بود خواب که رامان به و

 بهترین باید خدا چرا وقتآن رسید؛می نظر به معصومانه همیشه از بیشتر خواب در اشچهره که االن مخصوصا
 .بود هابهترین الیق او کرد؟می سلب او از را هایشعمتن

 و زدن حرف بلند بلند به کرد شروع و ایستاد کنارش آمد، رامان سمت سرعت به سوگل. زدم محوی لبخند
 :دادمی تکان را اششانه درپیپی طورهمان

 .برم تو با خواممی دفعهنای... دیگه شو بلند. گذشت خوش خیلی دریا، رفتم صبح از من. شو بلند رامان؟-
 مانتو را اسمش شدنمی اصال که همرنگش، جلوباز مانتو و مشکی آفتابی کاله. شدم خیره تنش هایلباس به

 کجا دیشب سوگل... راستی. کند سقوط سرش روی از بود ممکن هرلحظه که مشکی شالی و شلوار و گذاشت
 سوگل داشت اهمیتی چه دیگر کاناپه، روی هم رامان خوابیدم، رامان اتاق در که من. شد حبس نفسم بود؟ خوابیده

 .کردم رها آسودگی با را نفسم خوابیده؟ کجا
 :گفت اشمردانه بمِ صدای و بسته هایچشم با و خورد تکان رامان

 ...خدا ای آخه؟ شم بیدار و بشنوم رو تو مزخرف صدای باید چرا. سوگل بردار من سر از دست-
 :گفت و زد داریصدا پوزخند سوگل

 آره؟ بشی، بیدار جونت آرام صدای با خواستمی دلت حتما-
 تا دارد؟ حسی چه شود پاره تکه دلتان بار ده روزی که کنید تصور توانیدمی شما... کردم احساس را قلبم کشیدن تیر

 کردید؟ حس را دردش حاال
 :کرد زمزمه و ایستاد شد، بلند نشست، سرعت به و کرد باز بالفاصله را هایشچشم رامان

 کردی؟ غلطی چه-
 دید، را غضبناکش یچهره که سوگل. لرزیدمی خشم از وضوح به و برداشت سوگل سمت تهدیدوار را هایشقدم

 از و کرد عَلَم قد جلویش رامان. کرد برخورد دیوار به سوگل که برداشت قدم سمتش قدرآن رامان. کرد گردعقب
 :غرید شاشده کلید هایدندان بین

 شدی؟ شیرفهم پروندی، متلک من آرامِ به بود آخرت بار-
. باریدندمی که ابرهایی میان. بودم آسمان در من... من و بود مانده باز دهانش و کردمی نگاهش زدهبهت سوگل

 چه... بَه ،دادممی هدیه هایمریه به را باران عطر و بودم کرده باز را هایمدست. پیچیدمی مشامم در باران عطر
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 صدای با ولی کردم؛می پرواز. مریم گل و باران نم بوی وای. بود شده اضافه آن به هم مریم هایگل عطر. عطری
 .برگشتم جایم سر به دوباره رامان یعربده

 سوگل؟ شدی شیرفهم-
 .لرزیدمی ترس از هایشلب ریخت، فرو هایشاشک و بست را هایشچشم سوگل
 :گفت ایشده کنترل لحن با رامان

 .من سراغ بیا داشتی، آرام از انتقادی حرفی، اگر دیگه یدفعه کنی، تحقیرش و بچرخی اطرافش دیگه نبینم-
. بگیرم نگاه کهاین برای بود دیر و من روی چرخید نگاهش ناگهان برداشت، قدم چند و برگرداند رو سوگل از

 نداشت؟ را دیدنم انتظار رفت، باال ابروهایش
 که سوگل. رفت اتاقش سمت به و انداخت زیر به را سرش بعد و کرد نگاهم لحظه چند فقط گزید، را لبش یگوشه

 :گفت و بُرد باال را صدایش ندارد، کاری او با فعال و گرفته فاصله او از رامان بود شده راحت خیالش
 جونت آرام با تو میرم باهاش من شنوی؟می ...میاد داره گرفته بلیط... راهه تو نریمان. دیوونه رامان، ایدیوونه تو-

 .همیشه برای... باش تنها
 .خروج در سمت دوید و شد بلند اشگریه صدای
*** 
 ولی بود؛ حس بهترین داشتم، سفر این برای که حسی. بودم نشسته تماشا به را اشآبی زیباییِ دریا، رویروبه

 .سوگل حضور با هم آن باشد، تواندنمی این از بهتر که زهرو سه سفر یک. رفت پیش میلم برخالف چیز همه درست
 من به نگاهینیم اشآفتابی عینک باالی از و کندمی علم قد کنارم باالیش بلند و کشیده اندام همان با سوگل

 که چند هر شود؟می من به نسبت او برتری دلیل آیا ولی درست؛ است تربلند قدش. زندمی پوزخند و اندازدمی
 نفسم کنی؟ چه باید شوی،می متنفر نهایتبی هاآدم از وقتی. است نریمانش سوگل، هایفروشی فخر دلیل دانممی

 دفاع من از رامان و آمدیم که اول روز همان از. گیرممی آ*غـو*ش در را هایمزانو و دهممی بیرون پرشتاب را
 .دهدمی عذابم حد از بیش هایشاهنگ همان اما زند؛نمی حرف من با است، پر دلش سوگل کرد،می

 :اندازدمی طنین گوشم در رامان یمردانه و بم صدای که دهممی حرکت ساحل هایماسه روی را دستم
 راهت مخونه تو باشی، مست... ندارم رو ازت نگهداری یحوصله و حال. نریمان کن جمع رو خودت شو بلند-

 .نمیدم
 را او جدیتش تمام با و ایستاده نریمان گیرِآفتاب تختِ کنار که شوممی رامان یرهخی و گیرممی هاماسه از را نگاهم
 که طورهمان و زند می لبخند. است دارالکل نوشیدنی کردنِ کوفت مشغولِ و داده لم که نریمانی و کندمی تهدید

 :زندمی غر بسته را چشمانش
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 سوگلم؟. گیریمی سخت چقدر پسر، خیالبی بابا-
 دریا محو دوباره نگاهم. زندمی لبخند و گرددبرمی سمتش به زده کمر به دست ایستاده، دریا کنار که سوگل

 دریا این ولی بودیم؛ رفته شمال به که بود کامران عمو با سفرم آخرین. است شمال دریای از زیباتر رنگش. شودمی
. رامان دارد زیبایی شهر عجب... درخشنده و نیلگون. است ایسورمه و آبی رنگ دو مخلوط انگار زیباست، خیلی
 سر سرعت به کند،می جلب را امتوجه سر پشت از سوگل بلندِ هایخنده صدای ناگهان که زنممی محوی لبخند

 تخت یک روی که بینممی را رامان و نشسته نریمان پای روی سوگل که کنممی نگاه سر پشت به و چرخانممی
 پنهان تمامش که داده قرار طوری صورت روی را اشحصیری کالهِ. است داده لم شانورترآن کمی گیر،آفتاب
 و گرفته صدای همان با نریمان. انداخته چپش پای روی را راستش پای و زده گره سینه روی را هایشدست است؛

 : گویدمی خمارش
 توام؟ با رامان رامان؟-

 زیر صورتش چنانهم و کرده سکوت. دهدنمی جواب که، اشالعملعکس منتظر و است اشخیره هنوز چشمانم
 عصبی چنان رامان ناگهان. زند می صدایش مدام و نیست بردار دست نریمان ولی است؛ پنهان حصیری کاله همان

 :کشدمی عربده. روممی عقب کمی ناخودآگاه که کندمی پرت را کاله و داردبرمی خیز و شودمی بلند
 چیه؟-
 :گوید می خنده با و است خونسرد نریمان ولی حرکت؛ این از لرزممی و زند می ماتم من و
 .نکن تعارف... بیا بده، قورت درسته هم با رو سوگل و من بیا پسر؟ چته-
 جدی کمی نریمان. اندازدمی من به نگاهینیم و خنددمی هم پایش روی سوگلِ و زندمی قهقهه بالفاصله و

 :گویدمی و شودمی
 .گیریممی آتیش االن که بگیر مونواسه تَگری هلو رانی تا ندچ بپر-

 خدا چاره،بی رود،می و کشدمی پوفی رامان! کند؟می مست داغی این به آفتابِ زیر نریمان، جز به کسی چه آخر
 .دهد صبرش

 به تند هایقدم با همرنگش، مردانه کوتاه آستین پیراهن و ایسورمه کوتاه شلوار با که هستم اشخیره چنانهم من
 .است عصبانی چقدر کهاین و کنم حس را تندش هاینفس توانممی فاصله همین از. رودمی کوچک یمغازه سمت

 با و گرفته دست در را هارانی. کنممی تماشا را او هایحرکت فقط و امنشسته انگار من و آیدمی بیرون مغازه از
 هردویشان گفتن آخ بلندِ صدای. پایش روی کندمی پرتشان محکم و رودمی نریمان سمت به خورده گره هایاخم

 اهمیتبی و گیردمی دست در را هارانی از یکی. شودمی شنیده «خبرته؟ چه» قبیلِ از غرغرهایی سرش پشت و
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 زنگ صدای کشد،می سر را اشرانی که طورهمان. ایستدمی دریا کنار من، از ترطرفآن کمی هاآن به نسبت
 :است زدن غر حال در هنوز نریمان و شودمی بلند اشموبایل

 .که گرفتی پرتقال رو همه. دارم دوست هلو من رامان؟ هی-
 دست ندارد تصمیم خط پشت شخص ظاهراً و زده زل موبایلش یصفحه به اخم با که چرخدمی رویش نگاهم
 رخنیم روی نگاهم. دهد جواب خواهدنمی دلش چنانهم دهدمی نشان و است هم در شدید هایشاخم. بردارد

 واضح را اشمردانه و بم صدای دهد،می قرار گوشش روی را گوشی اکراه با. است مانده اشباجذبه صورت
 :شنوممی
... نگیرید تماس من با دیگه کنید لطف... نیستم؟ طرف شما با که بگم باید بار چند من محترم خانوم... بفرمایید؟-

 اسم با رو بنده داره دلیلی چه... خانوم؟ دارم شما با صنمی چه من... کردم هماهنگ ایشون با شخصاً بنده بله
 ...کنید؟ خطاب کوچیک
 نام روی بود، هاماسه روی نگاهم ولی رفت باال ناخودآگاه ابروهایم. بود خشک البته و رسمی و جدی زیادی لحنش
 ذهنم در بودم، دیده رخنیم از که را اشپیشانی روی اخم و زدم یمحو لبخند. بودم نوشته انگلیسی به که رامان
 .بودم نوشته هاماسه روی را نامش ناخودآگاه. گرفت شکل
 قرار هایشلب میان را سیگاری کشید، بیرون را پاکتی و داد قرار اشجیب درون را اشگوشی... شدم اشخیره دوباره

 من. بود دریا به خیره نگاهش. زد آتشش کرد،می منعکس را ورآفتابن که رنگی طالیی و درخشان فندک با و داد
 زیر ها،ماسه روی شده رها سیگارِ. کردممی نگاهش گاهی فقط گاهی، زیرچشمی ولی دوختم؛ چشم دریا به هم

 رویشان ایلحظه برای نگاهم. شد رد نریمان کنار از که دیدم و شد کشیده دنبالش نگاهم. رفت و شد له پایش
 رامان به دوختن چشم خیرِ از و گزیدم لب دزدیدم، را نگاهم سریع. نبودند مناسبی وضعیت در اصال که ماند ابتث

 و رفتمی پایین و باال سیبی مانندِ ذهنم در سوالی کنم؟ تماشا خواستممی را چیزی چه دیگر بود، رفته. گذشتم
... نداشتم وجود جاآن اصال شاید کرد؟ نگاهم لحظه یک برای کردممی نگاهش مدت تمام بود، چرخیدن درحال
 .ندهم بال و پر زیاد فکرم به و سمتش برگردم شد باعث نریمان صدای هان؟

 .گرفته رانی هم تو واسه! دختر بیا-
 با زد،می چشمک من به رویش پرتقال عکس. بود گرفته سمتم به را رانی که نریمان روی چرخید تردید با نگاهم

 رانی خالیِ قوطیِ دو اما کند؛می بخشش و بذل دارد نداشته دوست چون و است خودش رانی همان حتما گفتم خود
 . کشید افکارم روی قرمزی خط ها،ماسه روی

 :گفت نریمان
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. لجبازه و خودخواه زیادی رامان این. خوردم زور به هم من بیا، من؟ مثل نداری دوست پرتقال هم تو نکنه چیه؟-
 .باشن خودش مثل باید هم بقیه کنهمی فکر داره دوست پرتقال خودش چون
 و بودم نشسته آخر یلحظه تا. دادمی نشان را این شواهد ولی بود؛ سخت باشد خریده هم من برای که این باور

 زانوهای درد از که شدم بلند هم من شدند، بلند و دادند رضایت باالخره تا. بودم گرفته آ*غـو*ش در را زانوهایم
 تکاندم رنگم مشکی و بلند مانتوی روی از را هاشن. رفت هم در امچهره ناخودآگاه ام،رفته خواب پای و هشد خشک

 له سیگار کنارش در و رانی خالی قوطی به چشمم ناخودآگاه رفتن یلحظه. کردم مرتب را سرم روی مشکی شال و
 . شدم خیره اشخالی جای به ایلحظه و افتاد هاماسه روی شده
 هیچ او نه آورد؟ زبان بر که مالکیتی آن از لرزید دلم دانستمی من؟ آرامِ گفت، وقتی داشتم حالی چه دانستمی

 .کردنمی فکر کس هیچ به خودش جز به بود، خودخواه او. دانستنمی
 شروع آهسته و سرشان پشت هم من رفتند،می رامان یخانه سمت به هاماسه روی زنان قدم سوگل و نریمان
 .بمانم جااین همیشه توانستممی کاش بود، زیبایی یجزیره خیلی. زدن قدم به کردم
 :گفت و کشید دراز کاناپه روی سوگل. نبود رامان شدیم، خانه وارد

 .بده چقدر حالم شدم، زده آفتاب... وای-
 :گفت دلجویانه نریمان

 .من بشم فدات آخ-
 از بودم، متنفر هاآن دوی هر از. برداشتم قدم رامان اتاق سمت و انداختم پایین را سرم. کرد تند پا سمتش و

 بار یک محو، لبخندِ با و شدم اتاق وارد. دیگر یکی از عشق گدایی به شدمی ختم تهش که الکی هایصدقهقربان
 طفق و بستم فرو چشم. هستم رویا در کردم حس من و پیچید اتاق در عطرش بوی. گذراندم نظر از را اتاق دیگر

 ...کشیدم نفس را عطرش
 .گشودم چشم و برگشتم فوراً سرم، پشت از صدایش شنیدن با بارهیک ولی

 تو مستقیم ندارم عادت من... دونیمی آخه. کنم نگاهت تا برداری ازم رو نگاهت لحظه یه بودم منتظر شهمه-
 .شم خیره کسی هایچشم

 .همیشه مثل بود، شب خنکی و سردی به هم شرنگ مشکی هایچشم. سرد همیشه مثل و بود مغرور لحنش
 .همیشه مثل... سرد همیشه مثل زمین، روی نگاهش و بود پایین سرش چنانهم

 :گفت و شد ترنرم لحنش و داد بیرون پرشتاب را نفسش
 .آرام آرومه هاتچشم-

 :داد ادامه من به توجه بدون او ولی گرفت؛ تعجب رنگ نگاهم
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 .آرام داره دریا هاتچشم...  میشم آروم کنممی نگاه دریا به وقتی دریا، تو هشد خالصه من آرامش یهمه-
 لبش یگوشه همیشگی کمرنگ لبخند همان دوختم، چشمانش در را ناباورم نگاه بیاورم، طاقت توانستمنمی دیگر

 توانستمیم کاش. خشک و سرد... بود همیشه مثل چشمانش. بود لبخند شبیه کمی فقط که لبخندی همان. بود
 با و است پرتالطم همیشه هایمچشم دریای وگرنه شوم،می آرام تو کمرنگِ لبخند این با فقط هم من بگویم
 .بیگانه «آرامش» یکلمه

 شادی رنگ نگاهم به نشست،می دلم به عجیب ولی نداشت؛ صمیمیت بوی و رنگ هایشحرف کهاین با
 .بود خبر چه که است عالم خدا فقط...  دلم در و بخشیدمی

 :انداخت طنین گوشم در که آهنگی صدای و بود من یخیره محو، لبخند همان با که کردممی نگاهش مبهوت
 نفسم هم هاباشعله کنارتو، ولی سردی-»

 رسممی بارون به تو با ولی، امکویری شبی
 دم به دم میشم دیوونه بودنت، با ولی تلخی

 مکنمی حس نفس نفس رو، زندگی شیرینی
 شبنمه و نور غوغای چشمات، تو اما ساکتی
 مبهمه که ایآینده رسیدنِ از میترسم

 امکس بی و دور اگرچه ام،شادی دنیا یه باتو
 میرسم دریا مرز به تو، نگاه ازخشکیِ

 توام طوفان غرق که تویی خودِ خودِ دریا
 «کنممی نگاهت وقتی میشه، زیبایی غرقِ شب
 اتاق از بالفاصله. بود شده عوض خیلی اکنون که سردی مرد همان. نبود اما بود؛ همیشگی مرد همان این آری،
 رنگ آبی هایچشم با زیبا دختری کردم، باز را هایمچشم و کشیدم عمیقی نفس. آینه سمت دویدم من و شد خارج

 من به آسمان. دریا آبیِ من چشمان و داشت شب آسمانِ او چشمان طور،این که پس. بود خیره من به آینه درون از
 .بود زیبا چقدر... بودم زیبا چقدر. او به دریا و دادمی آرامش
 زود چه بودم، خواسته تو از که ایمعجزه همان داشتم، را آرزویش که ایمعجزه آن. شکرت خدایا ممنون، خدایا

 .فرستادی
 .بگیرم نگاه آینه در تصویرم از شد باعث سوگل صدای

 .دادیم زحمت خیلی شرمنده خان رامان. کن عجله مونیما،می جا پرواز از ای؟آماده آرام؟-



 

 

119 

 

 هاصخره همنشینِ رمان

 

 مرگ استراتگوس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 «من رویای» توانا مهال

 رنگ به خانه، لوازم مثل اتاق وسایل یهمه. گذراندم نظر از دیگر بار یک را رامان اتاق حسرت، با و کشیدم آهی
 .بود قرمز رنگ به چیز همه که نریمان اتاق خالف بر بود، اینقره و مشکی
 توجه بدون بودند، غذا کردنِ کوفت مشغول آشپزخانه در سوگل، و نریمان. شدم خارج اتاق از و کشیدم آهی دوباره

 :گفت که شنیدم را سوگل صدای ولی نیانداختم؛ سمتشان هم نگاهینیم حتی و شدم رد کنارشان از
 خوری؟نمی تو آرام-

 ها،شب! آرامشی و سکوت چه! به کشیدم، نفس را جزیره مرطوب و شرجی هوای شدم، خارج خانه از و ندادم جوابی
 به شده، نفرین عمارت همان به گشتمبرمی باید من رامان، حال به خوش. رسیدمی گوش به هم جیرجیرک صدای
 .داشتم آن از بدی خاطرات که شهری همان
 .تقدیر و سرنوشت این به بودم محکوم من. دادممی دست از را امحافظه زبانم، دادنِ دست از جای به کاش

 آرام؟-
 نگرانی با بودو ایستاده سرم پشت برگشتم، سرعت به رامان صدای با که کردممی سر دیگری هوای و حال در

 .کردمی نگاهم
 .برو دارم رو هوات من نباش، چیزهیچ نگران. برو فرار، برای ستموقع بهترین االن. ایدیوونه تو-

 به نگرانی با را نگاهم. نداشتم را کارها این یعرضه من ،کنم چه باید دانستمنمی و کردممی نگاهش زدهبهت
 :داد ادامه اطمینان با. دوختم رنگش مشکی هایچشم

 وحشی و درنده هایحیوون. صخره یه یلبه ایستادی، پرتگاه یک یلبه کن تصور. بده نجات رو زندگیت آرام، برو-
 بپری باید بگیرن، رو زندگیت خوانمی که وحشی یهاحیوون دیگه طرف و دریاست طرفت یه... سمتت میان دارن

 به خوادنمی دلت دیگه تو که مطمئنم من اما تو؛ بدونِ یا... تو با میرن، سوگل و نریمان کنه،نمی فرقی. دریا سمت
 هر... من چون نباش، چیزهیچ نگران... امنه جزیره این... راحت خیالت برو، فقط االن. برگردی لعنتی عمارتِ اون
 .برو آرام، برو... کنممی پیدات و میام باشی که کجا

 از را نگاهم شد،می تند هایمقدم که لحظه آخرین تا. رفتم عقب کردم،می هضم را هایشحرف تکِ تک کهحالی در
 . بِدَوَم شد باعث بود، نگاهش در که آرامشی فقط و داشتمبرنمی رامان

 .افزودمی آشوبم بر ام،زندگی مبهمِ یآینده و گذشتمی هایمچشم مقابل از گذشته تلخ خاطرات
 گم زندگی در که است وقت خیلی... بودم شده گم. دارم قرار جزیره کجای دانستمنمی حتی که بودم دویده قدرآن

 جز من. بمیرم االن همین کاش نیست، امیدی هیچ دیگر. رسمنمی جاهیچ به و دَوَممی که است وقت خیلی ام،شده
 چه برای اصال. امزندگی شدنِ تحمل غیرقابل و خودم کشیدنِ عذاب جز هیچ، داشتم؟ چیزی چه رامان برای سردرد
 پریدم، جا از ماشین بوق صدای با ناگهان که بودم فکر درگیرًِ شدیدا. مُردممی باید دادم؟می ادامه زندگی به باید
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 دیده راننده و بود دودی هم هایششیشه. شدم زده حشتو مقابلم، رنگ مشکی ماشین دیدن با و چرخاندم را نگاهم
 عینک و دیدنم برای بود کرده خم سر که مرد یک یچهره و رفت پایین شیشه کردم، تنگ را هایمچشم. شدنمی

 :گفت آهسته. شد پیدا داشت، چشم به آفتابی
 .شو سوار-

 .نشنیدم واضح را صدایش که بود کرده رخنه وجودم در ترس قدری به لحظه آن
 هایچشم به را زیبایش و نافذ نگاه برداشت، چشم روی از حرکت یک با را عینکش و داد تکان کالفگی با را سرش
 :گفت و دوخت نگرانم

 شناختی؟ حاال-
 عطر بوی. فشرد گاز پدال روی را پایش بالفاصله او و نشستم فوراً کردم، باز را در.شد ذوق از پر امچهره ناخودآگاه

. کردممی بازی هایمانگشت با و بودم زده زل روروبه مسیر به نگرانی با بود، پیچیده ماشین فضای در مخصوصش
 :گرفتم آرام اشجمله یک با فقط اما چرخید؛می فراوانی هایسوال سرم در و بود پا به آشوبی دلم در
 .برسن بهش سریع که ترهمهم وت از پروازشون گفتن کردی، فرار فهمیدن... طورهمین هم سوگل رفت، نریمان-

. کردمی رانندگی خورده، گره ابروهای و آفتابی عینک با و بود گذاشته فرمان روی را دستش یک سمتش، چرخیدم
 و جذاب رخنیم به راحت خیال با. چرخیدنمی من سمت سرش هم لحظه یک حتی گرفت،نمی روروبه از را نگاهش

 :گفت کند، نگاهم کهآنبی و کرد متوقف را ماشین. داشتمیبرنم را نگاهم و بودم خیره اشجدی
 .کنم خرید باید خونه واسه-
 برادرش و مادر. شوم نزدیک دنیایش به خواستمی دلم شد، کشیده دنبالش به هم من نگاه و شد پیاده ماشین از

 بودند؟ رفته بیرون امزندگی از همیشه برای
 و شده آزاد طوالنی مدت یک از بعد که هستم ایپرنده کردممی حس همیشه؟ برای ماند؟می امزندگی در او

 .بگیرم اوج و کنم پرواز توانممی
 مثل هایشاخم که طورهمان. شد خارج سوپرمارکت از داشت، دست در پالستیک چند کهحالی در دقیقه چند از بعد

 بزنم، حرف او با توانستممی کاش. کرد حرکت زدن، استارت و نشستن از بعد آمد، ماشین سمت بود، درهم همیشه
 ...کاش. آمدمی بیرون لحظه چند برای شده حتی اش،جدی و خشک جلد از کاش
 :گفت و کرد باز را در خورم،نمی تکان و امنشسته ماشین در که دید و برگشت. شد پیاده و کرد پارک خانه مقابل

 شیراز؟ برگردونَمِت منتظری نکنه-
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 دید، را امناگهانی العملِعکس وقتی شدم، پیاده ماشین از فوراً. کشیدممی عذاب هم فکرش از یحت ام؟دیوانه مگر
 شلوارش جیب از که کلیدی با را در. بود دارخنده زیادی حرکتم. بودم ندیده حال به تا که زد شیرینی و محو لبخند

 .رفتم دنبالش روند،می مادرشان دنبال به که هاییجوجه مثل درست هم من کرد، باز درآورد،
 بود، پایین سرش که حالی در و کرد اشاره داخل به دست با و ایستاد در کنار بود، شده وارد من از جلوتر که این با

 :گفت وارزمزمه
 .بفرمایید-

 .پیچید گوشم در صدایش زد، فریاد سوگل صورت در که آوردم خاطر به را ایلحظه ناخودآگاه. شدم وارد زیر به سر
 «شدی؟ شیرفهم پروندی، متلک من آرامِ به بود آخرت بار»

... آه... بود ترجذاب همیشه از جدیتش و اخم چقدر. بود مردانه و بم همیشه، از بیشتر صدایش چقدر زیبایی، فریادِ چه
 تم،بایس نتوانستم دیگر شود؛ جمع درد از امچهره شد باعث پایم کف سوزش کردی؟ چه آرام دلِ با کردی؟ چه

 و دوید سرعت به چکیدمی خون پایم، کف از. درآوردم پایم از را بود شده خونی که جورابی سرعت به و نشستم
 :گفت نگران و آهسته شد، خیره پایم به نگرانی با. زد زانو کنارم

 آخه؟ بود کجا شیشه-
 دلواپسیِ همه این بود؟ نم نگران بودم، خیره نگرانش نگاه به فقط من ولی شد؛ شیشه خُرده آوردن در مشغول

 .کوبیدن صدادار و محکم به کرد شروع قلبم بود؟ من خاطر به هایش،چشم
 زمزمه و برداشت رویم از را نگرانش نگاه. بود پیچیده راستم پای یپاشنه دور باندی، و نوار که آمدم خودم به وقتی
 :کرد

 .اومد کجا از شیشه خرده این دونمنمی-
 :گفت و دوخت هایمچشم هب را نگاهش دوباره

 شی؟ بلند تونیمی-
 با و بودم معذب نشستم، کاناپه روی و ندادم اهمیت پایم سوزش به. شدم بلند آهسته و دادم تکان را سرم

 .کردممی بازی هایمدست
 ند،کنمی باز برایتان دنیایش از دری هیچ و خنددنمی شما روی به و کندمی افراط بودن جدی در نفر یک وقتی»

 درونش توانیدنمی وقتهیچ و هستید دور دنیایش و او از همیشه. کنیدمی بودن معذب احساس مقابلش در همیشه
 «.کنید نفوذ

 :گفت و شد امخیره نافذش نگاه با. ترساند بودم، فکر در شدیداً که را منی اشناگهانی حرکت زد، زانو مقابلم
 جا؟این بیان گرفتن تصمیم نریمان و سوگل یهو چرا-
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 :گفت بسته هایچشم با و زد اشپیشانی روی محکم دست کف با کردم، نگاهش درد با فقط
 .میارم کاغذ االن. ببخشید... من سر بر خاک-

 .اللم که من سر بر خاک تو؟ سر بر خاک چرا نکند، خدا
 :نوشتم و گرفتمشان زیر به سر گرفت، سمتم را خودکار و کاغذ

 .جااین بیان که کرد اصرار نریمان به و ترسید وگلس. شد زلزله شیراز تو-
 :گفت و کرد تر زبان با را هایشلب کرد، نگاهم تعجب از شده گرد هایچشم با. خواند و گرفت را کاغذ

 واقعا؟-
 روی و بدنم کنار طرف دو از را هایشدست. رفت فرو فکر به و انداخت پایین را سرش دادم، تکان را سرم فقط

 .بود اشتهگذ کاناپه
 رو حقیقت کهاین برای فرصته بهترین االن بینی؟نمی دستش تو رو سفید یبرگه مگه آرام؟ هستی چی منتظر»

 «.داری دوستش بگو... بگی بهش
 .ندارم را جرئتش من نه،... نه. شد امخیره نافذ و مشکی نگاه آن با و گرفت باال را سرش ناگهان

 از را نگاهش بود، گذاشته مبل روی و بدنم طرف دو در را هایشدست زمین، روی او و بودم نشسته مبل روی من
 .کند اعتراف دارد دوستَش کهاین به پسر، یک یخانه در که بود نشده حیابی آنقدر آرام. داشتبرنمی من
 قراری،بی با قلبم. بود کم من با اشفاصله و بود زده زانو رویمروبه. دوختم زانوهایش به را نگاهم و گزیدم لب

 .خودَش مثل بود، تلخ و خنک عطرش بوی. تپیدمی محکم
 کردی فکر بهم؟ میده آرامش هاتچشم نگفتم بهت ازم؟ دزدیمی رو نگاهت شهمه چرا گزی؟می لب چرا-

 .کن نگاه من به باهات؟ دارم شوخی
 با. کشممی خجالت او از همیشه از بیشتر کردممی حس بگیرم، باال را سرم کردمنمی جرئت. بود جدی کامال لحنش
 :کرد زمزمه و شد هایمچشم یخیره دوباره و کنم نگاهش کرد وادارم. آورد باال و گرفت را امچانه هایشانگشت

 .بگیری ازم رو نگاهت نداری حق اما نیست؛ حرفی ازم؟ بکشی خجالت خوایمی-
 خسته که من. شد دقیقه ده برندارد؟ نگاه و بماند هایمچشم مات خواستمی کی تا. دادم فرو زحمت با را دهانم آب

 من دریاییِ نگاه در که بود او حاال اما ام؛شده غرق شبش رنگ به و مشکی نگاه در است وقت خیلی من شدم،نمی
 .بود شده غرق
 هایمچشم در نبود، خیره هایمچشم به مستقیم شود؟ خیره کسی هایچشم در مستقیم ندارد عادت بود نگفته مگر
 :نوشتم برگه روی و گرفتم نگاه. بود شده غرق

 بشیم؟ محرم هم به... میشه-
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 نگاه و خورد گره هم در پرپشتش ابروهای خواند، را امجمله کهاین محض به. گرفتم هایشچشم جلوی را کاغذ
 :گفت اشمردانه و بم صدای با و کرد تنگ را هایشچشم. دوخت هایمچشم به را اشعصبی

 کردی خیال دیدی؟ نگاهم تو چی بخوای؟ ازم چیزی چنین شد باعث چی هان؟ من؟ به راجع کردی فکر یچ-
 دلش پسره این گفتی خودت با حتما دیگه؟ مَردهای مثل کثیفم و عوضی کردی فکر ؟نریمانه مثلِ تو، به نگاهم

 . خانوم آرام شمام با ه؟آر بشیم، محرم هم به کاری محکم برای کنم، احتیاط دستم میده کار لرزهمی
 .دادمی ادامه چنانهم او و کنم نگاهش بتوانم بود محال دیگر انداختم، پایین را سرم و گزیدم لب
 در و بشه پیدا یکی روز یک که کردمنمی فکر وقتهیچ. کنی فکر طوریاین شدم باعث که خودم برای متأسفم-

 ...من... من که کنه فکر طوریاین موردم
 هایماشک به. شد خارج خانه از و رفت در سمت بلند هایقدم با. شد بلند و کرد قطع بغض با را آخرش یجمله
 شد،می نزدیک هاآن به شود محرم هایشسوگلی به کهآنبی نریمان خواستم؟ بدی چیز من مگر ببارند، دادم اجازه
 .پوشاندم هایمستد با را صورتم گرفت، شدت امگریه است؟ برادرش شبیه گفتم من مگر

 .متنفرم ازت آرام، شدی حیابی و پررو چقدر
 چه کردم؟ کار چه من وای. مَردی چون کنی کنترل رو خودت تونینمی تو گفتم،می داشتم واقع در... کردم خردش

 گفتم،... من و بود پاک نگاهش. شکستم را دلش شد، بلند هقم هق صدای .دادم را پاکش نگاه جواب رحمانهبی
... نه وای بود؟ جمله این منظورم من کرد فکر خودش با. بشه خطرناک ترسممی چون بشیم؟ محرم هم به میشه
. بود برنگشته هنوز و بود شب نیمه دو ساعت. بروم جااین از باید... بروم باید کنم؟ نگاه هایشچشم در طورچه حاال
 سرم. بود ایستاده در پشت کردم، باز را در که لحظه مانه درست اما کردم؛ رفتن عزم و گرفتم پیش را خروج در راه
 :ایستادم اشمردانه و محکم صدای با ولی برداشتم؛ قدم و انداختم پایین را
 .تو برو-
 درش و رفت اتاقش سمت فقط بزند حرفی کهآنبی. کرد قفل و بست را در و شد خانه وارد رفتم، کنار در جلوی از
 دنیایش و او به کمی فقط خواستممی نداشتم، منظوری من. فرستادم بیرون مانند آه را منفس. کوبید هم به محکم را

 .کردی خراب آرام، زدی گَند. شوم نزدیک
 قدرچه. باشند داشته تفاوت هم با توانندمی حد چه تا برادر دو که کردممی فکر این به و کشیدم دراز کاناپه روی

 کنم؟ درست را زدم که گندی این چگونه حاال. بود سمقد برایم قدرچه... بود خوب رامان
 .برد خبریبی دنیای به خودش با مرا خواب که،این تا ریختم اشک و کردم فکر قدرآن

*** 
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 باز را هایمچشم توانستمنمی و بودم خسته. کشیدم دست هایمچشم به و نشستم گشودم، چشم صبح اذان صدای با
 کرده تا سفید، رنگ به هردو. شد گشاد حد آخرین تا هایمچشم مقابلم، میز روی جانماز و چادر دیدنِ با اما دارم؛ نگه

 حاصل روشنایی در زیر از. شدم خیره اتاقش یبسته در به زدم، محوی لبخند. بود شده داده قرار میز روی مرتب و
 سرم روی و برداشتم را چادر. حالَش به خوشا. خواندمی نماز شب هر مثل حتما بود، مشخص اتاقش چراغ از

 لبخندم اش،منتظره غیر کارهای این و خودش عاشق... بودم عاشقش چقدر خدایا، .دادمی یاس عطر بوی انداختم،
 .شد تررنگ پر

 توانمنمی کن، کمکم خودت خدایا. وزیدمی خنکی نسیم و بود صبح اول. رفتم پنجره کنار آن، از بعد و خواندم نماز
 از... دهند عذابم... کنند امشکنجه عالم یهمه. طرف یک رامان طرف، یک عالم یهمه. کنم حملت را وضعیت این
 تحمل را بودنش سرد توانمنمی. است دلخور من از رامان ببینم ندارم طاقت اما... اما نیست؛ مهم بگردانند، روی من

 .هستم تنها دنیا ینا در چقدر فهمممی دارم تازه. کنممی تنهایی احساس دارم تازه کنم،
 خوابم صبح نماز از بعد همیشه. کشیدم دراز رویش و رفتم کاناپه سمت بستم، را پنجره و کشیدم عمیق نفس
 . نشستم و کشیدم پوفی کالفه برد،نمی

 ایران مال شبکه روز؟ از ساعت این فیلم؟. کردم روشنش بود، میز روی کنترلش که تلویزیون روی چرخید نگاهم
 را شوهر و زن یک مشترک زندگی اوایلش». بود فیلم روی نگاهم کنجکاوی با. زدندمی حرف فارسی یول نبود؛
 کهاین تا داشتند خوبی زندگی هم کنار همچنان و گذشت سال چند بودند، خوشبخت هم کنار چقدر که دادمی نشان

 «...سال چند از بعد
 هایشدست کف و بود ایستاده سرم پشت درست که او متس برگردم و بپرم جا از شد باعث بلندش و مردانه صدای

 .بود گذاشته مبل پشتی روی را
 صبح؟ وقت این کنیمی نگاه چی-

 تلویزیون به را نگاهم دوباره و زدم لبخندی شد، فیلم تماشای مشغول من مثل هم او. نشست کنارم فاصله با و آمد
 . دوختم

 غذا و شد گریه کارش روز و شب. شودنمی داربچه که شد متوجه داشت، منا ماریا که داستان زنِ سال چند از بعد»
 اشصدقهقربان مدام داشت،می دوست بسیار را او که شوهرش. بود کرده زندانی اتاقش در را خودَش خورد،نمی
 .«کردمی سکوت فقط ماریا ولی پرسیدمی را اشناراحتی علت و رفتمی

 کار؟ چه خواستمی بچه داشت یخوب این به همسر بود؟ دیوانه
 :کشید عربده و شد تمام صبرش دیگر سام، شوهرش روز، یک»
 رو؟ بازی مسخره این کنینمی تموم چرا چته؟ نمیگی بهم چرا آخه -
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 «...زد چنگ موهایش به کالفه سام کرد، گریه ماریا
 !بود شده یلمف محو نگاهش با و بود هم در همیشه مثل هایشاخم رامان، روی چرخید نگاهم
 .فیلم سمت برگردم سرعت به شد باعث ماریا فریاد صدای

 .منه از مشکل فهمی؟می لعنتی بشیم داربچه تونیمنمی وقتهیچ ما -»
 «.کردمی نگاهش تعجب با ماریا. خندید بعد و کرد نگاهش فقط سکوت در لحظه چند سام

 .دیدمنمی جذاب را مردی هیچ من هم شاید. نبود جذاب اصال سام بود، زیبا ماریا چقدر
 : گفت و برداشت خندیدن از دست سام»
 !همین؟ -

 :گفت و شد عصبی ماریا
 گفتم؟ چی من شنیدی اصال -

 :گفت سام
 .خوامنمی بچه تو از من... نیست مهم وجههیچ به من برای تو نشدن داربچه ولی بله -

 زندگی هم کنار قبل مثل دوباره و شد خوشحال دهد،نمی اهمیتی سام دید وقتی اما بود؛ مهم برایش اوایل ماریا
. کردنمی رفتار ماریا با گذشته مانند دیگر شد، عوض سام رفتار. بعد سال پنج نوشت گذشت، فیلم از که کمی. کردند
 «...شدگریه کارش روز شبانه دوباره بود، شده رفتارش سردی یمتوجه که ماریا
  بریزه؟ هم به باید چرا آخه. خوب زندگیِ اون حیف بابا، ای
 را بارداری زنِ شد، خارج فروشگاه از و کرد خرید که این از بعد. رفت فروشگاه به خرید برای ماریا روزها، از یکی»

 ظاهراً که باردار زن ناگهان. بود او جای کاش که کرد حسادت زن آن به ایلحظه. رودمی راه سختی به که دید
 و آورد پایین را سرش زد، زانو مقابلش و کرد تند پا سمتش ماریا. نشست زمین روی بود، نمانده زایمانش به چیزی
 :گفت

 داری؟ الزم کمک خانوم؟ -
 :گفت زحمت با بود شده جمع درد از صورتش کهحالی در زن
 .وقتشه کنم فکر... بگیر تماس شوهرم با... شوهرم با -

 ماند، ثابت مخاطب یک روی چشمش. گشت شوهرش یشماره بالدن نگرانش نگاه با و گرفت را زن موبایل ماریا
 و بزند حرف نتوانست دیگر. بود خودش صدای گرفت، تماس. بود سام یشماره دید،نمی خواب او. همسرعزیزم

 چشم هم با سام و ماریا که بود لحظه همان و رساند را خودش سرعت به سام. گذاشت زن آن گوش کنار را گوشی
 :گفت و شد جاری ماریا هایاشک .شدند چشم در
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 .بخشمتنمی -
 «.کشید جیغ درد از دومش همسر کهاین تا کردمی نگاهش فقط زدهبهت سام

 هایشاخم و بود خیره من به تمام جدیت با که دیدم را رامان و برگشتم کنجکاوی با شد، سیاه تلویزیون یصفحه
 فیلم شوک در هنوز من. کردمی نگاه هایمچشم به عصبی و بود کرده خاموش را تلویزیون. بود خورده گره شدیداً
 :گفت عصبی لحن با و شد بلند رامان. بودم

 .نبین رو خُزَعبالت این شو، بلند-
 .رفت اتاقش سمت زدمی حرف کهحالی در و
 .وقت حیفِ سناریو،بی مزخرفِ هایفیلم-
 از صورتم شدم متوجه و آمدم خودم به تازه. شدمی دور من از بلند، هایقدم با که کردممی نگاهش باز دهانی با

 علت کرد؟می نگاه عصبی اشکم، از خیس صورت به رامان کردم؟ گریه دیدم را فیلم وقتی. است خیس اشک
 بود؟ شده تلف بیهوده که ارزشش با وقت یا بود من خیس هایچشم... عصبانیتش

 .شد هایمچشم مهمان خواب باالخره تا رامان، العملعکس و فیلم داستانِ به کردم فکر قدرآن
*** 

 آرام؟-
 آمد؛ ذهنم ناخودآگاه در شعری کنم، باز را امخسته هایچشم کردمی ترغیبم زیبایش صدای. زدم محوی لبخند
 :پیچیدمی ذهنم در رامان صدای با که شعری

 کو؟ آرام دل یارِ دلم، آرام بَرَد
 ؟کو آرام دلم، از بَرَد آرام که آن
 کو؟ جان و من عشقِ بَرَد آرام که آن
 کو؟ جانان جانانِ شدم، عاشقش که آن
 .خواندمی شعر نامم، با که شنیدممی را صدایش ذهنم اوهامِ در من ولی زد؛ صدا را نامم فقط او
 .شو بلند آرام؟-

 و کشیدم عمیقی نفس پیچید،می مشامم در تلخش عطر بوی و بود صورتم نزدیک سرش کردم، باز را هایمچشم
 :گفت وارزمزمه بود، دوخته نگاهم در را شبش رنگ به هایچشم که طورهمان. زدم لبخند

 .باهات دارم کار شو، بلند-
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 شدیم، که اتاق وارد. رفتم سرش پشت و شدم بلند رفت، اتاق سمت و گرفت فاصله من از. کرد علم قد و شد بلند
 هایمچشم. بود درونش دخترانه، هایلباس از انبوهی که کرد باز را اکمده از یکی کشویی در و رفت هاکمد سمت

 :گفت سردی لحن با و کرد نگاهم جدی. دید را امبرده مات صورت و برگشت بالفاصله شد، گرد
 اون به رو خودت نیست الزم دیگه باشی، اتاق همین تو تونیمی بعد به این از... گرفتم تو واسه رو شونهمه_

 .هست هم تو برای اتاق این کنی، دودمح کاناپه
. انداختم پایین را سرم کشیدم، امروسری به دستی و گزیدم را لبم کردم،می احساس همیشه از بیشتر را قلبم کوبش

 :گفت آهسته برد، بین از را بینمان یفاصله و برداشت سمتم را هایشقدم
 .خانوم دختر خطرمبی کبریت من نترس،-

 :گفت و زد پلک طوالنی دوختم، مطمئنش نگاه به را متعجبم هایچشم و فتمگر باال را سرم
 که طورهمون... بدم آرامش بهت خواممی... بشم ترسِت و اضطراب باعث خوامنمی. نباش چیز هیچ نگران-

 دروغ مدونستمی ای،حامله گفت سوگل وقتی. دونستممی اولش از پاکی، دونممی. میده آرامش بهم... تو هایچشم
... کنم راحت رو خیالت خواممی اما کنی؛می فکر من به راجع چی تو دونمنمی. نکردم باور اول همون از. میگه

 .خطرمبی کبریت من کنه،نمی تهدیدت من جانب از خطری
 هایشچشم از را شرمگینم نگاه... من و دوخت من به را غمگینش نگاه و بود لبش یگوشه تلخی لبخند
 رفتارم از چقدر من... من و کردمی رفتار پاک هایدوشیزه مثل من با او. بودم اششرمنده چقدر اشتم،دبرنمی

 :گفت اشمردانه و گرفته صدای با آهسته. بودم زده خجالت
 .کن صدام خواستی چیزی-
 :کردمی زمزمه که حالی در
 بشه؟ کشری دختر یک با رو اتاقش رامان که برسه روزی کردمی رو فکرش کی-
 .شد سرازیر هایماشک رفت، بیرون کهاین از بعد بالفاصله. شد خارج اتاق از

 خریده من برای که جدیدی و رنگی هایلباس و بود شده چیده کمد در مرتب، جالباسی روی اشمشکی هایلباس
 محکم و ردمک جدا جالباسی از را هایشلباس از یکی برداشتم، قدم کمد سمت. خودش هایلباس کنار بود،
 فرود لباسش روی درپیپی هایماشک کشیدم، نفس را عطرش بوی و بستم را هایمچشم. گرفتم آ*غـو*شدر

 با داری خدایا،. تصورش از شد راست تنم موهای. انسان یک قالب در بود ایفرشته شاید بود؟ فرشته رامان. آمدمی
 عاشق کودکی از دانستینمی مگر مگر؟ شناختینمی را جنبهبی آرام فرستادی؟ برایم را اتکنی؟فرشتهمی چه من

 هاست؟فرشته
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 زانوهایم روی تا که روشن صورتی رنگ به بلند آستین پیراهن. پوشیدم را بود گرفته برایم که هاییلباس از یکی
 سازقهوه رکنا گشتم، دنبالش. رفتم بیرون اتاق از و کشیدم جلو را امروسری بودم، شده بامزه شلوار با. رسیدمی

 بود، گرفته دست به را اشقهوه فنجان که حالی در و سمتم برگشت. رسیدمی مشام به قهوه عطر و بود ایستاده
 بودم، انداخته پایین را سرم. کرد براندازم و رفت باال ابرویش تاییک ماند؛ ثابت صورتم روی و چرخید نگاهش
 بود پایین سرم که حالی در. رامان مقابل درست بود، اُپن روی گشتم، کاغذ دنبال .بود تنگ برایم حد از بیش پیراهن
 :نوشتم کاغذ روی و رفتم سمتش

 .تنگه برام-
 .ماند ثابت کاغذ روی بعد و هایمچشم روی ابتدا نگاهش گرفتم، سمتش را کاغذ

 : گفت و آورد پایین را فنجان نوشید، را اشقهوه از جرعه یک و داد تکان را سرش
 .کنیممی عوضش هم با ممیری-

 :گفت جدی لحن همان با آمد، باال دوباره نگاهش و صندلی روی نشست
 .بشین-
 آب و کردم مرتب را امروسری دیدم، هایمچشم روی را اشخیره نگاه. نشستم و گزیدم لب. کرد اشاره مقابلش به و

 :گفت و کرد تنگ را هایشچشم. دادم فرو زحمت با را دهانم
 مجبوری؟ هم من جلو کنی، سرت روسری بودی مجبور کثیف نریمانِ ونا جلویِ-

 واقعا یعنی زد؟می را هاحرف این چرا شدمی سرش پیغمبر و خدا که او دوختم، هایشچشم در را متعجبم نگاه
 است؟ نامحرم دانستنمی
 :نوشتم برگه روی

 .نیستین مَحرم-
 :گفت و رفت باال ابرویش تای یک خواند را امنوشته اینکه از بعد بالفاصله

 هوم؟ بشی؟ خالص روسری اون شر از که بشیم؟ محرم خواستیمی همین برای. طوراین که-
 :گفت مالیمی لحن با. بود لبش روی محوی و کمرنگ لبخند و زدمی برق هایشچشم. دزدیدم نگاه و گزیدم لب
 .میشیم ممحر هم به امروز همین بکشی، خجالت خوادنمی... حاال باشه-

 حبس نفس. شد بلند و کشید سر را اشقهوه. آمد بند نفسم که کوبیدن به کرد شروع محکم قدرآن قلبم. نه... وای
 :بپرم جا از شد باعث گوشم کنار وارشزمزمه صدای ولی کردم؛ آزاد را امشده

 .من بـ*غل تو اومدی صاف و دیدمت که باری اولین یادته؟... دیدم رو موهات قبال من البته-
 . انداختم پایین را سرم. زدمی حرف پردهبی چقدر شد، گرد هایمچشم
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 : داد ادامه
 .ریزهنمی خجالتت... نداره فایده کهاین مثل بابا، ای-

 نکشم؟ خجالت دیگر که بود این برای کارهایش این یهمه. بود خنده با تواَم صدایش
 :گفت آهسته شود، پر عطرش از هایمریه شد باعث و کرد فوت را نفسش

 .کنیم عوض رو لباس بریم باید... شو آماده برو-
 مزخرفی حس چه. خدا ای شدم، قرمز و گزیدم لب بیشتر. بودم کرده فراموش را بود تنم که تنگی لباس اصال وای
 .بکشی خجالت داری دوستش که کسی از است
*** 

 هم او بگیرم، باال را سرم کردمنمی جرأت من. ردیمک حرکت نظر مورد فروشگاه سمت و شدیم ماشین سوار دو هر
. داشت زیبایی یمحوطه و بود بزرگی فروشگاه شدیم، پیاده ماشین از هردو. بود کرده سکوت و گفتنمی چیزی
. شدم داخل سرش پشت هم من و شد فروشی لباس مغازه یک وارد. سرش پشت هم من و رفتمی جلو رامان

 :گفت و آمد نزدیک بود، جوانی پسر فروشنده
 .خدمتم در-

 :گفت همیشگی جدیت همان با رامان
 .کنم عوض اومدم نبود، سایز. ازتون خریدم لباس-

 :گفت و انداخت لباس به نگاهی فروشنده گرفت، فروشنده سمت را لباس پالستیک
 خواین؟می سایزی چه-

 :گفت رامان
 .خواممی رو ترشبزرگ سایز یه کوچیکه، سایز این-

 بودم، ایستاده رامان کنار که من روی چرخید نگاهش که هالباس سمت رفتمی داشت و داد تکان سری ندهفروش
 :گفت و کرد براندازم و انداخت باال ابرو

 ...اگر اما تنشونه؛ فیکسِ کامال خواین،می خانوم سایز اگر-
 :گفت لرزیدمی عصبانیت از که صدایی با و رفت نزدیکش رامان

 بدی؟ نظر خانوم سایز مورد در که یباش کی شما-
 :گفت و شد خیره رامان به متعجب فروشنده

 بله؟-
 :گفت رامان
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 .شنیدی که همون-
 :گفت فروشنده

 .نشین مشکل دچار دوباره که کنم کمک بهتون سایز تو خواستممی من ولی-
 ...ایشون سایزِ: گفت و انداخت من به نگاهی دوباره
 :غرید اششده کلید هایدندان بین از و گرفت را اشیقه برد، یورش شندهفرو مرد سمت بار این رامان

 بدی؟ نظر نباید خانوم یه سایز درمورد که بفهمی خوایمی کی بفهم، رو دهنت حرف. عوضی کن نگاه من به-
 :گفت و کشید هم در را هایشاخم فروشنده

 ...من... آقا کنید صحبت درست-
 :پرید حرفش بین رامان

 ...دوما... کن جمع رو کثیفت نگاه اوال نداشتی؟ بدی قصد ؟چی تو-
 نگاه با. کردنمی ول و بود کرده مچاله دستش در را فروشنده ییقه هنوز من، سمت برگشت و کرد قطع را حرفش
 :گفت او که کردممی نگاه آلودشاخم صورت به نگرانم

 .بیام من تا بیرون برو-
 :پریدم جا از اشعربده صدای با که بودم ایستاده مبهوت چنانهم
 کری؟ مگه-

 بود؟ بدبین همه این هازن و مردها تمام به نسبت رامان چرا کشید؛می تیر بغض از گلویم. شدم خارج مغازه از سریع
 مغازه داخل به را نگرانم نگاه. کردممی اشتباه من شاید. دانمنمی... دانمنمی... من روی فروشنده سنگینِ نگاه البته

 شود؟ دعوا جدی جدی نکند بودم، دوخته
 از یکی روی زن، یک روی چرخید نگاهم کهاین تا زدممی قدم نگران و مضطرب. چرخاندم سر و گزیدم لب

 و شد بلند پایش روی از داشت، را سال یک ظاهراً که کودکش. دادمی شیر کودکش به و بود نشسته هاصندلی
. زدمی حرف بود، نشسته کنارش که دیگری زن با و خندیدمی بلند. بود اندهنپوش را اشسینه هنوز زن اما رفت؛
 چرخید و کرد حس را نگاهم سنگینی کردم،می نگاهش زدهبهت. بود کرده جلب خود به را دارمغازه چند توجه

 .داد ادامه خندیدنش به و انداخت من به نگاهی سمتم،
 «.بمیریم نباید... بمیریم کهآن از پیش گیریم،می آرام خود به خود بمیریم وقتی گرفت؟ باید چه برای آرام»

 ساخته دستم از کاری چه اکنون خدایا اکنون،. هامُرده مانند بگویم، سخن توانمنمی و شدم الل که است وقت خیلی
 :چرخید سرعت به وسرم شنیدم را رامان فریادِ صدای ناگهان است؟

 خانوم؟ آهای-
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 :زد داد دوباره رامان گشت،می صدا دنبال زن. بود خورده گره هم در شدیداً هایشاخم و بود هایستاد من کنار رامان
 .شمام با-

 :گفت تمام جدیت با رامان. داد تکان سوالی را سرش و دوخت رامان به را نگاهش زن
 .کن جمع رو خودت-

 خانه در همیشه باید آمدم، بیرون خانه از کردم غلطی چه اصال. بود راه در دیگر دعوای یک نه، دوباره خدایا وای
 و ایستاده بیرون ایعده و مغازه در ایعده ،بودند دوخته چشم رامان به زدهبهت دارهامغازه یهمه. بپوسم تا بمانم
 اششرمیبی از مدت تمام که نفسم بست، را مانتویش یدکمه و شد بلند زن. بود سینما انگار کردند،می تماشا
 رفتندنمی راه وضع این با و گونهاین هم اروپا در حتی. نداشت درستی حجاب اصال کردم، رها را ودب شده حبس

 باشد؟ حاکم وضعیت این باید چرا است اسالمی که ایجامعه در وقت،آن
 :گفت بدی لحن با و زد کمر به را هایشدست زن
 پسرم؟ یا داداشمی؟ شوهرمی؟ بابامی؟ ای؟کاره چه تو-

 :گفت بلندی صدای با رامان اما خندید؛می هم بود نشسته کنارش که زنی. خندید و فتگ را این
 .باشم اونا جای من که نیاره رو روز اون خدا-

 :گفت آهسته و ایستاد رامان مقابل. آمد سمتمان و جوید را لبش خورد،می حرص زیادی بود معلوم که زن
 .کن خرج زنت واسه رو غیرتت... پسر آقا کن باز رو هاتگوش خوب-

 :گفت و انداخت باال ابرویی رامان
 .بازار کوچه مردهای نه کن، حراج شوهرت واسه رو بدنت-

 خارج فروشگاه از هردو و کشید و گرفت را دستم رامان. نتوانست اما بگوید؛ چیزی خواست و کرد باز را دهانش زن،
. برساند ماشین به را خودش داشت قصد عجله با و داشتبرمی بلند را هایشقدم. لرزیدمی و بود سرد دستش شدیم،
 دست با را دستم رسیدیم، ماشین به که لحظه آخرین تا. کردممی نگاهش نگرانی با من و بود عصبی حد از بیش
 سرعت با و بود عصبی. گذاشت گاز پدال روی را پایش و زد استارت نشستیم، هردو. بود گرفته لرزانش و سرد

 .ردکمی رانندگی
 :گفت لرزیدمی عصبانیت از که صدایی با و داشت نگه خانه مقابل

 .شو پیاده-
 به برود؟ کجا و کند پیاده مرا خواستمی کرد،نمی خاموش را ماشین و داشتبرنمی فرمان و دنده روی از را دستش

 :گفت عصبی دوختم، هایشچشم به نگرانی با را نگاهم. شدمنمی پیاده قیمتی هیچ
 .شو پیاده میگم-
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 .ندارم شدن پیاده خیال بفهمد تا دادم تکان طرفین به محکم را سرم
 :گفت ترسناکی لحن با
 .خواستی خودت... باشه-

 سر. کندمی پرواز ماشین کردممی حس که گرفت سرعت طوری گذاشت، گاز پدال روی را پایش و گفت را این
 روی آفتاب نور بود، زده زل روروبه به خورده گره هایاخم با. دوختم نیمرخش به را دلواپسم نگاه و چرخاندم
 خواستمی دلم کشد،می عذاب چقدر که بزنم حدس توانستممی. دادم فرو را گلویم بغضِ. بود افتاده صورتش

 به بعد و شد خیره دستم به نگاهش با. بود سرد هنوز گذاشتم، بود فرمان روی که دستش روی را دستم. کنم آرامش
 هنوز حالتش خوش ابروهای. دوخت هایمچشم به را اشعصبی و رنگ مشکی نگاه سمتم، چرخید شسر سرعت

 سیبک و داد فرو را دهانش آب. کرد کم را ماشین سرعت بود، خیره هایمچشم به که طورهمان. بود خورده گره
 که طالیی فندک همان با ،زد آتش را سیگارش و داد پایین را شیشه. داشت نگه خیابان کنار شد، جاجابه گلویش

 را سرم و دادم بیرون را نفسم کوبید،می گنجشک یک مثل درست قلبم و بودم ترسیده .درخشیدمی آفتاب نور زیر
 :گفت لرزانش و بم صدای با. انداختم پایین

 ...که اینه فرقش کنه،می فرق هاصیغه بقیه با صیغه این فقط... میشیم محرم هم به خونممی صیغه امروز-
 :گفت و دوخت هایمچشم در را اشمشکی هایچشم. سمتم چرخید سرش و کرد فوت کالفه را نفسش

 آرام،. باشه نمونده وجودم تو رغبتی و میل دیگه که شدم زده مسائل این از قدراون من. نیست کار در ازدواجی-
 .میدم قول کنی، ازدواج... کنه خوشبختت بتونه که مردی هر با... خواست دلت که وقت هر... میدم قول

 نگاه به دوباره را نگاهم. سوختممی داشتم. دوختم سوخت،می داشت که هایشانگشت میان سیگارِ به را نگاهم
 روی از را دستم. کرد خیس را هایمگونه و ریخت هایماشک که شد چه دانمنمی... دانمنمی و دوختم اشملتمسانه

 زمزمه. لرزیدمی بدنم تمام... لرزیدمی هایمشانه انداختم، زیر به سر. نداشتم را اهشنگ تاب دیگر برداشتم، دستش
 :کرد

 .کن نگاه من به آرام،-
 .شوم پیاده باید من و دنیاست آخر جااین کردممی حس. زد استارت بعد و کرد مکث کمی. توانستمنمی
 پایین سرش مدت تمام. خواند را صیغه و آمد شب. رفت خودش و خانه رساند را من بود، سکوت بینمان مدت تمام
 :گفت آخر یلحظه و بود
 .ببخش رو من-

 اشک فقط تمام ساعت یک کردم،می هق هق باراین و ریخت دوباره هایماشک. شد خارج اتاق از و گفت را این
 اتاق از و زدم کنار ار هایماشک. گرفتمی درد کمرش خوابید؟می کاناپه روی رفتمی هرشب باید او چرا. ریختم
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 به که بود پیدا هایشنفس صدای از و بود کشیده دراز کاناپه روی. بود کرده خاموش را هابرق یهمه شدم، خارج
 خواستمی دلم چقدر بردم، صورتش نزدیک تا را دستم و زدم زانو زمین روی کنارش. است رفته فرو عمیقی خواب

 ،کشیدم دراز تخت روی. رفتم اتاق سمت و شدم بلند کشیدم، عقب را دستم و گزیدم لب. کنم نوازش را صورتش
 که بود صبح اذان نزدیک. کردممی احساس دلم در را عمیقی غم و درد. بردنمی خوابم که بود دارغصه دلم قدرآن

 نزدیکم. دیدمشمی تاریکی آن در بود، ایستاده در یآستانه در. برگشتم زده بهت کردم، حس اتاق در را حضورش
 کنارم. گزیدم لب و نشستم. بردمی باال را قلبم ضربان شدمی نزدیکم که هایشقدم صدای... عطرش بوی آمد،
 توانستمنمی تاریکی آن در و بودم زدهبهت. گذاشت زانویم روی را سرش و کشید دراز نشست، تخت یلبه روی

 :کرد مزمهز بود دارخش که اشگرفته و خسته صدای با. ببینمش واضح
 آرام؟-

 .جانم بگویم توانستممی تا چرخیدمی لعنتی زبان این کاش بزنم، حرف توانستممی کاش
 :گفت گرفته و غمگین صدای همان با و فرستاد بیرون صدا با را نفسش

 حس. میاد بدم همه از دیگه میاد، بدم هم خودم هایجنس هم از متنفرم؟ هاتجنس هم از چرا فهمیدی حاال-
 .داره درد چقدر آخ... آخ. باال میاد زور به نفسم... شممی نابود دارم کنممی
 :داد ادامه. کردم نوازش را موهایش و گذاشتم سرش روی را دستم چرخید،می رویش تاریکی آن در نگرانم نگاه

 بلده؟ کجا از رو خوندن صیغه رامان که نپرسیدی خودت از-
 :آمدم خودم به دوباره صدایش با. نکردم فکر چیزها این به اصال که بود بد حالم قدرآن
 یهمه از روز اون از. بود سالم ده فقط من... من هایچشم جلوی. کرد تجاوز ملوک به مرد یک بودم، بچه وقتی-

 بابام. مرد یک یخونه رفتمی شب هر که زنی یک به شد تبدیل ملوک شدم، تربزرگ وقتی... اومد بدم مردها
 پسرم" گفت بهم داد، یاد رو خوندن صیغه بهم ملوک. کرد ول هم رو نریمان و من حتی کرد، ولش همیشه برای

 کنی، خودت مال رو شهر این دخترهای از یکی تونیمی خواست دلت وقت هر. شدی مرد خودت برای دیگه تو
 ".نکن محدود رو خودت

 که کردمی رفتار حیوون یک مثل باهام چرا. نبودم که حیوون... آخه اما بودم؛ مرد درسته داشت؟ توقع ازم چرا آخ،
 رفتارش، با ملوک کثیفم؟ نریمان و خودش مثل هم من کردمی فکر چرا اش؟ـزه غــریـ دنبال بره باید فقط

 ...آخ... بشم متنفر هازن یهمه از شدمی باعث همیشه
 پر دل از گواه ولی کند؛می درد بدنش نمک حس شدمی باعث که بود سوزناک و عمیق قدرآن گفت،می که هاییآخ
 نوازشگرانه دستم. کشیدمی تیر گلویم و شد سرازیر هایماشک. پایش به پا کشیدم،می درد هم من. بود اندوهش از

 . کردمی حرکت موهایش الیالبه
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 .نیکمی آرومم چقدر تو؟ داری آرامش همهاین چرا شدم،می دیوونه.... آرام نبودی امشب اگر آخ-
 :داد ادامه و کشید ایآسوده نفس

 یک دیدم خواب... دیدم خواب قبلش شب چون رسوندم؟ عمارت به رو خودم عجله با چرا دونیمی... شب اون-
 خواستمی سرش، پشت بود ایستاده نریمان. خواستمی کمک زد،می فریاد و بود ایستاده هاصخره روی دختر

 خوابم نگرفتم جدی زیاد اول شدم، بیدار خواب از. ببینم رو صورتش تونستمنمی من. بشه غرق تا دریا تو بده هولش
 نریمان کارهای از همیشه من... میفته بدی اتفاق داره بودم مطمئن دیگه. دیدم رو خواب همون شب سه ولی... رو

 ،رسوندم مارتع به سرعت با رو خودم همین برای. حیوونه و پَست چقدر دونستممی شناختمش،می داشتم، خبر
 نگاه رو پات جلوی و نبود حواست. مبـ*غل تو پریدی صاف یهو که کشیدممی زمین روی رو هامچمدون

 .بودی مآ*غـو*ش تو تو، که اومدم خودم به وقتی فقط و بود پرت حواسم هم من... کردینمی
 حاکم اتاق در محضی وتسک و دادم تکیه تخت تاج به را سرم کردم،می نوازش را موهایش و شد جاری هایماشک

 همیشه من و خوبی همه این تو خدایا بود؟ آمده من خاطر به فقط بودم؟ من عمارت، به آمدن برای دلیلش تنها. شد
 دیگری جای اهل قطعا او نبود، زمینی رامان. آمد سراغم اتفرشته ناامیدی، اوج در درست بودم؟ ناامید درگاهت از

 و شد بلند رامان. نداشتند آمدن بند خیال انگار هایماشک پیچید، جاهمه اذان صدای دوختم، آسمان به را نگاهم. بود
 :گفت آهسته

 .دادی گوش هامحرف به که ممنون... ممنونم-
 پیراهن او. سرش پشت من و بود ایستاده من از جلوتر او خواندیم، نماز دو هر. شدم بلند و کشیدم آهی. رفت و

 نیاز و راز نماز از بعد و خواندیم نماز دو هر. سرم روی سفید رنگ به نمازی چادر من و داشت تن به سفید یمردانه
 .برد خوابمان سجاده سر که بودیم خسته قدرآن دویمان هر. کردیم مُناجات و

*** 
 در را ایجعبه کرد،می نگاهم محو لبخند یک با و بود نشسته کنارم رامان. بودم تخت روی گشودم، چشم که صبح

 :گفت و زد پلک طوالنی. داشت ستد
 .بخیر صبح-

 او و کردم نگاهش فقط تعجب با. گرفت سمتم را موبایلی و کرد باز را جعبه. دادم لبخند یک با فقط را جوابش
 :گفت

 .بزنی حرف راحت خیلی تونیمی تکنولوژی یوسیله این با تو بگیرش،-
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 با االن. تو ضعیفی چقدر متنفرم، ازت... آرام... آرام وای .نداشتم موبایل وقتهیچ من کردم،می نگاهش زدهبهت
 بود تخت کنار که کاغذ روی و انداختم پایین شرمندگی با را سرم. اومده دیگه سیاره یک از دختر این میگه خودش
 «کنم کار باهاش نیستم بلد من»:نوشتم

 :گفت و آمد خودش به زود خیلی اما بود؛ مانده بازنیمه دهانش و کرد نگاهم زدهمات خواند، را امنوشته کهاین از بعد
 .میدم یاد بهت خودم سرت، فدای... که نداره عیبی-
 «.داشت مهربانی و نرم قلبِ که نشدنی فتح ایصخره بود، امزندگی یصخره ترینمهربان او»

 ضروری چیزهای یا و بگیرم ستما یا... بفرستم پیامک توانممی طورچه که داد، یاد من به حدودی تا را کارش طرز
 .را دیگر
 حیاط در که حمامی! است تنم در سرمایش هنوز افتادم، عمارت در خدمتکارها حمام یاد. گرفتم دوش و رفتم حمام

 داشته کوچک حمام یک توانستنمی چرا بزرگ عمارت آن. سرد آب با بگیریم دوش جاآن شدیممی مجبور و بود
 .بیچاره خدمتکارهای برای بودند گذاشته حیاط در را خرابه آن عمد از باشد؟
 سفید شال پوشیدم، رویش ایسورمه ایحلقه آستین سارافون برداشتم، جالباسی از را بلندی آستین و سفید لباس
 بستنِ مشغول و بود گرفته دست به را سامسونتش کیف رامان. شدم خارج اتاق از و انداختم سرم روی هم را رنگی

 مکث کمی دیدنم با و گرفت باال را سرش. ایستادم اشقدمی چند در و رفتم سمتش. بود ساعدش ردو مچی ساعت
 :گفت و داد فرو را دهانش آب کرد،

 .دکترم دیگه؟ دونیمی بیمارستان، برم باید-
 نبینما یفاصله قدم چند انداختم، زیر به سر و گزیدم لب. زد چشمکی بود، لبش روی محوی لبخند که طورهمان

 زیر که سفیدی یمردانه پیراهن و رنگ مشکی شلوار و کت روی ماند خیره نگاهم. ایستاد مقابلم و کرد طی را
 کیف دیگرش دست با و شدمی دیده ساعتش فقط و بود پنهان شوارش جیب درون دستش یک. بود پوشیده کتش

 :گفت که شنیدم را ارشوزمزمه صدای ولی دیدم؛نمی را صورتش و بود پایین سرم. بود گرفته را
 حاال. کنیم زندگی هم کنار حاالحاالها قراره ما. کنار بگذارید رو خجالت لطفا خانوم، هستم مَحرم شما به من-

 .ببینم باال بگیر رو سرت
 آهسته و فرستاد بیرون شتاب با را عمیقش نفس دوختم، رنگش مشکی هایچشم به را نگاهم و گرفتم باال را سرم
 :گفت

 باشه؟... برگردم من تا باش خودت بمراق-
 لحن با. چرخیدمی هایمچشم بین نگاهش و لرزیدمی هایشچشم مردمک دوختم، هایشچشم به را ترسم از پر نگاه

 :گفت نگرانی
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 هوم؟ بمونم؟ پیشت خوایمی کارم؟ سر نرم بودی، جااین که مدت این مثل خوایمی-
 :گفت اشیجد و محکم لحن با. کردم بازی هایمدست با و دادم تکان طرفین به شتاب پر را سرم

 باشه؟... بفرست پیام داشتی کارم یا خواستی چیزی اگر. گردمبرمی زود-
 .رفت آسوده باخیال او و دادم تکان تأیید عالمت به را سرم
 جز نداشتم ریکا خانه در کردم، فوت کالفه را نفسم کرد؟می کار چه بود؟ کجا یعنی شد، تنگ فرشته برای دلم
 نگاه با و کشیدم ایخمیازه. سوختمی هایمچشم بود، شب دوازده ساعت. ببینم فیلم و بشینم کاناپه روی کهاین
 احساس کمتر شدمی باعث که بود تلویزیون همین کنم، خاموشش خواستمنمی بودم، تلویزیون محو امحوصلهبی

 .بیزارم مهکل این از چقدر تنهایی،... تنهایی. کنم تنهایی
 از صورتم و داد بدی صدای گردنم که طوری بچرخانم، را سرم سرعت به شد باعث در، قفل در کلید چرخش صدای
 با و بود زده زانو مقابلم. رادیدم رامان نگران نگاه لحظه چند از بعد گذاشتم، گردنم روی را دستم. شد جمع دردش

 :گفت دلواپسی لحن
 خوبی؟ شده؟ چی-

 :کرد زمزمه کنارم، نشست و کرد رها آسودگی با را نفسش. دادم تکان را سرم فقط و بودم شده گرانین همه آن محو
 .امخسته چقدر آخ-

. کنم کار سازقهوه با نبودم بلد متأسفانه اما بدهم؛ قهوه فنجان یک با را خسته صدای این جواب خواستمی دلم
 از بود پیامک. شد بلند همراهم تلفن صدای که بودم شده فیلم ومح نگاهم با. کردم نگاه تلویزیون به و کشیدم آهی

 دیدنش، برای نکردم بلند را سرم ولی بود؛ نشسته کنارم کهاین با. زدم محوی لبخند. من مخاطب تنها رامان، طرف
 «بگی و بزنی زل مقابلت طرف به مستقیم نمیشه که هستن هاحرف از بعضی»: بود نوشته کردم باز را پیامک

 «.موافقم باهاتون کامال»: نوشتم و زدم لبخندی
 باهام رسمی همهاین چرا»: بود نوشته آمد، پیام. شد کردن تایپ مشغول و خواند را پیامم که دیدم چشم یگوشه از

 «زنی؟می حرف
 «.بکشی خجالت ازم خوادنمی دلم»: نوشت. انداختم زیر به را سرم و گزیدم لب

 «.نیست خودم دست»: نوشتم
 که دختر یک. پلیسی اکشنِ فیلم شدم، خیره فیلم به نگاهم با. دادنمی پیام و بود کرده مکث کردم، ارسال را پیام

 مدام دو این و کردمی کار جاآن و بود پزشک که پسری و شدمی بیمارستان راهی مدام شغلش دلیل به و بود پلیس
 .شدندمی روروبه دیگریک با

 .شد لندب موبایلم صدای دوباره
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 اوایل. کنم زندگی تنها که بدم ترجیح سالگی بیست از شد باعث همین متنفرم، نریمان و ملوک از من»: بود نوشته
 «.کردممی کار هم و خوندممی درس هم. کنم شروع صفر از خواستمی دلم چون بود، سخت برام خیلی

 .من مثل درست بوده، درد از پر هم او زندگی دادم، فرو زحمت با را دهانم آب
 که لحظه همون درست. شدن کشته مادرم و پدر دیدم و شدم بیدار خواب از شب یک بودم، بچه وقتی»: نوشتم
 «.بزنم حرف نتونستم وقتهیچ دیگه موقعهمون از. کردم غش دیدم، رو شونخون در غرق هایجنازه

. را تلویزیون ضعیف صدای و شنیدیممی را دیگریک هاینفس صدای فقط و آمد وجودبه هردویمان بین سکوتی
 روی بود افتاده تلویزیون نور. شد میخکوب هم روی تاریکی آن در نگاهمان و چرخیدیم زمانهم هردو، بارهیک

 .نشست من به ترنزدیک و کرد طی را بود بینمان که ایفاصله. هایمانصورت
 :کرد زمزمه درد از پر لحنی با و چسباند امپیشانی به را اشپیشانی

 .برات بمیرم-
 بسته را هایمچشم. خورد سر چشمم یگوشه از اشکی قطره. پیش سال ده... مردممی باید من تو؟ چرا نکند، خدا

 سرش. گرفت فاصله و کشید آهی که بودیم حالت همان در لحظه چند.کشیدممی هایمریه به را نفسش عطر و بودم
 :تگف کند نگاهم کهآنبی و بود پایین

 روی بیاره رو خنده که کسی بده، هدیه بهت رو خوشبختی بتونه که کسی. آرام داری رو زندگی بهترین لیاقتِ تو-
 ...که مَردی... بزنه برق خوشحالی از هاتچشم بشه باعث که کسی... هاتلب
 خواستمنمی. شدم حرفش یادامه از مانع و دادم قرار هایشلب روی را انگشتانم و کشیدم هم در را هایماخم

 کنار وقتی فقط من گذاشت؟ پا امزندگی به او کهاین تا بودم، کرده فراموش را خندیدن من دانستنمی مگر بشنوم،
 و محکم که را قلبم طپش شد باعث او ببینم، آینه در سال ده از بعد را خود شد باعث او. خندیدممی بودم او

 .کنم حس را کوبید،می امدرسینه واردیوانه
 هایماشک. بود شده گشاد حد آخرین تا هایشچشم و کردمی نگاهم ناباورانه بود، لبش روی چنانهم هایمانگشت
: نوشتن به کردم شروع و برداشتم را دستم. دیدممی تار اشک، پرده پشت از را اشزده بهت یچهره حاال و ریخت

 «... دیگه... نده ادامه دیگه»
 خشم با و کشیدم هایمچشم روی محکم را دستم. هااشک این به لعنت اَه،... موبایل حهصف روی ریخت هایماشک

 «.نزن رو حرف این دیگه... نگو رامان»: کردن تایپ به کردم شروع دوباره. زدم کنارشان
 صدابی و پوشاندم هایمبادست را صورتم افتاد، و خورد لیز دستم از گوشی کردم، ارسال را پیام کهاین محض به

 واریزمزمه و آهسته صدای با. بگیرم را هایماشک جلوی توانستمنمی دیگر و لرزیدمی هایمشانه. ریختم اشک
 :گفت



 

 

138 

 

 هاصخره همنشینِ رمان

 

 مرگ استراتگوس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 «من رویای» توانا مهال

 .باال بگیر رو سرت عزیزم،... آرام آرام؟-
 .بود پایین چنانهم سرم اما کردم؛ پاک را هایماشک

 :بود گوشم کنار درست باراین صدایش
 ! رامان جونِ... کن نگاهم-
 محو. کرد نگاهم فقط و شد هایشلب مهمان محوی لبخند... دیدم را اشخیره نگاه و سمتش چرخیدم سرعت به

 !شد؟می مگر بود؟ نشده عاشقش دختری هیچ حال به تا واقعا که کردممی فکر این به و بودم شده جذابش صورت
 : گفت اشمردانه بَمِ صدای با و گزید را لبش یگوشه

 .شده عاشق وسط این یکی آخ، آخ آخ-
 :گفت گوشم کنار وارزمزمه و آهسته. کردم نگاهش زدهبهت شد، گشاد حد آخرین تا اشکم از خیس هایچشم

 .ها بشه دیر ممکنه کنی؟ اعتراف خواینمی-
 صورتم روی هااشک. کشیدم صورتم به دستی بود؟ چه هاحرف این از منظورش. انداختم پایین را سرم و گزیدم لب

 .بودم کرده فراموش را کردن گریه اصال بود، شده خشک
 هر و هستم خسته خیلی من چون کنید، اعتراف دارید فرصت دیگه یدقیقه پنج تا جنابعالی خانوم، سرکار... خب-

 .برم خواب به و کنم کوچ جهان این از ممکنه لحظه
 :گفت گوشم کنار. بود صدابی هایمگریه مثل هم هایمخنده خندیدم،

 .بشنوم رو هاتخنده صدای فقط عوض در و بدم رو دنیام همه خوادمی دلم-
 :گفت او و بردم فرو گردن در بیشتر را سرم

 .کشنمی خجالت شدیداً فعال و کنن اعتراف خواننمی خانوم که پیداست امر شواهد از. اوه اوه-
 دلم. زدمی برق شیطنت از هم هنوز هایشمچش حتما آوردم،نمی باال را سرم و بود هایملب روی بزرگی لبخند

 سرم از دست مسخره خجالت این اما داشتم؛برنمی چشم او از ثانیه یک حتی و کردممی نگاهش خواستمی
 .داشتبرنمی
 «.دارم دوستت... گفتممی هااین از ترزود باید»: کردم تایپ و برداشتم را گوشی
 محکم به کرد شروع قلبم و شد بلند اشگوشی صدای. شد ارسال پیام و کرد لمس را سِند گزینه لرزانم انگشت

 دراز چرخاندم، را مضطربم نگاه و سمتش برگشتم. بپرد بیرون امسینه درون از خواستمی انگار که طوری کوبیدن،
 تهخس چقدر بفهمم توانستممی دارشخَش و خسته صدای از برد؟ خوابش یعنی بود، بسته را هایشچشم و کشیده

. برود یادم کردن گریه تا گذاشتمی سرم به سر بیداری و خواب میان خستگی، همهآن وجود با هم باز او و است
 ایآسوده نفس. خوابش در غرق صورت روی بود افتاده تلویزیون نور و بود داده تکیه کاناپه دسته به را سرش
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 خواستممی تلویزیون، سمت برگشتم. شوم خیره اشخسته و معصوم صورت به صبح تا خواستمی دلم. کشیدم
 ! شوم فیلم محو زدهبهت و شود متوقف دستم شد باعث دادمی نشان داشت که ایصحنه اما کنم؛ خاموشش

 و گزیدم لب ند،بـ*وسـ*یدمی را دیگریک داشتند دو هر کردند،می ایفا را پزشک و پلیس نقش که پسری و دختر
 :بپرم جا از شد باعث اشخسته و دآلوخواب صدای. دزدیدم نگاه سریع

 کارهاست؟ این جای جااین آخه. آوره خجالت-
 شاننگاه خیره و شدندمی رد کنارشان از همه خیابان؟ وسط هستن، کجا بودم نکرده دقت اصال. گرفتم باال را سرم
 به داشت که دیدم ار بازش نیمه و خمار هایچشم و چرخیدم سریع نبود؟ خواب رامان مگر... راستی. کردندمی

 .خوابید و افتاد هم روی هایشپلک دوباره ناگهان ولی کرد؛می نگاه تلویزیون
 :کرد زمزمه خوابش از خمار و خسته صدای با
 فقط... نباشه... آدمی هیچ. دیگه یسیاره یه برید اصال. باشین خودتون... فقط... نباشه کس هیچ... که جا یه برین-

 سیاره یه تو برید... باشید پاک همیشه... بسازید دنیا خودتون واسه... بسازید قانون خودتون واسه. تنها... دوتا خودتون
 .پاک جای یه برین... نیست؟ دوتا شما حیفِ... کثیفه... زمین. زمین روی نه... باشه پاک که

 سخت چقدر. انداخت نگچ گلویم به بغضی. زدمی حرف بیداری و خواب بین و گفتمی بریده بریده را کلمات همه
 ... او اما ملوک؛ با کوتاه خیلی مدت یک و کردم زندگی نریمان با ماه چند فقط من بود،

 قدم چند کورمال کورمال. ایستادم و شدم بلند. محض تاریکیِ شد، تاریک جا همه کردم، خاموش را تلویزیون
 .افتادم و کرد گیر فرش لب به پایم ناگهان ولی برداشتم؛

 :گفت و شد بلند هاگرفته قبر مثل
 کجایی؟ عزیزم؟ خوبی آرام؟ شد؟ چی ابالفضل، یا-

 که است مدتی خندید،نمی و کردنمی گریه وقتهیچ که آرامی نه؟ است عجیب. شد جاری هایماشک و گزیدم لب
 .کندمی گریه و خنددمی مدام
 سرعت به. خوردمنمی تکان و بودم افتاده زمین روی. کرد پیدایم جو،وجست کمی از بعد و انداخت را موبایل نور

... من و بود شده هوشبی خستگی از تازه. کنممی اذیتش چقدر چارهبی زد، زانو مقابلم و رساند من به را خودش
 .بودم پاچلفتی و دست و احمق چقدر

 :گفت اشخسته صدای همان با و زد زانو مقابلم دادم، قرار هایمچشم روی را دستم زد،می را چشمم موبایل نور
 شی؟ بلند تونیمی داری؟ درد زمین؟ خوردی-

 همان با راحت من و انداخت مسیرمان در را موبایل نور. کردمی درد بدنم ،شدم بلند آهسته و دادم تکان را سرم فقط
 بروم؟ راه تاریکی آن در وانمبت تا بندازم را موبایل نور نرسید ذهنم به چرا. برسانم اتاق به را خودم توانستم کم نور
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 کرد روشن را دیوارکوب نورکم چراغ نشستم، تخت روی. کردم پاک را هایماشک و کشیدم هایمگونه روی را دستم
 :کرد زمزمه کنارم، نشست هم او و تخت روی کشیدم دراز کنارم، آمد و
 .خانومه دختر یه کنم فکر داده، پیام بهم نفر یه-

*** 
 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه یتسا در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 . بمیرم خجالت از است قرار لحظه هر کنممی حس وای فشردم، هم روی را هایمچشم و گرفتم گاز محکم را لبم
 :داد ادامه

 .خجالتیه خانومِ دختر یک طرف از پیام بود، درست حدسم-
 :گفت واریزمزمه و آرام لحن با. نداشتم را هایمچشم کردن باز جرأت گزیدم، را لبم. بود خنده با توأم صدایش

 بخیر شبت-
. کرد نگاهم متعجب و سمتم برگشت فقط او و گرفتم را دستش کردم، باز را هایمچشم بالفاصله هم من و شد بلند

 «خوابممی کاناپه رو میرم من»: نوشتم و گرفتم دستش از را موبایلش
 که بیرون بروم خواستم و شدم بلند. گرفت دستم از را موبایل و کرد تر زبان با را هایشلب. مگرفت سمتش را موبایل
 :گفت و گرفت را دستم

 .خوابممی بیرون من بخواب، بگیر جاهمین بیا. آرام امخسته خیلی-
 «... کاناپه رو شب هر که نمیشه گیره،می درد کمرتون شما آخه»: نوشتم و گرفتم دستش از را گوشی دوباره

 :گفت آهسته زد، محوی لبخند و پرید باال ابرویش تاییک خواند، را امجمله کهاین محض به
 .دختر نکن دلبری قدراین-
 کرد، تنگ را هایشچشم. بود افتاده صورتش روی دیوارکوب کمِ نور کردم، نگاهش فقط متعجبم هایچشم با

 :کرد زمزمه و آورد کمنزدی را سرش. بود هایشلب روی پنهانی لبخند
 سالمه؟ چند من دونیمی-

 :داد ادامه. فهمیدمنمی را منظورش و کردممی نگاهش زدهبهت فقط
 رو دنیا تو زنه چی هر قیدِ یعنی زدم، رو ملوک قیدِ وقتی. سالته بیست... جوونی هنوز تو سالمه، پنج و سی من-

 مردِ تونمنمی من. زدم رو دادن خانواده تشکیل قیدِ همیشه ایبر دیگه یعنی کردم؛ فراموش رو مخانواده وقتی. زدم
 این از قدراون. ازدواج برای نکن باز حساب من رو وقتهیچ خطرم؟بی کبریتِ من گفتم بهت یادته. باشم زندگیت
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 ...نشم کشیده سمتش دیگه که هست خراب ذهنم تو تصویرش قدراون... که دارم بد یخاطره و شدم متنفر کلمه
 ! رو؟ منظورَم گیریمی میگم؟ چی دونیمی
 :گفت وارشزمزمه صدای همان با. انداختم پایین را سرم سریع و گزیدم لب
 از من حساب. چی یعنی بینمون محرمیتِ بدونی که خاطرِ این به صِرفاً... ازم بکشی خجالت که نگفتم رو هااین-

 .متنفرم ازشون برابر دو من بودن، هابرنامه این دنبال هااون چقدر هر... جداست ملوک و نریمان
 کرد؟می فکری چه من مورد در خواستم؟ چیزی چه گفتم؟ چه من مگر اصال ها؟برنامه کدام. بود پایین سرم

 .کشید دراز کاناپه روی و آورد در را کتش رفت، بیرون و انداخت پایین را سرش
 این به دیگری دید با کهاین برای داشت وجود راهی. کشیدمی تیر بغض از گلویم دادم، فرو زحمت با را دهانم آب

 فراری هامرد از همیشه کهاین داشتم، همیشه که نفرتی... دارم هامرد از من که تصوری چه؟ من کند؟ نگاه مسئله
 ... امبوده
 را خود دارند حاال درد همه آن. ساله ده هایزخم شد، اشک از خیس بالشتم شب هر مثل کشیدم، دراز تخت روی
 گاهم،بی و گاههایاشک... حاال و خندیدم نه و کردم گریه نه... سال همه این. اندکرده باز سر حاال دهند،می نشان
 ! کنندمی جبران دارند... را نکردم و مدت این طول در کردممی باید که هاییگریه همه

*** 
 را اطراف هراسان هایمچشم و آمدم بیرون اتاق از ریدمپ خواب از فریادی صدای با که بود شب نیمه سه ساعت

 .کاویدمی
 :زدمی حرف بلند بلند و بود کشیده دراز کاناپه روی رامان

 .بردارین سرم از دست. کثیفین چقدر... شدین هاحیوون شبیه چقدر. تونهمه به لعنت-
 خمار هایچشم با بود، کم خیلی بینمان یفاصله. نشست و کرد باز را هایشچشم نشستم، کنارش و سمتش دویدم

 : گفت و هایمچشم در زد زل خوابش از
 جونم؟ از خوایمی چی-

 :داد ادامه گرفته گارد حالت همان با. گرفتم فاصله او از ترس، با و شد گرد هایمچشم
 کنی؟ امتحانم اومدی بذاره؟ پا نداره حق رامان خونه تو دختری هیچ دونینمی مگه جا؟این اومدی چی واسه-

 این به مردونگی اگر نیستم، مرد من نه؟ یا هستم مرد ببینی کنی امتحانم اومدی نه؟ کنی، امتحانم که فرستادنت
 .نیستم مرد من... چیزهاست

 آرام منم، بگویم توانستممی کاش بزنم، حرف توانستممی کاش. کردممی نگاهش ملتمسانه و ریختمی هایماشک
 :شدنمی آرام و دادمی ادامه چنانهم خورد؟می دردی چه به بزند حرف تواندنمی که آدمی. باش
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 رو تو کسیِبی تاوان زندگیم؟ تو اومدی چی واسه نیست، آدم اصال... نیست مرد رامان بگو بهشون برو... برو-
 بدم؟ باید من( کوبید اشسینه به محکم را دستش)

 که بینممی کابوس بری، قراره کنممی حس شهمه آوردی؟ سرم یبالی چه زندگیم تو اومدی وقتی از دونیمی
 تیمِ تو بری ترسممی شهمه آوردی؟ سرم بالیی چه هستی؟ کی تو. تو شدی هامکابوس همه. بدم دستت از قراره
 .بدم دستت از ترسممی... ترسممی بشی، ملوک شبیه هم تو ترسممی. هااون

 صورتش روی را دستم و کردم طی را بینمان فاصله ترسیدم،. افتاد ناپهکا روی رمقبی و کرد سکوت ناگهان
 هاصخره جنس از من نیستم؟ هاآن جنس از من دانستنمی مگر. بود نشسته اشپیشانی روی سردی عرق. گذاشتم

 .ریختمی درپیپی هایماشک. نبودم صفتحیوان من نبودم، سنگدل هاآن مثل من. نبودم
 : کرد زمزمه دارشبغض صدای با و بود بسته را هایشچشم

 ناخودآگاهم تو و دیدم نریمان از که هاییصحنه دیدم، ملوک از که هاییصحنه. همیشگیمه کابوسِ هاصحنه اون-
 .دیدم هاصحنه اون وسط... رو برادرم... رو مادرم سالگی ده از. شده ثبت

 تار اشک، یپرده بین از را جاهمه آشپزخانه، سمت دویدم. بزند حرف توانستنمی و بود افتاده نفس نفس به
 به هایچشم کشیدم، صورتش روی نوازشگرانه را دستم. کنارش نشستم و بردم آب لیوان یک برایش. دیدممی

 را لیوان و گزیدم لب. کردمی نگاهم خشمگین، شیرِ یک مانند. کشید هم در را هایشاخم و کرد باز را شبش رنگ
 :کرد زمزمه شده، منقبض صورتِ و درهم هایاخم همان با. کرد نگاهم فقط و رفتنگ گرفتم، سمتش

 .کن روشن رو چراغ برو-
 :زد صدایم. ایستادم و کردم روشن را چراغ. رفتم برق کلیدهای سمت سختی، به و شدم بلند سریع

 .جااین بیا-
 به کردم،می نگاهش ترس با. نشست و برداشت خیز سمتم ناگهان نشستم، کنارش و رفتم سمتش باتردید و آرام

 اخم هنوز اما شد؛ باز کم کم بود، شده منقبض اخم خاطر به که اشپیشانی عضالت. بود شده خیره هایمچشم
 خیره هایمچشم به راحت خیال با و ندزدم نگاه تا بود گرفته محکم را امچانه. بود اشمردانه ابروهای میان کمرنگی

 «!آرام داره دریا هاتچشم... میشم آروم دریا دیدنِ با همیشه من»: گفتمی که آوردم رخاط به را صدایش. شود
 کهحالی در و نشست تخت روی. کشید خود دنبال به هم را من و رفت اتاق سمت گرفت، را دستم و ایستاد شد بلند

 :گفت کرد،می باز ساعدش دور از را اشمچی ساعت
 .تخت رو بخواب-
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 عسلی روی را ساعتش. شد خیره هایمچشم به و آمد باال نگاهش کردم،می نگاهش زدهبهت و مبود ایستاده فقط
 پوزخند کردم، نگاهش ترس با و گزیدم لب. زد ضربه تخت روی به بار چند دست با حرفش، تأکید برای و گذاشت

 :گفت و زد صداداری
 بهم؟ زدی زل طوریاون که مگه کنم کارتچی خواممی-

 :داد ادامه و کرد نگاهم سکوت در لحظه چند
 .آرام جااین بیا-

 :وگفت کرد اشاره خودش کنار به ایستادم، تخت کنار و رفتم. تخت روی کشید دراز و گفت را این
 .من کنار جااین بیا-

 و رفتم. گذردمی چه سرش در بفهمم نتوانستم وقتهیچ من کنم، درکش توانستمنمی. بفهممش توانستمنمی اصال
 :گفت اشجدی و بم صدای با نشستم، نارشک
 .ببره خوابم تا شم خیره هاتچشم به قدراون خواممی-
 :کرد زمزمه لحظه چند از بعد و بود خیره هایمچشم به سکوت در. سمتش چرخیدم و کشیدم دراز کنارش تردید با
 چشماش یشونپر میشم... دونستمنمی که وای... نگاش عاشقِ شده... من دلِ وای وای وای-

 نداشتم؟ خبر من و بود مردانه و زیبا همه این صدایش. شد پُر عطرش از هایمریه و داد بیرون پرشتاب را نفسش
 خواستمی دلم و بودم معذب همیشه از بیشتر. هایشچشم شب آسمان به... من و بود خیره من نگاه دریای به او

 گلویش سیبک و داد فرو را دهانش آب. بالشت روی افتاد و خورد سر چشمم یگوشه از اشکی. بدزدم را نگاهم
 :کرد زمزمه خورد، تکان

 !من وجودِ آرامشِ... من آرامِ آرام؟ من دلِ با کردی چه... وای-
 .داشت قرار هاابر الیالبه در که هایشخانه از یکی به سفر. شدمی آماده سفر برای نبود، زمین روی دیگر آرام

... شدم رویا در غرق دوباره. اشمردانه و زیبا صدای با نفسش، عطر با کردم،می پرواز و بودم بسته را هایمچشم
 .کردم پرواز دوباره

 «رو؟ هاشحرف رفته یادت. باشه زندگیت مردِ نیست قرار مرد این. نگیر اوج پایین، بیا آرام؟»
 من نه،... مَردِ ترینخواستنی وجودِ رامشِآ من. نبود مهم برایم... ندادم اهمیت پیچیدمی سرم در که صدایی به

 است، بودن رامان وجود آرامشِ من، دلخوشیِ یهمه. بود کافی همین. بودم شده آسمانی موجودِ یک وجودِ آرامشِ
 .بس و همین فقط
 نزدیک، از هایشچشم دیدنِ امید به صبح. شد اشخسته هایچشم مهمانِ خواب تا شد خیره هایمچشم به قدرآن

 اتاق از. آمدم پایین تخت روی از و کشیدم آهی کار؟ سر بود رفته نشستم، و شدم بلند. نبود کنارم اما شدم؛ بیدار
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. پختممی غذا باید نوشیدم، کمی و برداشتم پرتقال آب یخچال داخل از کردم، تند پا آشپزخانه سمت و شدم خارج
 برای همیشه. خودم یاراده و خواست با باراین و بود اجبار با همیشه. بپزم غذا لـ*ذت با بود قرار بار، اولین برای

 .کردمی فرق چقدر... بار این و بود هاغریبه
 تقریبا و بودم آشپزخانه در را زیادی مدت. دارد دوست را غذایی چه دانستمنمی شدم، مشغول و بستم دورم را پیشبند

 بود؟ که پس باشد، توانستنمی رامان روز وقت این. آمد در صدا به در زنگ ناگهان که بود کار آخرهای
 را در و درآوردم را هادستکش! دادمی نشان را دختر یک تصویری، آیفون و برداشتم در سمت تردید با را هایمقدم
 . کردم باز

 درست بود، آبی... هایشچشم و داشت چشمگیری زیبایی بود، ایستاده در پشت متناسب اندامی با قدبلند دختری
 :گفت و انداخت پایم سرتا به نگاهی هم او کردممی نگاهش زده بهت. من هایچشم همرنگ

 ست؟خونه رامان... سالم-
 :گفت و کرد نگاهم دوباره گذراند، نظر از را خانه داخل نگاهش با و کشید گردن. کردم نگاهش زدهبهت فقط

 ست؟خونه رامان! بده رو من جواب-
 مبهوت و مات کهدرحالی. شد خانه وارد من، به توجهبی و کرد نازک ابرو و چشم. دادم نتکا طرفین به را سرم فقط

 ناگهان کرد،می نگاه خانه اطراف به دقت با. سمتش چرخیدم و بستم را در بودم، مانده شوک در و کردممی نگاهش
 :گفت داد،می اشبینی به چینی کهحالی در و سمتم برگشت

 ! سوزهمی ارهد غذات کنم فکر ببین-
 را گاز. رسیدم دادشان به موقع به شکر رو خدا که ایشده سرخ زمینی سیب. آشپزخانه سمت دویدم و گزیدم لب

 :گفت کرد،می نگاه خانه به کنجکاوی با چنانهم. دیدنش برای برگشتم و کردم خاموش
 .ببینم رو اشخونه خواستمی دلم همیشه-

 سرتاپایم به نگاهی دوباره سمتم، چرخید و کرد رها را بارَشحسرت نفس. بود دهش گرد زیاد، تعجبِ از هایمچشم
 :گفت و انداخت

 .اشخونه واسه آورده کدبانویی و خوشگل خدمتکار چه-
 .دیدم را بودم بسته دورم که پیشبندی و انداختم پایین را سرم فشرد، را گلویم بغض و آمد درد به دلم

 .کرده استخدام رو آقایی یه خدمتکار برای بودم شنیده حتی نمیده، راه اشونهخ به رو دختری هیچ رامان-
 :ایستاد جلویم و آمد نزدیکم دادم، فرو را بغضم فقط و نیاوردم باال را سرم

 زنی؟نمی حرف چرا اللی؟-
 «بزنم حرف تونمنمی من»: نوشتم و برداشتم اپن روی از را کاغذ
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 :گفت کالفگی با. نشست مبل روی رفت و داد تکان ریس بعد و کرد نگاهم فقط لحظه چند
 .بشین جااین بیا-

 :گفت و فرستاد بیرون پرشتاب را نفسش. نشستم کنارش و برداشتم سمتش را سستم و آهسته هایقدم
 گفت مامانم و افتاد فشارم شب یک. بودم خورده سرما شدیداً و بود زمستون دیدمش، بار اولین برای پیش دوسال-

 بود؟ کی کرد اممعاینه که دکتری دونیمی. بیمارستان مبری
 :داد ادامه او و کردم نگاهش کنجکاوی با فقط

 درونش شدنمی جوره هیچ که مردی بود، اخمو و جدی مرد یک اون اما اومد؛ خوشم ازش موقع همون از! رامان-
 .بدید اطالع من به داوم پیش مشکلی دوباره اگر گفت و مامانم به داد رو ششماره. کرد نفوذ
 .داد آمدن فرود اجازه هایشاشک به و گزید لب
 :گفت اشگرفته صدای با
 باید شدم، مریضت همیشه برای گفتممی گرفتم،می تماس باهاش داشت، رو ششماره مامانم که موقع همون-

 مزاحم محترم خانوم» گفتمی جمله یک فقط و کردنمی اعتنا بهم اون اما بگیری؛ خبر ازم و سربزنی بهم همیشه
 «.نشین

 دست و کردنمی عالقه ابراز بهش که بودن زیادی دخترهای. داره زیاد خاطرخواه دونستممی داشتم، رو آمارش
 خواستمی دلم ببینم، رو اشخونه خواستمی دلم و بودم کنجکاو همیشه. نبودم کن ول من اما گشتن؛برمی خالی

 اما دارم؛ دوستش خیلی. بشم نزدیک دنیاش به نذاشت هم ذره یه حتی وقت،هیچ اون اما بشم؛ نزدیک زندگیش به
 . نکرد نگاهم حتی وقتهیچ اون

. ریخت هایماشک و آمدم در بهت از. دستشویی سمت دوید و دهد ادامه نتوانست دیگر شد، بلند اشگریه صدای
 روی را دستم. بردارید سرم از دست مزاحم، هایاشک اِ... باید... پختممی غذا باید آشپزخانه، سمت رفتم و شدم بلند

 بزرگی تابلوی کهحالی در. بود رامان... چرخیدم زده بهت در، باصدای ولی کردم؛ پاک را هایماشک و کشیدم صورتم
 حمل سختی به را تابلو. کردم نگاهش زدهبهت و زدم کنار خشم با را هایماشک. شد خانه وارد کرد،می حمل را

 خواب اتاق سمت مرا هایمقدم کردم، خم سر دیدنش برای. رفت خواب اتاق سمت و شد رد جلویم از کرد،می
 عکس بزرگ، تابلوی آن من، خدای وای... که بزرگی تابلوی. کردم نگاهش کنجکاوی با و شدم اتاق وارد کشاندند،

 توسط حاال و بود افقی که تابلویی بودم، یرهخ تابلو آن به فقط باز نیمه دهانی با. هایمچشم فقط بود، من هایچشم
 .بود شده نصب دیوار به رامان
 :پراند جا از مرا شد، اتاق وارد سرزده که دختر آن صدای ناگهان... بود نشده من متوجه هنوز

 .کنن نصب شونخونه اتاق دیوار به رو خدمتکارشون هایچشم عکس هاآدم که دونممی بعید من خب-
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 کشید هم در را هایشاخم زد،می موج ناباوری و بهت شبش رنگ به نگاه در کرد، نگاهش و برگشت متعجب رامان
 :گفت و
 کنی؟می کارچی جااین تو-

 :گفت و انداخت باال ابرویی دختر
 .بزنم حرف باهات اومدم-
 و جدی صدای با که بیرون بروم اتاق از خواستم. ایاضافه یعنی که انداخت من به چشم گوشه از نگاهی بعد و

 :شدم متوقف رامان محکم
 .بمون آرام،-

 :گفت و کرد دختر آن به رو سمتش، برگشتم
 کنیمی تموم خوبه؟ کردم غلط بگم من. شد سال دو کنی؟نمی تمومش چرا! هان؟ داریبرنمی سرم از دست چرا-

 .رسیدم دادت به مردیمی داشتی که پیش سال دو کردم غلط رو؟ هاداستان این
 :گفت لرزیدمی صدایش کهدرحالی و شد جمع اشک هایشچشم در دوباره خترد
 نه؟ زنته-

 :گفت رفتمی عقب کهحالی در رامان و برداشت قدم سمتش دختر انداخت، سمتم عصبی نگاهی رامان
 .نشو نزدیک من به-

 :گفت لرزانش صدای با دختر
 دختر یه... کردی رد رو قرمزهات خط همه که تو ؟ببرم سوال زیر رو نجابتت و بزنم دست بهت ترسیمی چیه-

 .اتخونه تو آوردی
 :کشید عربده و بست را هایشچشم رامان

 .بیرون برو من یخونه از... بیرون برو. نشو نزدیک من به میگم-
 و لرزیدمی هایشلب که حالی در. بست را هایشچشم و ایستاد هم دختر اش،عربده از لرزید بدنم یهمه

 :گفت بود گرفته شدت هایشکاش
 کهاین دلیل نگفتی بار یه حتی. نگفتی رو اسمم بار یه حتی... میام دنبالت و کنممی التماست دارم که ساله دو-

 ...دختره این... رو مشکلت نگفتی بهم بار یه حتی. چیه نیستی، هامرد بقیه مثل و سردی
 :داد ادامه و کرد اشاره من به
 .داری شدوست که تابلوئه-

 :کشید عربده تربلند باراین رامان
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... بگو هاتجنسهم همه به برو. ندارید رامان زندگیِ تو جایی ایدیگه دختر هیچ نه و... تو نه. نیست مربوط تو به-
... رو خودت نه نبینمت، وقتهیچ دیگه... برو فقط. داره مشکل زن جنس با رامان بگو بزن، جار دنیا جای همه برو
 .گوشیم روی رو تشماره نه

 سمتم و شد خیره من به خشمگینش نگاه با ناگهان و کرد رها عصبی را نفسش رامان. رفت و نکرد صبر دیگر دختر
 با. بود رفته فرو هم در چنانهم هایشاخم و کرد تنگ را هایشچشم. ریخت فرو دلم و شد ترس از پر نگاهم. آمد

 :تگف لرزیدمی عصبانیت از که صدایی
 کنی؟ باز رو در داد اجازه بهت کی-

 :لرزید وجودم یهمه که زد دادی او و انداختم پایین را سرم. بود افتاده شماره به اشعصبی و تند هاینفس

 من؟ یخونه تو بیاد گذاشتی چرا م؟ٔ  توا با-
 کمی را صدایش کرد، لمع قد مقابلم و آمد نزدیکم کردم، احساس را گلویم درد و دادم فرو زحمت با را دهانم آب

 :گفت و آورد پایین
 کنی،می نابودم داری آره؟ بیان، توننمی هم دخترها بقیه من، یخونه تو بیای تونستی خودت چون کردی فکر-

 .نداری خبر خودت فقط
 :گفت و( قلبش طرف) کوبید اشسینه روی را اششده مشت دست

 .نداری خبر هیچی از تو... کشممی عذاب دارم چقدر دونینمی... خبره چه درونم دونینمی نداری، خبر جااین از-
. بمیرم غصه از خواستمی دلم که بود دارخش و گرفته صدایش قدرآن گفت، سوزناک قدرآن را آخرش جمله
 تار پرده پشت از. رفت داشت قرار اتاق در که تراسی سمت و نیاورد تاب دیگر هم او زدم، زانو و ریخت هایماشک
 به و بود ایستاده آزاد هوای در. زدمی آتش رنگ طالیی فندک آن با را سیگارش داشت که دیدممی اشک،

 هایمچشم تصویر روی چرخید نگاهم. کردممی هق هق و ریختممی اشک صدابی. زدمی عمیق هایپک سیگارش
 آرامَش او هایچشم چرا .من هایچشم رنگ درست بود، آبی هم دختر آن هایچشم. بود نصب دیوار به که

 دختر آن از چرا. من مثل بود، پاک هم او... داشت دریا نگاهش هم او من، از ترزیبا حتی بود، زیبا هم او کرد؟نمی
 بود؟ نخوانده نام به را دختر آن باریک حتی چرا بود؟ متنفر
 با را لرزانم هایقدم. بکشد عذاب ارمگذنمی دیگر... گذارمنمی شدم، بلند زمین روی از و زدم کنار را هایماشک
 کشیدن نفس حاال، همین از. نه یا مانممی زنده دیگر یلحظه چند تا دانمنمی گزیدم، لب. برداشتم سمتش تردید

 کنارش و رفتم. کردمی نگاه دریا به زد،می سیگارش به عمیقی پک کهحالی در و بود من به پشتش. شد فراموشم
 سیبک شدن پایین و باال از را این داد، فرو را بغضش. دوخت من به را قرمزش هایچشم و مسمت چرخید ایستادم،
 را هایمدست و برداشتم سمتش بلند قدم یک. ببینمش حال این در ندارم طاقت دیگر...ندارم طاقت. فهمیدم گلویش



 

 

148 

 

 هاصخره همنشینِ رمان

 

 مرگ استراتگوس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 «من رویای» توانا مهال

 چسباندم، ستبرش و کممح سینه به را صورتم طرف یک. بخورد تکان شد باعث که کردم حلقه کمرش دور محکم
 و بود رفته فرو شوک در. افتاد دستش از که دیدم را سیگارش بود، باز طرف دو از هایشدست. ریختمی هایماشک
 چون بودم؛ اشتباه در سخت اما کند؛می حلقه دورم را هایشدست لحظه هر کردممی فکر. خوردنمی تکان
 لبخند بود، بسته نقش اشپیشانی روی غلیظی اخم همیشه مثل حتما. بدنش دوطرف افتاد رمقبی هایشدست

 :شنیدم گوشم کنار از را اشمردانه و جدی صدای. زدم محوی
 هوم؟! تو؟ با کنم کارچی باید من آخه-

 :داد ادامه و کرد رها پرشتاب را نفسش. کشیدممی نفس را عطرش و بودم بسته را هایمچشم
 یه واسه بذارش نکن، حروم من واسه رو انرژیت. نیستم هابازی این قدِ من .کوچولو خانوم نکن شیطونی نکن،-

 تواسه خیلی من. سال پونزده نه باشه داشته سنی فاصله سال چند فقط باهات که پسری .بکشه رو نازت که پسری
 خانوم؟ وشیزهد بهت نگفتم! بهت؟ نگفتم. همسر نه شوهر، نه... خوب حامیِ یک میشم تواسه تهش تهِ نذارم، کم
 ...خواممی... بشی خوشبخت خواممی. پاکی چون... مقدسی برام چون... نگرانتم من نیستم؟ جدی کنیمی فکر چرا
 و داشت اخم بود، درست حدسم دوختم، هایشچشم به را نگاهم. کردم بلند را سرم و کشیدم هم در را هایماخم

 و کردم باز دورش از را هایمدست .بودم شده مانع من و بزند ستخوامی که حرفی برای بود مانده باز نیمه دهانش
 خواستم؟ چه گفتم؟ چه من مگر کند، خُردم خواهدمی فقط هردفعه حقارت، همه این از شدم خسته. گرفتم فاصله

 به ار من ناگهانی حرکت یک در و کشید را دستم محکم اما بروم؛ خواستم و برگشتم دهد؟می گونهاین را جوابم که
 :کرد زمزمه کنارگوشم و شد حلقه دورم اشمردانه و محکم بازوهای کرد، دعوت شآ*غـو*ش

 !باشی تهش تا باید... اومدی که حاال. خانوم دختر کنی رفتن قصدِ که دیره دیگه کجا؟-
 :کرد زمزمه و نداد اهمیت او ولی عقب؛ دادم هولش و گذاشتم اشسینه روی را دستم

 رو اجازه این کسهیچ حاال تا دونیمی میشه؟ حلقه دورش رامان هایدست که ستیه کسی اولین دونیمی-
 خانوم؟ دختر دونیمی نداشته؟

 :گفت آهسته گوشم کنار. خوردمی لیز هایمگونه روی هایماشک و بودم بسته را هایمچشم
 تا بود ترباور قابل ذاشتی،می قدم ماه کره روی اگر شاید کردم، باز براش رو مآ*غـو*ش که هستی نفری اولین تو-

 .من آ*غـو*ش
 اخم هنوز کهاین وجود با دوختم، هایشچشم در را کنجکاوم نگاه و گرفتم باال را سرم زد،می موج صدایش در خنده

 .بود لبش روی محوی و پنهان لبخند داشت،
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 چه این آرام، وای. شدم جخار اتاق از و دویدم نکردم، دیگرصبر. دادم هلش و گزیدم لب انداختم، پایین را سرم
 و بپرم جا از شد باعث صدایش. بود افتاده شمار به هایمنفس و کوبیدمی محکم قلبم ای؟دیوانه! کردی؟ بود کاری

 :سمتش برگردم سرعت به
 ! آرام؟-

 هایشچشم به توانسمنمی. دزدیدم را نگاهم فوراً و گزیدم لب بود، هایشلب روی لبخندی و داشت تصنعی اخم
 آمد. ریختم ظرف داخل و کردم خارج ماهیتابه از را هازمینی سیب آشپزخانه، داخل رفتم. مستقیم هم آن شوم، خیره

. شنیدممی گوشم کنار را هایشنفس صدای. شد حبس نفسم و بردم فرو درگردن بیشتر را سرم ایستاد، کنارم و
 :دمشنی را صدایش لحظه همان که ریختم ظرف داخل هم را هاکتلت

 .کن نگاهم-
 کنار از را اشمردانه و آرام یخنده صدای. نشوم وسوسه کردنش، نگاه برای تا چرخاندم مخالف جهت در را سرم

 دوباره و گذاشتم میز روی را غذا بشقاب. نکردم نگاهش اصال و شدم رد کنارش از فقط توجه،بی. شنیدم گوشم
 :شنیدم را شادش و سرخوش صدای

 خجالت؟ یا کنیم میل ناهار ما ،خانوم... به به-
 اتفاقی چه پیش لحظه چند انگار نه انگار. نبود خیالش عین که او شدم،می آب خجالت از داشتم من فقط که فعال

. شوی خیره زیبایش و نافذ هایچشم به توانینمی دیگر کردی که کاری این با متأسفم، برایت واقعا آرام. افتاده
 هم دیگر هرکس اگر مطمئنم. مردممی خجالت از داشتم. بزنم زل هایشچشم به توانستمینم... توانستمنمی دیگر
 با زیادی سنی فاصله که مردی... است دور نهایتبی شما دنیای از که مردی. داشت را حس همین بود من جای
 که است گرفته گارد ههم مقابل در نگاهش، جدیتِ با هایش،اخم با همیشه که مردی... است تربزرگ و دارد شما
 را شآ*غـو*ش حتی که ایدشده نزدیک مرد این به قدرآن... کنید تصور حاال. کنند نفوذ اشزندگی و او به مبادا

 .ایدکرده نفوذ جسمش در گویا که نزدیک قدرآن اید،شنیده نزدیک از را قلبش ضربان صدای کردید، تجربه
  آرام؟-

 فرو زحمت با را دهانم آب و بستم را هایمچشم. ریزد فرو دلم و شوم خارج کرف از شد باعث اشمردانه و بم صدای
 است؟ جنبهبی اندازه از بیش من قلب داندنمی مگر گوید؟می را نامم لحن این با چرا. دادم

 .میشم دیوونه دارم کن نگاهم آرام-
 :گفت و گرفت سمتم را موبایلش

 .بگو چیزی یه حداقل-
 :کرد زمزمه و گرفت را دستم که شوم خارج آشپزخانه از خواستم و کردم ازب دورم از را پیشبند
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  قهری؟-
 .نیاورد را روز آن خدا

 . اممالحظهبی خیلی دونممی خدابه دونم،می نه؟ کردم اذیتت هامحرف با. ببخشید-
 مهمان محوی دلبخن شدم، خیره هایشچشم به کهاین محض به کند، تمام را حرفش نگذاشتم و سمتش برگشتم

 .کرد نگاهم فقط و شد هایشلب
 میز روی و کردم گره هم در را هایمدست. نشستم و گرفتم را نگاهم سریع من اما کرد؛می نگاهم سکوت در

 صدای که بود میز روی یکرده یخ غذای به حواسم. شد خمیر هازمینی سیب. کرد یخ شدم، خیره غذا به. گذاشتم
 :کرد خارج فکر از مرا وارشزمزمه

 رو؟ من بخشیدی... نگفتی-
 وقفهبی باشد؟ کرده ناراحت مرا که بود کرده کاری مگر اصال بخشیدمش؟می باید چرا کردم، نگاهش زدهبهت فقط

 «باشم؟ ناراحت دستت از باید چرا من»: نوشتم و برداشتم اُپن روی از را کاغذ. کردمی نگاهم منتظر و
 من به را نگاهش دوباره و انداخت امنوشته به گذرایی نگاه. گرفت دستم از را کاغذ کرد،می نگاهم که حالی در

 هایشچشم عادتش، طبق. آمدمی لبش روی داشت جذاب و محو لبخند همان ،شد کج کمی لبش یگوشه. دوخت
 :کرد زمزمه اشمردانه و بم صدای با. شد خیره هایمچشم به فقط و کرد تنگ را
 نمیاد خوشم نگفتم خجالت؟ فقط چیه؟ سکوتت دلیل پس کردی؟ فراموش سرعت همین به بگی یخوامی یعنی-

 ازم؟ بگیری رو نگاهت
 که بم صدای همان با. خندیدمی هایشچشم با همیشه مثل. دوختم جذابش و مشکی هایمردمک به را هایمچشم

 :گفت آهسته شدم،می مجذوبش
 بهم کردن سعی مدت این تو که بودن هاخیلی. کنم برقرار ارتباط دخترها اب نتونستم وقتهیچ... سن این تا من-

 امخونه تو دختر یک با که برسه روز یه کردمنمی فکر وقتهیچ. گرفتم فاصله ازشون همیشه اما بشن؛ نزدیک
 .اتاقم دیوار به بزنم رو هاشچشم عکس و کنم زندگی
 هایشابرو. شد حبس نفسم آورد، نزدیکم را سرش. دوختم هایشمچش به قدردانی با را نگاهم و زدم محوی لبخند

 :گفت مشتاقی لحن با کرد، تنگ را هایشچشم و رفت باال
 دریا؟ بریم-

 غذاهای ناگهان اما دادم؛ تکان را سرم و زدم لبخند. شد پخش هایمریه در عطرش بوی... کشیدم عمیقی نفس
 . شدم خیره هاغذا به زده ماتم دوباره و برگشتم افتاد، یادم میز روی

 .ناهار از بعد اما میریم؛-
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 که بود پرحرارت و گرم برایم قدرآن اما نبود؛ مهربانی و محبت با لحنش گاههیچ. بود خشک و جدی همیشه لحنش
 .دهممی گوش زیبا موسیقی یک به کردممی حس

 و برد فرو شلوارش هایجیب در را هایشدست و ایستاد فقط او رسیدیم، کهاین محض به. رفتیم دریا به غذا از بعد
 من، به خوبی حس آب خنکی. گذاشتم آب داخل را هایمپا و درآوردم را هایمکفش من اما شد؛ دریا محو نگاهش با

 بود خیره دریا به کردم، نگاه رامان به و چرخاندم را سرم. دادمی آرامش من به نورش با همیشه مثل هم آفتاب. داد
 ناگهان اما زدم؛ محوی لبخند زیبایی، همهآن به. بودم خیره جذابش چهره و شبلند قامت به آسوده، خیالیبا من و

 هایشان،چهره دیدن با. کردمی هدایت را ویلچر که مردی و بود نشسته ویلچر روی که زن یک روی چرخید نگاهم
 !هیراد؟ و مهتاب عمو زن شد،نمی باورم من خدای. کردممی شاننگاه زده بهت ماسید، لبم روی لبخند
 و مهتاب عمو زن به زدهمات فقط من اما زد؛می صدایم رامان وضعیت؟ آن در هم آن جا؟این ها،آن. شدنمی باورم
 ذهنم در مهتاب عمو زن از که تصویری آخرین. برداشتم سمتشان به خودآگاهنا را هایمقدم. کردممی نگاه هیراد

 باشد، شده پیر شبه یک انگار... اکنون اما بود؛ سرزنده پوستِ و خوب اندام یک با سرحال و جوان زنِ یک داشتم،
 شاننگاه زدهبهت. بلند هایریش و آشفته موهای با هیراد. داغان و درب و ژولیده هایلباس با... ویلچر روی
 در را هایماخم. بایستند داد فرمان مهایقدم به مغزم ناگهان اما داشتم؛برمی قدم سمتشان کنجکاوی با و کردممی
 شد مشت بدنم کنار هایمدست. بودند کرده حقم در پسر و مادر این که را هاییبدی تمام آوردم، یاد به و کشیدم هم

 روی محوی لبخند. شد محو هایماخم دیدم، را رامان بالفاصله و روبرگرداندم. دادند عذابم چقدر. لرزیدممی و
 :گفت و کردمی نگاهم تمام جدیتِ با او لیو آمد؛ هایملب
 .نشنیدی اصال انگار ولی زدم، صدات بار چند کجاست؟ حواست هست معلوم-

 باز امزندگی به خودشان، از ترمنفور هایآدم و نریمان پای شدند باعث کردند، حقم در زیادی هایبدی هاآن آری،
 یچهره به لـ*ذت با. نداشتم را فرشته این االن رفتمنمی مارتع آن به من و دادندنمی فراری مرا اگر اما شود؛

 .بودم شده افتاد،می اشپیشانی روی همیشه که چینی آن محو نگاهم با. شدم خیره اشداشتنیدوست
 اصال؟ شنویمی... توام با آرام؟-

. کردمی نگاه ریاد به و بود نشسته ویلچر روی که مهتاب عمو زن سمت برگشتم دوباره و زدم بزرگی لبخند
 نگاهشان... زدممی نفس نفس. ایستادم مقابلشان و رساندم سرعت با را خودم و برداشتم سمتشان را بلندم هایقدم
 و درآمد بهت از ترزود هیراد. ببینم هردویشان نگاه در توانستممی را ناباوری و بهت. شدند خیره من به و آمد باال

 :گفت
 ! خودتی؟ آرام؟-
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 زن. بودند کرده تغییر سال چند یاندازه به ولی بودمشان؛ ندیده که بود ماه چند فقط کهاین با. کردم هشنگا فقط
 :گفت بود زده حلقه هایشچشم در اشک که حالی در عمو

 .بود نگرانت چقدر بیامرز خدا عموت گشتیم؟ دنبالت چقدر دونیمی-
 عمو... عمو. انداخت پایین را سرش هم او دوختم، هیراد به ورانهنابا را نگاهم. گریه زیر زد بلند و گفت را هااین

 حالی در مهتاب عمو زن. انداختم پایین را سرم و شد جاری هایمگونه روی اختیاربی هایماشک بود؟ مرده کامران
 :گفت کردمی هق هق که
 کارچی برادرم امانتِ با گفت،می و کردمی دعوا هیراد و من با شهمه... گفتمی رو تو اسم لحظه آخرین تا عموت-

 . کردین
 .شده یکسان خاک با زندگیمون... حقت در کردیم بدی خیلی ما. ببخش رو هیراد... ببخش رو من آرام

 اشک هم من گرفتم، دستم در را سردش هایدست و زدم زانو ویلچرش جلوی. دهد ادامه نداد اجازه دیگر گریه
 :مشنید را هیراد صدای. ریختممی
 به جا،این اومدیم روزه چند االن. افتادیم فالکت و فقر به. مرد و کرد سکته شد، ورشکست کهاین از بعد بابام-

 .هتل بریم نداریم پول حتی ولی مامان؛ دکترهای سفارش
 روی را هایمدست. دیدم وضوح به را هایششانه لرزش من اما نبینم؛ را هایشاشک تا برگرداند را صورتش

 :گفت که شنیدم را رامان یمردانه و جدی صدای لحظه همان .گرفت شدت امگریه و دادم قرار هایمچشم
 خبره؟ چه جااین هست معلوم-

 رفتم و شدم بلند. دوختم رامان عصبیِ و جدی نگاه به را اشکم از خیس و نمناک هایچشم و گرفتم باال را سرم
 «شما؟ یخونه بیان عموم پسر و عموم زن میشه»: کردم ایپت و کشیدم بیرون جیبم از را موبایل سمتش،

 بودم کرده تایپ که متنی و گرفت دستم از را گوشی. کردمی نگاه اشکم از خیس هایچشم به درهمش، هایاخم با
 را عموزن صدای لحظه همان. شد، ترغلیظ اخمش و دوخت هایمچشم به را اشعصبی نگاه دوباره بعد و خواند را

 : یدمشن
 .جان آرام گممی تبریک-

 :گفت و زد رویم به لبخندی قرمزش، هایچشم وجود با. کردم نگاهش و برگشتم زدهبهت
 .شدی خوشبخت که خوشحالم-

 :گفت و رامان سمت چرخاند را سرش
 . شد راحت خیالم دیگه االن اما بودم؛ آرام نگران شهمه مدت این تو. میاین هم به خیلی-
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 ما. نبود همسرم که او اما دارد؛ را هوایم رامان که شده راحت خیالش بود، فهمیده را چیز همه رامان هب نگاه یک با
 آن قدم چند کشید، و گرفت را دستم فقط. گفتنمی هیچ و بود کرده سکوت رامان. هم به بودیم محرم فقط

 و جدی صدای. زدندمی حرف هم با و ردندکمی نگاه ما به هنوز هیراد و عمو زن. ایستادم هم من و ایستاد ترطرف
 :شنیدم را رامان یمردانه

 ! کنی؟می کارچی داری هست معلوم آرام؟-
 :کرد زمزمه گوشم کنار و آورد پایین را سرش. انداختم پایین را سرم و دادم فرو زحمت با را دهانم آب
 آزاد هم عُموم واسه اومدی، خودت چون یکرد فکر هان؟ بذاره؟ من خونه تو رو پاش نداره حق زنی هیچ نگفتم-

 شما، از غیر رو ایدیگه خانومِ هیچ حضور تونمنمی بنده من، عزیزِ... خانوم آرام آره؟ بیان توننمی همه دیگه شده؟
 طور هر... نیست مهم برام دیگه، چیز هر یا... مریضم دارم، وسواس من بگی خوایمی. بپذیرم امخونه داخل

 ... نخواه من از دیگه لطفا اما ن؛ک فکر خوایمی
 : گفت و شد خیره من به دوباره اما دزدید؛ را نگاهش کردم، نگاهش فقط

... کنم تحمل تونمنمی کردم؟ رفتار باهاش چطوری امخونه تو اومد سوگل وقتی یادته. نکن نگاهم طوریاون-
 .بپذیرم زندگیم تو رو زنی هیچ حضور تونمنمی
 ... کردممی نگاهش زدهبهت هم من شد، خیره هایمچشم به و کرد مکث لحظه چند

 :گفت جدیت همان با
 ... تو! نکردم نگاه تو به انسان یه یا... دختر یک چشم به وقتهیچ من... تو-

 :داد ادامه و گزید را لبش
 .مقدسی فرشته یه مثل برام تو-
 دلم. کردممی نگاهش زدهبهت و باز نیمه دهانی با هنوز من اما برگرداند؛ رو و زد چنگ هایشمو به کالفگی با

 جلوی خواهدمی دلم شود، له غرورم... بشکنم مرد این جلوی خواستمی دلم بزنم، زانو مرد این جلوی خواستمی
 تصور چهآن از ترفرا. شده بُت یک به تبدیل برایم که است بزرگ قدرآن آدم، این که چرا بزنم؛ زانو مرد این
 :گفت لرزانی و بم صدای با. فشرد هم روی را هایشلب و کرد نگاهم سمتم، برگشت دوباره. مکردمی
 .بیان میگم بهشون-
 چه هر. دیگر موجودِ یک هم شاید بود، انسان شاید. کردممی نگاهش محو لبخند یک با. سمتشان دوید بالفاصله و

 تیشرتِ و بود برده فرو رنگش ایسرمه شلوار هایجیب در را هایشدست. داشتم دوستَش من باشد، خواستمی
 .داشتم دوستش چقدر بود، داشتنی دوست چقدر. داشت تن به را همرنگش
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 بودم آشپزخانه در. نیامد بیرون اتاق از شب تا و بست را در اتاق داخل رفت رامان شدیم، خانه وارد کهاین محض به
 :شنیدم سر پشت از را هیراد صدای ناگهان که شربت کردنِ درست مشغولِ و
 اگر... اتاق تو رفتن اومدیم، ما وقتی از. نمیاد خوششون ما از انگار تونتیپ خوش همسرِ این... دخترعمو میگم-

 .بریم بهتره مزاحمیم
 غم با. شد خارج خانه از و برداشت در سمت را شبلند هایقدم و زد پوزخندی. دادم تکان طرفین به پرشتاب را سرم

 نفرت رفتارش با همیشه کهاین از باشم؟ خوشحال باید. دادم فرو را بغضم و بودم دوخته اتاق یبسته در به را نگاهم
 دنیا دختر ترینپاک من او دیدگاه از دارد؟ دوست مرا وجود این با و داده نشان هازن به نسبت را اشاندازه از بیش
 باال را هایمشانه و کشیدم آهی باشم؟ خوشحال باید من دید،می ناپاک را دیگر دختران و هازن یهمه و بودم

 . انداختم
 ! کنی؟می فکر چی به-

 محبت از پر نگاهش. زدمی لبخند رویم به و بود نشسته ویلچر روی گرفتم، باال را سرم. بود مهتاب عموزن صدای
 آن از خبری دیگر. دیدممی گونهاین را وا که بود بار اولین اما نشود؛ باورتان شاید داشت، مهربانی و گرم لحن و بود

 خدمتکار یک مثل مرا که هایشرفتار ازآن خبری دیگر ،نبود وقتشبی و وقت هایکنایه و نیش و پرترحم هاینگاه
 .آوردم خاطر به را هاروز آن دوباره. نبود کرد،می تحقیر
 گذاشتم جلویش میز روی را شربت بود، مبل نارک ویلچرش. برداشتم سمتش را هایمقدم و ریختم لیوان در را شربت

 تند او اما شدم؛ زدهبهت اش،ناگهانی حرکت از. زد زل هایمچشم به و گرفت را دستم. نشستم مبل روی کنارش و
 .زدن حرف به کرد شروع تند
 چاپ روزنامه و هاگمشده صفحه تو رو عکست. گشت دنبالت خیلی بود، نگرانت خیلی عموت... رفتی کهاین از بعد-

 و وراین رفتممی من. بودیم خوشحال واقع در اما دادیم؛می نشون ناراحت ظاهر در رو خودمون هیراد و من. کرد
 با. اومد خوشش ازش هم هیراد پسندیدم، رو دختر یک باالخره گیریسخت کلی با خواستگاری، هیراد واسه وراون
 بود، کرده فراموش رو هیراد اصال. بود تو به حواسش یهمه ماا کرد؛ شرکت مراسم تو عموت کردن، ازدواج هم

 یگوشه افتاد کرد سکته. بود بد خیلی حالش شد، ورشکست مدت یه از بعد. فرزندشه تنها عروسیِ که انگار نه انگار
 .بود تو نگران شهمه... بیمارستان

 :زدمی حرف و کردمی گریه هم او ریخت، هایماشک شد تمام حرفش کهاین محض به
 دوستش خیلی هیراد. خواممی طالق گفت افتادیم، پولیبی و بدبختی به و شدیم ورشکست فهمید وقتی هیراد زنِ-

 مدت این تو مبچه. بده طالقش شد مجبور هیراد و گرفت وکیل رفت هم اون. نمیدم طالقت گفتمی داشت،
 بالهایی چه نبودی که ماهی چند این تو بینییم. مرد عموت بعد مدت یه خورد، غصه بس از شد استخون پوست
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 ازت تا کنیم پیدات کردیم تالش همین برای گرفته، رو ما تو آه دونستیممی... هیراد هم من هم اومده؟ سرمون
 .بطلبیم حاللیت

 :گفت و فشرد دستانش در را هایمدست کرد،می گریه که حالی در
 برم، راه تونمنمی... نداره حس دیگه پاهام افتادم؟ روزی چه به بینیمی. کن حاللمون... آرام ببخش رو ما-

 . ببخش رو من. شدم پیر شبه یه... شدم گیرزمین
 . کشیدمی تیر بغض از گلویم و ریختممی اشک او پای به پا هم من بستم، را هایمچشم و گزیدم لب

 و گرفتم جلویش برداشتم، میز روی از را تشرب .کردمی تقال کشیدن نفس برای که جایی تا بود آورده کم نفس
 سرفه کشید، سر ضرب یک و گرفت دستم از را شربت .دوختم بود، شده پریده رنگ که اشچهره به را نگرانم نگاه
 وقتی. آمد داخل درهم، هایاخم با هیراد و شد باز در لحظه همان زدم، کنار را هایماشک. برگشت نفسش و کرد
 لرزیدمی عصبانیت از که صدایی با زد، زانو پایش جلوی و رساند سرعت به را خود دید، وضعیت آن در را عمو زن

 : گفت
 اذیت رو خودت همهاین چرا بشه، عوض هوات و حال اینجا بیایم گفتیم سرمون خیر وضعیه؟ چه این مامان؟-

 .شو بلند... من به بده رو دستت آخه؟ کنیمی
 خیره من به بعد و انداخت رویش را پتو بکشد، دراز کاناپه روی کرد کمکش و کرد دبلن را عمو زن سختی به هیراد

 عذابم همیشه که هیرادی همان بود، هیراد همان این دوختم، زمین به را نگاهم و کشیدم امروسری به دستی .شد
 .دادمی

 :شنیدم را وارشزمزمه صدای
 .پیشی ماهِ چند آرامِ همون نشدی، عوض اصال-

 بلندش هایریش بود، شده عوض خیلی هم او کردم، نگاهش. بودم شده زنده دوباره من بودم، شده عوض اچر
 .بودیم غرق خاطراتمان و گذشته در انگار بودیم، زده زل هم به دو هر. دادمی نشان ترباال خیلی را سنش

 .سمتش برگشتم و آمدم خود به فوراً رامان صدای با
  آرام؟-

 فرو شلوارش جیب در را دستش یک و زده تکیه اتاقش در چهارچوب به. بود عصبی صدایش لمث هم اشچهره
 :گفت بَمی صدای با. بود کشیده هم در را هایشاخم بود، برده

 .جااین بیا-
 اتاق از روز تمام وقتی حتی بود، من به حواسش. کردم پنهان سریع را آمدمی لبم روی داشت که محوی لبخند
 به هم لحظه یک حتی ایستادم، و شدم بلند. بود مراقبم هم باز ها،این یهمه با. بود بسته را در و مدآنمی بیرون
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 را هاابر پایم زیر بودم، آسمان در. رفتمنمی راه فرش روی من برداشتم، رامان سمت را هایمقدم. نکردم نگاه هیراد
. کردمی برخورد صورتم به و وزیدمی خنکی نسیم. نیدمشمی را بود برپا دلم در که عروسیِ صدای کردم؛می احساس

 :شنیدم نزدیک از را صدایش بار این اما بودم؛ بسته را هایمچشم
  آرام؟-

 را دستم. داشت اخم هنوز. داشتم فاصله رامان با قدم یک فقط رسیدم؟ کی من کردم، باز سرعت به را هایمچشم
 و دادم فرو زحمت با را دهانم آب. سمتم چرخید و بست محکم را در. اتاق داخل شدم پرت که محکم قدرآن کشید،

 اشاره در سمت به سرش با بود، کرده پنهان هایشجیب در را هایشدست که حالی در. کردم نگاهش مظلومانه فقط
 :گفت و کرد

  بهت؟ گفتمی چی پسره اون-
 سالگی ده از من»: نوشتم و کشیدم بیرون یبمج از را امگوشی سریع اما بودم؛ شده تعصبش محو فقط لحظه چند

 فرار شونخونه از پیش ماه چند همین، برای .کردنمی اذیتم خیلی پسرش و عموم زن کردم، زندگی عموم یخونه
 زد پوزخندی کرد، نگاهم و رفت باال ابرویش تای یک. خواند را امجمله سرعت به گرفتم، سمتش را موبایل «کردم

 :گفت طعنه با و
 جا؟این آوردیشون همین واسه-

 فقط خواند، را امجمله کهاین از بعد «ندارن مناسبی وضعیت اصال االن هااون»: نوشتم و دادم فرو را بغضم
 که دستش روی را دستم سریع و داد فرمان مغزم کرد، باز را در ناگهان. شد خیره من به و کرد تنگ را هایشچشم
 خشم با و کرد نگاهم کمی شدم، خیره اشطوفانی هایچشم به ملتمسانه نگاهم اب گذاشتم، بود دستگیره روی

 روی. بود کرده روشن را اتاق خواب چراغ نور فقط. تخت سمت رفت و کرد خاموش را اتاق برق. زد کنار را دستم
 کشیدم، خمیازه و گذاشتم هایمزانو روی را سرم. زدم تکیه دیوار به و نشستم زمین روی هم من کشید، دراز تخت
 کردم، باز را پیام شد، بلند امگوشی پیامک صدای ناگهان که افتادمی هم روی داشت هایمپلک. بودم خسته چقدر
. دیدنش برای کردم بلند را سرم شد، بلند اشگوشی صدای «هنوز نه» :نوشتم و زدم لبخند «خوابیدی؟»: بود نوشته

 بلند امگوشی صدای. بود گرفته را موبایل دیگرش دست با و سرش زیر را دستش یک بود، کشیده دراز که حالی در
 باال را سرم بعد و خواندم را پیامش بار چند «طوریاون گیرهمی درد کمرت بخواب تخت رو بیا»: بود نوشته. شد

 شد، بلند مموبایل پیامک هشدار صدای دوباره انداختم، پایین را سرم و گزیدم لب. کردمی نگاهم داشت گرفتم،
 نگاهش لحظه یک حتی کهآنبی. سمتش رفتم آهسته و شدم بلند. «خانوم دختر کنار بذار رو خجالت»: بود نوشته
 :شنیدم گوشم کنار از را وارشزمزمه صدای. کشیدم دراز تخت روی کنم،

 .ببخشم رو کردن بدی حقم در که هاییآدم نتونستم وقتهیچ من داری، پاکی دل خیلی-
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 نه بوده هاآن از اشکال قطعا صورت هر در نبودند آدم اصال شاید نبودند، بخشودنی اصال اطرافش هایآدم شاید
 .رامان
  «ببخشمشون که کردن خواهش ازم. پشیمونن هم، به ریخته زندگیشون»: نوشتم
 : کرد زمزمه آهسته. شد حاکم بینمان سکوت لحظه چند و خواند را پیامم

  نگرفتی؟ رو مادرت و پدر خون انتقام چرا اما کنم؛ ناراحتت لمسوا این با خوامنمی-
 رُخَش به را هایشضعف همیشه که آدمی. کند قدرت احساسِ که رودمی انتقام پِیِ کسی نبودم، انتقام دنبال گاههیچ

 .کندنمی هم فکر حتی انتقام به گاههیچ ندیده، خود در دیگری چیز بودن، ضعیف جز و اندکشیده
 :گفت خودش اما بدهم؛ را جوابش و کنم تایپ ستمخوا

 .نیست مهم نکن، فکر بهش اصال... بگی رو دلیلش خوادنمی خیال،بی-
 :گفت و شکست را بینمان سکوتِ دوباره بودم، دوخته اتاق سقف به مدت تمام را نگاهم

 .بشنوم رو صدات خوادمی دلم خیلی-
 از را بینمان فاصله سمتش، چرخاندم را سرم. چکید چشمم یگوشه از اشک قطره یک و کشید تیر بغض از گلویم

 و زد زل هایمچشم به کشید، امگونه روی نوازشگرانه را گرمش دست و زد رویم به تلخی لبخند. بود برده بین
 : کرد زمزمه

 .هاتچشم مثل درست زیباست، خیلی کهاین به ندارم شک-
. بشنود است ممکن کردممی حس که کوبیدمی محکم قدرآن کردم،یم احساس را قلبم تپش. زدم خجولی لبخند
 :کرد زمزمه گوشم کنار زیبایش و مردانه صدای همان با انداخت،می رویم را پتو که حالی در. دزدیدم را نگاهم

 نیست، زمینی انگار. ستدیگه چیزِ یه... تو هایچشم آبیِ... اما آبیه؛ هاشونچشم رنگ که هستن هادختر از خیلی-
 .شناسممی خوب رو هافرشته من

 سوار کودکی در که زدمی وقتی مثل درست قلبم. گزیدم لب و بردم فرو گردن در ،بود بالشت روی کهاین با را سرم
 خوب را هافرشته فرشته، یک... دیگر است معلوم خب شناخت؟می خوب را هافرشته. بودم شده هوایی ترن
 .شناسدمی
 دونستی؟می... کشیمی خجالت خوشگل خیلی-

 شده داغ هایمگونه هستم، پرواز حال در کردممی حس. کنم نگاهش توانستمنمی هم لحظه یک حتی زدم، لبخندی
 .رفت یادم کشیدن نفس حتی... بود
 اشخنده صدای. شنیدممی را آرامش یخنده صدای و بود او به پشتم. برگرداندم را رویم و کشیدم سرم روی را پتو
 :کرد زمزمه خنده میان. کردم شک هایمگوش به که بود آهسته قدرآن
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 .من با رو کار این نکن ازم، بریمی دل کشیدنت خجالت همین با-
 حتما! ها؟حرف این و رامان بود، شده گرد ممکن حد آخرین تا تعجب از هایمچشم ولی آمدم؛نمی بیرون پتو زیر از

 .حتما... دیدممی خواب
 :شنیدم دوباره را وارشزمزمه صدای

 .میاد خوشم خجالتی هایآدم از عجیبی طرز به کهاین به... بردم پی ضعفم نقطه به مدت این تو من-
 هایشچشم. آمدم بیرون پتو زیر از نگرانی با من شد، طوالنی که سکوتش. شدمی ترگرد هایمچشم لحظه به لحظه

 تنگ را هایمچشم! برد؟ خوابش سرعت همین به کردم، نگاهش زدهبهت. بود هرفت فرو عمیقی خواب به و بسته را
 چقدر زدم، محوی لبخند. داشتمبرنمی خوابش در غرق و معصوم یچهره از را نگاهم که بود زیادی مدت. کردم

 فرشته شکبی او گفتم،می شدم،می دنیا هایفلسفه و منطق تمامِ خیالِبی اگر. رسیدمی نظر به ترداشتنی دوست
 هافرشته... داشت روح... داشت قلب... داشت جسم او کردم،می را حسابش جور هر آمدنمی در جور عقل با اما است؛
 که داندمی خدا فقط! بود؟ چه او وجود حقیقتِ راستی به... فرستادم بیرون پرشتاب و کالفه را نفسم. هستند نور فقط

 . است کرده چه او خلقت در
 را امخیره نگاه. بخوابم کنارش کشیدممی خجالت هم باز اما بود؛ غرق خواب و خبریبی دنیای در کهاین وجود با

. ماند ثابت قرص رنگ مشکی قوطی روی نگاهم لحظه همان گزیدم، لب و دزدیدم بودم دوخته صورتش به که
 را قوطی کهاین از قبل اشتمبرد قدم سمتش کنجکاوی با و شدم بلند بود، تخت کنار عسلیِ روی قرص قوطیِ
 دقت با و برداشتم تردید با را قرص قوطی. بود عمیق زیادی خوابش انداختم، رامان سمت نگاهی دوباره بردارم
 از چیزی و بود انگلیسی هایشونوشته کلمات یهمه. ببینم توانستممی زحمت با دیوارکوب کم زیرنور کردم، بررسی

 چند توانستم باالخره گشتن کلی از بعد کردم، سرچ امگوشی اینترنت در دقت با را اسمش حروف. فهمیدمنمی آن
 عوارض و شودمی تجویز شدید هایخوابیبی برای قرص این بود نوشته. کنم پیدا قرص با رابطه در فارسی یجمله
 صیهتو وجههیچ به پزشک ینسخه بدون قرص این مصرف هشدار است، گوییهذیان و توهم قرص جانبی

 بود؟ کرده مصرف قرص این از چرا. دوختم رامان به نگرانی با بالفاصله را نگاهم و کردم بلند را سرم. شودنمی
 و شد سست هایمپا شدید؟ خوابیِبی باشد؟ خطرناک تواندمی حد چه تا دانستنمی مگر نبود؟ پزشک مگرخودش

 طورهمان آمد، لبم روی تلخی لبخند. کردم نگاهش انینگر با دوباره و دادم فرو زحمت با را بغضم. نشستم کنارش
 :گفتم لب زیر کردممی نگاهش که
 قرص این تاثیرات! بود؟ هزیون... آسمون تو برد رو من و زدی من به پیش دقیقه چند که هاییحرف یهمه-

 این برنمیاد؟ دستم از کاریچهی چرا بدم؟ انجام کاری برات تونمنمی چرا میاد، بدم خودم از! بود؟ زاتوهم و خطرناک
 دو باهاش تونینمی حتی که دوری ازش قدراون. آرام بهت لعنت ساله؟ چند سراغت؟ اومده کی از لعنتی خوابیِبی



 

 

159 

 

 هاصخره همنشینِ رمان

 

 مرگ استراتگوس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 «من رویای» توانا مهال

 این نکن؛ حروم من واسه رو انرژیت نیستم هابازی این قدِ من میگه بهت شی،آ*غـو*ش تو وقتی. بزنی حرف کلمه
 و شده کهنه که بغضی عالمه یه... نشکسته هنوز که داره مردونه بغض خیلی ره،دا درد خیلی یعنی چی؟ یعنی حرف

 . انباره دلش تو
 انگار داشت، درد وقتی. دیدممی تار اشک یپرده پشت از را اشچهره. کشیدمی تیر گلویم و ریختمی هایماشک

. زدم تکیه در به و رفتم بیرون تاقا از. شدم بلند و گرفتم اشداشتنی دوست صورت از را نگاهم. داشتم درد من
 :گشودم چشم سرعت به عموزن صدای با و کشیدم آهی. بود محضی سکوتِ بستم، درد با را هایمچشم

  هنوز؟ بیداری آرام؟-
 .دادم فرو را بغضم. کردمی نگاهم و بود نشسته کاناپه روی

 :گفت و زد رویم به لبخندی
 . ببینم بشین جااین بیا-

 :گفت و گذاشت پایم روی را دستش نشستم، کنارش و برداشتم عموزن سمت ار هایمقدم
 ناراحتی؟ چیزی از-

 : گفت انداختم، پایین بغض با را سرم فقط
 دارین؟ مشکل هم با کنه؟می اذیتت پسره این-

 یچه هم با اون و من»: کردم تایپ موبایلم نوت قسمت در. داد تکان پرشتاب را سرم و سمتش برگشتم سریع
 «.دوره ازم خیلی کنممی حس فقط. نداریم مشکلی
 :گفت و انداخت نوشته به نگاهی گرفتم، سمتش را موبایل

 .دورن هم از خیلی نزدیکن، هم به خیلی که حال عین در شوهرها و زن از بعضی-
 بود، دور خیلی مسائل این از رامان. بود دارخنده ؟!ازدواج و رامان نریمان، قول به ایم؟کرده ازدواج ما کردمی فکر

 :داد ادامه عموزن. خیلی
... بدی رو غذاش برسی، بهش شهمه باید. موننمی هابچه مثل درست مردها جان، آرام! رسی؟می بهش-

 !دیگه؟ دونیمی رو هاچیز این... کنی اجابت رو هاشخواسته
 سکوت وقتی عمو زن. بودیم دیگر هوای و حال یک در انگار. رامان هم و من هم بودیم، دور هاحرف این از چقدر

 :گفت دید را امزیریسربه و
 !شده؟ بلند سرش زیر نکنه-

: شدم نوشتن مشغول دوباره. کشیدم پوفی کالفگی با و شد گرد هایمچشم. صورتش به زد محکم و گفت را این
  «میاد بدش همه از... متنفره هم هامرد همه از. متنفره هازن یهمه از رامان... عمو زن»
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 کنترلش در سعی که صدایی با... انداختم باال را هایمشانه. شد خیره هایمچشم به تعجب با و خواند را امنوشته
 :گفت داشت،

 هازن یهمه از وقتی گرفته زن جوری چه اصال دونی؟نمی چیزی شوهرت مورد در که هستی زنی جور چه تو-
 متنفره؟

... دورم او از که بود این من درد نداریم، هم با نسبتی هیچ و است محرم من به فقط که نبود این من درد... خدا ای
 :گفت عمو زن. دانمنمی اشزندگی از چیز هیچ که
 کنیم حرکت فردا بیا نمیاد خوشش ما از پسره این مامان گفت هیراد بودی، اتاق توی تو وقتی... بریم ما که بهتره-

 ناراحت این از بیشتر شوهرت خوامنمی. بریم ترزود بهتره پس داره مشکل همه با میگی تو که حاال. شیراز برگردیم
 .کنه صحبت باهاش شناسروان یه پیش ببرش حتما نصیحت تو به من از آرام ولی بشه؛
 دور من از کهاین وجود با. آمدمی درد به دلم و کشیدمی تیر قلبم زد،می حرف گونهاین رامان مورد در کسی وقتی
 زن. انداختم اتاق یبسته در به نگاهی. شنیدممی را تپشش صدای که بود شده نزدیک قلبم به قدرآن انگار ولی بود؛
 :گفت عمو

 کردین؟ فکر شدن داربچه به راستی-
 .پیچید خودم هایگوش در فقط زدم دل ته از که بلندی یقهقه صدای ؟!بچه

 ماهیانه عادت دیگه دخترم" پیچید ذهنم در زمانهم دکتر صدای دوختم، زمین به و گرفتم اتاق در از را نگاهم
 ".بشی داربچه تونینمی وقتهیچ مسلماً و شد نخواهی

 :آمد چشمم جلوی زمانهم اشعصبی یچهره و پیچید ذهنم ناخودآگاه در رامان صدای بالفاصله اما... چرا دانمنمی
 .نببین رو خزعبالت این شو بلند-
. داشت خبر امپزشکی یپرونده از دانست،می من مورد در را چیز همه رامان... دیدممی فیلم و ریختممی اشک تیوق

 .شد عصبانی روزآن همین برای است، داده تشخیصی چه دکتر دانستمی
 از هر. است حوصلهبی بفهمم توانستممی اشچهره از آمد، بیرون اتاق از رامان. رفتند زود صبح هیراد و عمو زن

 و دوختم اشچهره به نگرانی با را نگاهم. شدمی جمع درد از اشچهره و گرفتمی هایشدست با را سرش گاهی
  «داری؟ درد شده؟ چیزی» :کردم تایپ
 مکث کمی از بعد. کرد بلند را سرش شد، بلند اشگوشی پیامک صدای کهاین محض به. بود نشسته کاناپه روی

 بالفاصله اما کرد؛ نگاهم کمی. داشتمبرنمی او از را نگرانم نگاه و بودم ایستاده آشپزخانه در د،کر نگاهم و برگشت
 سمتش و گذاشتم زمین روی را بود دستم که ظرفی شدم، کالفه سکوتش از. نگفت هیچ و انداخت پایین را سرش
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 و کردم ارسال را پیام« .کنیمی فمصر هاقرص اون از دونممی»: کردم تایپ و نشستم کاناپه روی کنارش. دویدم
 :گفت و کرد نگاهم خواند، را پیام کهاین از بعد بالفاصله او
 ! دونی؟می چی دیگه آفرین-

 چقدر دونممی»: نوشتم دوباره و ندادم اهمیت اما اندازد؛می دست مرا دارد فهمیدم و کرد بیان تمسخر با را اشجمله
 :کرد زمزمه. کرد نگاهم و برد باال را ابرویش تای یک خواند، کهاین محض به ،کردم ارسال را پیام «خطرناکه برات

 مهمه؟ برات-
 «.مهمه خیلی برام نکن، شک»: نوشتم فوراً

 خواستمی که پلنگی. شد مستند تماشای مشغول و دوخت تلویزیون به را نگاهش زد، تلخی لبخند و خواند را پیامم
 :گفت بود، آهو و پلنگ گریز و تعقیب به نگاهش کهحالی در دوید،می لشدنبا مدام و کند شکار را آهو یک

 خوب تو حداقل ندونه کسهیچ گذاشت، آدم رو اسمشون شدنمی که کردم زندگی کسایی با سالگی بیست تا من-
 .میگم چی دونیمی

 :داد ادامه بود، خیره آهو و پلنگ همان به نگاهش با او اما بودم؛ دوخته رخشنیم به را نگاهم
 .ترنخطرناک بیابون یدرنده و وحشی هایحیوون از... ملوک و نریمان-

 را رامان صدای و کردممی نگاه زدهبهت. درید را آهو یسینه و انداخت چنگ پلنگ دوختم، تلویزیون به را نگاهم
 :شنیدممی چنانهم
... نداشتم خواب بچگی از... هستن هاییآدم جور چه مخانواده دونممی که صورتی در بخوابم راحت تونمنمی من-

 .نیست نگرانی جای شده، عادی برام دیگه دیدم،می کابوس
 حرکت یک با و رفتم در سمت به. شد بلند لحظه همان زنگ صدای. انداختم پایین را سرم و دادم فرو را بغضم
 دستم. بود شده دیر اما ببندم؛ را در تمخواس عمارت، مخصوص و مشکی هایلباس در مرد آن دیدن با. کردم بازش

 :گفت گوشم کنار و گذاشت دهانم روی را دستش. بیرون شدم پرت کشید، و گرفت را
 .عمارت گردونم برت داده دستور خان نریمان. نیاد در صدات-

 حرف به کرد شروع کلفتش صدای آن با و گرفت شماره اشگوشی با. چرخید سرم دور دنیا و شد گرد هایمچشم
 :زدن

 .آقا چشم گرفتمش، آقا بله-
 :گفت و گذاشت گوشم کنار را گوشی

 .بزنه حرف باهات خوادمی آقا بیا،-
 .شنیدم هایم،چشم جلوی در انگیزشنفرت یچهره بستنِ نقش با زمانهم را نریمان صدای و بستم را هایمچشم
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 چطوره؟ امدیوونه داداش اون. خودم دل عزیزِ آرام به، به-
 را هایماشک. داشت نگه مرا ترمحکم اما بزنم؛ کنار را مرد دست تا کردم تقال. کند توهین رامان به نداشتم قتطا

 :شنیدم را رامان صدای. کردممی احساس هایمگونه روی
 آرام؟-

 :داد ادامه نریمان. بود داشته نگه مرا محکم بود، فایدهبی ولی کردم؛ تقال بیشتر
 که رامان گفتم بهت نه؟ دارم،برنمی سرت از دست بودم گفته بهت کنم؟می ولت احتیر همین به کردی فکر-

 از رو تو تونهنمی هم فلک دیگه... که نیست چیزی رامان. نیست من حریف جلو، بیاد هم رامان از ترگنده... سهله
 بگی چیزی رامان به دنبای که؟ دونیمی. بیای و کنی جمع رو پالست و جل میدم وقت بهت. بده نجات من چنگ
 .کشمشمی نیایی، اگه آرام. خطره در جونش فرشته، عزیزت دوست... بگی اگه چون

 مرد. بایستم نتوانستم و نماند پاهایم در توانی دیگر شد، سیاه جا همه آورد را فرشته نام وقتی. زد را خالص تیر
 سمت به که دیدم را رامان. شدم خانه وارد و زدم کنار را هایماشک شد، دور جاآن از سرعت به و برداشت را دستش

 :پرسید. زدم تصنعی لبخند و دادم فرو را بغضم آمد،می من
 در؟ دم بود کی-

 :گفت و خواند را پیامم «کسهیچ» : نوشتم و برداشتم را امگوشی
 زدی؟می حرف داشتی ساعت یه همین برای-

 «.بود اومده اشتباه رو آدرس»: نوشتم
 خداحافظی چطور بکنم؟ دل هاچشم این از چگونه آخر! بود جذاب چقدر. کرد نگاه من به مشکوک دید، را پیامم
 رو سریع شد،می جاری داشت هایماشک توانم؟می مگر شوم؟ جدا جذاب مرد این از شودمی مگر اصال کنم؟

 و برداشتم را قلم و کاغذ نداشتم، زیادی وقت. بستم را در و اتاق سمت دویدم سریع. نبیند را صورتم تا برگرداندم
 خیس را کاغذ هااشک و نوشتممی زحمت با ببینم، را کاغذ دادندنمی اجازه مزاحم هایاشک. نوشتن به کردم شروع

 من خاطر به رو خودت دیگه. نیست کار در برگشتی دیگه که مطمئنم دفعه این عمارت، گردمبرمی دارم». کردندمی
 شدی، اذیت کافی یاندازه به بودی دیده رو خوابم کهاین برای عمارت اومدی که ایدفعه همون. نکن اذیت
... رامان نده عذاب رو خودت دیگه من خاطر به نخور، لعنتی هایقرص اون از دیگه. بشی اذیت دیگه خوامنمی

 «.کنممی خواهش
 فرو زحمت با را دهانم آب و کردم نهانپ سرم پشت را کاغذ و قلم زدم، کنار را هایماشک سریع. شد باز اتاق در

 :گفت آهسته. دادم
 تو؟ چته هست معلوم -
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 :گفت کردمی انتخاب شلوار و کت که حالی در و رفت کمد سمت. انداختم پایین را سرم
 .کنم درمانشون برم باید ریخته، مریض کلی. شلوغه حسابی امروز بیمارستان، برم باید-

 هوایش را دلم دوباره دانممی. کردممی نگاهش سیر دل یک تا گشتمیبر کاش ،زدمی حرف و بود من به پشتش
  .آخ دانم،می... شودمی تنگ برایش دلم دانممی کند،می را

 روی نگاهم. شدمی عصبی دوباره دیدمی را هایماشک اگر. برگرداندم را رویم سریع من اما گشت؛برمی داشت
 :خواند زیبایی به را نامم اشمردانه صدای با. ماند ثابت بود نصب دیوار روی که هایمچشم تصویر

 آرام؟-
 باید سمتش، برگشتم و کردم پاک را هایماشک سریع. نباید دید،می را هایماشک نباید. انداختم پایین را سرم

 هایچشم .بردم صورتش نزدیک را سرم. زدم تلخی لبخند و گذاشتم صورتش کنار را دستم. کردممی خداحافظی
 ترجذاب برابر صد اشچهره کردمی تعجب وقتی. زدم لبخند شد،می گردتر لحظه به لحظه که دیدممی را اشمشکی

 متنفر من از اگر نبود مهم کند، فکری چه من مورد در نبود مهم. بردم ترنزدیک را سرم و بستم را هایمچشم. شدمی
 از خواهممی کند فکر یا بزند داد سرم و شود عصبی نبود مهم برایم .هستم دخترها سایر مثل کردمی فکر و شدمی

 که آهی. همین بودم، عالم فرد ترینخودخواه لحظه این در من... دیگر چیز هر یا کنم سواستفاده مانمحرمیت
 نندما شدند،می خفه گلویم در فقط من هایآه. دادمی من طوالنی هایسکوت از را اشآزرده دل گواهی کشید
 را اشگونه بارهیک... و کشیدممی نفس را عطرش فقط .اندشده خشک است وقت خیلی که هاییاشک و هایمبغض

 و زدم زل هایشچشم به مستقیم بار این دزدیدم،می نگاه که همیشه برخالف کردم، باز را هایمچشم. مبـ*وسـ*ید
. فهمیدم گلویش سیبک شدن پایین و باال از را این ،داد فرو را دهانش آب. بست را هایشچشم که بود او باراین
 . رفت و برگرداند رو فقط

 فرا کندن دل و رفتن وقت دانستممی. آمد در صدا به در زنگ رفتنش از بعد. شد خیس صورتم و ریخت هایماشک
 باید. است محال خوشبختی همه این و من دانستممی است، کوتاه خوش خواب این دانستممی. است رسیده

 . همیشه برای رفتم،می
*** 

 «کل دانای»
 :زد صدایش دارد حضور خانه در آرام کهاین خیال با و برگشت بیمارستان از درمانده و خسته

 آرام؟-
 ماند، ثابت برگه روی کهاین تا کاویدمی را اطراف نگرانش نگاه. نبود هم هااتاق در نبود، که آشپزخانه و هال در

 اشفرشته خط دست با نامه این لرزید،می اضطراب شدت از هایشدست. بود شده چسبانده آینه روی که ایبرگه
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 و خواند را برگه تمام نگاه، یک با. برد برگه سمت را لرزانش دست و داد فرو را اشمردانه بغض. بود شده نوشته
 :زد فریاد بارهیک و شد حبس نفسش چرخید، سرش دور دنیا تمام زمانهم
 .گرفتید ازم رو زندگیم... تونهمه به لعنت نریمان، بهت لعنت-

 :کرد زمزمه اشخسته و مردانه صدای با و افتاد تخت روی بود، آورده کم نفس
. انعوضی و پست چقدر هااون دونیمی که تو رفتی؟ و کردی گوش نامرد اون حرف به چرا آرام؟ رفتی چرا-

 رو آدم این تو زندگیمی، یفرشته تو. دادی زندگی یانگیزه من به تو نیست، هبیهود تو زندگیِ... ارزشه با تو زندگیِ
 بهم هاتچشم اون با تو رو؟ این بفهمی نتونستی چرا داشتم، که دوستت حداقل ولی نشدم؛ عاشقت. کردی زنده

 .فشاطرا جونِبی و احساسبی هایصخره به حتی میده زندگی همه به دریا... دریایی تو دادی، زندگی
 .آرام هایچشم دریایی تصویر به دوخت؛ بود، نصب دیوار روی که تابلویی به را اشخسته نگاه

*** 
 سرت روی ناگهانی طور به که ماندمی این مثل دارد؟ معنایی چه دانیدمی حقیقی زمینِ به رویاها آسمان از سقوط

 شدم،نمی زجرکُش و مردممی باراین کاش. امهکرد سقوط زمین عمق به آسمان اوج از انگار باشند، ریخته یخ آب
 .همین شده، تنگ دلم فقط ندارم اعتراضی. کاش ای

 :بردارم چشم رویمروبه دیوار از شود می باعث رعنا صدای
 .بکشی رو خودت بخوای که نرسه فکرت به-

 خیلی که کسی»: دهممی دلم در را تکراری جواب همان و اشهمیشگی تکراریِ جمله به زنم می تلخی لبخند
 هفته یک درست. امشده زندانی عمارت در که است هفته یک درست «کنه؟ فکر خودکشی به باید چرا مرده وقته
 سرم پشت سرد دیوار به و دادم فرو را بغضم. امندیده را رامان که است هفته یک درست ام،نزده غذا به لب که است
 .هددمی آزارم دوباره رعنا صدای. زدم تکیه

 .داره کار باهات خان نریمان. شو بلند آرام؟-
 که لحظه همان! انگیزی نفرت چقدر... نریمان نریمان شود، می جمع صورتم شنوممی را نامَش کهاین محض به

 با فرشته. آورد هایمچشم جلوی جوشید،می صورتش و سر از خون که حالی در را فرشته شدم، عمارت وارد
 .بود زده زل من به ملتمسانه هایشچشم

 :گفت هم نریمان
 درست. افتاد روز این به تا کوبید، دیوار به رو صورتش و سر قدراون خودش. نزدمش من آرام، نکن نگاه جوریاون-

 .دنده یک و لجباز خودته، عین
 .دادمی عذابم روز آن یادآوری دادم، تکان محکم را سرم و کشیدم هم در را هایماخم
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 :شد جمع کامال حواسم زد، گوشم به رعنا که حکمیم سیلی با
 هاافتاده عقب مثل. الل احمقِ یدختره زنی؟می کری به رو خودت زنممی حرف باهات دفعه هر چرا! توام با-

 دِ خواسته، رو تو آقا شو بلند. کنم تحمل رو تو مثل احمقی و ضعیف دختر یه باید که بدبختم من چقدر. مونیمی
 .کنهمی نگاه رو من نشسته... گهدی شو بلند

 که ایسرگیجه به کشد،می تیر رعنا، هایحرف خاطر به که دهمنمی اهمیت قلبم به. شدم بلند و دادم فرو را بغضم
 روم؛می راه. کنممی احساس را زمین سردی ولی دارم؛ پا به کفش. دهمنمی اهمیت ببینم تار را چیز همه شده باعث
 صدای فقط کنم،نمی احساس را پاهایم ولی دارمبرمی قدم کهاین با. است شده متوقف زمان و امهایستاد گویا ولی

 بار هر کهاین جز! باشد؟ داشته تواندمی کاری چه نریمان کنیدمی فکر. دهدمی عذابم زمین روی بر شدنشان کشیده
 ـراب شــ و خمر در همیشه مثل. رفت خودش و ددا هل نریمان اتاق داخل مرا رعنا. برگرداند و ببرد مرگ دم تا مرا

 هیچ ولی بود؛ ملوک مثل درست که نگاهی را، رنگش طوسی و خمار نگاه. دوخت من به را خمارش نگاه. بود غرق
 ایزنانه خواب لباس نریمان. داشت را مشکی هایچشم آن به شدن خیره هوای دلم چقدر. نداشت رامان به شباهتی

 یک یاندازه به کردم حس. نباشم دختر اما بمیرم؛ خواست می دلم. زد رویم به لبخندی و ودب گرفته دست در را
 یه باشی؟ جنسی یبرده یه خوادمی دلت»: پیچدمی سرم در رامان صدای. است آمده پایین مقامم و شأن حیوان
 وقت هیچ بود گفته دکتر خود اصال نبودم کشیجوجه ماشین من خواستم،نمی را هااین من نه «کشی؟جوجه ماشینِ

 .آمدم خود به نریمان صدای با. خواستمنمی را هااین من نبودم، جنسی یبرده من. شومنمی داربچه
 ببری؟ دل مدت این تو تونستی ببینم-

 :گفت و خندید دیدنم با او و کردم نگاهش زدهبهت فقط
 ببری؟ رو دلش تونستی رامانه، منظورم-

 :گفت خمارش صدای با. دانستمنمی را جوابش ختم،اندا پایین را سرم
 .آخه که نمیشه شوهر تو واسه اون نکن؟ گذاریسرمایه رامان رو نگفتم بهت. میشی خودم مال آخرش-
 .شنیدم را صدایش که شوم خارج اتاق از خواستم و شدم بلند بودم، شده خسته اشتکراری هایحرف از
 ادامه هاتبازیبچه این به خوایمی کی تا. بگی نه بهم تونینمی دیگه رو دفعهاین نه؟ نیست، حواست اصال انگار-

 باهام کنی لجبازی بخوای اگر زنم،می حرف باهات دیگه جور یه نیست حالیت آدمیزاد زبون که حاال آرام؟ بدی
 . کشممی رو فرشته بگی، نه و

 را هایشقدم صدای بخورم؟ تکان توانستمنمی و شد وارد شوک من به دوباره چرا پس کرد،می تهدید بود دوم بار
 در را امعصبی نگاه. سمتش برگشتم و کشیدم هم در را هایماخم. شدمی نزدیک من به سر پشت از داشت شنیدم،

 :گفت و زد کثیفی لبخند دوختم، هایشچشم
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 . نباش لجباز قدراین بپوش، رو لباس این بیا دارم، دوستت من-
 که صدایی با. برداشتم قدم در سمت و برگرداندم رو سریع کردم، نگاه داشت دست در که خوابیسلبا به نفرت با

 :گفت انداختمی تنم بر لرزه
 .خواستی خودت باشه-

 برای رامان، برای همه، برای دردسری باعث تو. آرام متنفرم ازت. آمدم بیرون اتاق از مکثبی و نکردم صبر دیگر
 به ریخت چیز همه خونه اون از تو فرار خاطر به مرد، و کرد سکته تو خاطر به که یامرزتخداب عموی برای. فرشته

 دردسر تو تو، خاطر به چارهبی رامان. شدن کشیده بدبختی و پولیبی به پسرش و عموت زن کرد، سکته عموت. هم
 رعنای اون. نداری ارزشی هیچ تو گفت،می راست رعنا. آرام متنفرم ازت. بشه کشته قراره تو، خاطر به فرشته. افتاد

 بانیِ و باعث تو. افتاده خطر تو تو، خاطر به فرشته زندگی بکشه؟ عذاب تو خاطر به باید که کرده گناهی چه بیچاره
 میری؟نمی چرا بشن؟ راحت دستت از عالم یهمه تا میرینمی چرا. تو فقط هستی، هابدبختی این یهمه

 افتاده جانم به خوره مثل لعنتی هایفکر این بستم، محکم را هایمچشم و دادم رارق هایمگوش روی را هایمدست
 :گفتمی که شنیدم اتاق داخل از را نریمان صدای. بود
 ... صبرکن آرام؟-

 از و افزودم هایمقدم سرعت بر. ببینم کثیف لبخند آن با را انگیزشنفرت یقیافه خواستمنمی دیگر دویدم، سریع
 شد باعث ملوک صدای. بود افتاده شمار به هایمنفس گرفتم، فاصله اتاقش از توانستممی تا و آمدم یینپا هاپله

 .کنم باز را هایمچشم
 سخته؟ خوادمی ازت که کاری حد این تا یعنی-

 : داد ادامه تمام وقاحت با او و کردم نگاهش زدهبهت
 ازت من هم کنی؟ ازدواج باهاش که نیست حقش وقتاون کشه،می رو نازت داره همه این من یبیچاره پسر-

 شکنی؟می رو غرورش چرا کنی؟می اذیتش همه این چرا. نریمان خود هم کردم، خواستگاری
 رد کنارش از داد،می ادامه چنانهم وقاحت با که او به نسبت توجهبی و انداختم پایین را سرم. است آورخجالت واقعا
 .انداخت چنگ گلویم به بغض کنی؟می تحمل را شرمتبی هایبنده این گونه چه ،داری صبری چه خدایا. شدم
 .برد خوابم که بود شب نیمه و سه نزدیک آمد،نمی هایمچشم به خواب و بود شب هاینیمه

*** 
 :گفتمی نریمان. شنیدم را فرشته فریاد صدای

 . سرکش یدختره شو خفه-
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 فرو محض سکوت در عمارت کردم، باز را هایمچشم و نشستم. بود درد فرط از هایشجیغ. زدمی جیغ بیشتر فرشته
 قرار حیاط در که اتاق یک در را فرشته نریمان آمد؟برمی دستم از کاری چه اما بودم؛ نگران فرشته برای بود، رفته

 پای و دست به روب فرشته خاطر به آرام»: گفتمی من به که صدایی پیچید، قلبم در صدایی. بود کرده حبس داشت
 پیشنهاد همان خواستمی دوباره. توانستمنمی نه، اما« .برداره سرش از دست بگو کنه، آزادش بگو بیفت نریمان

 قلبم در صدا همان دوباره. نبود بیا کوتاه او داشت، پا یک مرغش و آمدنمی پایین شیطان خر از بدهد، را شرمانهبی
 برمیاد دستت از کاری هر بکن رو تالشت. برو... داری دوست خیلی رو فرشته تو مآرا»: گفتمی که صدایی پیچید،
 تا دو و هاپله سمت دویدم. رفتممی باید من ایستادم، و شدم بلند سریع« .بدی نجات رو اون تونیمی تو بده، انجام
 ناز خواب در اهالی یهمه و ودب صبح چهار ساعت. خورد پیچ پایم بار چند که رفتممی سریع قدرآن. رفتم باال یکی
 قدم سمتش و گزیدم لب. کشیدمی سیگار و بود ایستاده پنجره مقابل نریمان شدم، اتاق وارد بزنم در آنکهبی. بودند

 اتاق تاریکی در رنگش طوسی هایچشم سمتم، برگشت. بود وحشتناک مرد این. لرزیدمی هایمزانو برداشتم،
 .کشیدم عمیقی نفس و دادم فرو زور به را دهانم آب. درخشیدمی

 :شنیدم را بمش صدای
  آرام؟ خوایمی چی-

 سمت مکثبی. زد پک سیگارش به دوباره و گذاشت میز روی را کاغذی کرد، روشن را اتاق چراغ و کشید پوفی
 «باشی؟ نداشته کاری فرشته به میشه»: نوشتم و رفتم کاغذ

 تأثیری دانستممی دوختم، زمین به را ناامیدم نگاه و انداختم پایین را سرم. زد صداداری پوزخندِ و خواند را امنوشته
 :کنم بلند را سرم تعجب با شد باعث وارشزمزمه صدای. ندارد

 .کنممی قبول باشه... بخوای تو اگر-
 .نکردم پنهان صورتم در را امخوشحالی. دوختم هایشچشم به را شوقم از پر نگاه

 :گفت و خندید
  شدی؟ راضی حاال-

 :کرد زمزمه دوباره. دادم تکان را سرم و شد ترپررنگ لبخندم
  میشی؟ خودم مال کی! آرام؟ میشی من عروسِ کی-

 : گفت کالفگی با. فرستادم بیرون مانند آه را نفسم و شد درد از پر باره یک امچهره
 .بکن رو فکرهات برو قبول باشه کنی؟ فکر خوایمی هنوز-
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 بعد روز صبح. ندارد فرشته با کاری کهاین خیال با خوابیدم، آرامش با شب کنم، فکر دوباره بود خواسته ماز کهاین با
 من دیدنِ با هابعضی شدند،می خیره من به همه. بود عجیب هاخدمتکار رفتار رفتم، بیرون اتاق از و شدم بیدار که
 .افتاده اتفاقی کهینا از بودم مطمئن دیگر. زدندمی صورت به و گزیدندمی لب

 جو این از دادم، فرو زحمت با را دهانم آب. پیچیدمی هایمگوش در صدایش و بود انداخته راه صدا و سر قلبم
 سرعت با که داد فرمان هایمپا به فوراً مغزم. نیست راه در خوبی خبرهای که بود افتاده دلم به. بودم بیزار سنگین

 همان با که دیدم را سوگل بالفاصله کردم، باز حرکت یک با را نریمان اتاق در و رفتم باال هاپله از. بدوند
 بستن مشغول نریمان. رفت بیرون و شد رد کنارم از بزند حرفی آنکهبی و زد پوزخندی. شد ظاهر جلویم خوابلباس
 :گفت ایاغواگرانه لحن با. برد باال را ابرویش تای یک و زد لبخندی من بادیدن اما بود؛ لباسش هایدکمه

 .ببینم جااین بیا منی، خواهانِ االن همین که بفهمم تونممی هاتچشم از-
  «آوردی؟ سرفرشته بالیی چه عوضی؟ کردی چیکار دوستم با»: نوشتم و کردم نگاهش نفرت با
 :وگفت گذراند نظر از را برگه تمام خونسردی با
  گیری؟می رو آمارش من از توئه دوست-

 مشغول تفاوتیبی با. بودم متنفر او از دیگر وقت هر از بیشتر اکنون کرد،می امکُفری حد از بیش اشتفاوتیبی این
 فریاد نتوانی اما بسوزی؛ عصبانیت در که است سخت چقدر. گرفتممی آتش داشتم من و شد هایشدکمه بستن
 .بزنی

  «کارکردی؟چی فرشته با نریمان»: نوشتم
 کمی. بودم کرده پیاده کاغذ روی را خشمم یهمه بود، مانده کاغذ روی هایمانگشت رد فتم،گر جلویش را کاغذ
 :گفت و شد جدی

 .کردممی باید هااین از ترزود خیلی که کردم باهاش رو کاری همون-
 تیگف دادی، قول من به تو»: نوشتم لرزانم هایدست با شد،می تار داشت چیز همه رود،می گیج سرم کردم حس
 «.نداری باهاش کاری
 :گفت و خواند را امنوشته

 من مگه. کشوندی خودت دنبال رو من چی هر دیگه بسه بشی، خودم مال تو تا کنم صبر تونمنمی که من-
 کنم؟ فکر باید بگی و کنی فردا و امروز هی که توام یمسخره
 کنم فکر و بود نمانده بدنم در حسی زدم، هضرب اششانه به جانمبی هایمشت با و فشردم هم روی را هایمدندان
 :گفت و رفت هم در هایشاخم وجود این با هم باز اما آمد؛نمی دردش هم ذره یک حتی

 . آرام نکن-
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 :زد داد و گرفت را هایمدست ولی بزنمش؛ ترمحکم کردممی سعی
 .ببر جااین از رو دختره این بیا رعنا؟-

 .کشیدمی تیر بغض و خشم شدت از گلویم و بود صدابی همیشه مثل هایمگریه
 دهان به محکمی یضربه مشت، با کند، کنترل را من خواستمی که آخر یلحظه و رساند سرعت به را خود رعنا

 من و کشیدمی را دستم رعنا بزنم، داد کردممی سعی بسته دهان با و نشدم آرام. بزند داد شد باعث که زدم نریمان
 زمین روی اصال. بود فرشته واقعا... فرشته. بود کرده خیس را صورتم هایماشک. داشتمبرنمی تدس کردن تقال از

 وقت بود جوان هنوز او بگذارد، تنهایم خواستمنمی برود، خواستنمی دلم. بود هاآسمان آنِ از او نداشت، جایی
 .کردن زندگی برای داشت
*** 

 دردِ و دادممی قورت را دهانم آب مدام. کشیدمی سرک اتاق داخل هب پنجره از کمی نور بودم، شده حبس اتاق در
 ایستاد شد، اتاق وارد بالفاصله سوگل و شنیدم را در صدای. شکستنمی لعنتی بغض. کردممی احساس را گلویم
 : گفت باریسرزنش لحن با و زد کمر به را دستش و کرد علم قد و کنارم

 دوستت االن گفتی،نمی نه اشخواسته به اگر مگه؟ شدمی کم ازت چی باشی؟ باهاش شب یک مردیمی حاال-
 !من؟ یبیچاره شوهر گردن بیفته دیگه نفر یک خون که داشت ارزش. بود زنده فرشته

 زنِ از هم این شرمشبی مادر از اون من، خدای گفتی؟می نه نباید شوهرم به گفتمی داشت وقاحت کمال در
 محو هستی جهان از خواهممی باشم، دنیا این در دیگر خواهدنمی دلم. است شده سیاه ایمبر دنیا چقدر. غیرتشبی

 .است حرام کشیدن نفس حتی باشند، دنیا در ملوک و سوگل و نریمان امثال هاییآدم وقتی تا. شوم
 نه هاست،آن هایخواسته تأمین غمشان و هم تمام و انددرآمده مردان رویایی هایبت صورت به که هاییفتنه»

 غرایز تأمین یوسیله. هستند هاآن یبازیچه و عروسک کهاین برای بلکه هایند؛آن زندگی شریک کهاین برای
 .هایندآن حیوانی

 در و تن آرایش به رسیدن هدفشان. پردازندمی ظاهر زیبایی به تنها و اندکرده فراموش را خود کرامت که هاییزن
 کند، گفتگو شانجمال از که کسی به. است رانهـ*وس چرانِچشم چند کردن جلب و ستپ نگاه چند انداختن دام

 و فریبنده یجمله چند برابر در و شوندمی تسلیم باشد، گرفته سنگر شانعفت کمین در که کسی به کنندمی تمایل
 «.زنندمی زانو آراسته ظاهر به

 . گذاشتم هایمزانو روی را سرم. ببر کثیف دنیای این از را من خدایا
 هم من دیگه حاال. داشتی حق واقعا ها،آدم این وجودِ با. اومدمی بدت هاآدم یهمه از چرا فهمممی دارم تازه رامان،

 ... چقدر... کثیفه دنیا این چقدر. متنفرم هم خودم از کنممی حس بیزارم، همه از تو مثل
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 دوباره که بودم گذاشته هایمزانو روی را سرم. بودم رشتهف مرگ بانی و باعث من ببخشم، را خودم توانستمنمی
 :گفت و شد وارد رعنا شنیدم، را در صدای

 .حیاط تو بری باید بمونی، عمارت تو نداری حق دیگه گفتن آقا-
 داخل که ایدخمه در هم فرشته. رفتم در سمت کشیدممی زمین روی را هایمقدم کهحالی در ایستادم، و شدم بلند

 داشت، هم را من کشتن قصد نریمان شاید. کجاست دانستمنمی... اکنون اما بود؛ شده زندانی داشت قرار حیاط
 از ایگوشه .شدممی راحت کثیفش هایآدم و دنیا این شر از هم من کاش. فرشته پیش رفتممی هم من کاش
 :تگف و کرد نگاهم دلسوزی با زد، زانو کنارم آمد رعنا که بودم نشسته حیاط

 . نیست تو تقصیر فرشته مرگ-
 :داد ادامه او و دوختم هایشچشم به را جانمبی نگاه

 رو فرشته هم نریمان بود، معتاد پدرش. داشت فرشته پدر با قدیمی کتاب حساب یه نریمان نده، عذاب رو خودت-
 شجنازه هم االن. کشت رو هفرشت هم نریمان کرد، فوت متاسفانه اما بده؛ رو قرضش بیاد باباش تا گرفت شهناز از

 .ستدخمه اون تو هنوز
 پول خاطر به بود الزم واقعا. بود شده غرق ثروت و پول در که نریمان داشت؟ گناهی چه فرشته سادگی؟ همین به

. لرزید بدنم جاست،آن هنوز اشجنازه کهاین فکر با و ریخت هایماشک. دوختم دخمه آن به را نگاهم بکشد؟ آدم
 در عزیزانت از یکی یجنازه و ایگرسنه کهحالی در ایشده حبس حیاطی، کنج در روز چند وقتی دارد حسی چه

 که بود سپرده همه به نریمان. آمدنمی حیاط در کس هیچ افتد؟می آن به نگاهت روز هر که است ایدخمه داخل
 و شد سپری غذا بدون روز چند. شودمی اخراج بدهد خواب جای و غذا آرام به هرکس بود گفته نیایند، من سمت
 هم گرما در که بودم آدمی من. شدمی سرد هاشب از بعضی اما بود؛ بهار کهاین وجود با. خوابیدممی حیاط یگوشه

 هفته یک تا آدم گویندمی که است راست»: پرسیدممی خود از ذهنم در مدام و بودم گرسنه خیلی. لرزیدممی
  «ماند؟ب زنده غذابی تواندمی

 انتقام نریمان از خواستمی دلم. بمیرم گرسنگی از است ممکن لحظه هر کردممی حس و بخورم تکان توانستمنمی
 .بکشمش خودم هایدست با خواستمی دلم بگیرم،

 سالم جان کسهیچ دیگر وقتآن کند، پا به سونامی که روزی حال به وای. ماندنمی آرام گونهاین همیشه که دریا»
 «.کند غرق خود در را تو کهاین برای بیاید تو سوی به دریا نه؟ است وحشتناک هم تصورش. بردنمی در هب

 .شنیدم عمارت داخل از صدا و سر و جیغ صدای که بود شب از وقت چه دانمنمی
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 نایی حتی و بودم نشسته حیاط یگوشه. کشیدم امخشکیده هایلب روی را زبانم کردم، باز را جانمبی هایچشم
 در داشت نریمان شکوه با و بزرگ عمارت دوختم، عمارت به را بازم نیمه هایچشم. شوم بلند کهاین برای نداشتم

 .رسیدمی نظر به طالیی و زرد آتش، در حاال عمارت، رنگ سفید ساختمان. سوختمی آتش
 چرخاندم، حدقه در را هایمچشم. شوم ندبل جایم از توانستمنمی که بود کرده غلبه من بر حدی تا تشنگی و گرسنگی

 گرفته آتش ورودی در جلوی. توانستندنمی اما بیایند؛ بیرون عمارت از خواهندمی و زنندمی جیغ همه که دیدممی
 آمد،برنمی دستم از کاری هیچ من اما خواستند؛می کمک و بودند دوخته من به را شانملتمسانه نگاه هاخدمتکار بود

 سوزاند،می را امبینی دود بوی. ببینم را سوختنشان زنده زنده یصحنه نداشتم طاقت چون بستم؛ را هایمچشم فقط
 قطع دیگر فریادشان و جیغ صدای. سوختمی هایمچشم و ببینم توانستمنمی که بود دود حیاط فضای در قدرآن

 را بود سوخته که عمارتی. بودم داده دست از را مابینایی زبانم، جای به کاش که کردم آرزو واقعا باراین بود، شده
. شدمی رد هایمچشم جلوی از بودم، کشیده عمارت این در مدت این تمام در که هاییسختی تمام زمانهم و دیدم

 خودراضی، از یقیافه و افاده همه آن با ملوک و غرورش همه آن با سوگل و کثیف لبخند آن با نریمان تصویر
 این از بیشتر توانستمنمی. گرفت الل یتیمِ یک آهِ شاید نکشیدم، که هاییرنج چه. بست نقش ایمهچشم مقابل
 .نفهمیدم هیچ دیگر و دارم نگه باز را هایمچشم
*** 

  کنید؟می معرفی رو خودتون اومدین، هوش به که خانومخوشحالم-
 «آرام»: نوشتم بود نمانده درونشان حسی که جانمبی هایانگشت با
 اشجدی صدای با. بود زده گره هم در و گذاشته میز روی که دوختم مرد هایدست به را جانمبی نگاه دوباره و

 :گفت
 یهمه که هرچند کنیم،می بررسی رو زند نریمان یپرونده داریم ما. آگاهی یاداره از هستم امیری سرهنگ من-

 از شده، گزارش زیادی هایخالف. سنگینه بسیار وندهپر این ولی باختن؛ جان سوزی آتش در ساکنینش و عمارت
 داشتید، حضور عمارت این در شما که جاییاون از. غیره و قتل جوان، دختران فروش و خرید عتیقه، قاچاقِ جمله
 یک متوجه کردیم بررسی دقت با رو اطرافش و عمارت این ما وقتی. کنید کمک ما به پرونده این در تونیدمی حتما
 .شدیم کوچیک اتاق یک داخل و حیاط یگوشه در جنازه
. ندارد برایم ایجاذبه هیچ دیگر دنیا نبود، خوب اصال حالم. گفتمی چه شنیدمنمی دیگر کشید،می سوت هایمگوش
 به است جدی باراین کنممی حس. ببینم چیزی خواهمنمی دیگر بستم، را هایمچشم. بشنوم چیزی خواهمنمی دیگر
 دیگر، چیز هیچ نه کنم، فکر موضوع یک مورد در خواستمی دلم فقط لحظه آن در. امزندگی یقصه یدنِرس پایان
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 بهم رو علتش میشه رسیدن، قتل به پیش سال ده مادرم و پدر»: نوشتم کاغذ روی. بود مادرم و پدر مرگ هم آن
  «بگین؟
 :گفت و شد پیدا نگاهش رد نگرانی از عظیمی موج باریک. کرد نگاهم و خواند را امجمله

 .میشی کبود داری پریده، رنگ! خوبه؟ حالت-
 «.بگید دونید،می چیزی اگر کنممی خواهش»: نوشتم و ندادم اهمیت
 :گفت و داد تکان را سرش

 حالتون آرام؟ خانومِ... جریان در رو شما حتما و کنیم بررسی رو پیش سال ده قتل هایپرونده باید ما... خب بسیار-
 به؟خو

 :زد داد بلندتر. رفتمی گیج سرم و شدمی تار داشت تصویرش
 .بیارید رو دکتر دکتر؟-

 .شوم آرامش از پُر شد باعث صدایی ناگهان
 .هستم من... نیست نیازی-

 کسی توسط ناگهان که میز روی افتادمی داشت سرم. شد سنگین بارهیک سرم و آمد لبم روی جانیبی لبخند
 روی را سرم و کرد بلندم. شد پایین و باال که گلویش سیبک و دیدم بالفاصله را دلواپسش و نگران نگاه. شد گرفته
 :کرد زمزمه گوشم کنار گذاشت، اششانه

 .بمونی زندگیش تو تو، فقط هاآدم یهمه از خوادمی دلش که خودخواهه آدم یه رامان-
 آمده، بند نفسم کردممی حس. بود تنها تنهای من مثل مه او حاال بود، داده دست از را اشخانواده اعضای یهمه
 از دوباره را وارشزمزمه صدای. هستم مردن حال در کردممی حس نیاورد، طاقت دیگر بدنم بود ممکن لحظه هر

 .شنیدم گوشم کنار
 .رامان زندگیِ بمون، زنده-

 امخواسته تریننیافتنی دست بود، ستاره ندورتری اگر حتی داشتم، دوستش من. آمد لبم روی جانیبی لبخند دوباره
 هم االن همین که چند هر. دهد راه دنیایش در را من بالخره تا کردممی را تالشم تمام او به رسیدن برای ولی بود؛

 به که است وقت خیلی من و امزندگی یصخره ترینسخت و ترینمهربان بود، صخره یک رامان. بودم رسیده او به
 .دارم عادت هاصخره با همنشینی

 پایان
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 و کشندمی یدک را انسان نام فقط که هاییآدم شویم، هاصخره همنشینِ است ممکن ما یهمه: آخر سخن
 و هاسوگل ها،نریمان. است رحمبی و محکم صخره چونهم هایشانقلب کنند؛می زندگی چهارپایان چونهم

 حقیر و پست عمارت این ساکنین تمام است ممکن ایم،افتاده گیر یزندگ بزرگ عمارت این در ما یهمه... هاملوک
 .پاک و بماند دریا دلمان که است این مهم اما بیفتیم؛ گیر ناپاکی از انبوهی میان است ممکن باشند،
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