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گفت نهال پدرت تازه ازسرکار  یمادرش که م یدادن به جمله  تیدست پدرش راگرفت وبدون اهم جانیباه نهال

 یبه دست وصورتش بزنه پدرش راسمت گوشه خلوت سالن که نسبت به جاها یبرگشته خسته است بگذار حداقل اب

 عیپرمحبت زد نهال سر یخنددختر ده سالش لب جانیبه ه یاحمد یداشت برد اقا یکمتر ینیتز لیوسا گرید

 جانینگاه ا طرافش ازنظر گذراندوباه کیاش رامحکم ترکرد وبا یدم اسب یلباسش راداخل شلوارکش کرد وموها

خودش دست زدازته  یراصدوهشتاد درجه بازکرد وباذوق برا شیگفت بابامنونگاه کن وچندتا باالنس زد ودراخر پاها

غل وغش دخترش  یب یباخنده  یاحمد یگذاشت اقا شیرابه نما قشیعم یوچال گونه  دیخند یبلند یدل وباصدا

رکت ح نیا دنیومن باد یبود یعال شهیمثل هم یرینظ یدخترم توب_ودستانش را ازهم گشود دیخند یبلند یاباصد

 یستبر پدرش گذاشت وخودش رابرا ی نهیسرش رابرس یکارازتنم رفت نهال درست مانند بچه گربه ا یتمام خستگ

برسرش نشاند  یپرمحبت یکنم پدرش بوسه  زتونیکردم تاسوپرا نیچندروزوتمر نیکل ا _لوس کرد شپدر

 میکن ینهالم من ومادرت به وجودتوافتخار م ینیبهتر شهیودرگوشش ارام زمزمه کرد توهم

 رعدوبرق اشفته ینهال باصدا 

رعدوبرق بود که  یاتاقش راروشن کردوباز صدا یبه اطراف چشم دوخت کمترازچندلحظه نور یجیوباگ دیازخواب پر 

از پدرش واغوش  یفرورفته بود وخبر یکیشد اتاق درتار زیخ میخودن یرجاسکوت اتاق رادرهم شکست باوحشت د

افتاده کردهمه  یاتفاق ها پردازششد وشروع به  تیسیگرمش نبوداباژور کنارتخت راروشن کردذهنش تازه ر

 ناکووحشت یشب باران نینبود ند تااوراارام کننداوتنهابود درا یزودگذروحاال پدرومادر یایرو کیبود و زخوابیچ
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بغضش  یک دیدرخود جمع شد  ونفهم ینیدمانندجنیتخت انداخت ولحاف رابرسرش کش ی،خودش رابررو

شد اسمان هم دلش  یکی دندیکوب یم شهیش یباشدت خودرابررو هقطرات باران ک یاش باصدا هیگر یدوصدایترک

 مانند او گرفته بود. 

 

کرد که باز چشمانش رابست  یم ینیچشمانش رابازکرد انقدر پشت پلکش احساس سنگ یاالرم گوش یباصدا نهال

چه کوک کرده است دوست  یساعت رو برا اوردیکرد به خاطر ب یگذاشت وفشار داد سع شیشانیپ یدستش رارو

شده بود از خانه خارج  یضرور قعسه ماه فقط درموا نیداد بخوابد در ا یم حیتختش بلند شود ترج ینداشت از رو

باز هم  دیروحش را به سقف دوخت با یراباز کرد ونگاه سرد وب شیوچشم ها دیکش یدر خانه مانده بود اه شتریوب

 نیرفت تا درمورد روند پرونده صحبت کند سه ماه از قتل خانواده اش گذشته بود وهنوز کوچکتر یم یکالنتر

رفت دست وصورتش راشست وبدون  سیه سمت سروتخت اش بلند شد وب یاز رو ینشده بود به سخت دایپ یسرنخ

 یزد م هیبه اشپزخانه نامرتب انداخت وبه کانتر تک یخشک کردن صورتش به سمت اشپزخانه رفت بابغض نگاه

لب  ریز کهیبه اشک نشسته اش مادرش راتصور کند که مشغول پخت غذابود درحال یتوانست از پس چشم ها

اشک را از گونه اش  کهیفرستاد ودرحال ییرایفرستاد نگاهش را از اشپزخانه سمت پذ یم اذکری واندخ یم ااهنگی

ا ب یداد وهراز گاه یگوش م یدوخته بود وبه اخبار سراسر ونیزیکه بادقت نگاهش رابه تلو دیسترد پدرش راد یم

رش راجمع کرد وس شینشست پاها نیزم یبرکانتر رو هیتلخ برلب اورد وباتک یداد لبخند یافسوس سرش راتکان م

گفتند خاک  یتوانست به نبودشان عادت کند سخت بود  م ینم ختیصدا اشک ر یگذاشت و ب شیزانوها یرا رو

گذراند  یدرکوه خوش م دیتوانست نفس بکشد  چرااوزنده مانده بود چرا او با یسرد است پس چرا اوهمچنان نم

 خشکش یبود که گلو یبلند غیاخرش ج یبودند چرا هدیبر یسر پدر ومادرش رادرست همانند گوسفند کهیدرحال

 را زخم کرد

 

 خشک شده اش یوان رامرتب کرد لبها دیبه شالش کش یوناخواسته دست ستادیا یپشت دراتاق سرهنگ ابجد نهال

بزند دربازشد ودستش درهوا ثابت ماند نگاهش به مرد   یرابازبانش تر کرد ودستش راباال بردوقبل ازانکه به درضربه ا

در ان چق دیکش یقیبه اوزل زده بود وناخواسته نفس عم یجیکرد باگ یافتاد که منتظر اورانگاه م یکلیقدبلند وه

شام درفضارابه م دهیچیپ پیپ یوبو دیکش یقیباردوم نفس عم یان بوراازخاطربرد برا شدیاشنابو دمگرم شیبوبرا

 یترشود که صدا کیبه مردنزد یزمزمه کرد بابا خواست قدم رلبیقلبش گذاشت وبابغض ز یستش رابررود دیکش

 شیاز دختر روبه رو یاومده؟؟وچون عکس العمل شیپ یمشکل_دیکش رونیازان حالت خلسه ب ااور یا بهیبم وغر
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بود که  یتر ازان جیاما گ دیلب مردراد یوپوزخندرو دیجلو امد که نهال ناخواسته خودش راکنار کش یقدم دیند

 یکه از جلو یتاوقت البه اوزد واز کنارش رد شد ونگاه نه ینامحسوس ینشان دهد مرد تنه  یبخواهد عکس العمل

کرد ارامش  یکرد چشمانش رابست وسع یراحس م پیپ یراهش بود هنوز هم بو یمحوشود بدرقه  دشید

الم کرد سرهنگ نگاهش راازپرونده گرفت وبه اودوخت وارد اتاق سرهنگ شد وس یقیخودراحفظ کند پس ازدقا

روبه  یصندل یکرد ورو ینهال تشکر ندیتا بنش دپاسخ داد وتعارف ز یزد وسالمش رابه گرم یلبخند محو دنشیوباد

جناب سرهنگ خبر  _سراصل مطلب رفت وگفت کراستیرانداشت پس  ینیمقدمه چ یاونشست حوصله  زیم یرو

 ینگاه موشکافانه اش رابه دختر جوان وپژمرده  ینشده؟؟سرهنگ ابجد دایاز قاتل پ یسرنخ د؟هنوزیندار یدیجد

نداشت  باتوجه به سن کمش درک کردنش سخت نبود  شیبه ان دختر سه ماه پ یشباهت چیدوخت که ه شیروبه رو

 نیش انها را اولخود نکهیشکل ممکن خانواده اش راازدست داده بود وبدتر ا نیدر کمتر ازچند ساعت به بدتر

وح ر ردانست که ان صحنه وحشتناک چه بر س یبودند م دهیبه قتل رس  یبه طرز دلخراش کهیبود در حال دهینفرد

 یکه نفس م یان صحنه تا ابد وتا وقت یشده حت شیبرا یشبانه ا یوروان دخترک برجاگذاشته وباعث چه کابوس ها

رادر هم قفل کرد وبالحن ارام  شیدست ها دیتظر دختر رادخواهدشدچون نگاه من شیداریکشد کابوس خواب و ب

 نیما زبده تر نکهینشده باوجود ا دایات پ خانواده نیقاتل ایاز قاتل  یدخترم متاسفانه هنوز سرنخ_گفت یمیومال

از خود به جا  یاثر چیبوده وه یبوده توکارش حرفه ا یقاتل هرکس یول میپرونده گذاشت نیا یافرادمون روبرا

 دیوصبور باش دیخوام که ارامش خودتون رو حفظ کن یمونه پس از شما م یوقت پشت ابر نم چینگذاشته اما ماه ه

 .دیوروندکارو به مابسپار

 

 یشده اش نداشت وقت ختهیبر رفتار واحساس برانگ یگرکنترلیچشمش رابست وکمتر از چندلحظه باز کرد د  نهال

 یبرجسته وخشکش به شدت م یگذاشتند لبها شیرابه نما شیتمام احساس درون ختندیر رونیکلمات ازدهانش ب

قاتلش خوش  کهیرفتن درحال وارهاخاکخر ریپدر ومادر جوان من ز_داد یترحم برانگیز نشان م اریواورابس دیلرز

، سه ماه نکردم یامازندگ دمیکنه جناب سرهنگ گفتنش به حرف آسونه سه ماهه نفس کش یم یوخرم داره زندگ

 دمیکه کش یاش عذاب بود هرنفس قهیبه دق قهیمن لحظه به لحظش دق یشما فقط سه ماهه وهیچ... اما برا یبرا

تا اگه قرارباشه زنده بمونم و  دیصبر کنم کمکم کن دیکنم ازم نخواه یم شمرگ بوده پس خواه یبازدمش با آرزو

آخرش همزمان باشکستن بغضش بود دست لرزانش  دیکمکم کن نمیداربب ی رچوبهیاون قاتل راز یکنم پا یزندگ

 کدانهیکرد وکجابودپدرش تا  یخود احساس م ینگاه سرهنگ را رو ینیصورتش گرفت و هق زد سنگ یراجلو

 .ندیبب  فیو ضع ریحد حق نیراتا ا شدختر
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تر که دراین سن کم آن دخ یدلش برا ستادیروبرداشت ومقابلش ا یخود بلند شد دستمال کاغذ یاز جا سرهنگ

پناهش روبه او دوخت  یسوخت نهال دستمال رو گرفت اشک چشمش راپاک کرد ونگاه ب یکس شده بود م یوب میتی

کرد به عواقبش فکر  یوسع گرفترو درچند لحظه  یسخت یلیخ میوهمین نگاه محزون دل سرهنگ رو لرزاند وتصم

بود نهال  دیشد با شک وترد یکه از دهانش خارج م یهست که میتونه بهت کمک کنه هرکلمه ا یکی-نکند 

بود نگاه منتظرش رودر چشم سرهنگ  دهیدردلش تاب دیاز نور ام یخود بلند شد وایستاد بارقه ا یناخواسته از جا

 یقضائی رو دست داشته وبه خوب یپرونده ها نیتر دهیچیتونه بهت کمک کنه پ یشناسم که م یروم یدوخت.. کس

ون خودم نیب دیبحث ومکالمه با نیکردنش سخته البته  ا یکنه وراض یاومده منتها مدتهاست کار نماز عهده اش بر

  دیکنم نهال بعد ازمدت ها چشم هایش درخش یشد خبرت م یبه همکار یکنم اگرراض یبمونه من با او صحبت م

ده بود سرهنگ قول داده بود آرام تر ش یکه از اتاق سرهنگ خارج شد اندک یازچشم سرهنگ دورنماند هنگام واین

 اعمالش برساند.  یکند وبه سزا دایخود روبکند تا قاتل را پ یتمام سع

 

ه بود از باشگاه تماس گرفت ختهیبه هم ر ینبود اوضاع حساب یاز صحبتش باسرهنگ گذشته بود وهنوز  خبر دوهفته

توانست  یمگرم یاوضاع روح نیا اشاگردانش دراومده بود حق هم داشتند اما درتوانش نبود ب یبودند  صدا

عاشق شغلش بوداز  شهید هرچند که همیکش ییه مدت دست از کار م دیبا دیکش یکلنجاربرود پوف شیباشاگردها

خود بلند شد ودم دست  یپدرش کالفه از جا یاداوریعالقه داشت هم خودش هم پدرش  با کیمناستیبه ژ یبچگ

 یالنترک کیترک کرد نزد یرابرداشت وخانه رابه مقصد کالنتر نشیماش چییو سو یراتن کرد وگوش شیمانتو نیتر

 یسه بود نگاهش رابه آسمان دوخت ابر کیانداخت نزد یساعت دستش نگاه هراپارک کرد وب نیخلوت ماش یدر جا

سردش شده بود درخودش مچاله شد  ررازدیشد ودزدگ ادهیپ نیاز ماش دیراباالکش نیماش ی شهیوگرفته بود  ش

نشان دهد چشمانش  یبخواهد عکس العمل نکهیدهنش قرارگرفت وقبل از ا یرو یبرنداشته بود که دست یوز گامهن

 فرورفت... یخبر یب یرفت ودر دنیا  یاهیس

را عقب  شیحلقه شده بود موها شیدور گلو شیموها دیکش یا ازهیخم جیچشم هایش رابازکرد گ یخفگ بااحساس

 یداریخواب وب نیوساکت بود ب کیخوابش میومد اتاق تار بیعج دیانداخت ودمرشد دوباره چشماش و بست و خواب

 شیشانیپ یرارو یدست یبعد گرم حظهبه مشامش خورد وچند ل یخوب یآشنا یبود که احساس کرد دراتاق بازشد بو

 یدست دمیوب، خوب، فقط یه کابوس وحشتناک دزد ونامفهموم زمزمه کرد بابا من خوبم، خ یاحساس کردلبخند
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ه بسته  گون یپلک ها یقطرات اشکش ازورا کهیقلبش گذاشت ودرحال یرا فشرده بودگرفت بر رو شیشانیراکه پ

 خواب بود. کی یهمه  چ وشکرکرد نجواگونه گفت خدار یاش رانوازش م

 

  بردوفشرد شیشانیرفت انگشت اشاره اش راسمت پ یم جیگ بیبا احساس ضعف از خواب بیدارشد سرش  عج نهال

به درمانده بود برسد که ناگهان مغزش  یتخت بلند شد  هنوز  چند قدم یدهنش خشک وتلخ شده بود کالفه از رو

نا آشنا بود چشم هایش  شیچقدر برا  د،کجابو گریاینجا د دیگردشده اش اطراف رو کاو یداد چشم ها ستیفرمان ا

لحظه کل  کیرابه خاطر آورددر  زیتمرکز کرده بود سرانجام همه چ یطوالن قیدقا اورد،یبخاطرب کرد یرابست وسع

 یم ایشوک زده  یزیبود که سرجایش خشکش زده بود  هروقت ازچ دهیترس یکرد به حد دنیبدنش  شروع به لرز

ل مغزش قف دیرنیاد شیباالبرد وجلوی دهانش گرفت تا صدا یرابه سخت هایشگرفت دست  یسکسه اش م دیترس

 کارکنهیچ دیدونست با یجلو رفت ودو قدم به عقب برگشت نم یکرد قدم یرو صادر نم یکرده بود وهیچ دستور

 بیدست در ج دیگرفت ناام یتماس م سیباپل دیخودش روبه تن داشت با یانداخت مانتو یسریع به خودش نگاه

کرد آرامش خودش راحفظ کند تابتواند خودش  یبرد  سع شینبودکالفه دستش راداخل موها یکرد گوش شیانتوم

نبود نفسش  یهم خبر فشیبود واز ک فشیداخل ک یرانجات دهد نگاهش رودراطراف به چرخش درآورد گوش

فسش مجدادا ن ییپا یها دمق دنینکرد با شن یامااثر دیاینگه داشت تاشاید سکسکش بندب هیراحبس کرد وچند ثان

 کهیرابرداشت وپشت دررفت هنگام زدراوریم نیسنگ یمجسمه  عییش مشت شد سرحبس شد دست ها نهیدرس

 شیرو وارروبهید یرو یمرد یدربازشد وسایه  وارچسباندیتوانست خودش رابه د یرفت تام نیدرپای ی رهیدستگ

لرزانش فشارداد وقبل ازاینکه مرد برگردد  یها ردستمرد وارد اتاق شد مجسمه رامحکمتر  د کهیافتاد هنگام

 مجسمه رابا شدت سمت سرش برد.

 

قفل  شینهال به خودش آمد که جفت دست هایش در دستان مرد روبه رو یاتفاق افتاد و قت عیسر یلیخ زیچ همه

 یله مرد فاص دیپر یوپلک راستش م دیلرز یخورد شده بود کل بدنش م شانیپا نییپا نیگشته بود ومجسمه سنگ

 -بود گفت ستادهیفاصله بااوا نیکتریدرنزد کهیخودشان راکم کرد ودر حال نیب

 !؟یکرد یم یچه غلط یداشت

 که به یبافشار دهیاو را کجا د  اوردیآشنا بود اما هرچی فکر کردنتوانست به خاطر ب شیبم وان چهره برا یصدا آن

کرد وآب دهانش راباصدا قورت داد اگر االن هم سروپا بودبه خاطر قدرت دست مردبود  یدستش وارد شد سکسکه ا
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اوبرداشت  یدستش را ازروی بازو دیاود ی دهیرنگ پر یاورادربرگرفته بود مرد که ترس رادر چهره  بایکه تقر

کمرش حلقه شد دور  یبخورد دست نینهال تا شد وقبل ازاینکه زم یوهنوزازاو فاصله نگرفته بودکه زانوها

 شیکه برا یدست مرد گذاشت وباتمام جان یزدش را رو خیکه داشت دست  یواورامحکم نگه داشت نهال باحال بد

 یدیمنو دزد یچ یبرا یهست یکن توک مول _دیکش غیمانده بود ج

 قطرات اشکش نداشت. یرو یوکنترل دیلرز یم کیریستیه 

 

بهش دست داد خم شد  یشد وجنون آن یمادر ش درذهنش تداعپدرو یجنازه  ریاز چندلحظه بود که تصو کمتر

لحظه  دیچیخون دردهانش پ یکه دورش حلقه شده بود راگاز گرفت مزه  یبرجسته ا یکه داشت بازو یوباتمام جان

داشت  یهایش را فشرد مردسع ندندا یشتریباقدرت ب ریحالت تهوع بهش دست داد اماباپررنگ ترشدن تصو یا

که به گردنش  یهم نداشت سرانجام بافشار ییبود وقصد جدا دهیاورا از خودجدا کند امانهال مثل زالو بهش چسب

به خون نشسته  یدندان هایش رابازکرد سرش رابلند کرد وچشمش در چشم ها دیچیکه درسرش پ یوارد شد ودرد

دست مرد  دیدهانش کش یت دستش راروصورت مرد تف کرد وپش یرارو شییمرد قفل شد باحرص آب دهان خون

لرزانش حایل صورتش گشت وچون  یبلند شد وسمت صورتش آمد ناخواسته چشم هایش بسته شد ودست ها

مشت  یراحس نکرد دست هایش راازصورتش برداشت وچشم هایش راباز کرد ودست ها یگذشت ودرد یلحظات

به عقب  ینهال باترس قدم دیساب یهم م یاروخشم دندان هایش ر زشدتا دیصورتش د یمردراروبه رو یشده 

 شیمانتو ییخه  نیعقب تر نرفته بود که مرد خشمگ یجلوترجبران کرد وهنوز قدم یبرداشت که مرد با آمدن قدم

م  اردوب یمرد برا دیچیپ یگفت واز درد به خود مثل مار یکوباند نهال آخ بلند وارپشتشیراگرفت واورابه محکم به د

بروخداروشکرکن   یچته افسار پار ه کرد_دیدرصورتش  غر یریکرد ومانند ش کییخه اش راگرفت واورابه خود نزد

 رفت.. یاتاق بیرون م نیکنم وگرنه االن جنازت ازدر ا یزن بلند نم یکه دست رو

 

د سرش کر یشد وهمین مورمورش م یبود ونفس گرم مرد درصورتش پخش م کینزد یلیصورتشان خ ی فاصله

 ی دهیبود درمقابل مرد ورز جهینت یبکشد اما تالشش ب رونیکرد خودش راازبین دستانش ب یکج کرد و سع یراکم

 یترسم چون االنم فرق یکه نم ننک دیمن روبا مردن تهد-بود باحرص صورتش را برگرداند  فیضع یادیز شیروبه رو

دستمو ول  یاگه جرات دار یادامه داد ولم کن قاتل وحش ادیوبافر یبا مرده ندارم تو باکشتن خانوادم منوهم کشت

لبخند محو  مرد جری تر شد وبا خشم سرش را عقب برد وباشدت جلو آورد اماقبل از  دنیکن تابهت نشون بدم وباد
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قرارگرفت واز پشت درآغوش مرد  واریحرکت اورابرگرداند صورتش روبه  د کیدر مردسرش رابه سراوبکوبد  نکهیا

ولم -دگفتیلرز یکه به شدت م ییکرد بابغض وصدا یشده بود به شدت درد م دهیفرورفت دستش که به پشت کش

 کن 

مواظب  یوحش یگرگ کوچولو _دیچیبم ومردانه اش درگوشش پ ینفس گرمش راکنار گوشش حس کرد وصدا 

 یکالفه دستش راشل کرد وکم دیاز اشکش راد سییصورت خوچون  ستیدر کار ن یرفتارت باش که بخشش دیگه ا

من  -فتوباتحکم گ دیکش یقینفس عم  دیلرز یدرآغوشش م یاز اوفاصله گرفت دخترک همچون گنجشک

 وخواست دوباره بکوبد که  دیسرش رابه دیوارمحکم کوب  دوناتوانیکش یغیپدرومادرتو نکشتم من.. نهال باحرص ج

 کرد مرد اورابرگرداند وشانه هایش راگرفت. باشدت به دست مرد برخورد

 

 نیگذشت ا هیاز ثان یتاعمق وجود نهال رسوخ کرد وناخواسته آرام گرفت وباز از ذهنش در کسر اهشیسرد وس نگاه

چشم هایش  یکه درسرش داشت لحظه ا یزد وبا احساس ضعف ودرد یآشناست سکسکه ا شیمرد چقدر برا

 رابست 

 کنن من نجاتت دادم..  نتیکردن وقبل ازاینکه سوارماش هوشتیکه ب دمید یتصادف یلیاون روز خ دمیتورو ندزد من

 سخت بود سکسکه شیبود   برا دهیبازکرد هضم حرف هایی که شن یجمله چشم هایش راباناباور نیباشنیدن ا نهال

مرد  ن؟یهست یکنم شما ک یم کاریچ نجایپس من ا-قورت داد و گفت یکرد وهمراه آن آب دهانش رابه سخت یا

آشفته اش راعقب راند  یکرد موها هک یکار نیاول دونهالیشانه هایش رارهاکرد ودستش راعقب کش  شیروبه رو

کرد ونگاه نافذش رابانگاه  یازت نداشتم که ببرمت مکث یوادرس یبود هوشیب-راپا ک کرد  سشیوبادست صورت خ

جلوی  ینداره وبه سخت یهستم اصال به تو ربط یمن ک  نکهیگفت  وا یاو گره زد ووبالحن کشدار یگردشده 

رد ک یبه سمت باال رفت نهال اخم یلبش اندک یدخترک گرفت اما گوشه  یگرد شده  یلبخندش رادرمقابل چشم ها

 -وبدون فکرگفت

بود دست  وارید یرو دنیدرست مثل باناخن خط کش شیمرد روبه رو یخنده  یصدا ؟یگیکه راست م ازکجابفهمم

 هایش ازشدت خشم مشت شد..
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 یتاهرجادلت م یگرگ کوچولو االن آزاد _کامل از مقابلش کنار رفت وبادستش به سمت درنشانه رفت وگفت مرد

 .. یخواد بر

راازاوگذراند وبه اطرافش چشم چرخاند،اما  جشیمشکوک نگاهش کرد باور حرف ها هایش سخت بود،  نگاه گ نهال

جلو رفت هنوز بدنش  یراعقب راند و گام شیکه اش با آرام شدنش قطع شده بود موهاممکن نبود سکس ریغ

 یازروی تخت گذشت ورو نگاهشاش بود کم هم اشک نریخته بود   یواحتماال بخاطر گرسنگ دیلرز ینامحسوس م

رفته که گ یگاز یجابه تن ندارد  راهنیمرد ثابت ماندچراتااالن متوجه نشده بود که مرد پ یبرهنه وعضالن یباالتنه 

چشمش جمع شد  یگوشه  یطعم خون در دهانش افتاد با احساس چندش ادیبود زخم شده بود بادیدن زخمش 

آب دهانش راصدادارقورت داد  دیورنگش به وضوح پر دیترس یا لحظه دیخود د یمرد رارو ی رهینگاه خ یوقت

کرد ترس را از خودش دور کند  یحالت پنجول زدن گرفت سع  شیتر شدن مرد انگشت ها کیوناخواسته بانزد

  دیوشن  دیکش یقیباحرص نفس عم  ش،یبرتمام آرامش ظاهر دیکش یمجددش خط بطالن یوآرام باشد اما سکسکه 

وبعد از کنارش گذشت وتنها درموجود دراتاق را که نهال   یوحش یلب وآرام گفت گرگ کوچولو ریمرد مقابلش ز

درکنار درحمام  بهینهال مهار نشده بود که مرد غر ی نهیمام باشد گشود هنوز نفس راحت از سزد ح یحدس م

 ستیوبرایم جالب هم ن یداشت یادونم تو چه قصه  یمن نم _نگاه نافذ ش رابه اودوخته بود گفت کهیودر حال ستادیا

وچرا،، هنوز خطر در  یبش هدیدزد یخواست یم یدونی توسط چه کسان یکنم تونم یکه بشنوم فقط یه نصیحت م

راازباالتاپایین اوبه گردش دراورد  ونهال باوجودترس واسترس  شیپروا یکردونگاه ب یپس مواظب باش  مکث نتهیکم

 یوهنوز نگاهش رابرای خودش حالج دیدر چشم هایش د یرالحظه ا طنتیبرق ش به،،یمرد غر یاز حرف ها یناش

 تنها حموم برن. یدزدها مثل من جنتلمن نیستن که باوجود همچین دلبر یهمه _دینکرده بودکه شن

 

خودش را جمع وجور کرد  عینیشخند او سر دنینهال از فرط تعجب گرد شد ودهانش باز ماند اما با د یچشمها

 کرد گرفت وبه سمت دراتاق رفت وازآن خارج یدرهم گره خورد نگاهش راازاوکه همچنان براندازش م شیوابروها

آخر  یآوردن جمله  ادیاما بابه  اگرفتکل وجودش ر یخوشحال ینشده بود لحظه ا دهیشد ظاهراً حق با اوبودودزد

 خواست اورا بدزدد.. یوچرا م یرابه ترس داد چه کس شیوجا دیپر کش یخوشحال بهیآن غر

رد ک یوسع دیکش یوفپ دیافزا یبه شدت ترسش م کیروشن وتار مهین یبه اطرافش انداخت خانه  یسرتاسر نگاه

 نییشده بود ازپله ها پا نییتز کیجوالن ندهد خانه دوبلکس بود وخیلی مدرن وش یبه ترسش اجازه  نیشترازایب

شکمش دست از  یشده بود باصدا دهیچ بایساده وخلوت ودراین حال ز یلیشد خ ییرایرفت ووارد سالن پذ

 شیروبه رو ریکرد اما بادیدن تصو یبغض شیپناه یشکم تختش گذاشت ناخواسته از ب یتماشابرداشت ودست رو
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شوک زده خشکش زد بادست چندبارچشم هایش رابازوبسته کرد اماتوهم نبود ومار  یطوالن قیهنگ کرد وبرای دقا

که  دیکش یغیکه خورد روح از بدن نهال جداشد چنان ج یباتکان ردک یهمچنان اورانگاه م شیروبه رو یگنده 

که داشت پله هارا دوتا  یزنان برگشت وباتمام سرعت غیگرفت ج یشتریومارهم سرعت ب دنیخانه لرز یها شهیش

 باال رفت. یکی

 

با اوداشت  یکم یخودرابه اتاق رساند مار فاصله  یخورد اما تعادل خودش راحفظ کر د وبه سخت یسکندر چندبار

اتفاق افتاد نهال  عیسر یلیزخیدرحمام راباز کرد وخودراداخل حمام انداخت همه چ یفکر وتامل چیزنان بدون ه غیج

 یم راورانگاهیبود ومتح ستادهیکف زده  ا یوخودش رابه او که باسر دیکم رادو یآن فاصله  بهیبادیدن مرد غر

ده بود ش یسکسکه وهقهقش باهم قاط یصدا کهیخودش رادراغوش او پرت کرد ودر حال بایکردرساند وتقر

گذاشت   یازترس نم یدرخانه مارهست اما سکسکه وعدم تمرکز ناش دیاورامحکم گرفت دهانش راباز کرد که بگو

ه ک دیلرز یتا دست مرد دورش حلقه شود چنان بدنش م دیطول کش یه کرد لحظاتیوگر دیکش غیباتمام توانش ج

.. اما دخترک نه تنها ستین یزیآروم باش چ سیه-کرد آرام نگهش دارد گفت  یم یکه سع یمرد رانگران کرد بالحن

 یخودشان رافراموش کرده بودند..مرد مجدادا سع تیوبیشتر زجه زد هردوموقع دیبه اوچسب شتریآرام نشد بلکه ب

 کرد اورا آرام کند

 ..شدهیآروم باش وبگوچ- 

 یاروخیلیاخت یبود زبانش بند آمد وب ستادهیمار که در درگاه حمام ا دنیدهانش راباز کرد که حرف بزند اماباد نهال

خواست  یمرد محکم فشارداد دلش نم ی  نهیمردحلقه کرد وسرش رادرس سیرادورکمربرهنه وخ شیپاها عیسر

 هق زد ونامفهموم گفت م.. م.. م.. ا.. ر ردیمار بم شیتوسط ن

 

دور از آب مانده بود دهانش را که  یشد درست مانند ماه رهیخ دیلرز یم دیکه درآغوشش مثل ب یبه دختر  نیساتک

 دنیشده بود که نفس کش زانیماند چنان از گردن او آو یم جهینت یکردتا حرف بزند اما تالشش ب یمدام باز م

 رابرایش سخت کرده بود سرش راخم کرد ودر گوشش زمزمه کرد.. 

  شدهیآروم باش دختر آروم باش وبگوچ-
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کل موضوع  هیثان کینهال، سمت دربرگشت کمتر از ادیفر ینگاهش همزمان باصدا یفس فس یصدا باشنیدن

خواست  یدستش آمد ولبخند برلب هایش نقش بست دختر چنان محکم اورادراغوش گرفته بود که انگار م

کننده  نگرانبدنش  یوقفه  یکه بدنش داغ بود االن سر د بود ولرزش ب شبیاورادرخودحل کند، برعکس د

وخودم  ششینداره ن شیاون مار ن ؟یدیترس نقدریمار ا نیرگوشش زمزمه کرد بخاطر ابود،دوباره سرش راخم کرد ود

 آزاریه نترس گرگ کوچولو.. یمار ب دمیکش

 دهیبرد دختر از مار ترس یگردنش بود وبرخورد نفس  گرم او باپوستش حرارت بدنش راداشت باالم ینهال درگود سر

کرد خود راکنترل  یوسع دیکش یقینداشت نفس عم یباشدواهمه ادرحمام  یمرد یبود اما ازاینکه درآغوش برهنه 

 مرتعش دختر ک او را به خوداورد یکندصدا

 دستش رامحکمتر کرد..  یترسم وباز حلقه  یماربود خودم دیدمش اونها کناره دره تروخدابکشش من م-

آزاریه،  یمارب  یدیکه ازش ترس یبا بدجنسی سرش راخم کرد وپرحرارت کنار گوشش زمزمه کرد مار نیساتک

 .یدارنکنیروب یمواظب باش مارخطرناک اصل کار

 

 -مگ گفت دهیبر دهیکردوبر یاش رابه نگاه تبداراوگره زد سکسکه ا دهینهال با وحشت سرش رابلند کرد نگاه ترس 

 !؟یمار دار -م_بازم  -با -مگه

 سربه سرش بگذارد. یدختر خنده اش گرفته بود بدش نمیامد اندک یازسادگ نیساتک

 

هم گرسنه اس واز قضا شکارش  یلیوخطرناک که خ یاوهوم یه مار وحش-درنگاه کبود ش آرام وشمرده گفت رهیخ

کم  یلیصورتشان باهم خ یفاصله  دیگردشده بیشتربه اوچسب ییکنه... نهال باچشم ها یم یدلبر بیهم براش عج

 یکرد وسع یبه اطراف نگاه م باوحشت کهیازاو درحال دیتقلشده بود ونفس پرحرارت دخترک بازدمش بود .. به 

یه ماره  نجافقطیبیدارشد گریبانگیر ش بودراکنترل کند زمزمه کرد کوکجاست؟االن ا یراکه ازوقت یداشت سکسکه ا

 دبلن ینتوانست خنده اش رامهار کند وباصدا نیکه کنار درچمبره زده.. مگه اینجا باغ وحشه آخه..ساتک اهیهمون س

 یاالن میاد تو،،من م واشی سیه-دهان اوگذاشت وگفت یونهال باوحشت دستش رارو ردخو ی.. مارتکاندیخند

 گفت یدست اورا ازروی لب هایش برداشت وبالحن کشدار نیترسم.. ساتک
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 واسه یه شکار خوب روهم داره...  طینکن باور کن اون خطرناکتر ه و تمام شرا کیروتحر یگرگ کوچولومار دوم -

بود ولبخند محوش  بیعج شیشد برق خاص چشم ها رهیخ رشیمثل ق اهیس یشده بودبه چشم ها جیگ نهال

نبود باز نگاهش رادر نگاه آن  یگریاز مارد یکرد چشم هایش را باز دراطراف به چرخش درآورد امااثر یتر م جیاوراگ

جون میگرفتند وگونه   شتریدست هایش ب یاداوریرابه خاطر آورد وباهر نشانیب یکرد کل مکالمه  یمرد دوخت وسع

خاص خودش به اوهمچنان زل زده بود باوحشت به اطراف  یگرفتند مرد باخونسرد یاش رنگ م دهیهای رنگ پر

 کرد. یم یبار تکرار شد وبا هرتکرار سکسکه ا نیحمام درذهنش چند یچشم دوخت اودر حمام بود کلمه 

 

به مادر سفت  ینیبود وچون جن بهیرابه خودش دوخت که درآغوش غر انششیدهانش راباصدا قورت داد ونگاه پر آب

زند ب رونیاش رابشکافد و ب نهیس یداد قفسه  یکه هران امکان م دیکوب یچنان م نهیبود قلبش درس دهیاوراچسب

فکرش هم وجودش رابه  یشده بود حت ناکترمارخطر ریرافراموش کرده بود وحاال ذهنش درگ یکال وجود مار اول

کرد خود راارام نگه دارد دست هایش را ازدور گردنش شل کرد و آرام برداشت انگار باورش  یانداخت سع یرعشه م

 -کرد نلرزد آرام گفت یم یکه سع ییکند باصدا کشیازاین تحر شتریب دیهم وجود داردو نبا یشده بود که ماردوم

 ... نیزم بذارم

 خیحرارت متعلق به آغوش امن پدرش بود ووجود  نیکاش ا یآرزوکرد ا یارت بود ولحظه اپر حر اریبس بهیغر بدن

رادر  شیپدرش رااز ذهنش عقب راند وابروها ادی عیسر بهیوبم غر کدستی یکرد باشنیدن صدا یزده اش راگرم م

 هم گره زد 

 حاال  یبود_

  یدیاز چشم خودت د یدیاالن وگرنه هرچی د نیهم نیمنو بزار زم-

ه به اورادوبار یبابدنش تماس داشته باشدمرد با خونسرد نیشترازایتقال کند وب ادیز دیترس یبرهنه بود واو م مرد

 -خود چسباند وگفت 

باخواهش  دیشا ستمین دنیکن... من مرد زور شن دیروبسنج وبعد منو تهد طتیبه اطرافت کن وخوب شرا ینگاه

 زور هرگز... یوالتماس دلم نرم شه ول
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انداخت وزود نگاه هراسانش رابه مرد دوخت حق با او بود نباید اوضاع رابدتر کند  یهال باترس به اطراف نگاه سطح.ن

 راه خودش راباز کرده بود گفت یلیاشک چون س کهیاالنش هم در شرف غش کردن بود درحال نیهم

 نیاز ا شتریب نیشد وساتک یاطکنم وباز سکسکه وهق هقش با هم ق یکنم ولم کن بذار برم خواهش م یخواهش م-

 کند. تیاورا اذ امدیازدلش ن

 

هان  من که ازت  یکارکنیخوای باهام چ یم -گفت چشم هاتوببند..نهال باوحشت سرش را  تکان داد وگفت باتحکم

 خواهش کردم تروخدا ولم کن... 

پناهش رابه  یوب دهیبود، همچنان نگاه ترس ختهیواشک ر دهیزد ، دخترک چقدر امروز ترس یلبخند محو  نیساتک

به خود داریش دربرابر همچین دختر  دیتر کرده بود... امروز با نیریاورا ش تینها یاودوخته بود نگاه ملتمسش ب

 تکرار کرد  گرآرامیگفت.. بارد یاحسنت م یلوند

ت... وگرنه که بحثش جداس ینیببکه بدن لخت منو  یالبته اگر خودت دوس نداشته باش نیچشماتو ببندبذارمت زم 

دستشو جلوی چشاش گذاشت  عیوسر نمیجواب داد نه نه دوست ندارم بب عیبرافروخته هول شد سر ینهال باصورت

خواست زود از آن  یش مهم نبود فقط میخندد اما برا یکه دارد م دیمرد فهم یشانه ها دنیوسفت فشرد ازلرز

نفس حبس شده اش راازآد کرد  جانیباه دیرس نیزم شیپاها یخاص تماس چیبدون ه ی..وقتابدی ییرها تیوضع

 تنش رامورمور کرد... بهیغر یچشم هاش برداشت باذوق خواست چشم هایش راباز کند که صدا یدستش راازجلو

 .. یکن یروتماشا نم یخوب یمنظره  یچشمتو باز کن اگه

 بلند مرد که درحمام منعکس شده بود  یجلوی چشمش رفت واز خنده  عیباوحشت دستش سر نهال

 خودش حرصش گرفت... یلب پایینش راگاز گرفت واز ناتوان نیخشمگ 

ک دختر دیدانست تانگو یباحوصله سمت دوش آب که ازآن موقع بازبودرفت سرش راشست وآب رابست م نیساتک

زد وسمت حوله  یلبخندشده بود دیسف شیکند چنان سفت چشمش راگرفته بود که انگشت ها یچشمش رابازنم

 اش رفت.
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ا ب  شیبود روبه رو امدهیرادورکمرش بست،وسمت دختر رفت سکسکه اش کمتر شده بود اما بند ن دیسف ی حوله

 دیبارا که ن یزیچ دیترس یداشت م دیکرد ترد یگفت چشماتو باز کن... نهال مکث یودستور ستادیا یکم یفاصله 

وبه خ-ب پرحرارت وخوش بو بود  ینفسش عج دیراکنارگوشش شن بهیغر یشد صدا یمکثش طوالن یوقت ند،یبب

ت قرارنیس یدیجد زی..باز کن چشماتو چیدیکه د ممیوهمه چ یکرد یقبل توبغل لختم غش وضعف م  قهیتاچند  دق

 اشمب دهیند یزیاوال اونقدر توحموم بخار جمع  شده بود که چ-گفت ضی..نهال باخشم چشماشوباز کرد وبا غینیبب

بود هنوز دوما  زیل نیجلوتررفت وچون زم یدادقدم یصورت مردتکان م یانگشت اشاره اش راجلو کهیودرحال

خورد وباشتاب سمت مردپرت شد واز هول نیفتادن دست انداخت به حوله دور کمر مرد  زیل شیرانگفته بود که پا

رادور کمر دختر انداخت  گرشیدحوله ودست  ییه دستش رارو عیمرد سر فتدیحوله باز شد وقبل ازاینکه ب

 از صورت ستدیبه زحمت جلوی خنده اش راگرفته بود کمک کرد دخترک تعادلش راحفظ کند وسروپابا کهیالدرح

 تیدانست برعکس خودش که از امروز نها یبه خجالتش برد م یپ دیکش یکه م ینامرتب یگلگون دخترک ونفس ها

 خنده راداشت گفت.. تهکه هنوز  ییراداشته است باصدا یلذت رابرده  وسرگرم شده بود دخترک روز سخت

 هنوزگرگ کوچولو  یدوما رانگفت -

خوام برم اما اونجا مارهست کمکم کن برم  یزمزمه کرد من م یبابغض سرش را تکان داد وبالحن مظلوم وآرام نهال

بماند االن  بهیوحشتناک وکناران غر یخواست درآن خانه  یهم دلش نم شتریب یا هیثان یواقعا کم آورده بودحت

 داشت. اجیحمام وغذا وخواب احت کیفقط به 

 

کرد از آن  یوخداروشکر م دیکش یعذاب م شیآور ادیگذشت ونهال همچنان از  یم ییاز آن روز کذا کهفتهی

قرار داشت ظاهرا با آن فرد خاص که  یناست....امروز باسرهنگ در رستورا افتهی ییکابوس وحشتناک رها

 عیاز خانه خارج شد سر د،یکه با یقرار گذاشته بود.. دل تو دلش نبود زودتر از وقت دیکش یم رونیموراازماست ب

شدن رفت واگر آن مرد  دهیتا مرز دزد کباریشرط عقل بود  اطیدر رازد،  احت ینشست وقفل مرکز نیداخل ماش

را  نیداشت گاز اشک آور راآماده گذاشت وماش یتینبود تانجاتش دهد االن معلوم نبود کجابود وچه وضع بهیغر

 کیبود که به رستوران نسبتا ش کی یکاینظر حرکت کرد ساعت نزد دازپارک خارج کرد وبه سمت محل مور

 کشینزد یمئن شد کسمط یانداخت وقت یرابرداشت به اطرافش نگاه فیراپارک کرد وک نیماش دیرس یوشلوغ

رازد دست خودش نبود مارگزیده از  ریشد وسمت رستوران پاتندکرد وکناردر،دزدگ ادهیپ نیاز ماش عیسر ستین

بود که اگر آن ها  دهیزودتر رس قهیانداخت ده دق یدستش نگاه ی...به ساعت مچدیترس یوسفید م اهیس سمانیر

زقبل ا زیبه صورتش زند م یبرود واب ییتوانست به دستشو یم قهیوقت شناس بودند وسر وقت میومدن دراین ده دق
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رفت از  ییسمت دستشو دشگذاشت وخو زیراسر  م فیبه او خبرداده بود ک یامیپ یرزرو شده بود وسرهنگ ط

به حال خودش زد..دستش راپر از آب کرد وبه صورتش  یروحش کرد وپوزخند یبه صورت پژ مرده وب ینگاه نهییآ

وپس از خشک کردن  دیکش یقیسرحالش اورد نفس عم یآب اندک یکار را تکرار کرد خنک نیبار ا نیزد وچند

 شیروبه رو  یتنهانبود وشخص دیحرکت کرد از دور سرهنگ را د زشیخارج شد وبه سمت م ییصورتش از دستشو

 زید تازودتر سرمدا یشترینشسته بود که میشد پشت به نهال،،سرهنگ روبه اونشسته بود به گام هایش سرعت ب

 برسد.

 

به  یلبخند زیوجودش گشت نهال ن یرایخود بلند شد وبالبخند پدرانه اش پذ یبادیدن نهال از جا سرهنگ

قبل دردهانش خشک شد چند بار پلک زد اما خود  کهفتهی بهیزد وسالم آرامش بادیدن همان مرد غر شیمهربان

کرد  یم دیوتمجد فیازش تعر نقدریکه سرهنگ ا یاشت کسقورت داد..امکان ند یخودش بود آب دهانش رابه سخت

 یباشد که بتواند گره  یگفت اگر کس یکه سرهنگ م یوحشتناک باشد همان یهمان مرد صاحب مار وان خانه 

 سرهنگ به خودش آمد  یپرونده راباز کند اوست باتک سرفه 

کنند  یپس درحل پرونده کمک م نیموحد هستند واگر قبول کنند از ا نیکنم ایشون ساتک یم یدخترم معرف-

 ینکرد وبه تکان دادن سرش بسنده کرد...لبخند محوش ناخواسته پرنده  شیاریکرد زبان نهال  یوبعد نهال را معرف

 یکه بازو دیلرز یم ینهال به حد یاز حمام به اتاق خواب رفتند پاها یرابه هفته قبل به پرواز درآورد وقت الشیخ

وپشت مرد پنهان شد مار بادیدن آن ها  دیکش یخفه ا غیمار که کنار تخت چمبره زده بود ج دنیمرد راگرفت وباد

ه ندار شینترس  اون مار ن-ونهال باوحشت خواست فرار کند که مرد دست سردش راگرفت وگفت  دیبه سمتشان خز

ترسم..  یتروخدااز من دورش کن من از مار متنفرم م نداره.. نهال همراه سکسکه آرام زمزمه کرد یوهیچ خطر

سرش راتکان دادوگفت همین جا واستا وخود خم شد ومار  گنده راگرفت نهال  دیراد شانشیحال پر یوقت نیساتک

 یبرگشت از مار خبر یداد مرد به سمت دراتاق رفت واز اتاق خارج شد وقت هیوارتکیباترس عقب عقب رفت وبه د

 نبود...

 

 -وگفت وارگرفتیاش را ازد هیتک یحال یبا ب نهال

 یلیرسد امروز خ یحال  خراب نم نیبه حال زاراو کرد مطمئن بود به خانه اش با ا ینگاه نیمنوبده.. ساتک فیک 

برو ومنتظر جواب  یروبه راه شد کمییه چیزی بخور  ایگفت اول ب نیبود ازاتاق  خارج شد ودرهمان ح دهیترس
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از مار نبود  یاز نظر گذراند خبر عیرا سر طرافرفت ا نییوباترس دنبالش کرد واز پله ها پا عیاونماند نهال سر

هش ب دایوضعف که شد یسکسکه اش بند آمده بود انقدر سکسکه کرده بود معده درد گرفته بود باوجود گرسنگ

وحشتناک راتحمل کند..  یتوانست جو ان خانه  یهم نم یا هیواسه ثان یخوام برم.. حت یآورد گفت.. م یفشار م

 -تند اورا مخاطب قرارداد یاوبه ستوه آمده بود بالحن ینهال که از خونسرد تمرد سمت آشپزخانه رف

 راپس بده...  فمیگفتم زود ک یچ یدینشن یمگه کر 

نگاه را دراین حدباجذبه   کیناخواسته عقب رفت تابه حال  یچنان به سمتش برگشت و نگاهش کرد که قدم مرد

ستاره بود... ظاهرا مردمتوجه ترسش شده بود که  یواسمان ب ریبه رنگ ق اهشیبود رنگ چشم های س دهیند

 یقی.... دقادیکوب نیرازم شیپا حرصرفت درآن راباز کرد.. نهال با خچالیزد ودوباره برگشت وبه سمت  یشخندیر

 یفکرد از طر ینهال مکث ریبگ -گفت یسمتش آمد وبالحن خشک وجد کیآب پرتقال به همراه ک یوانیبعد مرد با ل

رد برلب آو یپوزخند دیکه تعلل او را د نیبخورد...ساتک دیترس یم یزد واز طرف یبهش چشمک م لیآب پرتقال وک

وچه امروز  یبود هوشیتختم ب یکه رو شبیداشتم چه د ادیکنم فرصت ز یکار هاتخواستم با یوگفت بخور اگه م

ه نه کن یخوابم برام دلبر ری.. درضمن گرگ کوچولو من دوست دارم موقع معاشقه زیکرد یم نییکه توبغلم باال وپا

 تخت بیفته.... یمثل مجسمه رو هوشیب نکهیا

 

 یبرق خنده درچشم ها دنیهنگ کرده بودبا د شیپروا ینگاهش کرد از ب یگرد شده چند لحظه ا ییباچشم ها نهال

 -وباحرص گفت دیکوب نیپرتقال را به زمآب  وانیعنان خودرا ازدست دادو باخشم ل اهشیس

 رو بده..  فمیزود باش ک یدوست دار ینداره تو چ یتیاهم برام

شد می یاعصبان یبرد وقت یسربه سرش بگذارد لذت م نکهیدانست چرا از ا یشد نم کتریبه اونزد یقدم نیساتک

داد  یتر میشد چانه  اش راجلوم زیزد ور یو کبود رنگش برق م دهیکش یچشم ها دیرس یجذاب تربه نظر م

ت گذاش یم شیاز خود به نما یا هوسرگرم کنند بایگرفت وتصویر ز یوناخواسته دست هایش حالت پنجول به خود م

شود  هدید فیازاین در مقابلش ضع شتریخواست ب یبار دربرابرش مقاومت کرد وعقب تر نرفت و ایستاد نم نینهال ا

 .. ختیکرد واعصابش رابه هم ر یآخر سکسکه ا یهرچند که لحظه 

رو ب یبر یخواه یپارکه.. م رونیرو هم آوردم ب نتیبرش دار ماش هیجاکفش یرو فتیزد وگفت ک یپوزخند نیساتک

 خواهد بود یتو تجاوز گروه یحالتش برا نیکنند بهتر یباشه که اگربدزدنت مثل من باهات رفتار نم ادتیفقط 
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دیگه...از حرفات مشخصه که خانواده ات  یزایخیلی چ ایمشت عرب شکم گنده حالتش زیر خواب شدن یه  نیوبدتر

ترس چشم دختر وشدت،  یحرف زدن متوجه  نیازش ساده نگذر..درح ستین یساده ا زیراکشتن پس موضوع چ

 کوتاه احساس ترحم بهش دست داد. یلحظه ا یگرفتن سکسکه اش شد پنجول هایش هم کم کم بازشدند برا

 

پناه  یکوچولو وب یادیز یهمچین خطرات یدخترک خطرناک است واو برا یچقدر برا نجایاز ا رونیدانست ب یم

 بود.... 

 -وگفت  دیاش کوب نهیس یرا رو کیرفت ک یم رونیبه سمت ب کهیخودش راجمع وجور کرد ودر حال   نهال

رابرداشت ودر راباز کرد با  بود آن یجاکفش یرو فشیندارم وازکنارش گذشت ک یجنابعال  حتیبه نص یاجیاحت من

 یلذت رانبرده بود که  صدا تی.. هنوز نهادیوهوارابلع دیکش یقینفس عم شیبزرگ وبا شکوه روبه رو اطیح دنید

دا خ یبسته شده بود ا یکه به درخت یبزرگسگ دوبرمن  دنیمتعجب اطراف را نگاه کرد وباد دیراشن یپارس سگ

 ریقنظرش گرفته بود،،باخشم وتح ریز یا انهیبرگشت که بالبخند موز نیبه سمت ساتک رتیکجا بود  باح گریآنجا د

 انداخت وگفت یرانگاه شیسرتا پا

 -به تمسخرگفت  ختهیآم یابرویی باال انداخت وبالحن نیساتک ست؟یباغ وحش که ن نجایا انایاح -

ه ک یلو.....نهال با حرص به عادت بچگکامل میشه گرگ کوچو ونمیکلکس یاگه تو به جمعمون اضافه بش ی.،ولچرا

 باال یگرد وابروها یرابرگرداند چشم ها شیرو نکهیسرش مانده بود انگشت اشاره اش رامحکم گاز گرفت وقبل از ا

 وقت دیگه نبینمت....  چیه دوارمیبرو به درک ام دیکش ادیوبازهم فر دیرا د نیساکت یرفته 

 یواخم کرد، نم دیلبش راد ینگاهش را از مرد گرفت پوزخند رو یجیمقابل صورتش باگ یخوردن دست باتکان

وجود داشت وباید صاحب. اون باغ وحش کمک  نیزم یهمه آدم تو کره  نیسرنوشت رادر ک کند ا یتوانست باز

 کنه یگفت به درک که کمک نم لدر د یحالش میشد؟هرچند با برخورد آخرش محال بود که به او کمک کند لحظه ا

 داشت.... اجیکه از مرد کرده بود به آن مرد احت یسرهنگ وتعریف دییپدر ومادرش وتا یداورایاما با

 

لبش خشک شد.. با آمدن گارسون  یباال رفته مرد، لبخندمضحکش رو یابرو دنیبه مرد زد وباد یمعن یب لبخند

دت ها همکار خوب موحد تا م یوسفارش دادن غذا سکوت شکسته شد سرهنگ نهال رامخاطب قرارداد وگفت آقا
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چنان  دیحرف هایش رانشن ی امهاد گریبودند نهال د یمامور مخف یوهمچنین مدت طوالن ،ییجنا ی رهیما دردا

به چرخش درمیامد مگرهمچین  نیسرهنگ وساتک یگرد شده وناباورش مدام رو یگشته بود که چشم ها ریمتح

بودن بود آن هم سرگرد...سرهنگ بادیدن حالت  سیخورد پل یکه به مرد نم یزیامکان داشت، به تنها چ  یزیچ

نگاهش را از مرد  عیسر د؟؟نهالیومی شناس گریشما همد دیپرس نهصورت نهال حرفش را ناتمام رها کرد وموشکافا

به نگاه منتظر  یدانست چه جواب یجابه جداشد نم شیدر صندل ینام داشت گرفت اندک نیکه ساکت شیروبه رو

 یینام داشت سکوت راشکاند وبا گفتن یه مختصر آشنا نیشد مرد که ساکت یطوالن سرهنگ دهد...چون سکوت

 یحرف گریشناخت د یراخوب م نیدوباره به آن دوکرد وچون ساکت یراجمع کرد.. سرهنگ نگاه حثب میباهم دار

بود که حرف  نیهم زیشد ن قیکه از کارش تعل یلیازهزاردال یکیبدهد  یاضافه ا حینزدمحال بود اگر نخواهد،، توض

پس روبه  دیکش یکنار م دینباآمده بود پس  نجایخوب تا ا یکارش مطمئن نبود ول یزد!!! هنوز هم ازدرست ینم

 کردوگفت نیساکت

انه ..متاسفیپرونده هست انیتوجر بایایشون روبرات ایمیل کردم وتقر یخانواده  یجان من پرونده  نیساکت نیبب

 چنگال یحواسش به نهال بود که چجور نی...ساکتدهیوپرونده همچنان سف هدیسرنخی تااالن بدستمان نرس چیه

 یرااز نهال گرفت وباهمان خونسرد هشبود..نگا یسخت یضربه  یهمچین دختر یداد برا یرادر دستانش فشار م

 دونم...  یبله پرونده روخوندم منتها ربطش رو به خودم نم -گفت شیذات

 دوخت. نیرد وبعد نگاهش رابه ساکتبه نهال ک یکرد ونگاه یمکث سرهنگ

 

 هیبه چرخش درمی اورد..بعد از چند ثان نشانیشدند ونهال مستاصل نگاهش رادرب رهیهم خ یدرچشم ها هردومرد

پرونده  نیا یرو یرسم ریخواهم به طور غ یگفت ازت م ینگاهشان گذشت سرهنگ لب باز کرد وبالحن جد نیکه ب

 ونا محسوس گفت  هیاسکوت راشکاند.. وباکن نیسکوت...واین بار ساکت ی...باز لحظاتیکارکن

 یکارکنم...نهال متوجه  یپرونده ا یتونم ونمی خوام که رو یدونید من نم یشما که م دیکن یم یزیناپره سرهنگ

 یکند.. سرهنگ نفس کشدار یخواست کمک یمرد نم دیفهم نکهیجز ا شدیآن ها نم نیب یردوبدل شده  یحرف ها

 دهیبه نهال انداخت وسکوت کرد غذا چ یگاهپرونده..ون نیا یول یونمی خوای کارکن دیدونم که نبا یوگفت م دیکش

سرهنگ زنگ خورد وباگفتن  یغذا نکرد.. هنوز غذا تمام نشده بود که گوش انیتا پا یصحبت یشد ودیگر کس

 یاصد دنیوباشن دیاز نوشابه اش رانوش یکرد جرعه آ یم یباز شیراترک کرد.. نهال که تااالن باغذا زیم دیببخش

 به اودوخته بود میسرش راباال گرفت...نگاه نافذش رامستق نیساتک
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 نه؟  کهیکوچ یلیخ ایدن

 پاک کردوگفت یشیدورلبش را نما یدستپاچه با دستمال نهال

 ....دیسیدونستم شما پل یمن نم 

 ستمین سیپل من

 وگفت دیحرفش پر انیم نیرهنگ گفتند که شما..ساکتنگاهش کرد وگفت اما س جیگ نهال

 ...ستمیبودم دیگه ن -

سرگرد  گریها د فیتعر نیخواست آن مرد بهش کمک کند وچرا باتمام ا یسکوت کرد پس سرهنگ چرا م  نهال

 دیه باآمده ک شیپ یگفت کار ضرور ندیبنش نکهیبرگشت وبدون ا زیکند سرهنگ سر م یسوال نکهینبود.. قبل از ا

 کرد وگفت نیبرم متاسفم.. ورو به ساکت

دختروحل شدن پرونده  نیبه ا یامااگرکمک کن ،یقیچون از کار تعل یازت بخوام کمک کن دیدونم که نبا یم 

مختصر از آن دوفاصله  یخداحافظ کیباخودته... وبعد با میحاال تصم رمیگ یکار رو به عهده م نیا تیمسئول

 کرد... یشک متقاعدش م یراغ داشت بکه از دختر س یگرفت..باسماجت

 

مد درآ شیبه نما یسه بعد ریسرهنگ نهال دستپاچه تر شد ناخودآگاه صحنه حمام درذهنش به  صورت تصو بارفتن

مرد  یبلند ومردانه  یخنده  یلبش راگاز گرفت باشنیدن صدا یرنگش گلگون گشت وناخواسته گوشه  یصورت ب

 -محو شد  یذهنش همچون مه رازیکه از قضا سرگردهم از آب درامد تصو بهیغر

 ...یشیجذابتر م یکن یخاطره م دیتجد یوقت

 ..دمیند یزیگفت من توحموم چ دستپاچه

کرده بود  شیر شیاش زد صورت مهتابی رنگش سرخ شده بود ودستمال  دستش را ر یبه سوت یلبخند نیساتک

 بابدجنسی گفت

 خوای ببینیش؟  یم یکرد یمام فکرمبه ح یپس داشت  



 پشتم باش

 
23 

 

 چیو؟ دیپرس یجیبا گ نهال

 برد گفت یبه شدت از سربه سرگذاشتن او لذت م کهیودرحال انهیموز نیساتک

 ....شیدیهمونی که تو حمام واضح ند 

 -گفت دیلرز یم شیصدا کهیبلند شد ودر حال زیم یبرافروخته از رو نهال

 .. مردک..مردک

 دیحرفش رابلع یادامه  اریاخت یدهنش قفل شده بود آب دهنش راقورت داد وب ینگاه وحشتناک مرد  که رو بادیدن

بازهم همان  کینزد یومحکم مرد شد ودرآن فاصله  یدست قو ریکه مچ دستش اس ردیخواست ازکنارش  فاصله بگ

پدرش،، ناخواسته چند نفس  پیپ یبو بودکه مدت هابود استشمامش نکرده  ییخوب وآشنا به مشامش خورد بو یبو

 دهیبار پشت دراتاق سرهنگ د نیرافشردحاال به خاطراورد آن مرد راا ول شیگلو یوبغض سخت دیکش قیعم

 -کنارش نشاند وگفت یاورا در صندل نیاشک نشست که پنهان از چشم مرد نماند... ساتک یبود...چشم هایش نمه ا

 هنوز حرفمون تموم نشده.... 

 

 یمادرش م یوقت شهیپدرش....هم یتنش وخاطره  یکرد به جز بو یکنارش نشست به هیچی فکر نم یوقت نهال

  کینزد یگفت پدر دختر شجاع...وچقدر زود آن خاطره ها یخواست سربه سرشان بگذارد خطاب به پدرش م

 وگفتپدرش ناخواسته چشم در درچشم آن مرد دوخت  یآور ادیشدند...با  شینوستالژی زندگ

دم فقط کمکم کن خواهش  یبهت م یخودش بگرده هرچقدر پول بخواه یکمکم کن نذار قاتل پدر ومادرم آزاد برا 

داشت  قرمز  یزیهوس انگ ینگاهش را از چشم هایش گرفت وبه لب هایش دوخت لب ها نیکنم...ساتک یم

 ؟؟یریانتقام بگ یخواه یم ...نگاهش را از لب هایش گرفت وبه چشمانش دوخت باهمان لحن محکمش گفت یوگوشت

 تکان داد یسرش را به سخت نهال

 ؟یداره حاضری بهارو پرداخت کن ییاما بها یزیادامه داد هرچ نیساتک 

 گفت من پول.. یجیباگ نهال
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 واو سکوت کرد دیحرفش پر انیم نیساتک

به نگاه نهال  میومن.. سکوت کرد ونگاهش را مستق یرو از دست بد یزیچ دیبا یزیبه دست آوردن هرچ یبرا

 دوخت وبالحن محکم خود ادامه داد

کنم اما.. ودوباره نگاهش رابه لب هایش سوق داد  یپول دارم من به توکمک م یکاف یخوام به اندازه  یمن پول نم 

 .....دوشرطیق یب یمال من ش دیخوام با یوگفت درعوض من خودتو م

 

تر  جیکند اما فقط گ لیوتحل هیکرد درذهنش حرف هایش راتجز ینگاهش کرد وسع رهیمبهوت زده خ نهال

سرگرد بود مگر  کیبرسد اما نتوانست او  یا جهیکرد به نت یمیشد....چندبار جمله اش رادر ذهنش تکرار کرد وسع

 از او بخواهد... آرام لب زد..  یبد زیتوانست چ یم

 خوای؟ یم خودمو

 وباره زمزمه کرد..سرش راتکان داد نهال د یجد یلیخ نیساتک

 یوشرط دیق یمال توشم ب 

 یم ریس یگریدر عالم د ییاش شد که چنان بهت زده بود که گو رهیخ یداد وباسرگرم هیتک شیبه صندل نیساتک

هم ازدیدن  نیبود وساتک یکرد نهال همچنان در حال حالج یم ییسکوت درفضا حکم فرما یطوالن قیکند... دقا

 دیاش را الجرعه تا آخرش سرکش وشابهبه خود داد ن یناباورش غرق در لذت بود... سرانجام نهال تکان یچهره 

تمام خشمش به سطح آمده بود وپنجول  شدیتاالتهاب درونش کاسته شود حاال کم کم داشت متوجه منظور حرف اوم

 گفت.. یبلند یهایش دوباره آماده حمله ودفاع گشته بود با خشم وصدا

..واقعا برات یهان؟مثال مرد قانون یفکر کرد یچ ؟باخودتیدوشرطیق چیبیام بشم مال تو بدون ه ؟منیفتگ یچ

نفس حرف زده بود ومرد درتمام مدت به  کیکه وقتمو واسه تو گذاشتم مردک احمق...  شتریمتاسفم وبرای خودم ب

راه افتاده   یباز نیرط ببند  که داشت  از اش ودبه اوزل زده بود نهال از برق نگاهش حاضرب یبا خونسرد هیهمراه بق

 بلند ونامرتبش چشم هایش را از کاسه دربیاورد  یخواست باناخن ها یبرد آخ که چقدر دلش م یلذت هم م

 ینگاه همه رابررو ینیپاتندکرد کرد سنگ یبه او به سمت در خروج یگریاز جایش بلند شد وبدون نگاه د باحرص

داد وسمت  رونیرابیرون گذاشت نفسش را به شدت ب شیپا یکرد وقت یترش م یکرد واین اعصب یخودش حس م
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د خشکش ز شیدر جا یلحظه ا ریبرف پاک کن بود متح ریکه ز یکه شد بادیدن کاغذ نیماش کیرفت نزد نشیماش

 راباز کرد شیکاغذ را برداشت وتا عیزد وسر یبیبر خود نه

دلت رو به سرهنگ ودارو دستش  ادی...زیسوم تومشت یدفعه  ،،ملخکیجستدوبار  ،،ملخکیجست کباری ملخک

 ......یتومشتم دیخوش نکن وقتش که رس

 

 نیخود را به در ماش یبه سخت فتد،یب نیبا خواندن متن کوتاه چنان بدنش به لرزش افتاد که کم مانده بود زم نهال

 یبرخورد کرد کاغذ در دستانش به شدت م نیومحکم بازم تا شد شیبتواند سوار شود زانوها نکهیرساند اما قبل از ا

 بهیپناه وتنها بود، حرف مرد غر یکرده بودند واو ب دیکرده وتهد بشیشد،، تعق رشیبانگیوباز سکسکه گر دیلرز

 برد...  یپناه م یبه ک دیکردبا یعرب سکسکه ا یها خیوش یدرسرش اکو شد تجاوز گروه

 بلند شدن یبرا دیکش یممتد وبلند غیشدن دستش با وحشت چشم هایش رابست وباتمام توانش ج دهیکش با

 -که گفت  دیکنارگوشش شن ییراگرفته بود سرانجام صدا نیکرد وسفت درماش یمقاومت م

 آروم باش گرگ کوچولو منم نترس. سیه

 ... هیگر ریز بلند زد یهمان مرد .با صدا دنیباوحشت چشم هایش راباز کرد وباد نهال

 -کرد توجه چند عابر به آن ها جلب شده بود  کیدستش راگرفت وبه خود نزد نیساتک

 نکن آروم باش..  هیگر سیه

گرفت  یاوج م شتریگذشت ب یاش هر لحظه که م هیآرام کردن نهال نداشت وگر یبرا یریحرف ها تاث نیا اما

نگاه  کیو در دیکاغذ را ازدستش کش دیلرز یکه به شدت م دیرادر دستش د یکاغذ مچاله شده ا نیساتک

 خواندش...

بود راارام کند همان طور  دهیکرد دختر را که به شدت ترس یندید...سع یمشکوک زیدقت اطراف را از نظر گذراند چ با

 کتش گذاشت ودست اوراگرفت بیکرد کاغذ راداخل ج یم دشیکه حدس زده بود دختر تحت نظر بود خطر تهد

شده بود نهال  را سمت  دیگچ سف لبه صورتش کرد رنگش مث یدستش جاخورد نگاه یاز سرما یوبرای لحظه ا

 شد.... یم دهیپناه دنبالش کش یب یسخت نبود نهال همچون طفل دیکش نشیماش
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 یپارک شده  نیروشن شد واز کنار ماش نیماش کهیهنگام یمرد شد حت نیسوار ماش یمخالفت چیبدون ه نهال

ستبر   یوسینه  تیخواست.. امن یروند االن فقط آرامش حضورمادرش را م یخودش هم عبور کرد نپرسید که کجا م

 مرگ راهم  خواستار بود..... یحت دیداشت شا اجیپدرش رااحت

 

 شیوبدبخت یکس یب یصدا برا یداده بود وب هیتک نیسرد ماش ی شهیسرش رابرش دیهیچی نفهم ریمس درطول

خود نوزده ساله اش  یمرگ پدر ومادر وحت یکرد دوست داشت بار دیگربرا یو سکسکه م تخیر یاشک م

نبود که  یسک ینشسته بود وبه کجابرده میشدوقت یچه کس نیداشت که در ماش یتیکند چه اهم یسوگوار

 درانتظارش نشسته باشد ....

ود ودر داده ب هیتک شهیبه نهال کردکه سرش را به ش یگرفت نگاه یجلویش سبقت م نیاز ماش کهیدر حال نیساکت

گفت... ابرو هایش در هم گره خورد واخم کرد او  یم یزیمیزد ونامفهموم چ یهم هق یخود جمع  شده بود وهراز گاه

د نهال تک فرزن نکهیدانست، جز ا ینم یادیز زیچبه ان کرده بود و یبود نگاه سطح دهیپرونده به دستش رس یوقت

پرونده ازش استفاده کرد اودر  دیداشته که بشه به عنوان کل یمعلم ناشنوایان بوده واما پدرش شغل زیادرش نبوده م

هال ن نکهیدر پرونده ذکر نشده بود جر ا یخاص زیچ گریآن هابوده است د یشغل خانوادگ نیبوده وظاهرا ا قهیکار عت

ت برگشته هفت ساع کهیاده بادوستانش کوه رفته وهنگامهم که قتل اتفاق افت یرانداشته وظاهرا روز یکس رانیادر 

شرکت  یگذشته...خود نهال در خاکسپار یشکل ممکن کشته شده بودند م نیاز مرگ پدر ومادرش که به بدتر

 ناموفق کرده.... یبوده ودوباراقدام به خودکش یبستر مارستانیروزب ستینداشته وتا مدت ب

راروشن کرد... ازاینه عقب راهم نگاه کرد تا مطمئن  نیماش ینهال حواسش دوباره پرت اوشد بخار یناله  یباصدا

شکل گرفت.. نهال  شیبر لبها یکاغذ از ذهنش گذشت وپوزخند ینوشته بررو یوجمله   ستین بیشود تحت تعق

د پست او افتاده بود محال بوبودکه به  ینساالن دختر خوش شا کنیبود ول دهیکش یادیز یبد آورده بود وسخت دیشا

 ....اوردیرا از چنگش درب شیبتواند گرگ کوچولو یکه کس

 

 یبرد وپار ک کرد دخترهمچنان خواب بود دیگرخبر نگیراداخل پارک نیبزرگ بازشد ماش یرازد ودراهن ریموت

را شکانده بود..سمتش خم شدو بادیدن اشک خشک  نیسکوت ماش زشیر یناله ها یازسکسکه نبود وفقط صدا

شالش  ریفر وبلندش که از ز یاز موها یکرد نامش رابه خاطر آورد نهال بود طره ا یچشمش اخم یگوشه  یشده 

 بود... یشمینرم وابر دیچیمهار شده بود را دور انگشتانش پ
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خواست درابتدا ورود  یشد وسمت سگ دوبرمن رفت نم ادهیپ نیوگرفته بود از ماش یبه آسمان انداخت ابر ینگاه

غش کردن راهم داشت.. سگ بادیدنش  طیبودو شرا دهیترس ینهال رادوباره بترساند مخصوصا االن که به قدر کاف

مت به س کهیبازش کرد ودرحال  وازدرخت دیبرسرش کش یهم دست نیساتک دیکش شیکرد وپوزه اش رابه پا یپارس

کرد  ی..سگ پارسیمواظبش باش یحساب دیکه با میسر خوب ازاین به بعد یه مهمون داربرد گفت پ یقفسش م

انداخت...از قفس فاصله گرفت و  شیراجلو یقفسش برد وگوشت بزرگ داوراداخلیبرسرش کش یباز دست نیوساتک

ر ت رهیه ت..آسمان هرلحظدشیراعوض کرد وچاق شیباحوصله تنباکو اوردرا در پشیپ بشیزد وازج هیتک نیبه ماش

 برگشت.. نیماش دوبهیراکش پشیداشت پ یمیشد  ظاهرا اوهم دل پر

 نگاهش رادوباره به نهال که همچنان خواب بوددوخت وگفت..  

 کوچولو؟ گرگ

 ؟یگرگ

 .. دارشویب

 یاپلک ه یبرلب آورد وزمزمه کرد بابا....  وبه سخت یلبخند دیچیآشنا درمشامش پ یخورد باز همان بو یتکان نهال

ب ازاو بود دوخت بازبانش ل یکیکه در فاصله نزد بهیوگنگش رابه مرد غر جینگاه گ یسنگینش راباز کرد تا لحظات

 داد... یپدرش رام یبو بیکه عج بود بهیخشکش راترکرد وباز چشم هایش رابست همان مرد غر یها

 ....دیگونه اش غلت یبسته اش بررو یپلک ها یباز از گوشه  یاشک قطره

 ناخواسته انگشتش راجلو برد واشکش را از گونه اش سترد.... نیساتک

 -اش زمزمه کرد یکرد..باتمام ناتوان یاش راباز کرد وباز نگاهش با نگاه شب رنگ او تالق یباران یچشم ها نهال

 از گونه اش راه افتادند... یلیزد وقطرات اشک همچون س یندارم زنده بمونم وفروخته شم. باز پلک دوست

 نیساتک ی نهیافتاده در توانش نبود برس یکرد هضم اتفاق ها یم یکرد ونهال هق زد... احساس خفگ یغرش آسمان

....سرش را باال گرفت دیبار یشد باران به شدت م ادهیراباز کردو پ نیدر ماش یواورابه عقب هول داد وبه سخت دیکوب

و واسمان کوباند ه شد..باران با شدت  نیودرزم شد کسانی یرعد یباصدا  ادشیفر یودست هایش مشت شد وصدا

 یاز پدرومادر  یوزمان حت نیزد از زم یوزجه م دیکش یم ادیزد ونهال همچنان فر یم انهیتمام بر سروصورتش تاز

 کرد... یگذاشته بودند شکوه م شیکه تنها
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برشانه  ی...باقرارگرفتن دستشدیم دهیکوب یسنگ نیجانش بود که برزم یب یزجه زد تا به زانو درآمد ومشت ها انقدر

 چشم در چشم شد...  نیهایش سرش رابلند کرد وباساتک

ک بکشد تاشاید سب ادیکند وفر هیاماجلونرفت وگذاشت تا گر ستادیباران ا ریشد واوهم ز ادهیپ نیاز ماش نیساتک

فت جلور اوردیطاقت ن د،،یکوب یرا نشانه گرفت وبران م نیزم فشیظر یبه زانودرامد وبامشت ها دید کهیشود هنگام

دستانش همچون  انینگاهش بود در م ی رهیخ کهیلوحاال اودرحا دیشانه هایش راگرفت واوراسمت خودش باال کش

بلند رعد وبرق  ینگاهشان درهم گره خورده بود وسرانجام با صدا ی.. لحظات طوالندیلرز یباران زده م یگنجشک

 کرد..نهال نگاهش را ازاسارت نگاه اوازاد 

به سمت ساختمان حرکت کرد در راباز کرد ونهال را داخل برد  یاورابه دست گرفت وبدون حرف یبازو  نیساتک

بود ولرزش بدنش مشهود تر شده بود دستش راباال  سیخ شیبود، سرتا پا بیعج شیسکوت ونرمش دخترک برا

 بود.. یگرفت زخم شده بود اما زخمش سطح

 در ییگو دیکش یرا پر صدا باال م شینیمیزد و ب یفقط هق  یبود وهرازگاه ستادهیا ریهمچنان آرام وسربه ز نهال

 کرد..  یم ریس یگرید یایدن

 -گفت  یبا اخم کمرنگ نیساتک

کردن روندارم... نهال  یپرستار یومن حوصله  یشیم ضیمر سیسالن، حمام هست لباست  خ یباال انتها ی طبقه

 باال رفت نیخواب زده هاشده بود.. ابروهای ساتک هیو،، به طرف پله هارفت شبنگاه کردن به ا یبدون مخالفت وحت

دانست با  یبود نم ختهیافکارش بهم ر سازرازدچای  یراه  رفتن شل ول اوشد..به آشپزخانه رفت ودکمه  ی رهیوخ

 دهیترس یمیشد، ناخودآگاه چشم ها دهیکرد حتما کمتر از چندروز دزد ینم تشیبکند اگر حما دیآن دختر چه با

 داد... یدختر ک درذهنش نقش بست ودست هایش مشت شد. هرگز دختر را به دست آن ها نم یوزیبا

 

 بیآس شیبود گلو دهیکه کش ییها ادیآن دختر جوشاند حتما با آن فر یراهم برا یریخود دم کرد وش یرا برا یچا

روبه  یخال یازاتاق ها یکیآب از حمام میامد سمت  یه ها باال رفت صدابرداشت واز پل کیرا همراه ک ریبود ش دهید

 یرا آنجا گذاشت سپس از اتاق خارج شد وسمت اتاق خودش رفت وناچاره از تیشرت ها ینیاتاقش رفت س یرو

 هم برداشت یبرلب آورد حتما درآن لباس بامزه میشد شلوار یخودش برداشت وبا تصوردخترک  دران لباس لبخند
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داشت ونمی دانست چرا االن  ییحس ششم قو ستادیا یدراتاق اوگذاشت هنگام عبور از مقابل حمام لحظه او

 رهیبالفاصله دستگ دینشن یبه درد اما جواب یزده است تقه ا یکرد که دخترک دست به کار احمقانه ا یاحساس م

 هشیعقب رفت ومحکم به ش دیچیاز داخل قفل شده بود تامل نکرد لباسش رادر آورد ودور دستش پ دوچونیراکش

ها  فاقات نیا یدستش راداخل برد وقفل دررابازکرد همه  ختیر نیخرد شد وزم یبلند یباصدا شهیوش دیکوب

وان  یلبه  یسرش رابررو سیخ یکه باهمان مانتو دیافتاده بود داخل حمام شد ونهال راد هیدرکمتر از چند ثان

ام بخاردرحم شدیانگار که داشت خفه م دیکش ینفس م یگذاشته بود وچشم هایش رابسته بود وبه  طرز وحشتناک

 دیچیپ ینفس زدنش در حمام م یصدا نبوداز زدن رگ  یرفت سمتش رفت خبر یجمع شده بود وآب همچنان م

 جاخورده بود اسمش را صدا زد...  زانو زد واقعا شیروبه رو عیوصورتش قرمز شده بود سر

 نهال؟

 کوچولو؟ گرگ

 یو.. مرد دستش رارندیزد تا بهتر بب یپلک دید یتار م یلیرا خ بهیغر ریچشم هایش راباز کرد تصو یبه سخت نهال

تش ..نهال دسیزن یپس چرا انقدر صورتت قرمز شده چرا نفس نفس م یگذاشت و گنگ گفت تبم که ندار شیشانیپ

 لب هایش را ازهم باز کرد وزمزمه کرد.. یراگرفت وکنار زد وبه سخت

 بسته دارم.. یاز فضا-ترس -ترس 

 اش لرزاند وگفت نهیکه قلب دخترک رادرس یبلند یابتدا جاخورد سپس باخشم وصدا نیساتک

 .. یاحمق خوب چرا در روبست یدختره  

 ..ینیومد رونیحالت بد شد ب یچرا وقت اصال

 گفت نیسنگ یبابغض نهال

 ونمی تونستم با دربازحموم کنم...  یچون تو بود 

 مردن... یفرصته برا نیبهتر دمیبعدش د چون

 .. دمیخسته شدم..بر زیاز همه چ چون

 اوردم...چون... کم
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 ...ختیصدا اشک ر یداد وب هیوبسته شد سرش رادوباره لب وان تک دیلرز شیلبها 

 

چند بار دستش جلو رفت تا آرامش کند اما  دیومی لرز ختیر یاوشد که اشک م ی رهیخ یطوالن یلحظه ا نیساتک

 سرانجام کالفه بلند شد وگفت..  دیکش یشده وعقب م مانیپش

میامو  قهیدق ازدهیشد  قهیاگر ده دق یریکه دوش بگ دمیهم مهلت م قهیذارم ده دق یورخت کن م ارمیحوله م برات

 شورمت..  یخودم م

 یواو همچنان بااخم نگاهش کرد وخودش راکنترل کرد تا لبخند دیصورتش چرخ ینهال رو یک زده واشکشو نگاه

ضمنا  ذارمی.. تو راحت حمام کن در  باز منییپا یرم طبقه  یاز حالت صورتش نزد سمت در حمام رفت وگفت من م

 پس مواظب باش...  ییایبتونم جمعش کنم تاتو از حمام در یشکسته است که فعال نم شهیپشت درش

بعد حوله را در رختکن گذاشت  قهیدق کیرفت و دیایحرف زده بود که حساب کار دست نهال ب یمحکم وجد انقدر

 ترشیاالن به موش ب شیبرلب آورد گرگ کوچولو یبود لبخند محو ستادهینهال که مستاصل وسط حمام ا دیوازترد

 شباهت داشت...

 حوله راگذاشت وقبل ازخارج شدن از حمام گفت.. مرد رانگاه کرد که یچشم ریز نهال

 لباس گذاشتم  هیاتاق من خال یروبه رو اتاق

 رفت ودر را کامل باز گذاشت.. رونیحمام ب واز

شده  جیاست، گ حیصح یدانست چه کار یچرخاند نم یدوصورتیسف یها کیباسرام باینگاهش رادر حمام ز نهال

 بود وسرما درکل بدنش رخنه کرده بود... سیهم کامل خ یطرفبرهنه شود وحمام کند از دیترس یبود م

آخر مرد  یسخت بود آب دهانش راقورت داد وجمله  یلیخ یریگ مینبود..تصم رونیب چکسیدر رفت، ه سمت

 نبود... دیبع بیکند واوراحمام کند هیچی از آن مرد عج یواقعا به حرفش عمل دیترس یدرذهنش تکرار شد... م

دراورد  یانداخت وپس از ان لباس هایش را به سخت یراباز کرد وگوشه ا شیمانتو یلرزان دکمه ها ییبادستها

 زده کارش سخت تر بود.. خی یباانگشت ها
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آب گرم داد تا گرمش کنند  یزده اش را به دست قطره ها خیآب گرم رفت وبدن  ریز عیوسر اوردیرادرن رشیلباس ز 

 ..دست مادر نوازشش کنند.  یوبه جا

 

 تن پوش یآب رابست. با دلهره سمت رختکن رفت وحوله  ریسرش راشست و ش عیکه بدنش گرم شد سر یکم نهال

 ینجایونفس حبس شده اش رامهار کرد.خداروشکر تاا دیرا که مشخص بود استفاده نشده، رابرداشت پوش یدیسف

 گذشته بود.. ریکار بخ

که داشت ازپله هاباال  بهیبلند غر یصدا دنینگذاشته بود که باشن رونیراب شیسمت در حمام رفت وهنوز پاها  

 اش گذاشت.. نهیس یودستش رارو ختیر نییدلش هری پا امدیم

 مواظب باش_

 واه از نهادش برخاست. دیرس نیزم یرو یشکسته  یها شهیکرد وبه ش بینگاه اورا تعق ریمس نهال

 

 بود...  دهیبر شهیرا ش شیبود حتما پاها دهیرس رترید بهیآن غر یکم اگر

ل گ یولپ ها سیخ یبا آن موها د،یگم شده بود، انداخت وآرام خند بایبه نهال که درحوله تقر ینگاه کوتاه نیساتک

 شده بود...  یانداخته واقعا خوردن

 ی.وناخواسته وقتستادیمعذب کنار در حمام ا د،یخودش د یاورابررو مینگاهش کرد وچون نگاه مستق یلحظه ا نهال

 وجمع کرد. دیخود راعقب کش یشد اندک کشینزد یمرد قدم

 _زدوگفت یواکنش او پوزخند نیبادیدن ا نیساتک

  ؟یفکرکرد یدر مورد خودت چ 

 بادیدنت داغ کنه؟ یکه هر مرد یجذاب ولوند نقدریا که

 ..یوگرنه االن بامن توحموم بود یسین میتخت همچین اش دهن سوز التیخ
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 اش نشست نهیس یرو نیکه دست ساتک دیایجلوب یگر گرفت وخواست قدم نهال

 اش راسوزاند.... نهیپوست س یحوله حت یداغ بود وازرو بیگرد شد دست هایش عج رتیهایش از ح چشم

 !!یظاهرت مثله گرگه!!حافظت مثل ماه _

 کرد.. شهیبه ش واشاره

باال  تیگرد وکوچکش از عصبان یها نهیکرد س ینهال بود تپش قلبش راحس م ی نهیس یدست هایش رو هنوز

 حالتش به خنده افتاد  نیبادیدن ا نیرفت ساتک یم نییوپا

 هران امکان داشت ازشدت خشم منفجرشود.. ونهال

 اش برداشت وگفت  نهیرا ازروی س نیدست ساتک باخشم

 د...کر یاو اشاره ا یوبا حرص به سرتاپا ؟یفکر کرد یخداییش تو در مورد خودت چ نه

 _زدوگفت یلبخند طنتیباش نیساتک

وبا ابروبه حمام واتفاق آن روز  ستمین یزیبد چ یومی دون یکرد ارتیافتخار نصیبت شده وسرتاپامو ز نیا توکه

 اشاره کرد...

 یوسر دیکرد آرام خند یبازبانش تر م هیوهرثان دیلرز ینهال که ازشدت حرص م یکوچک اماگوشت یلبها دنیوباد

 دختر رادوست داشت... نیسربه سر گذاشتن ا بیتکان داد عج

 

 _کرده است، پشتش رابه اوکرد وگفت یرو ادهیز کمی دیفهم د،ینهال راد یمشت شده  یدست ها یوقت

 هاروجمع کنم شهیصبر کن چند لحظه، تا ش 

وبدون نگاه کردن به  دیا پره شهیپرش بلند آن طرف ش کیاز نهال فاصله نگرفته بود که نهال با  یهنوز چند قدم 

 جلویش سبز شود. دیترس یبه شدت از وجود آن مار وحشت داشت،  وهران م کهیبه سمت اتاق رفت در حال نیساتک
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 زد هیتامل در رابست وبه آن تک یآن رابازکرد وبه داخل رفت،  ب یدراتاق روبه رو عیسر  دیبه اتاق مرد رس یوقت

کرد تا آن مرد را متقاعد  یآرامش خودش راحفظ م دیبر اعصابش مسلط شود، باکرد  یونفسش راباصدا مهارکرد سع

که  ی ریانداخت به اتاق بزرگ ونورگ ینگاه فشبه اطرا  رد،یخانواده اش رادردست بگ یکند با پول پرونده 

اشته د یاجیبه پول اواحت دیرس یشده بود، به نظر نم دمانیچ بایز اریداشت وبس دیو سف یرنگ بادمجان سشیسرو

ش آه از نهاد ،یمردانه ا یاش را از در گرفت وسمت تخت رفت، بادیدن تیشرت وشلوار راحت هیوتک دیکش یباشد پوف

 _وزمزمه کرد دیکوب نیرا زم شیداد. کالفه  پاها یواسه خنده دست آن مرد م یبهانه ا دیبا عیرسردرآمد، ظاهرا ه

 ...یلعنت 

عد بلند ب یباصدا نهیشده اش درا رمنعکسیو بادیدن تصو ستادیا نهیبل آمقا د،یپوش لشیرقم م یها را عل لباس

 انداخت. یم زاریسرجال یدلقک ها ادیآدم را نهیدختر درا ریشک تصو ی.بدیازمدت ها خند

 

 جلوی اینه نایستاده بود.. قهیاز چند دق شتریوقت بود ب یلیشد.  خ رهیخ نهیخودش درا ریاز مدتها به تصو بعد

 

ته . گود رف دیچشم هایش کش ریتا ز شینیانگشتش راارام ازروی ب د،سپسیپر ونامرتبش کش یابروها یرو یدست

تنها  دیکش یکرد.  آه یم ییروح به شدت خودنما  یرنگ و ب یکبود مانند شده بود ودرآن صورت ب رشیبود وز

 بود. شینکرده درصورتش لبها رییعضو تغ

 درهم گره خورد واخم کرد. شیمرد ابروها یاداوریر قراردهد. بامرد حق داشت چهره اش راموردتمسخ ظاهرا

 

  یبرداشت وبه سخت زیم یرا از رو برس

 .ردیبه خود قول داده بود محکم باشد تاانتقام بگ نکهیراشانه زد.  با ا شیموها

ش کمند خطاب سویقربان صدقه شانه میزد وگ یباکل شهیبزند که مادرش آن راهم ییسخت بود دست به موها کنیول

 کرد. یم
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 نییدر حمام افتاد ودستش راپا یشکسته شده  شهیش ادیرابلند کرد تا برس رابه اینه بکوبد اما ناخواسته  دستش

 لبش شکل گرفت..  یبررو یاورد و لبخند محو

 ق خارجازاتا نهیازباالبست وبدون نگاه کردن مجدد به آ یرا که هنوز مرتب شانه هم نشده بود معمول سشیخ یموها

 شد.

 کهیبه سمت پله ها قدم برداشت. در حال اطیاز مار نبود با احت یشد. خبر رهیرابست وبه اطراف بادقت خ دراتاق

رفت. مگر مار هم  نییپا یشتریب اطیداد،ازپله ها با احت یزد وصاحب خانه را دردل دشنام م یم یقلبش به کند

 بود..  بیعج زشیشد آخه!!!! آن مرد همه چ یمحسوب م یخانگ وانیح

آن مرد بود تا نگذارد مار  دید یحداقل اگر اینجا مار رام دیکش یرفت ناخواسته نفس راحت نییپله پا نیاز آخر یوقت

 شود وزهره اش رابترکاند... کیبه او نزد

 ین فضارعدو برق  روشن میشد. نهال باوحشت به آ یبا نور آن کیتار مهیسالن ن یوهراز گاه دیبار یباران م همچنان

رعد  یبلند نهال باصدا ادیفر یزده شد وصدا یترسناک افتاد. همان لحظه رعد یها لمیادفیرعب آور نگاه کرد و

 شد. یکی

 

تر میشد  کیآن مرد،  ظاهر شد که به او نزد ریوبعد تصو دیراشن یباز شدن در ورود یصدا هیاز چند ثان کمتر

 نهال درشت تر میشد..  یکه سمتش برمی داشت چشم ها یوباهرقدم

س با تر شدیتر م کتریگرفته بود وهرلحظه به اونزد دیکرد مرد از دم چهارتا موش سف یباور نم دید یرا که م یزیچ

 گفت دهیبر دهیکردبر یسکسکه م کهیعقب عقب رفت ودرحال

 نشو.. کی..به..م..م..من.. ن..ن..نزدبه

.. موش ها در دست دیلرز یم دیمثل ب کهیداد درحال هیه آن تکبرخورد کرد وب یواو به ستون ستادیا شیدرجا مرد

 کردند..  یتقال م ییرها یهای مرد برا

 .دیراشن شیصدا

 نهال نترس -
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 میشد.. شتریب شانیموش ها وتقال ی..هرلحظه صدادیسر اوچرخ یسمت باال ونگاهش

 وبرو آشپزخانه بجنب رینهال از اونجا فاصله بگ_

 کرد.. یحرفش رادرک نم یاما معن دیشن یرام شیدست اوبودصدا یموش ها ینهال اما بررو نگاه

 

 یبررو یداغ و لزج عیشدن ما ختهیخورد.با ر یدستش و نگاه نگرانش چرخ م یموش ها نیمدام ب  جشیگ نگاه

 رهیچسبنده دستش خ یسیبه خ ریصورتش گذاشت وان راپاک کرد ومتح یصورتش از شوک درآمد. دستش رارو

افتاد که دور ستون  رگمیشد، باترس سرش رابلند کرد ونگاهش به مار بز کیهرلحظه بهش نزد یفس یشد. صدا

 سراو قرار داشت.  یحلقه زده بود وسرش درست باال

ترسناک قرار گرفته باشد.چند بار پلک زد وآب  لمیدرست وسط ف ییاتاق راروشن کرد واو گو یوبرق لحظه ا رعد

گوش هایش  یگوشخراش او شد.. دستش رارو ادیرعد همزمان باحرکت مار وفر یدهانش راقورت داد حاال صدا

 .دیکش یم ادیگذاشته بود ومدام فر

وهشت ساله اش شکه شده بود.  قصد ترساندن دختر رانداشت فقط در  ستیب یباردر زندگ نیاول یبرا نیساتک

 یکند به ستون یکه کار نیوقبل از ا دیدستش ترس یواز موش ها دیمار ش بودکه، دختر اورا د ییدستش وعده غذا

 زد که ماردوش حلقه زده بود. هیتک

 براوضاع نداشت.  یبار کنترل نیاول یبرا

 دیخود را به نهال رساند وسرش رادراغوش کش هینهال به خودش آمد موش هارا رهاکرد ودر کمتر از چندثان ادیفر با

 بودند شکار کند. ختهیگر یدام به سمتراکه هرک شیومارباسرعت از کنارشان عبور کرد تا غذا

وکنار گوشش زمزمه  دیکمرش نوازش گونه کش یکرد. دستش را آرام رو یوسکسکه م دیلرز یدر آغوشش م نهال

 _کرد

 

 بزنه.. بیتونه بهت آس ینم زیکس وهیچ چ چیمن پشتت باشم ه یآروم باش،نترس، من کنارتم وتا وقت 
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 عطر نیبهتر شیبود برا دهیچیپ شینیب ریکه ز ییکرد وبو یمو وکمرش احساس م یاورارو ینوازش دست ها نهال

 ..ابودیدن

انقدر اورادراغوش نگه داشت تا هم او آرام شد وسکسکه اش بند آمد وهم مار هرچهارتا موش راشکار  نیوساتک

اش  نهیس یراحت شد وسر نهال را از رو الشیخ د،یخز رونیب یمار از در ورود دید یکرده وکامل بلعیده بود. وقت

 بلند کرد وبا او چشم درچشم شد. 

از نبود آن ها  الشیخ یاز موش ها ومار نبود. وقت یبه اطراف دوخت خبر یرا از اوگرفت وبا نگران سشینگاه خ نهال

 وگفت دیکش رونیاو ب یدست ها انیراحت شد، با خشم خود را از م

 جنگل؟  ایجا خونست  نیا

 ؟یجا جک وجونور دار نیمدل ا چند

 نم؟یبب یقراره چ دیگه

 وقفه حرف زد. یوخشم مرد هم اورا ساکت نکرد وب ضینگاه پر از غ یحت

. 

 نگاهش آب دهانش راقورت داد. ینیسنگ ریوچند لحظه اورا نگاه کرد ونهال ز ستادیا نهیمرد دست به س 

 چند لحظه قبلش، فرق داشت. یبم ونوارش  گونه  یتا آسمان باصدا نیمحکم وپرصالبتش زم یصدا

. 

 دونم!!! یخونه بود االن رو دیگه نم نجایاز ورود تو، ا تاقبل

 مانعش اهشیبزند. اما برق نگاه س یبود. خواست حرف یاو گرد شد. منظورش چ ی هیچشم هایش باشنیدن کنا نهال

 ریبزرگ بود وتا کرده بود باز شد وز شیرش را که براشلوا یشد وسکوت کرد. با حرص به سمت پله ها رفت اما پاچه 

 هیکه درناح یادیواو بادرد ز امدیبار مرد کمکش ن نیناله اش از درد بلند شد.ا یخورد وصدا نیرفت ومحکم زم شیپا

ده ش میتیشکل  نیدرآن سن به بدتر یتوانست بکند وقت یم یچه شکوه ا گریزانو داشت از جایش بلند شد. د ی

 اش مارو موش بود... یشده بود که سرگرم یبیپناه بود که پناهش مرد عج یبودو انقدرب
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 کرد وگفت یخنده اش را گرفت. واقعا بامزه تر از تصورش شده بود.تک سرفه ا یبادیدن ظاهر او به سخت نیساتک

اما اگر  چ،،یمثبت بود که هاگر  یمن رو بد شنهادیو باخودت کنار بیایی وجواب پ یفکر کن یروز فرصت دار کی 

 باشه،  یمنف

 فتد؟یب شیقراربود برا یباشد چه اتفاق یاودوخته شده بود، اگر منف یمستاصل نهال بر لبها نگاه

 برد.. یذهن او لذت م یرینظر گرفت از مثبت بودن پیشنهادش مطمئن بود واالن از درگ ریبادقت اورا ز نیساتک

 

د،  بو دهیوقفه  بار یشده بود. باران از شب قبل ب رهیخ یباز به آسمان ابر یجره واز پن دهیتخت دراز کش یرو نهال

 داشت.  یهمچنان مانند نهال دل پر یول

باالتر از درخت  یاندک یهرازگاه ،یگرفته بود. کالغ یاتاقش رابه باز یپنجره  یبرهنه درخت روبه رو یشاخه ها باد

 نشست. یها،به پرواز درمیامد، دوباره سرجایش م

 .دیگرفت وبا انگشت اشاره اش چشمش را مال رونیبا سوزش چشم هایش، نگاهش را از ب نهال

کرده بود وهم  یسپر یا بهیمرد جوان غر یدرخانه  اریکه هوش یشب نیبود هم از ترس اول دهیشب قبل رانخواب تمام

 بود. ختهیذهنش را بهم ر یپیشنهاداو که حساب

 کیبود. آرزو کرد کاش حداقل  دهینرس یا جهیتمام شب رافکر کرده بود وبه هیچ نت سخت بود. شیبرا یریگ میتصم

را مرور  شنهاداویپ یایوبرای هزارمین بار تمام زوا دیکش یماند. آه یحد تنها نم نیداشت، تا  ا کیدرجه  لیفام

باز هم آن را  رفت،یپذ ی.واگر نمدیکش یدست م شیدگزن ی هیسرما نیاز با ارزشتر  دیکرد با یکرد. اگر قبول م

 یمرد راقبول م شنهادیاگر پ ی. ولدیکش یمیشد حتما عواقب بدتری انتظارش را م دهیداد چون اگر دزد یازدست م

 .ردیزبگیماند ومی توانست انتقامش ران یکرد حداقل جانش درامان م

 - دیکش ادیاز درونش فر ییصدا

 ؟یچ داکندیتصاحبت کرد ونتوانست قاتل راپ اگر

 ؟یبعد از تصاحب کردن ترکت کنه چ هاگ
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 آن  نداشت.  یبرا یدرذهنش بود وهیچ ضمانت یادیز یاگرها

خاک باران خورده مشامش  یبو دیبار یاز کالغ نبود وباران نم نم م یدوخت خبر رونینگاهش را از پنجره ب دوباره

تخت بلند  یداد..از رو یبورا م نیا بهیخواست که فقط آن غر یعطر پدرش را م یرانوازش کرد. اما اودلش االن بو

 رفت وایستاد.  جیسرش گ یشد ولحظه ا

به انتظارش ازآن  ینکرده بود.پوزخند یهم اصرار بهیموش ها نتوانسته بود شام بخورد وغر یادآوریبا  شبید

 لبش راشکل داد زد، مگرمادرش بود که نازش رابخردویا پدرش که لقمه رادر دهانش بگذارد.. یگوشه  بهیمردغر

 بود. یشکرش باق یآورده بود جا تییسکویوب ریش شیکه آخرشب برا نیهم

 شد. رهیخ شیباغ روبه رو یاش بهترشد سمت پنجره رفت وبه منظره  جهیسرگ یوقت

 ..ردیبم ییبود وگله راترک کرد ه بود تادرتنها دهیمرگش رس یکیدشده بود که به نز یریپ ریمانند آن ش درست

 

بو  نیبو کند وصاحب ا یجلوی سگ گرفت تا حساب ن،یلباس تن نهال رابرداشت وقبل از انداختن در ماش نیساتک

 -رابشناسد .

 یشمواظب با دیترسو ام هست پس با یلیکنه ومتاسفانه خ یم یبا مازندگ یلباس مدت نیپس صاحب ا نیاز ا قیرف

 باشه؟  شیتا یوقت نترسون

 آرام گفت دیبرسرش کش یکرد واو دست یپارس سگ

 خوام ازتوهم بترسه.  یدیگه نم دهیترس یکاف یپسر خوب به اندازه  نیافر 

 غالده اش راباز کرد وگفت  نیکرد وساتک یمجدادا پارس سگ

دختره رو  یحواسمون جمع باشه تا خطر یسابح دیشروع شده که با یدیجد یذارمت.،باز یبه بعد باز م نیا از

 نکنه. دیتهد

 شد.  دهیاتاق نهال کش یزداز قفس خارج شد. ناخواسته، نگاهش سمت پنجره  یسگ راباز کرد وسگ دورش چرخ 
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 یشد. باصدا شیمحو تماشا یخودش غرق شده بود لحظات یایشده بود ودر دن رهیازدنیا اطراف به آسمان خ فارغ

رابرداشت  یوارد اتاق کارش شد. گوش میرعد وبرق نگاهش را از او گرفت وبه سمت ساختمان حرکت کردومستق

 .دیراشن گسرهن یجد یبوق کامل نخورده بود که صدا نیسرهنگ راگرفت. سوم یوشماره 

 ؟یپس تصمیمت را گرفت-

 زد وگفت یپوزخند نیساتک

 دهیچیپ یکه من از همچین پرونده  دیدون یمن خبر نداشتین،خوب م میازاین همه سال همکار بودن نگید ازتصم بعد

 گذرم. ینم یا

 رااز گوشش فاصله داد. یبلند بود که گوش یسرهنگ به حد یخنده  یصدا

 

وش خوب گ یول ،ییایبرم یومطمئنم از عهده اش به خوب ،یپرونده روحل کنه فقط توهست نیتونه ا یکه م یکس تنها

برات و یهست قمیخصوص االن که تعل ،بهیزن یدست به خشونت نم یتون یم کهییمیگم سرگرد موحد، تا جا یکن چ

 که؟ یتونم کمکت کنم متوجه یم یجرم محسوب میشه ومن تاحد

 سکوت کرد..  نیساتک

 هدر نداد که آب برهاون یازاین انرژ شتریشناخت پس ب یراخوب م نیبرلب آورد او که ساتک یلبخند سرهنگ

 بود. پس ادامه داد دنیکوب

 کنن..  یباهات همکار انهیسپارم که مخف یمن به چندتا از بچه ها م_

 سکوت بود وسرهنگ سکوت راشکاند نیهم ازجانب ساتک وباز

 ببینه.. بیمواظب اون دختر باش که درست مثل خودت مهرش به دلم نشسته ودوست ندارم آس_

 برلب آورد وگفت  یلبخند محو نیساتک

 دانگهدار دار سرهنگخ_

 را روشن کرد. پشیراقطع کردو پ یگوش
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 قتل انداخت.  یصحنه  یرنگ یبه عکس ها یراباز کرد وبا دقت نگاه زشیم یرو ی پرونده

شده   یبهش تعرض جنس کهیزودتر از همسرش ودرحال قهیپانزده دق یرا بادقت خواند. خانم احمد یپزشک گزارش

 گردن بوده است. یشدن شاه رگ اصل دهیاست.علت مرگ هم بر دهیصبح به قتل رس قهیدق11:30درساعت 

 یاست.اوهم مانند همسرش شاهرگ اصل دهیفراوان به قتل رس یپس ازشکنجه  قهیدق 11:45درساعت  یاحمد یآقا

 گردنش رازده بودند.

 درهم گره خورد ظاهرا به همسرش در کنار خودش تجاوز شده است. نیساتک ابروهای

 داند؟  یموضوع را م نینهال ا ایاز فکرش گذشت آ یا لحظه

 مادر او افتاد. یمختلف بدن برهنه  یایمختلف از زوا رینگاهش به تصاو باز

 

 خشم شد. زازیتمام وجودش لبر ر،یتصو نیتصور کرد واز ا تیوضع نینهال را در ا یا لحظه

 شود. رشیبانگیگر یوچنین عاقبت وحشتناک فتدیداد که نهال به دست آن قاتل ب یاجازه رانم  نیهرگز ا او

 نبود!! یمدرک چیبود وه دیچهارماه همچنان پرونده سف بایقتل، در روز روشن اتفاق افتاده بود! وبعد از تقر دو

ته وبه داش یقاتل حساب شخص یعنیوسط بوده  نهیک یداد که پا صیمیشد تشخ دن،یبه قتل رس یبه نحوه  باتوجه

 حساب کرده است. هین تسوحالت ممک نیبدتر

 که هنوز دنبال نهال بودند پس هنوز کارشان تمام نشده است. ییآن جا واز

 نهال به آن برسند. قیدهند از طر یباشند که احتمال م یزیداد که دنبال چ یامکانش رام  

 رابست. یخال بایتقر یرامهار کرد وپرونده  نفسش

 رفته بود. نیتماالخیلی از سرنخ ها از بچهارماه از وقوع قتل گذشته  واح متاسفانه
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د. خارج ش ییبه صورتش زدوازدستشو یرفت آب ییاز پنجره فاصله گرفت وسمت دستشو یبا احساس گرسنگ نهال

از باال بست، واز اتاق خارج شد وباز همان  یراشانه زد ودم اسب شی.موهادیکش یبه ظاهر نامرتبش کردو پوف ینگاه

 . دیکش ینفس آسوده ا نیساتک نرفت  وبادید نییلرزان از پله ها پا ییوحشت سراغش آمد. باگام ها

 .میصبحانه بخور ایب -به او انداخت وگفت ینگاه مین نیساتک

 تند.آماده کرده بودنشس نیکه ساتک یزیسرش راتکان داد وسمت اورفت هردوپشت م نهال

 زیگوجه وخیار، همه چ تون،یتخم مرغ آب پز، ز  ر،یصبحانه کامل نگاه کرد انواع مرباها، آب پرتقال، ش زینهال به م 

 بود.  زیبود وکال اشتهابرانگ

بود وقبل ازاینکه صبحانه اش راشروع کند نگاهش  یخوشمزه ا اهیس تونیبرداشت ودهانش گذاشت ز یتونیز نهال

 _فتدوخت وگ نیرابه ساتک

 خواستم در مورد.. یم 

 گفت دویحرفش پر انیم نیساتک

 .میکن یات روبخور،بعدا درموردش صحبت م صبحانه

 نکرد وهردودر سکوت صبحانه خوردند. یمخالفت نهال

 

 

 داد وگفت  یاش را به صندل هیتک نیبلند شد ساتک زیکرد وآرام از سر م یاز صبحانه، نهال تشکر بعد

 .میبشین تا حرف بزن-

 ونشست. دیرادوباره عقب کش یکرد.استرس کل وجودش راگرفته بود. آرام صندل یمکث یلحظه ا نهال

 دستپاچه شده بود.  شیمرد روبه رو ی رهینگاه خ ریز

 نتوانسته بود تصمیمش رابگیرد.  یاز کجا شروع کند اوحت قایدانست دق یرابازبانش تر کرد.نم شیلبها
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منوال  نیبه هم یطوالن قیاوشد ه بود. دقا ی رهیخ نهیحوصله و دست برس نداشت، با یهم ظاهرا عجله ا مرد

 برابر کرده بود.. نیشده بود وشدت اضطراب نهال راچند نیآشپزخانه به شدت سنگ یگذشت، فضا

 _وگفت  اوردینهال طاقت ن سرانجام

 ؟یکار کن میبا پول برا شهینم

 -به تمسخرگفت ختهیآم یابرویی باال انداخت وبا لحن نیساتک

 توکار کنم؟ یبرا

 کرد  حیدستپاچه، جمله اش راتصح نهال

 یقاتل پدر ومادرم کمکم کن یریمنظورم اینه که تو دستگ-

 _برلب آورد انقدر محو که دختر متوجه اش نشد  یدختر لبخند محو یاز دستپاچگ نیساتک

 کنم  یپول کار نم یبرا  شه،ینم نه

کرد  یودست هایش در هم گره خورده بود وناخن هایش رادر پوست دستش فرو م بود دهییگرا ینهال به سرخ رنگ

 است را بارش نکند.  اقتشیکه ل یداد،تا دهانش راباز نکند وهرچ یوفشار م

 گفت،  یمرتعش یقورت داد، وباصدا یدهانش رابه سخت آب

 داره. رتیمغا یکار با اصول اخالق نیکه ا یومی دون یشما مرد قانون اما

 _زد وگفت  یدختر پوزخند صدادار دنیعقب کش دنیوباد د،یخود راجلو کش یاندک نیکسات

 

 نکن گرگ کوچولو.. یکلمات باز با

از کار کنار گذاشته شدم، پس مطمئن باش  یاصول اخالق نیواز قضا، بخاطر مراعات نکردن هم ستمیمرد قانون ن من

 گذرم، پس وقتم رو هدر نده وحرف آخرتو اول بزن.  ینم  شنهادمیکه از پ

 نگاه درمانده اش رابه اودوخت. نهال
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 سخت بود واز شدت استرس حالت تهوع گرفته بود. شیبرا یریگ میتصم

 کرد.  یم دیدر هم مرد حالت تهوعش را تشد یپر جذبه واخم ها نگاه

، گفت یبر او ومادرش تعصب داشت وهمیشه م تینها یکه ب یچشم هایش رابست وبه پدرش فکر کرد پدر یا لحظه

 شده است. یشنهادیبه دخترش چه پ ندیحاال کجابود که بب ند،یآن ها بب یرا رو یدوست ندارد نگاه هرز

 

او و دیچشم هایش غلت یاز گوشه  یرگ گردن با دکند واز تنها دخترش محافظت کند، قطره اشک شیتا برا کجابود

 نیزم یبلند رو یبرگشت وباصدا یخود چنان بلند شد که صندل یباحرص با پشت دستش گونه اش راپاک کرد.از جا

 افتاد.

 _پراز بغضش رابه مرد دوخت وگفت نگاه

 هان؟ یفکر کرد یخودت چ با

 رون؟یندازمش ب یاشغال م کهیت هیبرم وبعد مثل  یپدر مادره. حالشو م یدختر ب هی، یگفت

 کس باشم .. یب دیشا

 .ستمین یشب باز مهیعروسک خ اما

 کرد .. یصورتش راپاک م یومدام باپشت دست اشک ها  دیلرز یکرد کل وجودش م یصحبت م یوقت

 زد . ینم ی.رگ گردنش باد کرده بود، اما حرف دیمرد راد یمشت شده  یپس نگاه اشک الودش ،دست ها از

 پهن شده بود رفت  نهیکه مقابل شوم شیاز انجا دور شد وسمت مانتو عی.سر دیقلبش لرز شیاز نگاه مشک یا لحظه

 داشت؟ یتی.نم داشت، ا ما چه اهم

 نیخارج شود ،ساتک یازدر ورود نکهیرفت.قبل از ا یواماده شد وسمت در خروج دیپوش بهیلباس غر یرا ازرو مانتو

 -وگفت  ستادیمقابلش ا

 .. یت هستخود رندهیگ میتصم تی،در نها رمیگ ینم جلوتو
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 کنه.. یم دتیوتهد نتهیدر کم یادیمواظب باش ،خطرات ز یول

 ..ریافتاد تماس بگ یکردم هراتفاق رهیذخ تیتوگوش شمارمو

 از اوفاصله گرفت ورفت. عینگفت وسر یزیچ نهال

 

 هم بگذارد .. یگذاشت پلک رو یاما ترس نم امدیهم نگذاشته بود، خوابش م یشب بود ونهال چشم رو یها مهین

 شد دم دستش باشد . اجیوگاز اشک اور را اماده  کنارش گذاشته بود تا اگر احت یگوش

 کرد. یم جادیرا ا یوحشتناک یوصدا دیچیپ یدرخت م یشاخه ها انیدر م باد

 نهال رقم بزند. یرابرا یدست در دست هم داده بود ،تا شب وحشتناک زیچ همه

 ..دیشن ییرایرااز پذ یزیچشکستن  یاحساس کرد صدا یا لحظه

به سمت در رفت واز سوراخ در نور  شیپا یپنجه ها یتخت بلند شد ورو یاز رو عین،سرییپا ختیر یحور قلبش

 ..دیراد یفیضع

 

 عقب برداشت اما شدت یبزند...قدم رونیاش رابشکافد ب نهیخواست قفسه س یم ییرا برقلبش گذاشت گو دستش

 خورد.. نیبود که زم یبه حد شیلرزش پاها

 ترسم .. ی،من م نییرابست وزمزمه کرد مامان ،بابا کجا شیها چشم

 ،به خودامد . شهیشدن قدم پا،وبرخورد تند قطرات باران به ش کینزد یصدا با

 هبیمرد غر یبلند شد جمله  شیفراوان از جا یکرد..با سخت یاز خودش دفاع م دینبود.با دنیترس یبرا یوقت االن

 درامد . ادیش به فردرذهن

 .ریاتفاق افتاد با من تماس بگ هر

 شده بود.. رهیذخ نیکه به اسم ساتک دیراد یرفت وشماره ا نشیراروشن کرد وبه مخاطب شیگوش عیسر
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 شد.. دهیکش نییدرپا ی رهیانگشتش شماره را لمس نکرده بود که دستگ هنوز

بود که نهال درهمان  دهیخارج شد ..درقفل بود اماطرف فهم شیاز دستش افتاد وباطر یکه گوش دیچنان ترس نهال

دهانش گذاشت  یکرد دستش رارو یکرد .نهال باوحشت سکسکه ا نییراباال وپا رهیبار دستگ نیاتاق است وچند

پدر ومادرش  ادیشود . دهیبر سرشتجاوز شود وبعد  یخواست بهش گروه یوسفت گرفت وعقب عقب رفت ..اونم

 .دیزافتاد ،وبرخودلر

.گاز اشک اورا  داخل لباسش انداخت ولباسش راهم  دیبار یسمت پنجره رفت وان راباز کرد باران به شدت م عیسر 

 درشلوارش فروکرد.

 کند. نییعادت داشت ازان درخت باال پا یبود،  ازبچگ ییپنجره اش درخت خرمالو کینزد

سخت تر کرده بود.  یباران کار راتا حدود دنیارام باشد ،بار یتا اندک دیکش یقیونفس عم ستادیپنجره ا ی لبه

 یرفت.ووقت نییازدرخت پا مونیراثابت کرد، مثل بچه م شیدرخت انداخت وچون جا یپرش بلند بررو کیخودرابا 

 داد. هیرولمس کرد، ازشدت لرزبه درخت تک نیزم شیپا

 رونیب یشد اما اگر تنهانبودند وکس یاز خانه خارج م دیبه اطراف چشم دوخت ،،با یجیکرد باگ یچه م دیحاالبا

 ؟یداد چ یم کیکش

 راازداخل لباسش دراورد وبه دست گرفت وباترس به سمت درحرکت  یاسپر

 شد. یازخانه خارج م دینداشت هرجورشده با یچاره ا کرد

 ..دیلرز یشده بود وم سیبود واوکل وجودش خ دترشدهیشد باران

درخت داشت  نیا ریکه ز یمیکرد به خاطرات نه چندان قد یبود رفت وسع اطیکه کنج ح یمجنون دیدرخت ب پشت

 گذراندند.. یخوش م یدرخت مادرودختر کل نیهم ریوز داشتیکه مادرش عصرانه برم ییفکرنکند..به ان عصرها

 خواند ... یشعر م شیبرد وبرا یهمان درخت م ریگرفت واو راز یها دستش رام شترشبیکه ب وپدرش

 شد... دهیکش رونیباسرعت نور ،ب یمیدهانش ،از خاطرات قد یرو یدست باقرارگرفتن
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ل وک دیراکنار گوشش شن یزمخت یاثر بود ..صدا یکرد اما ب ییکرد .تقال سیهوا شلوارش راخ یترس ،وسرد ازشدت

 ..دیوجودش لرز

 ..ینیبیبد م یلیباش واروم سمت خونه برو وگرنه خ یدختر خوب_

 شد.  ریبسته اش سراز یچشم ها یاز باران، از ورا دتریاد شده اش رابست وقطرات اشک،شدگش یچشم ها 

  یبعد جسم هیدهنش، شل شد وچند ثان یدانست. احساس کرد دست رو یتمام شده م ویکه همه چ یلحظه ا درست

 دهانش قرارگرفت. یرو یبکشد که دست ادیوخواست فر دیپرت شد باترس عقب پر نیزم یرو شیکنارپا

 گوشش رانوازش کرد یبار دران سرما ،حرارت داغ نیبود .ا شتریب یلیتقال کرد، امازور مرد خ باترس

 نترس گرگ کوچولو_

 نیساتک منم

 دارم اما دادنزن باشه؟ یبرم دستمو

 خشک زده سرش راتکان داد، ومرد دستش رابرداشت ونهال راسمت خودش برگرداند.. نهال

هقهق وسکسکه اش باهم،  یصدا کهیقدم در حال کیدادند ،در  اررابهشیدن یی،گو بهیهمان مرد غر دنیباد نهال

 شده بود خودش رادراغوش مرد انداخت. یقاط

 یرحم ی. باران بابختیاش گذاشت واشک ر نهیس یرامحکم دور کمراو حلقه کرد وسرش رابررو شیها دست

 بود.. دهیکش انهیتمام،کل وجودشان رابه تاز

برلب اورد وان دختر  ی..لبخند محو دیلرز یبه نهال انداخت که محکم اورادراغوش گرفته بودو م ی،نگاه نیساتک

 به خودش فشرد وکمرش رانوازش کرد.. شتریلرزان راب

 گفت.. دهیبر دهیوبر دینداشت خواست نهال راازاغوشش جداکندکه، نهال محکم تراوراچسب یادیز وقت

 

 .ولم ..ن..ن..کنت.. تو.. تروخدا..و._
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  شینهال را از خود فاصله داد شانه ها شدیزودتر دست به کار م دیبه ساختمان انداخت.با یعینگاه سر نیساتک

 _گرفت وگفت رامحکم

 چشمام نگاه کن به

 قرمز واشک الودش رابه اودوخت.. یچنان پرصالبت ومحکم بود که نهال ناخواسته چشم ها لحنش

 نترس و بهم اعتماد کن. ستادم،پسی،کنار توا نجایمن مواظبتم که االن ا فته،یتونم یبرا یمن هستم ،اتفاق تا

بزرگش راگرفت وباالتماس  یدست ها دیترس یاو ارامتر شده بود، اما همچنان م یکه دلش از حرف ها یباوجود نهال

 گفت ..

 ..دنیتا ماروند میابریترسم تروخدا ب یم نجایباغ وحش، من از ا میبر ایب

 کرد .. یارام ومردانه ا یباغ وحش خنده  یکلمه  دنیباشن نیساتک

 رادستش گذاشت وگفت نشیماش دینهال راگرفت وکل دست

 .امیودروقفل کن تا من ب نیبش نیبروداخل ماش _

 نکند.. شیکرد تا از خودش جدا یبانگاهش به او التماس م دیبه اوچسب شتریسرش راتکان داد وب دهیهراس نهال

 کالفه گفت دیحد وحشت اوراد نیتا ا یوقت نیساتک

 باشه؟ یخور یواز کنارم تکون نم ییایهمراه من م-

 

 دزیمرد ،بند امده بود.اما همچنان هق م دنیسرش راتکان داد سکسکه اش باد دهیرامحکم گرفت وترس شیبازو نهال

. 

 

او که  دنیباد نیلرزانش راداخل دهانش گرفت .ساتک یولبها دیراباالکش شینیلباسش اشکش راپاک کرد وب باپشت

 شتریداد ب یگرفت واجازه نم یزد. چقدر دوست داشت، االن اورا دراغوشش م یهمانند دختربچه ها بود،لبخند 
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که نهال خواست  روزیکرد .د یاستفاده نم طعمهداشت هرگز از او به عنوان  ی..اگر چاره ازدیبترسد واشک بر نیازا

 یراب شبیروند.وخود از د یبفهمند خونه برگشته، سراغش م یوقت ازودی ریدانست د یرامیرانگرفت.ز شیبرود جلو

 بود.. ستادهیا کیخانه اش کش رونیمراقبت ازاو ب

رفت، چند قدم به  یباز راه م یی.ناخواسته با پاهاشدیم تیکه در شلوارش کرده بود، اذ یبخاطر خرابکار نهال

 .. دیاوراپشت درخت کش عیسر یلیخ نیساتک ده،یساختمان نرس

 دهنش گرفت.. یدستش راجلو عیزد وسر یوسکسکه ا دیکش ینیه نهال

 _ دیپرس نیساتک

 ده؟یصدمه د تییشده، جا یچ

 سرش راتکان داد.. عیباوحشت سر نهال

هش گان د،یبه اشک نشسته اش راد یرنگ گرفته وچشم ها یمتعجب وبا دقت به اونگاه کرد وچون گونه ها نیساتک

رانتوانست کنترل  شیخنده اش راگرفت امالب ها یجلو یوبه سخت دیموضوع رافهم عیماند وسر رهیاو خ یبه پاها

 داد.  نتیراز شیلب ها یکند ولبخند

 _برد وارام درگوشش گفت کتریرا نزد سرش

 حمام فقط تا اون موقع تحمل کن... یر یباغ وحش، م مینداره موش کوچولو، تا رفت بیع

 بود از شدت شرم وخجالت گر گرفت. دهیرافهم انیجر کهیهوا وهم بخاطر ا ینفس او دران سرد یهم از داغ نهال

 راجمع کرد. شیانداخت وپاها نییراپا سرش

هرقدم  دیراگرفت وبه اوچسب شیبازو عیهنوز جلو نرفته بود که نهال دوباره سر ینگاهش را از اوگرفت وقدم نیساتک

خوردند ولباس  یباشدت بهم م شیگشت.دندان ها یشدند،برترس نهال افزوده م یم کتریکه به در ساختمان نزد

 فشرد. یم شیدر دست ها شتریرااز پشت هرلحظه ب نیساکت

 دست اورا گرفت ومحکم فشارداد وگفت نیساتک

 شو.. یومخف داکنیرو پ ییجا عیمن، سر یبا اشاره  میداخل رفت یارام باش ووقت 
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 .. دیکمراو گذاشت ونال یکنم..نهال پشت اوقرارداشت سرش رارو یتونم کار یوجود تو من نم با

 ترسم.. یم یلیمن خ میابریکنم ب یم خواهش

 

خودش نگهش  ینظر گرفت .دست نهال راگرفت ومحکم از خودش جداکرد  وروبه رو ریبادقت اطراف را ز نیساتک

 یهم از ان حساب م شیمافوق ها یداشت .دوباره درقالب همان سرگرد خشن و سرکش فرروفته بود که حت

 که نهال راترساند گفت. یتیبردند.باجد

 

م که من باش ییمنو خراب نکن ،جا ینقشه  هودتیپس باترس ب رمیاز پرونده، دستم بگ یتونم سرنخ یمن م امشب

 ترس حماقته..

 شو یبرو ومخف یمطمن یباش وهروقت که من اشاره کردم جا یخوب دختر حاال

 گفتم؟ یچ یدیفهم

 باالست باشه؟ یهم احتماال طبقه  یکیواون  هوشهیب اطیح شونیکیکال دونفر هستن ، نترس

 نداشت.. رفتنیجز پذ یحرفش را زده بود که نهال چاره ا یمحکم وجد چنان

 او برداشت.. یدستش را ازبازو یلیم یراتکان داد وبا ب سرش

دراورد واماده نگه  بشیرا از ج ییکرد وچاقو بشیاوراپشتش قرارداد وبا پا ارام در راباز کرد، دستش رادر ج نیساتک

 داشت ..

سمت  عیسر دیلرز یم دیدهنش رامحکم گرفته بود ومثل ب کهیداخل رفت وبه نهال اشاره کرد ونهال درحال ارام

 باخدا پرداخت.. ازیگذاشت وبه راز ون شیزانوها یکانتر رفت ودرخودش مچاله شد .سرش رارو ریاشپزخانه رفت وز

عادت کرده بود وحاال  یکیبه تار شیچشم ها دییاز جانب نهال راحت شد با دقت اطراف راپا الشیخ یوقت نیساتک

 نبود. یکه خبر نییپا یداشت طبقه  دیبهتر به اطراف د

 .اهسته سمت پله هارفت وازان باالرفت .. امدیم ییباال صدا یازطبقه  اما
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زد دراتاق نهال  یرفت که حدس م یکلنجار م یبود وداشت بادراتاق دهیپوش یکه سرتا پا مشک دیراازپشت د یمرد

 باشد.

 نبود نهال نشده بود یهنوز متوجه  احمق

دت زد،ش شیباپا به زانو یضربه ا حضورش شود، یمرد متوجه  نکهیشدوتاقبل از ا کیاهسته از پشت به اونزد یلیخ

 یچاقوراکنار گردنش گذاشت وگفت تکون بخور نیافتاد. ساتک نیتا خورد وزم شیبود که مرد، زانو ادیضربه چنان ز

 شاهرگتو زدم..

 شد .. یجار یورد خون دیچاقورا به پوستش کش یواندک

 شیدایمرد که بود واز کجا پ نیبود ا جیهنوز هم گ کهیشدن باالبرد ،در حال میتسل یرابه نشانه  شیدست ها مرد

 شده بود..

 حتما دخترک ازحضورش باخبرشده بودو باتلفن خبرش کرده بود..  دیاز سرحسرت کش یاه

 

دراورد  ان هارابرداشت وباخشم  بشیراازج یهوش کننده ا یب یاورا گشت واسلحه وماده  شیبادستها نیساتک

 دیغر

 

 کنم .. یسمت پله هابرو قصد فرارنزنه سرت، که در جاکارتو تموم ماز جات بلند شو و اروم

خورده بود ،حساب کاردستش امده بود.سمت پله   شیکه پا یبلند شد .از ضربه ا شیسرش راتکان داد واز جا مرد

 .. دیایکرد تا جواد، زود به کمکش ب ینظر داشت ودعا م ریاطرافش راز کهیرفت. درحال نییهارفت واز ان پا

 _باخشم مرد راهول داد وگفت  نیساتک

 کن .. عجله

 ادیهم به هوش نم گهیبارون افتاده وحداقل تادوساعت د ریهوش ز یب قتیرف اد،یبه کمکت ب یکس ستیقرارن

 ..میداشته باش یتاباهم مذاکره  ا نیبش یاون صندل یمثل ادم رو حاال
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 ینم یدوسر سوخت بود .اگرحرف تیکرد هرچند کبر یم یفکر دیهم دردلش خاموش شد. با دیان اندک نور ام مرد

 کرد.. یاب م ریزد باند سرش راز یم یواگر حرف کشتتشیم دینم دهید یرحم شیمرد که درحرف ها نیزد ا

گذاشت  بشیزد وچاقورادرج یاوراچک کرد پر بود .پوزخند یحواسش به مرد بود اسلحه  کهیدرحال نیساتک

 واسلحه راسمتش گرفت ..

 داشت گفت یچشم ازاوبرنم کهیرفت ودرحالعقب  عقب

  یدست پرهم اومد خوبه

 یراحت ترکرد کارمو

 خودت درمقابل خودت.. ی اسلحه

 یکانتر پنهان کرده بود وم ریکه خودش را ز شیگرگ کوچول دنیبه اطراف کرد وباد ینگاه دیبه اشپزخانه رس یوقت

 بود. یجذاب وخواستن تینها یب شیزد.ان دختر برا یلبخند د،یلرز

 بالذت نگاهش کرد وگفت یوخودش راجمع تر کرد ..لحظه ا دیکش یغیسرش گذاشت که نهال ج یرو یدست

 .ایموش کوچولو منم ،نترس ،گرفتمش،حاال بلند شو ب سیه_

ر دخود بلند شد وباز  یاز جا مهینام داشت .سراس نیکه ساتک بهیمردغر دنینگاهش رابه اودوخت وباد عیسر نهال

 زمزمه کرد ، هیاوپنهان کرد وباگر یوعضالن دهیورز ی نهیاغوش او خودش راپنهان کرد سرش رادرس

 فکر کردم توروهم مثل مامان وبابام کشتن.. دمیترس یلیخ من

 شیا.خم شد ولبه ستین یراحت نیدانست کشتن او به ا یبرلب اورد .دخترک نم یبه اوکرد ،ولبخند ینگاه نیساتک

 برسرش کاشت .. ،یاو گذاشت وبوسه ا یموها یرابررو

 زد.. یپوزخند دیدو یم یکه باسرعت به سمت در ورود دیسرش رابلند کرد مرد راد یوقت

 غینهال وج ادیهمزمان بافر کیشل یکرد.صدا کیمرد رانشانه رفت وشل یمسلط زانو یلیرابلند کرد وخ دستش

 دلخراش مرد ازدرد شد..
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 بود. دهیبهش چسب ی،نهال سفت تر ازهرزمان شدیند، اما موفق نمنهال را ازاغوشش جدا ک خواست

 یم ونریب شیراگرفته بود. خون بافشارازپا شیرفت.مرد بادستش پا ییرایرادور کمرش حلقه کرد وسمت پذ دستش

 بود . دهییگرا یدیزد، رنگ مرد به سف

 زدوگفت یپوزخند نیساتک

 من ی،حتما تا االن متوجه شد شهیپخش م کایبار مغزت وسط سرام نیوگرنه ا یسرجات برگرد یوقت دار قهیدودق

 ندارم. یاصال شوخ

حرکت کرد ..ان مرد با ان ظاهر  یبلند شدولنگ زنان به سمت صندل شیازجا یبادرد سرش راتکان دادو به سخت مرد

 د..کن یحال باند مبه  ینداشت فعال بهتر بود اورادست به سر کند ،تازنده بماند. بعدش فکر یخشنش اصال رحم

 همانا... زیاوبرداشت و نگاهش رابه ان مرد انداخت اما نگاهش همانا وباال اوردنش ن ی نهیسرش را از س یلحظه ا نهال

 نیشده بود، از اغوش ساتک یمتالش یبه طرز وحشتناک شیاز پاها یکیاغشته به خون بود ،و کهیمرد درحال دنیباد

 برساند همان جاخم شد واستفراغ کرد. ییعده اش ،خودش رانتوانست به دستشوم یمحتوا یجداشد .باهجوم ناگهان

 یب نیبود.ساتک دهیاز اوخجالت کش یکاف ی.امشب به اندازه ردیاشاره کرد از او فاصله بگ نیلرزانش به ساتک بادست

دختر است و  کیکرد ،او یفراموش م یرا بلند کرد. گاه فیاو دستش راگرفت وان جسم لرزان ونح یتوجه به اشاره 

 صحنه ها فراتر از حدتوانش بود. نیا دنید

 _نرمش داشته باشد گفت یکرد اندک یم یکه سع یبالحن

 ومواظب اوضاع هستم.. نجامیفکر نکن من ا زیچ چیرو عوض کن وبه ه تیولباس ها بروحمام

 معده اش بودسرش راتکان داد.. یمحتوا یچشمش رو کهیدر حال یحال یباب نهال

 ادامه داد.. نیوساتک

 ... یبمون نجایا یتون ینم گهیجمع کن د یدار اجیکه احت یزیوهرچ لباس

کرد نگاهش به  یم یسع کهیزنده نما، از اوفاصله گرفت ،ودرحال ینهال سرش راتکان داد وهمچون مرده ا مجدادا

 گذشت وازپله هاباال رفت. عیسر شیاز کنار ناله ها فتد،یمردن
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 نبود.. شیاز نرمش چشم ها یخبر گرینگاهش را از نهال گرفت وبه مرد چشم زاغ دوخت ..د نیساتک

 رابرداشت ومقابل مرد گذاشت ونشست . یصندل

 _انداخت وگفت یاش نگاه یساعت مچ به

کنم  ینم ینیتضم چیصورت من ه نیا ری.در غیبگ یدون یم یهرچ یفرصت دار4:00صبحه وتو تا  قهیدق3:40 ساعت

 .. انهی ینیرودوباره بب دیورشطلوع خ

 ..دیخارج کرد وان راچاق بشیاز ج یپیاز االن شروع شد وسپس با حوصله پ متیتا

 ی.اعتراف کرد که مرد زرنگ دیکش یم پیپ یاش رابه اودوخت که درکمال خونسرد دهینگاه غضب الود وهراس مرد

 است

 بود . دهیند یباند چیه اورادر

ودش خ نکهیداد نه ا یم لیاوراتحو دیبا ینداشت ..درثان یراندازیحق ت سیتوانست باشد.پل ینم سیهم پل یطرف از

 کند .. ییاورابازجو

هم به ساعت دستش  یوهر از گاه دیکش یم پیشده بود وپ رهیبه اوخ یشده بود ومرد درخونسرد جیگ یحساب

 شد. یم رهیخ

 

 لباسش راباال زد وان راتاکرد. نیاست ی.باخونسردستادیراخاموش کرد وبلند شدا پشیخونسرد پ یلیخ نیساتک

 کرد. یرادرهم گره زده بود و بانگاه وحشت زده اش حرکات اورادنبال م شیباوحشت دست ها مرد

بود  رابه اوداده زیوسوسه انگ شنهادیپ نیرا که ا ی..در دل کسردیبود که امده بود جانش رابگ یلییهمانند عزرا قایدق

 دختر.. دنیچه به دزد لعنت کرد .اورا اخر

 د،یخورد وبرخود لرز یساعت چهار راکه نشان داد مرد تکان ی عقربه

 _ گفت
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 خاراند  یشیرا نما ششیته ر نیدونم... ساتک ینم یچیخدا من ه به

 کرد وگفت یازدرد پا ناله ا مرد

 نداشتم.. یازخانه امده بودم ،من با اون دختر کار یدزد یفقط برا من

 اورد گفت یدر م بیرا ازج شیچاقو کهیزد ودر حال یشخندیر نیساتک

 دختره زد؟ یحرف از دزد یوقت ک واون

 فرستادو سکوت کرد. یداده است باوحشت در دل بر خودش وبختش لعنت یبد سوت د،یکه فهم مرد

 _زدوگفت یپوزخند نیساتک 

 زور باز کنم؟ ابای یکن یتمام شد دهن باز م فرصتت

 انداخت.. یاهنگ یمردد به در ورود مرد

 رابست وگور خودش راکند.. شیوچشم ها دیاوراشن یصدا

 ،بامن، پس قاله روبازکن... ی. فقط خودتادیبه کمکت نم نجایکس ا چیه

 ناچار دهنش راباز کرد وگفت مرد

 

 دختره رو بدزدم.. نیتا رو داد تا ا ستیب شنهادیزد وپ لیمیبم ا یکیاز زندان دراومدم، تازه

 رابفهمد.. شیموشکافانه نگاهش کرد ،تاصحت حرف ها نیساتک 

 که دروغ گفته باشد .. دیرس ینظر نم به

 _کرد گفت یم یدستش باز یبااسلحه  کهیمقابلش نشست. درحال یصندل یباردوم رو یبرا

 زبونت بکشم وبعد زبونتم خوراک سگم کنم ،پس حرف بزن ... ریرا از ز یدون یکه م یخودم هرچ نذار
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ترساند.ارام بر  زیبودران ستادهیپله ها ساک به دست ،منتظر اوا یراهم که باال یحرف رازد، که نهال نیا یجد چنان

دلخراش دوخت ..کمتر از پنج ماه  یجانش رابه ان صحنه  یدادو نگاه ب هیتک یپله ها نشست وسرش را به طارم یرو

 باشد... یصحنه ا نیچن دبرسد که در خانه اش شاه  یکرد روز یهرگز تصور نم شیپ

 

 گفت. نیدانست  به ساتک یکارساز شد .مرد زبان باز کرد وهر چه را م نیساتک دیتهد ظاهرا

اورا مجبور کرد که با ان مرد واسطه تماس  دیمردکش رزبانیداشت ازز اجیراکه احت یتمام اطالعات یوقت نیساتک

سمت  ،یفرع یدوشب ، در جاده ا یراهم، برا  لیبوده است وقرار تحو تیباموفق اتیعمل دیوبگو ردیبگ

 مرد رفت . شتبه پنج صبح بود  پ کیانداخت نزد یبه ساعت نگاه نیجاجرودگذاشتند .ساتک

 با التماس گفت . مرد

 نداشته باش یبامن کار_

 دونستم رو گفتم یم یهرچ من

 .. دیباخشم کنارگوشش خم شد وغر نیساتک

 افتاد؟ یم شیبرا ی،چه اتفاق دیرس یمزاده ها ماگر ان دختر دست اون حرو یدون یم

 برات مهمه؟ هااصال

 ؟یکن یبه پول بدون زحمت فکر م افقطی

 ؟یکار رو کرد نیحاال چند بار ا تا

 ؟یشناسیبه اسم عذاب وجدان م یزیچ اصال

 ؟یوجدان دار اصال

 ..ستیورحم تو وجودتون ن رتیغ یبه تو وامثال تو که ،ذره ا لعنت
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زدن نداشت .حرفش حق  یبرا یانداخته بود.حرف نییسکوت کرده بود وسرش راپا ن،یدر مقابل خشم ساتک مرد

 او؟ طیوشرا یدانست از زندگ یبود.اما اوچه م

 ترشیکه ساعت دستش حاضربود شرط ببند ب یداشت،وقت یوام ییانسان را به چه کارها یدانست که  ندار یم اوچه

 نیارزد..ساتک یاز ده تومن م

ه خالص یلیهوش شود سپس باسرهنگ تماس گرفت وخ یکه موقت ب  ید،طوریباپشت اسلحه ارام بر سر مرد کوب 

 رابه سرهنگ گفت  وقطع کرد. انیجر

 بود. شده رهیخ یکرده بود نشسته بود وبر نقطه ا ه،پفیکه از فرط گر ییکه با چشم ها دیپله هارفت ونهال راد سمت

 انداخت وگفت یساک کنارش نگاه به

 بلند شو.  میبر سیپل دنیتا قبل ازرس دیبا 

 رفت.. نییخم شد وساک نهال رابرداشت ومنتظر اونماند و جلوتر ازاو ،ازپله ها،پا وخود

 

ردند ک یوزنش راتحمل م یکه به سخت ییوبلند شد واز پله ها با کمک نرده  ها با پاها دیکش یبدون مخالفت، اه نهال

 رفت . نییپا

 هوش افتاده بود، به سمت کنج خانه رفت .. یوب یکه مرد خون یینگاهش ازجا دنی،با دزد دیرس ییرایپذ کهیهنگام

 اش چسابند ... نهیشان رابرداشت وبا بغض به س یشد ،وعکس بزرگ خانوادگ نهیشوم کینزد

 

 بیاسمان چشمان اوهم عج. دیبار ینگاهش را به خانه کرد  باران همچنان به شدت م نینهال باحسرت اخر یوقت

 فشرد فعال قصد رها شدن نداشت.. یرام شیکه گلو یبغض زدیتوانست اشک بر یداشت.اما نم دنیبار یهوا

 شیاشک چشم ها شیباشانه ها یوهراز گاه دیجنگ یبه اودوخت که چطور بابغضش م ینگاهش رالحظه ا نیساتک

 اش نهیگرفته شده بود همچنان به س یرا که درباغ شانیکرد. قاب عکس سه نفر یاز اسارت  پاک م ییراقبل از رها

 داشت. یارام ونامتعادل قدم برم یلیچسبانده بود وخ
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که به دست اورده بود  یرفت وبه اطالعات یراهم گام بااوکرده بود ودر سکوت کنارش راه م شیقدم ها زین نیساتک

از کنار ان مرد که  کهی.هنگام دیچ یکرد وم یپازل راکنارهم جمع م یتر تکه ها عیهرچه سر دیکرد .با یفکر م

 شد وخودش را اوچسباند. کترینزد نیبه ساتک اهنهال ناخوداگ دندیافتاده بود ،رس ربارانیهوش درز یهمچنان ب

 را گرفت واز کنار مر د عبورش داد . شیبر لبش نقش بست ،بازو یحرکت او،لبخند محو نیباا نیساتک

فکر کرد، حاال که  شنهادشیدرنگاهش تامل کرد وناخوداگاه به پ ینگاهش رابه اودوخت .لحظه ا یلحظه ا نهال

 اونداشت. شنهادیپ رفتنیجز پذ ینداشت،چاره ا ییماوا

فکرش هم  یخورد .حت یرقم م شیبرا یدانست    چه سرنوشت یوخدا م شدیدست ان ها م ری.اگر اونبود وامشب اس

دوست نداشت  کنینداشت، ول شیزندگ یادامه  یبرا یدینداشت. ام یبرد.او ازمرگ واهمه ا یاوراتامرز جنون م

 انداخت . شیبه مرد کنار یشود وپس ازان کشته شود.دوباره ناخواسته نگاه یجنس یبرده 

نداشت که  ایدن نیرادرا یبود که جز او کس یریاجتناب ناپذ قتیحق کی نیاش شده بود وا یمرد امشب ناج نیا

 گذشت.. یکه داشت م ییدارا نیاز با ارزشتر دیسرپناه با نیا یپناهش دهد، هرچند برا

بلند پارس سگ به  یگذر زمان واطرافش نبود.باصدا یبود که اصال متوجه  ریچنان ذهنش درگ ریدر طول مس نهال

 پارک شده بود. نگیدر پارک نیخود امد . ماش

 شد گفت یم دهایپ نیاز ماش کهیدر حال نیساتک

 برم خونه برو.. یمن سگ رو به قفسش م تا

در  هدیباسگش ازاو فاصله نگرفته بود که نهال ترس یشد اماهنوز چند قدم ادهیپ نیسرش راتکان داد ،وساتک نهال

 راباز کرد وگفت  نیماش

 رم اون تو مارهست یتنها نم من

 کرد. یامده م شیاوضاع پ نیا یبرا یحتما فکر دیشد با ینم ینجوری..ادیکش ششیبه ته ر یخسته دست نیساتک

 جا واستا تا برگردم .. نیهم_

 جواب اونماند وباسگش از اودورشد.. منتظر
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 کاناپه انداخت. یبعد برگشت وبا نهال وارد سالن شدند .برق را روشن کرد وخسته خودش را رو قهیازده دق کمتر

 

وپف  هیازشدت گر شینظر گرفته بود. چشم ها ریاف را زبود وبا وحشت اطر ستادهیهمچنان وسط سالن ا نهال

 ی.سوادیراباال کش شینیوب دیرامال شیبرعلت شده بود.باپشت دستش چشما دیهم مز شیخواب یشده بود وب نیسنگ

 شیکه برا یمرد داده بوداز اتفاق  شنهادیپدانست حاال که ناخواسته تن به    ینم زیخودش ران فیوحشت از مار ،تکل

 ی دهینگاهش به بدن ورز یمرد به شدت وحشت داشت. لحظه ا نی.او از رابطه داشتن با ادیترس یم فتدیقراربود ب

.او  وخشن بود یوحش اریمرد بس نی. ادیمرد افتادوپلک راستش پر یزخم یگلوله وپاها کیشل ادی د،یمرد افتاد ولرز

 هم ازاو واهمه داشت. تینها یکه در حضورش امشب احساس کرده بود ب یتیباوجود حس امن

مل بود ..عکس الع دهیامشب ترس یحساب شیبرلب اورد.گرگ کوچولو یلبخند تیوضع نینهال در ا دنیباد نیساتک

 یر مفک یزیکه حاال گلگون گشته بود،مشخص بود به چه چ دشیرنگ صورت سف رییاوجالب بود ، از تغ یبرا شیها

خانه وکنار اوست  نیدرا نکهیاز ا قدرنداشته است وحاال چ شنهادشیپ رفتنیجز پذ یدانست که چاره ا یکند .م

اوچنان وحشت کرد که  یناگهان دنینشد چون با د شیکیاست.بلند شد وکنارش رفت .دختر متوجه نزد دهیترس

 یبرلبش اورد که چهره  یوپوز خند ستادیا شیدر جا نیوعقب عقب رفت..ساتک دیکش ینیگشاد شد ه شیچشم ها

 راخشن تر کرد..خسته اش 

 باترس زمزمه کرد نهال

 نداشته باش.. یبامن کار _

د .با دختر رابترسان نیاز ا شتری.دوست نداشت امشب ب ستادیا شیسر جا نیبه نفس زدن افتاده بود که ساتک چنان

 در هم گره خورده وبااخم گفت ییابروها

 .میباهم کاردار یا کلخودت واستراحت کن .فرد یندارم برو اتاق قبل یفعال باهات کار_

خودش رابه پله ها  دیبا اونداشت با چند گام جد یامشب را کار نکهیسرش راتکان داد وخوش حال از ا عیسر نهال

در  عیسر دیبه اتاق رس یحضور مار رو هم فراموش کرده بود  و وقت یپا تند کرد حت یرساند وبه سمت اتاق قبل

 راکامل نبسته، خوابش برد .. شیها متخت انداخت وچش یتن بر رو یراقفل کرد وخود را باهمان مانتو 
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گنگ به اطراف چشم  یقی.تا دقا دارشدیکه در گلو داشت از خواب ب یدیظهر بود که نهال با سوزش شد کینزد

تنش چشم  یداشت .به مانتو ی دیاشنا بود هم اشنا نبود ،خواست بلند شود اما بدن درد شد شیدوخت .اتاق هم برا

به اطرافش چشم دوخت.کم کم  یشتریب قتبار باد نیکرد چندبار پلک زد وا یم تشینم داشت واذ یدوخت مقدار

در ذهنش شروع به رژه  ییهمچون سربازها شبید یرابه خاطر اورد .اتفاق ها زیذهنش به کمکش شتافت وهمه چ

 کردند..

کارش راکرده بود وظاهرا بدجور  شبید دیگوشش عبور کرده بود.باران شد خیاز ب شبید ی،چه خطر  دیکش یاه

 سرما خورده بود.

بدنش کوفته شده  یبلند شد همه جا یخود به سخت ی..از جادشیشد یکه کرد همزمان شد باسرفه ها یا عطسه

ود وبا ب ضیبد مر یلیبه صورتش زد .اوخ یاب یحال یکشاند وباب ییجانش راسمت دستشو یکرد ..بدن ب یبود ودرد م

 شده است.. ضیمر دایکرد شد یم حساسافتاد چه برسد حاال که ا یتخت م یروزهابررو یسرما خوردگ نیکوچکتر

 اورد . یرفت وساکش رام یم دیانداخت .با ینم دارش را از تن خارج کرد وگوشه ا یمانتو

 ان راتا داخل یزد.به سخت یجان یساک پشت دراتاق لبخند ب دنیکرد وان راباز کرد باد یدراتاق رفت ،سرفه ا سمت

زد تا خوب شود  یحتما چندتا امپول م دیرافشارداد ،با شیکاناپه نشست وبازوها یاتاق کشاند ونفس زنان رو

کردند وتاصبح  یرام شیاو چگونه پرستار یضیکرد به پدر ومادرش فکر نکند که باهر مر ی،چشمش رابست وسع

 یکه م ییتا انجا دیرابرداشت ،با یبلند یدادند .در ساک راباز کرد ولباس وشلوارنخ یم کیکش نشیبال یباال

ن ا ینشود .با سخت شیکیداشت تاباعث تحر ینگه م یاندامش را از مرد مخف یها یهاوبرجستگ ییبایتوانست ز

نه درسکوت فرورفته کرد از اتاق خارج شد..باز هم خا یتر م یرا زخم شیکه گلو خشک یراتن کرد وبعد از سرفه ها

وجودش چشم  یرفت همه  نییدل او رالرزاند. نرده را گرفت وبا کمک نرده از پله هاپا کشیتار مهین یبود، وفضا

 دیپله ها رس نییپا ی.وقتردبه اتاقش پناه بب دیرا د یگریهر جانور د ایتا مار وموش  ستینگر یشده بود واطراف را م

 یبلندش ،چند بار ارام قفسه  یداد همراه شد با عطسه  رونیکه ازگلوب یقینبود نفس عم یجانور چیاز ه یخبر

اش  نهیازس عیدستش راسر دیکه شن یبم ومردانه ا یسوزشش بخوابد وباصدا دیاش را ماساژ داد تا شا نهیس

را بازوبسته کردوبا اخم سمت  شیمسلط شودچشم ها خودشکرد بر یسع دیتپ یبرداشت ..قلبش باشدت م

 صدابرگشت

 ،بذار من برات بمالمش شیمال یتو خوب نم_
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،دست از ازار دادنش برداشت  شیتبدارش وخس خس گلو یچشم ها دنی. بادستینگر یبالذت اورا م نیساتک

 به نقشه اش وارد کند. یخواست حال بدش خدشه ا یکار داشت ونم یلیدختر خ نیامشب با ا یوسمتش رفت. برا

ه به ک ییعقب رفت وباصدا یاش را استتار کرد وقدم نهیس شیاخواسته بادست هاشدن اوبه خودش، ن کیبا نزد نهال

 بود گفت  دشیترس واسترس شد یونشان دهنده  دیلرز یشدت م

 

 امپول بزنم دیشه با یکه خوب نم دنیبا مال_

 خنده اش راکنترل کرد. یاش به سخت نهیس یدست اوبررو دنیباد نیساتک

 گفت یزد وبا بدجنس یلبخند مزدورانه ا 

 خوب من بلدم امپولم بزنم _

ستاره اش، ترسناک ترش  یب اهیشد .برق چشمان س رهیشبرنگ او خ یعقب برداشت ..به چشم ها یگریگام د نهال

 گفت یکرد به سخت یسرفه م کهیکرده بود. در حال

 ..ت...ترسمی...میمن ..من ..ا..از..ام..امپول...م_

رش س یوبا وحشت سرش رابلند کرد وبه باال عیبار سر نیبرخورد کرد ،ا یزیش به چعقب رفت که پشت یگام باز

صورت مرد در مقابل صورتش نفسش در صورت  دنیبکشد که باد یاز مارنبود ،خواست نفس راحت ینگاه کرد خبر

را کنار سر  شی.دست ها ختاندا ریستون وخودش گ نیکرد ..مرد اوراب یمرد مهار شدواز وحشت سکسکه ا

 ی هنیبرس دهیکوچکش درست چسب ی نهیشد نفس پر حرارتش صورت نهال راسوزاند .س کتریاوگذاشت  وبه او نزد

 دهد. صیتوانست تشخ یلباس هم م یازرو یوسفت بودنش را ،حت یستبر اوبود وعضالن

 ..دیتپیکرد وم یم نییشده باالوپا ریاس یدرست همانند گنجشک قلبش

 مرد شیرا به دندان گرفت وبه شدت فشار داد ..ته ر شیشد چشمانش رابست ولب ها کترشیزدصورت مرد ن یوقت

 داد. یصورتش راقلقلک م

 نامنظم تر شد... دنشیونفس کش دیبمش را کنار گوشش شن یصدا 
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 ندارم  ینترس موش کوچولو فعال باهات کار_

 پس زود خوب شو..  رم،یبازوهام بگ ونیرو م ضیدختر مر هیندارم  دوس

 

کرد. سرش را ناخواسته کج کرد  یخورد مور مورش م یاز گردنش م یمرد که به گوش وقسمت یگرم وخوش بو نفس

 وبه گردنش چسباند.

 یاش از خنده  نهی، س دنی..هنگام خنددیخند یبلند یوباصدا ردیخنده اش رابگ ینتوانست جلو گرید نیساتک

 مردبود تکان داد.. ی نهیبه س دهیچسب اورا هم که ی نهیدوسیبلندش،لرز

تکان  یمتر یلیاز م یحت غیاز خودش فاصله دهد اما در یکرد اندک یمردگذاشت وسع ی  نهیرا بر س دستش

 خوردن...

د شده بو شیدندان ها ریاس شیگوشت یبا لذت چشم دوخته بود به گرگش که چطور موش شده بود.لب ها نیساتک

 ان لب راداشت.. دنیهوس بوس بیخود کرده بود .عج خکوبیرا م نیونگاه ساتک

 کرد.  یکه نهال کرد، اخم یا یدر پ یوپ دیشد یسرفه  با

 سر او برداشت واز اوفاصله گرفت . یرا از رو دستش

 در جلد همان سرگرد بداخالق فرو رفته بود .  دوباره

 شدت  نینه به ا ی،ول یبش ضیزدم مر یحدس م_

 بهت بزنم  یامپول امیکردم بخور وبه اتاقت بروتا ب هیناهارت سوپ ته یبرا

سمت  یوپر جذبه اش ،اب دهانش راقورت داد وبدون حرف نینگاه خشمگ دنیخواست مخالفت کند، اما باد نهال

 اشپز خانه رفت.
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سوخت..سوپ راکنار گذاشت  یم بیعج شیگلو دیبلع یبا استرس چند قاشق به زحمت سوپ راخورد وبه سخت نهال

بود خودش را ازپله  ینبود.با هر سخت یاز مار هم خبر یبود ول بیعج دیند ییرایبلند شد .مرد رادر پذ یصندلواز 

 وبه اتاقش رفت. دیهاباال کش

 بیمرد عج نی.چقدر ا دی،پوست لبش را کند ولبش راگز دیبار یپنجره رفت اسمان گرفته بود اما از باران نم سمت

کرده باشد .کالفه از پنجره فاصله  یامد که شوخ یبود.مگر سرگرد نبود پس امپول زدن را از کجا بلد بود .به نظر نم

. به پهلو دیسرش برد وباز سرفه امانش رابر ریراز ش.دست دیتخت انداخت وطاق باز خواب یگرفت وخودش را رو

فکر کند االن فقط به خواب  یزیبخواهد به چ نکهیخسته اش رابست بدون ا یوبالشت رابغل زد وچشم ها دیچرخ

 داشت.. اجیاحت

که دمر  دیتخت د یارام در اتاق راباز کرد ووارد اتاق شد نهال رارو د،ینشن یبه در زد وچون جواب یضربه ا نیساتک 

مشب ا برلبش نقش بست ظاهرا بدسرما خورده بود خداکند یکرد.لبخند محو یبلند خروپف م یبود وباصدا دهیخواب

تخت نشست . امپولش را اماده کرد بهتر بود که در خواب امپولش  ی.سمت تخت رفت وگوشه  دیایبتواند سر قرار ب

 .. دیکش نییراپا رنهالیشلوار ولباس ز یامپول راگرفت وگوشه  یزد .هوا یرام

اورا کنارزد وکمرش راگرفت .امپول  ی.با دست ازادش موها دیاوچرخ دیباسن سف یرو یتفاوتش لحظه ا یب نگاه

 با سنش کرد واهسته فرو کرد . کیونزد

 یخواست بلند شود که لحظه ا د،یکش ادیوفر دیباسنش از خواب پر هینهال بادرد فراوان در ناح هیاز چند ثان کمتر

 کمرش رافشار داد وبعد ازاد شد.. یدست

رداشت ب یافتاد که پنبه ا نیت بچرخاند نگاهش به ساتککرد سرش رافقط توانس یناله م کهیودرد درحال یجیگ با

 سفت گرفته بود گفت  کهیوسمت باسن اوبرد ودر حال

 .. یبه نفعته تکون نخور_

 مشت شد . شیاز شدت در د وشرم سرش راداخل متکا فروبرد ومتکا در دست ها نهال

  د،وگفتیباال کششرم دخترانه اش زد .پنبه رابرداشت وشلوارش را نیبه ا یلبخند نیساتک

اهم ب دی،شب با شهیکه زدم موقت بدنت اروم م یامپول نیبا ا یاستراحت کن یتون ینهال خوب گوش کن تا شب م_

 ..یباش دیبرام مهمه ومتاسفانه توام با یلیقرار، امشب خ میسر قرار بر
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 گفت واز دهنش در یدرد گرفت اخ بلند یبرگشت که باسنش به طرز وحشتناک عیدرد وشرم رافراموش کرد سر نهال

 رفت

 خدا کونم یآ

 نیدلنش یخنده  یوصدا دیسرش کش یپتو را رو عیباخجالت سر دیراد نیساتک یگشاد شده  یچشم ها وچون

 گر گرفت.. شتریب دیومردانه اش را که شن

 که مرد گفت دیوشن تخت بلند شده است .اب دهانش راقورت داد یمرد از رو دیشدن تخت فهم نییباال وپا از

 .. یپس استراحت کن تا خوب ش یدار ادیز دنیواسه خجالت کش وقت

 ادب کون نه باسن  یب یضمن، دختره  در

 مردانه اش بلند شد.. یخنده  یصدا وباز

 دهد.. یم یمرد سوت نیا یفرستاد که چرا انقدر جلو یافتاده بود وخودش رالعنت م هینهال از شدت خجالت به گر 

 

خودش سمت  یخواست سر قرار برود داشت با پا یبود .دلش نم جیشود همچنان گ نیکه سوار ماش یتا زمان نهال

 کرد دوزمزمهیراچسب نیساتک یبار بازو نیچندم ی..برادیترس یکار م نیرفت واو از انجام ا یدام م

 اگه بخوان بهم تجاوز.. ،یچ رنمیاگه بگ امیمن نم_

 اوردیحرفش را برزبان ن یوادامه  دیلب برچ دیرا که د نیپر ازغضب ساتک نگاه

 گفت یوقاطع زیبرانگ نانیگذاشت وفشارداد وبالحن اطم شیدست او در بازو یدستش رابررو نیساتک

 فتهینم یاتفاق نیکه من کنارتم همچ یموش کوچولو تا وقت_

 دیترس یدادن مرد ته دلش را گرم کرده بود اما همچنان م نانیحرف واطم نیا نکهیسرش راتکان داد با ا نهال

 ودست خودش نبود..
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در حرکت بود هردوسکوت کرده بودند وهرکدام در افکار خودشان غرق  یخاک یوجاده ا کیتار ریدر مس نیماش

 شکاند .. یرا م نینهال سکوت ماش یسرفه  یصدا یبودند..هر ازگاه

 یرابست ودرصندل شیکرد چشم ها یم یخال شتریود که ته دل نهال رابوحشتناک وخلوت ب یدرشب به حد جاده

 .... ندیفرو رفت تا اطراف رانب نینرم ماش

 فرو رود... یخبر یب یایکم کم گرم شود ودر دن شیوسکوت ان باعث شد که چشم ها نینرم ماش حرکت

 لبش باال رفت . یرفته بود گوشه  یقینهال که به خواب عم دنیبا د نیساتک

به قرار مانده بود وهنوز  قهیانداخت ده دق یحالش بود..به ساعت خود نگاه یترس وبد یصورتش نشانه  دیسف رنگ

را هم که خود درست کرده بود در  یزینو ک ت یاز ان ها نبود .اسلحه اش رابرداشت واماده اش کرد .چوب ها یخبر

 گذاشت . بشیج

 گره خورد.. رایراباز کرد وباز نگاهش با ان دو نگاه گ شیچشم ها یجیزد.نهال با گ شینهال خم شد وارام صدا سمت

 ارام گفت نیساتک

  دارشویب ستیخانوم کوچولو، االن که وقت خواب ن 

 از خواب، زمزمه کرد یناش یجیباگ نهال

 گرگ کوچولو _

 کوچولو موش

 هم خانوم کوچولو ؟ حاال

 تا خوابش بپرد.. دیصورت نهال کش یکرد ورو سیبرداشت ودستش راخ یاب یکرد .بطر یارام یخنده  نیساتک

 صورتش را جمع کرد وصاف نشست. نهال

 شیحس از ارامش مرد کنار نیا دیاسترس داشته باشد، ته دلش ارام بود شا دیبا کهیبود چراباجود بیعج شیبرا

 نشات گرفته بود.. 
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 ..دیصورتش کش یرابرداشت وارام رو یدستمال کاغذ نیبار ساتک نیا

 ارام ،اب دهانش راقورت داد وبه اوزل زد نهال

 صورتشان افتاد. یرو میمستق امدیکه از جلوم ینیماش یباال نور

 رابرگرداند  شیراجمع کرد رو شینهال چشم ها 

 راباز کرد وارام گفت.. شیدست انداخت وشالش رابرداشت وکش موها نیساتک

 هستش پس نترس باشه؟ یشیکنم نما یکه م ینهال  ،هرکار_

 نشتافت تا جوابش رابدهد .فقط توانست سرش راتکان دهد .. شیارینهال به  زبان

 

خود راروشن کرده بودند واطراف تا  ییبود .هردو نور باال نیماش کیبادقت اطراف رانگاه کرد .فقط همان  نیساتک

 روشن شده بود... یحدود

 تب دار و وحشت زده اش زل زدوگفت  یبه چشم ها یمحکم وجد یلینهال برگشت وخ سمت

 گوش کن نهال  خوب

 که اونجاست .. یسمت اون چند درخت ییدویهروقت که من اشاره کردم م میشد ادهیپ یوقت

 ؟یمتوجه شد یشد یزخم ای یخورد ریاگه ت یحت  یستینا یطیشرا چیکنم نهال که تحت ه یم دیتاک_

 گفت هیوباگر دیراگرفت وخودش راسمت او کش نیتکبود ،دست سا دهیکه سرانجام ترک یبا بغض نهال

 ترسم .. یمن م_

 میابرگردیتروخداب

وجسم لرزان  دیعنانش را ازدست داد واورامحکم سمت خودش کش یاو لحظه ا ی هیقرار ،از ترس وگر یب نیساتک

 رابغل کرد ودر گوشش زمزمه کرد.. فشیوظر
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 .یباش دهیتختت خواب یتو دراتاقت، رو د،یتا قبل ازطلوع خورش دمیبهت قول م_

 کن نانینترس وبهم اطم پس

 اش برداشت . نهیروبه رو ،سرنهال رااز س نیدرماش یصدا دنیباشن

 نشاند واورا عقب هول داد وگفت شیشانیبر پ یتند وخشن بوس

 شو ادهینره حاال پ ادتیحرفام _

 وخشن مرد نداشت.. یجد درنگاه یرینگاه ملتمسش رابه مرد کرد اما تاث نیاخر نهال

 گذاشت.. نیزم یرو رونیلرزانش راب یراباز کردو پاها نیلرزان در ماش یدستان با

 فضا راشکانده بود . نیسکسکه وسرفه اش سکوت سنگ یتوانست خودش راکنترل کند . صدا یم یسخت به

 پشتش قرار گرفت . نیبعد ساتک یا هیثان

 سرش راسمتش برگرداند وهق زد  هیباگر نهال

 اونا چهار نفرن مارو .. میابرگردینشده ب ریتروخدا تا د نیساتک_

 اجازه را نداد، تا جمله اش راکامل کند. نیبه او ا سرفه

 سوزش گلو مهم بود؟ طیشرا نیسوخت اما مگر درا یباهر سرفه م بیعج شیگلو

 د ..وباز در گوشش زمزمه کر دیاز پشت به اوچسب نیساتک

 ؟یدوباره که موش کوچولو شد_

 بگم نترس؟ چندبار

 شدن ! یمن نم فیچهار نفرن ،چهل نفرم بودن حر اونا

 باش وجلو برو یهات حواسمو پرت نکن ودختر خوب هیبا گر حاالهم
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 پشتش بود نیساتک کهینزد وچند قدم به سمت ان هابرداشت در حال یحرف گرید دیراشن شیلحن جد یوقت نهال

 ارام کرده بود.. یدلش را اندک نیوهم

 دیولرز دیغرش مرد را شن یاش احساس کرد وبعد صدا قهیشق یرا رو یسفت زیچ یسرد نهال

 وسالم حیصح نیخواست یکه م یاون دختر نمیا_

 

 نیخودش را به ساتک شتریعقب تر رفت وب یشد وتن نهال رالرزاند .اندک دهیهم از روبه رو شن یمرد هیکر یصدا

 چسباند.

 و گورتو گم کن ریبگ لیبعد پولتو تحو ادیرو رد کن ب دختره

اش نشان رفته بود  قهیشق یاسلحه را رو گرشیدستش راازجلو دوراو حلقه کرده بود وبا دست د کی نیساتک

 اورافشار داد ودرگوشش زمزمه کرد یبادستش ا رام پهلو

 دور شو  نجایکه اشاره کردم از ا یحواست باشه وقت_

 بلندتر ان ها را مخاطب قرار داد وگفت وبعد

 .. گهینوچ نشد د_

 کنم؟ نانیبه شما اطم دیبا یحساب روچه

 ؟یاب چ ریز نیدختره روفرستادم وبعدش سرموکرد اگر

 دختر یدختر ب ایپول  اول

 از جانب ان ها سکوت شد وبعد دوباره همان صدا گفت یا لحظه

 جااون ادیاالن با پول م یکیباشه قبول ._

 ادشیدختره رو رد کن ب یپول رو گرفت نکهیاز ا بعد

 ..دیعقب تر رفت وباز بادقت اطراف را کاو یموافقت خودش را اعالن کرد واندک نیساتک
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 امدیساک به دست سمت ان ها م یمرد

 برلب اورد وزمزمه کرد یکرد.لبخند محو یصدا سکسکه م یشده بود وب شتریدستش ب رینهال ز لرزش

 ش هر وقت گفتم برواماده با_ 

 یاطراف ب یدهد منظره  صیدر خت هارا تشخ ی هیتوانست سا یبه اطراف چشم دوخت وبه سخت مهیسراس نهال

 ..دیایب رونیبود ب ستادهیکه پشتش ا یوحشتناک بود واو اصال دوست نداشت از اغوش گرم وامن مرد شیبرا تینها

 ان ها قرار گرفته بود .. یمرد درست روبه رو حاال

ک و وحشتنا هیشده بود  انقدر کر دهیگونه اش کش یکه از امتداد چانه تا باال یوحشتناکش با ان زخم بزرگ ی چهره

 راچنگ زد.. نیساتک یوبازو دیکش یغیبود که نهال باترس ج

 یلبخند ختیر یک مواش دیلرز یسمت دخترک انداخت که از شدت ترس م ینگاه مین ستادیان هاا کینزد مرد

 گذاشت .. شیزرد وکرم خورده اش رابه نما یدندان نما برلب اورد ،ودندان ها

 کشدار گفت.. یزمختش بالحن یوباصدا

 هست  میجووون چه دختر مامان_

 قفل گشت . تیازشدت اعصبان نیساتک فک

که  نیمحکم ساتک یرعد وبرق همزمان شد باصدا ی. صدادیهم شن یرا رو شیشدن دندان ها دهیساب یصدا نهال

 گفت 

 نهال برو_

 

 نگاه کرد .. نیساتک یبه خون نشسته  یبر گشت وبه صورت درهم وچشم ها جیگ نهال

 دیباخشم اورا به سمت عقبش هول داد وغر نیساتک

 هم شد وانستا بجنب یبدو وهرچ _
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خورد شدن استخوانش  یکه دست مرد راگرفت وچنان برگرداند که صدا نیساتک دنیخورد اما باد یسکندر نهال

 بلندش ازدرد راکه  ادیوفر

 یصدا دیکه داشت به سمت جهت مخالف ان ها دو یوبا تمام سرعت دیکش یغیخود امد از شدت ترس ج دبهیشن

 نیخورد اما حرف ساتک نیکرد ومحکم زم ریگ یبه سنگ شیراه پا انیزد م یوهق م دیشنیگلوله را م کیشل

 درسرش اکوشد

 خودت رو به درختا برسون.. یخورد رهمیاگر ت یحت_

 یسنگر گرفت ..صدا یخود بلند شد ولنگ زنان خود را به درخت ها رساند .پشت درخت یاز جا یوبه سخت هیگر با

وحشتناک بود باترس  یبوسمانند کا شیاطراف، همه، همه ،برا یکیدرد الود ورعد وبرق ،تار یادهایگلوله ،فر کیشل

مرد کشته شود واورابه اسارت  نکهیا رتصو ی.حت ختیراگرفت و اشک ر شیوگوش ها دیدرخت چسب یبه تنه 

 لرزاند... یهم کل تنش را م رندیبگ

 سرشب افتاد.. ادیوناخوداگاه  دیکش رونیرا ب یا برزنانهیکال یاسلحه  نشیلرزانش از سوت یدست ها با

 توانست راه برود.. یبدن دردش بهتر  شده بود وم یرفت اندک نییوپا دارشدیاز خواب ب یوقت

 مقابلش قرارداشت. یبزرگ یکاناپه نشسته بودوجعبه  یکه رو دیرفت .مرد راد نییهاپا ازپله

 از مارنبود.. یلرزان جلو رفت واطراف را از نظر گذراند،خدارو شکر خبر ییقدم ها با

 کرد.. رتیمختلف ح یان همه اسلحه دراندازه ها دنی،باد ستادیمقابل مرد ا یوقت

اسلحه اش  یدرجه ،لباس وحت دیشود با یم قیتعل یسیپل یدانست وقت یکه داشت م یاطالعات ناقص باتمام

 بود که داشته باشد.. بیمختلف عج یهمه اسلحه دراندازه وشکل ها نیهم ا شیدرزمان سرگرد یدهد .حت لیراتحو

 زد وگفت  یلبخند دیگشاد شده اش راد یکه چشم ها نیساتک

  نجایا نیبش_

 به دست اونگاه کرد که به کنارش اشاره کرده بود.. نهال

 وکنارش نشست.. رفتیپذ دیباترد



 پشتم باش

 
70 

 

او  ی نهیسرش رادر س شدیارزوکرد کاش م یلحظه ا یبرا یولذت برد حت دیعطر تنش راباتمام وجود به مشام کش باز

 پدرش وخاطرات خوبش بود لذت ببرد. یتداع گذاشت تاخوب از ان بو که یم

 اودوخت . یبه خود امد ..خودش راجمع وجور کرد ونگاهش را به چشم  ها نیساتک یباصدا

 دیدرخش یداشت وم یبیهم برق عج باز

م با چش یتیسنخ چیکه ه یوسرد یلبخند محوش را جمع کرد وبالحن جد دیچون نگاه گنگ ومنتظراو راد نیساتک

 اشت گفت..شوخش ند یها

 ..ادیامشب بکارت ب دیرو جاساز کن شا نیا ایب_

 گرد شد. دیکه دردستش د یکوچک یلیخ یاسلحه  دنیمشکوک نهال باد نگاه

 وگفت دیباترس خودش راعقب کش دیلرز یکه به شدت م ییباصدا

 ه؟یاسلحه واقع نیا_

 با اخم گفت نیساتک

 هینه ابپاش ،واسه باز_

 اب دهانش راقورت داد وبا اخم گفت  نهال

 بهش ندارم یاجیمن احت_

 دیایتا حساب کاردستش ب اندازدیمخصوص به خودش را،به دختر ب یمجبور شد ازان نگاه ها نیساتک

 ؟یدیفهم یکن یواز خودت دورش نم یریگ یروم نیادم ا یمثل بچه _

 گفت که حساب کار دست نهال امد دهیاخر را چنان محکم وکش یدیفهم

 گفت  بابغض

 ،چه برسه ازش استفاده کنم . دمیند کیمن تا حاال توکل عمرم اسلحه رو از نزد_
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 شدوگفت کتریوبه اونزد دیکش یبه اشک نشسته اش پوف یچشم ها دنیباد نیساتک

 همراه داشته باش خب؟ اطیفقط شرط احت یاستفاده کن ستیقرارم ن_

انداخت  یتنش رابه لرزه م یفکر استفاده ازان وکشتن کس یدست اوچشم دوخت. حت یه اسلحه ب یجیبا گ نهال

 داد.. یوحالت تهوع بهش دست م

 

 

 داد وبعد گفت ادیان رابه نهال  ی هیطرز ته نیساتک

 باشه؟ یکن یم کیسمتش شل یسوال جواب چیسمتت اومد بدون ه یاگه اون جا کس _

 کرد گفت .. یرانرم م یمکه دل هر اد یتیبامظلوم نهال

 زندان فتمیخوام ب ینم_

 خوام قاتل بشم ینم

 وبکشم یخوام کس ینم

 ارام گفت نیساتک

 مونه   یمثل قانون جنگل م میکه شروع کرد یباز نیا_

 یشی،مقتول م یقاتل نباش اگه

 عذاب وشکنجه پس حواستو جمع کن.. یبعد ازکل ،تازهیشی،کشته م ینکش اگه

 راحت التیخ یفتیکه تو زندان ب میذار یمن وسرهنگ نم درضمن

 حاال بذارش سرجاش_

 هول شده گفت دیمرد راد یخوش حال اسلحه را در جعبه گذاشتوچون چشم غره  نهال
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 بذارش جاش یخودت گفت_

 زد وارام گفت  یلبخند مرموز نیساتک

دوس دارم بهش دست بزنمو  یلیم خکه از قضا من هیخوب یجا هیاسلحه مخصوص زناست جاشم  نیا گهینه د_

 کنم.. شیجاساز

 _گفت یجیباگ نهال

 خوب خودت بذار 

 زد وگفت یدختر لبخند یهمه سادگ نیبه ا نیساتک

 حتما.._

رم ن ی نهیگشاد لباس داخل برد.دستش که به س ی خهینهال رسانددستش رااز  ی نهیحرکت دستش رابه س کی ودر

 یاحساس م یرانشان نداد .تپش قلبش رابه خوب یزیخورد اما ظاهرش چ یتکان یوداغ اوبرخورد کرد لحظه ا

 دیدستش راعقب کش نی.ساتک دخشکش زده بو شیگذاشت. نهال شوک زده در جا نشیکرد.ارام اسلحه را در سوت

 وگفت 

 از جاش  نمیا_

 من حاضرم کمکت کنم یاریدرش ب یوقتم خواست هر

 شی. باخشم از جا زدیبرهنه اش  تندم ی نهیتماس دست داغ مرد باساز بهت خار ج شد.اماقلبش همچنان از نهال

 گفت  یبلند یبلند شد وبا صدا

 تو.. تو.._

 حرفش شد.. یباال رفت وبالذت منتظر ادامه  نیساتک یاز ابرو یتاک

 کوباندو باحرص گفت تو..تو.. نیبارزم نیراچند شیشده بود ،پاها رهیبه اوخ یبیمرد که بالذت عج دنیباد نهال

 منتظر گفت مرد
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 من..من_

 از اوفاصله گرفت وبه سمت پله پاتند کرد عیمرد کم اورد وسر یوگستاخ یهمه خونسرد نیدر مقابل ا نهال

 انداخته بود. نیمرد درکل خانه طن نیدلنش یخنده  یصدا کهیحال در

 

اسلحه رادر دستانش سفت نگه  شدیم دهیگلوله شن یبه خود امد .همچنان صدا یدیرعد وبرق شد یبا صدا نهال

الوده کند اما اگر قرار بود به اسارت ان  یرابکشد ودستش رابه خون کس یداشت اوهرگز شهامت ان رانداشت که کس

 داد خودش رابکشد.بابغض زمزمه کرد یم حیترج دیایهادرب

 انیپا یب هیتلخ هیتلخ بهتر از  انیپا هی_

 

 ینعره  یمرد وارد کرد وباز صدا یبه دست شکسته  یاز بابت نهال راحت شد فشار الشیخ نکهیپس ازا نیساتک

 کیبه سمتشان شل ندیایکرد وتا ان ها از شوک اتفاق افتاده ،درب بشیدست درج عیمرد بود که تا اسمان رفت ..سر

ن ابکش سوراخ سوراخ ومرد راکه همچو ندرسا نشیاستفاده کرد وخود رابه پشت ماش یکرد واز مرد همچون سپر

 تاقبل دیضد گلوله اش برخورد کرده بود با ی قهیگلوله هم به اوخورده بود که به جل کیانداخت.. نیشده بود زم

 یرا گذاشت وگاز اشک اور یراباال زد وماسک نیدر ماش عیکرد .سر یبه انها کارش را تمام م یکمک یرویازامدن ن

 اب اسلحه اش راپر کرد..مرد خش یبه صدا تیرابرداشت وبدون اهم

 میخودت راتسل یوقت دار قهی.دودق یگذاشت ی..اما پا رو دم بد کسیخوا یم یوچ یهست یدونم توک یمن نم نیبب_

 .. یبد لیودختره راتحو یکن

 نیربزرگت میریوما تورو بگ یکارونکن نی.اما اگر ا یریم یریگ یپولت رو م میگذر یما از گناهت م یکاروکن نیا اگر

 شروع شده وبعد سکوت شد.. متیاز حاال تا شه،یبدنت گوشت م ی کهیت

 شد . کیکرد وهمه جاتار کیان هارا هدف گرفت وشل نیماش یرابست وچراغ ها نیزد ودر ماش یپوزخند نیساتک

 گفت  یبلند یباصدا
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 یادختره روبر نیبگ نیزنده بمون نیخوا یمنم، پس اگه م رهیم رونیجاب نیکه زنده از ا ی.اون دیحاال شما گوش کن_

 ..هیک ستونیور نیخوا یم یچ

کرد از  کی.اسلحه راسمت صدا نشانه رفت وشل دیها شن زهیخاک ر یرارو یشد وحرکت ارام دهیشن یپچ پچ یصدا

 که هدف رادرست زده .. دیفهم ی ادیفر یصدا

 داشت .. اجیاحت یکیدونفر مانده بود واو فقط به  حاال

 کرد یوغلت زنان جلو رفت وگاز اشک اور راخال دیدراز کش نیزم یرو

 سییچشام، کور شدم ر یا_

 سکوت راشکاند.. یلحظه ا ادیفر یکرد وباز صدا کیسمت صداشل نیساتک

 گفت . یبلند یخواست..دوباره باصدا یاورا زنده م نیمانده بود وساتک یاصل کار حاال

 ادجیبدون ا عیراگفت وسر نیپس حرف بزن .ا ،یشک نکن که مرد یکمک یرویوتا امدن ن یخوب حاالتو تنها موند_

 گلوله قرار گرفت . کیبود اماج شل ستادهیکه ا ییجا هیجا داد وکمتر از چند ثان رییتغ ییصدا نیکوچکتر

 به خود نشد .. نیساتک یکیقرار داده بود که متوجه نزد کیچنان انجا راهدف شل مرد

برعکس شده بود .قراربود انها  زیقرارگرفته بود .همه چ یخونیشب نیبار بود درهمچ نیخودش راباخته بود .اول کامال

افرادش رادر  یراکه حامل نقل دخترک بود به قتل برسانند وحاال ان ها مورد حمله قرارگرفته بودند، واوتمام یمرد

 ساعت از دست داده بود. میکمتر از ن

 کرد یخداحافظ شیرابست وبازندگ شیچشم ها دیکه از پشت شن ییباصدا

 نیدوزانو بش نیزم یاسلحه تو بنداز ورو_

 

 ..رفتیپذ یمقاومت چیبدون ه مرد

 واسلحه راوسط سرش نشانه گرفت وگفت  ستادیمقابل مرد ا نیشدت گرفته بود .ساتک باران
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 شنومیخوب م_

  دیبودپرس بیعج یلیخ شیبرا نیبود وا دهیبه او انداخت تا به حال اورا ند ینگاه مرد

 ؟یهست یفقط بگو ک_

 زد وگفت یپوزخند نیساتک

 اجل تو _

 تکان داد وگفت یسر مرد

 .مینیب یوهم اجل روم میشی.چون بارها هم اجل م میریگ یجونمون رو دستمون م میشیکار م نیوارد ا یوقت_

 تکان داد وگفت یسر نیساتک

 بدون سفسطه بافتن حرفتو بزن_

 گفت نیرابرداشت ودر همان ح یانگشترش قرص برنج ریارام از ز مرد

 نیتر ازا دهیچیپ یلیدختره خ نیا ی هی،قض یروشروع کرد یخطرناک یدونم فقط بدون باز ینم یادیز زیچ_

 حرفاست ..

 را به ان مرد نداشت یخوب دیبود ود کیجلوتر رفت. اطراف تار یاندک نیساتک

 یکه تو بهم کن یکمک یکنم درازا یم یکمک هی یزن وبچم گروشونه ،ول چ،جونیتونم بگم جون خودم ه ینم_

 تکان داد ومرد گفت یسر نیساتک

 هست .اون رو بردار ادرس توش هست به دست زنم برسون . دیکل کینامه و هیکتم  بیتو ج _

 گفت دینگاه مصمم مرد مقابلش راد یمجدادا سرش راتکان داد .مرد وقت نیساتک

 .یکن یم دایجواب سوالتو پ ،یری،اگه رد گروه وبگ یباش دهیاسمشو شن دیه اسم گروه اجل،باگروه هست ب هی_
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 ریتصو ندیبیکه م یریتصو نیرابست تا اخر شیوچشم ها دیقرص رابلع شیاز هرگونه حرکت از مرد روبرو وقبل

 دختر سه ساله اش باشد که از قضا فردا تولدش بود ..

 بشیرابرداشت وداخل ج دیکتش کرد ونامه وکل یمخف بی.دست در ج دیجان مرد راد یجسم ب یوقت نیساتک

 گذاشت. 

 در مقابل خانواده اش بود خودش راکشت تا ان ها زنده بمانند.. یفداکار یمرد نوع حرکت

 شکه نهال داشت نگران یشده بود باران شدت گرفته بود وبا حال بد یرفت که نهال دران مخف یبه سمت درختان 

 شده بود.

ود کرده ب یداده بود وسرش رابا دستانش مخف هیتک یکه به درخت ندینهال رابب یاز دور توانست جسم مچاله شده  

 یترسش سخت نبود.صدا زانیمحوزد.حدس زدن م یمشهود بود.  لبخند یفاصله هم لرزش بدنش به خوب نیاز ا

 ارامش لبخندش راپررنگ تر کرد. یسکسکه 

فرابنفش بکشد ودر  یغیخود بپرد وج یبود که دخترک باترس از جا یکاف نیاو گذاشت وهم یرابر شانه  دستش

 ادیدست دخترک زد وفر ریبا پاز عیحرکت سر کیاش گذاشت .در  قهیکه اسلحه را سمت شق دید رتشیکمال ح

  دیکش

 ؟یخودتو بکش یخواست یهمه ،حرف زدن م نیاحمق بعد از ا یدختره _

ان مرد زنده در مقابلش بود سخت بود .حسش  نکهینگاه تب دارش رابه اودوخت.باور ا نیساتک یصدا دنیباشن نهال

 صدا زد رلبیرفت نام او را ارام ز جیبخورد اما سرش به شدت گ یقابل وصف نبود .خواست تکان

 نیسا..ساتک_

 مقابلش زانو زدوارام گفت نیساتک

 تموم شد موش کوچولو یهمه چ_

 راباور نداشت. شیروبه رو ریانگار تصو از اوچشم نگرفت نهال
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بالمسش حضورش راباور کند،بالمس  دیگذاشت تا شا ششیته ر یدست لرزان وداغش راسمت صورت مرد برد ورو 

د. ز هیولرزانش رابه درخت تک سیاش شکل گرفت .بدن خ دهیخشک یجان بر لب ها یب ی،لبخند ششیته ر یزبر

 شد.. بسته شیارام گرفت چشم ها لبشق یاشنا بودووقت ی بهیان غر دنیتا د یرایانگار تمام مقاومتش در برابر هوش

 

 یگذاشت مانند کوره  شیشانیپ یشد . دستش رابررو ریگونه اش دران سرما متح یاز حرارت دست او بر رو نیساتک

.حال ان دختر اصال خوب  دیزانو وکمرش انداخت واو رابه سمت خودش باال کش ریدست در ز عیاتش داغ بود ..سر

راه کنار داروخانه  نیحرکت کرد.در ب ارتشگذاشت وبه سمت عم نیحرکت کرد واو راعقب ماش نینبود به سمت ماش

د ش نیاوردن تبش گرفت ودوباره سوار ماش نییقرص وامپول واسه پا یشد سرم و مقدار ادهیپ عینگه داشت سر یا

 ود .ب هوشی.به عقب  نگاه کرد.نهال همچنان ب

 دیکه داشت ،نقش دکتر رابا یمخف تیمامور کی یانداخت وخداروشکر کرد که برا شیکنار یصندل یهارا بررو قرص

 گرفته بود.  ادیراکامل  هیاول یکرد به طور فشرده کمک ها یم یباز

تخت گذاشت. ساعت از پنج صبح گذشته  ینهال راداخل اتاق خودش برد وبررو عیسر دیخانه رس کهی.هنگام

بود.بدون  دشیتب شد یوبه صورت گلگون نهال چشم دوخت که نشان دهنده  دیکش شیداخل موها یبود.دست

ت نم داش ینبود کم سیخ ادیزنهال را ازتنش خارج کرد لباسش  یابتدا مانتو اوردیخود رادرب سیخ یلباس ها نکهیا

 یواه دیکش نییپا یجذبش راکم نیشلوارج یاده کرد واو رابرگرداند وبه سختراام یتبش خوب بود امپول یکه برا

 کرد. یزدن امپول به صورت نهال را رصد م نیکرد وامپول را ارام زد .نگاهش درح یداخل امپول راخال

نشد .بلند شد وبه سمت کمد رفت واز ان دستگاه فشار سنجش رابرداشت وفشار  اریازدردجمع شد اما هوش صورتش

بود سرمش را اماده کرد وان رازد .هر  نییپا زدیکرد فشارش همانطور که حدس م یهفت بود.اخم ینهال راگرفت رو 

جانش چنان ازته دل  یب ی د،خندهیخند یم اوردیاسم پدرش رابر زبان م یگفت ووقت یم انیدخترک هذ یاز گاه

 نیامد . ساتک نییروشن شده بود که تب دختر پا باینشست. هواتقر یهم لبخند م نیساتک یلبها یبود که بررو

 رابست. شیکاناپه انداخت وچشم ها یخسته خودش را رو

 

پشت  یگروه خطرناک نیهمچ دیبود چرا با بیعج شی.برا ربودیپشت لپتابش نشست ذهنش به شدت درگ نیساتک

 گشت. وصل سیپل یاداره  یپرونده ها یرا وارد کرد وبه شبکه  یپرونده باشد .کد نیا
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افتاده بود  ریهرکس که گ نکهیدر دست نبود جز ا یادیگروه شد اطالعات ز نیاطالعات در مورد ا یبررس مشغول

گروه   تیرانداشت.شروع فعال یاشتباه نیبود وکوچکتر یباقرص برنج خودش را کشته بود.ظاهرا گروه منسجم

ل مقتو یروش بود.سر تمام کیهمه به  ودکه اتفاق افتاده ب یا رهیزنج یازسال هشتادو شش ثبت شده بود وقتل ها

که ان  یبود. جزتعداد اندک دانشدهیجدا شده بود .قتل ها همه در روز اتفاق افتاده بود واکثرا هم قاتل پ نهیها از س

 بود..  دهینکش ییبرده بودند وکار اصال به بازجو نیهم با قرص خودشان را ازب

 کشتند .. یکردند ادم م یم افتیکه در یگرفته، درمقابل پول هنگفت یت صورت مقتل ها بدون شناخ ظاهرا

 یرچکرده باشد.ه ریگروه رااج نیتوانسته ا یم یوبه فکر فرو رفت چه کس دیبه پشت گردنش کش یدست نیساتک

 . امدیدستش م یسرنخ دیکرد شا یبا دختر صحبت م دیحتما با دیرس یم جهیکرد کمتر به نت یفکر م

بود.از اتاق که خارج شد وسمت اشپزخانه رفت .اب پرتقال برداشت  دهیدختر رس یبلند شد وقت داروها زیپشت م از

 فکرش مشغول پرونده شده بود سمت اتاقش رفت . کهیودرحال

 یم دیگذاشت بع یکه تا کنون به دست اورده بود شد.مادر نهال راکنار یکل اطالعات یمشغول بررس درذهنش

اشد داشته ب یدشمن نیتوانست همچ یمعلم ساده بود نم کیکه  یداشته باشد .زن انیجر نیبه ا یربطدانست که او

 .دیمادراوکش ریتصو یرو یقرمز طکند.پس در ذهنش خ ریکند وگروه اجل را رااج نهیرا هز یکه پول هنگفت

وفرش صورت  یمشک ید موهابو دهیتختش خواب یراباز کرد ونگاهش را به نهال دوخت که راحت وارام بررو دراتاق

 گذاشته بود. شیراازاو به نما ییبایز ریاش راقاب گرفته بود وتصو دهیرنگ پر

 پدرش مانده بود.با ناله نهیگز کیداشته باشد .پس فقط همان  یتوانست دشمن خاص یبه سن کمش اوهم نم باتوجه

 نهال  افکارش را پس زد وبه سمتش حرکت کرد. ی

 راباز کرد . شیخودش چشم ها یکرد وباسرفه  دیشد یدر خواب سرفه ا نهال

 گفت  یخشکش را تر کرد وبه سخت یبود .بازبانش لب ها شیروزها نیهمان مرد ا ریتصو دیکه د یزیچ نیاول

 تشنمه_

حرارت بدنش راهم کنترل  نیودر همان ح ندیاوخم شد وکمک کرد تابنش یتختش نشست.رو یگوشه  نیساتک

را از لفافش خارج کرد وسمت دهانش برد،نهال با اکراه سرش راتکان داد وبه  ینبود.قرص ادیکرد.تب داشت اما تبش ز

 گفت  یسخت
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 خورم قرص تلخه گلوم خشکه ینم_

 شد وبا لبخند گفت رهیخ یغنچه شده اش لحظه ا یبه لب ها نیساتک

 ه؟یمنم موافقم نظرت با امپول چ_

 نگاهش را به نگاه اودوخت ودستپاچه قرص را ازدستش گرفت وداخل دهانش انداخت عیسر نهال

 

سمت دهانش برد وهمه را  عیراگرفت وسر وانیبه واکنش اوزد واب پرتقال راسمتش گرفت .نهال ل یلبخند نیساتک

به خودش  عی.سراست بهیمتوجه شد دراتاق همان غر یعطش داشت .با نگاه زود گذر بیعج دینفس سرکش کی

 کی یشگیراعقب زد وهمه رابه عادت هم شیتنش بود .موها شیانداخت مانتو نداشت اما هنوز لباس ها ینگاه

 .ختیطرفش ر

نظرش داشت چشم  ریان با تعجب به مرد که همچنان ز یچسب رو دنیبه ان انداخت وباد یدستش نگاه باسوزش

 جواب داد سوال راخوانده بود چون شیدوخت.ظاهرا از چشم ها

 نییتبت باال بود وفشارت پا شبید_

 سرم بهت بزنم مجبورشدم

 دیکرد اهسته پرس یم یدستش باز وانیبا ل کهیتکان داد ودر حال یسر نهال

 افتاد؟ یچه اتفاق شبید_

 تخت جابه جا کرد وگفت یخودش را رو یکم نیساتک

 ابعدش؟ی تیهوش یقبل ب_

 وگفت دیخودش راعقب تر کش یشدنش به خود معذب گشت.نامحسوس اندک کتریاو ونزد ییبا جابه جا نهال

 قبلش_
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فرش رابه دست  یموها نییزد .دستش راجلو برد وپا یبه صورت اشفته اش انداخت وپوزخند ینگاه نیساتک

 توگف دیچیرادور انگشتش پ شی.موهادیدختر راد ی نهیرفتن س نییدختر رااحساس کرد وباال وپا دنیگرفت.لرز

 ؟یبدون یخوا یا مچر_

نگاهش  یدر هم گره خورده اش وجذبه  یابروها دنیرا ازانگشت اومهار کند. اما باد شیکرد موها یسع نهال

 لبش رابه دندان گرفت وگفت ی.گوشه دیترس

 خوام بدونم اونا قاتل مامان بابام بودن ؟ یخوب م_

 خواستن منو بدزدن؟ یچرا م اصال

 کرد گفت یم یبود باز شمیبا ان مو که نرم تر ازابر کهیاورا ازدورانگشتش باز کرد ودرحال یمو نیساتک

 کرده بودن.. ریاونا اج_

 فهمم  یخوان بدزدنت اما زود م یچرا م دمینفهم هنوز

 اورا رها کرد وبه سمتش خم شد. یمو

 .دیشنیتپش قلبش را م یکم بود واوراحت صدا یلیصورتشان خ ی فاصله

 راهم نداشت.. دنیجرات عقب کش یباصدا اب دهانش راقورت داد حت نهال

 از صورت اوبرنداشت . یلحظه ا یاش راحت دهیترس نگاه

دختر بخواهد  نکهیزد.سرش راجلوبرد وقبل از ا یاو، لبخند محو یاز ترس گشاد شده  یچشم ها دنیبا د نیساتک

 رد کرد وان راگرفت.. شیموها ریسرش را عقب بکشد دستش راپشت گردن او برد از ز

  دیکرد ولبخند محو مرد راد یاوزل زد وسکسکه ا یباوحشت به چشم ها نهال

 کرد  زمزمه

 ولم کن_

 برد کتریمرد باال رفت وسرش رانزد یابرو
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 نهال بسته شد .... یها چشم

 

ناخواسته مشت شد ،مور مورش  شیگوشش احساس کند ،دست ها یالله  یگرم مرد را رو یتوانست نفس ها یم

 رد زمزمه ک دویدندانش کش ریلبش را ز یخونش باال رفته بود،گوشه  نی،وادرنال دیتپیشده بود .قلبش به شدت م

 کنم ولم کن یخواهش م_

گرفت  یدختر ارام م نیزد ،ذهن مغشوشش فقط باسربه سر گذاشتن ا یولبخند دیراشن شیصدا نیساتک

 .کنارگوشش زمزمه کرد

 نرفته؟ من به توکمک کنم وتو به من.. ادتیرارمون که از ق_

بسته دختر نگاه کرد که چطور جمعشون کرده بود..باسر  یوبه چشم ها دیسکوت کرد وسرش راعقب کش یا لحظه

 راباز کرد.. شیابرو یانگشتش گره 

کم صورتش باصورت مرد هول شد ودوبار ه چشمش  یفاصله  دنیگشود وباد یرا کم شیاز چشم ها یکی نهال

 رابست

 ..دیخند یبلند یحرکت او نتواست خنده اش رامهار کند وباصدا نیا دنیباد نیساتک

 موش شد ه بود.. هیدختر واقعا شب ی افهیق

 یا بوسه یغنچه شده ومرطوبش که انگاربرا یداده اش ،لبها نیچ ینیگره خورده و ب یجمع شده..ابروها یها چشم

ت اش بود .واقعا مقاوم ینیتند تند از ب دنیبامزه اش کرده بود نفس کش شتر،یکه ب یزیخودش رااماده کرده باشد وچ

 گرفت وبالذت نگاهش کرد. یاو عکس یچهره  نیازارابرداشت و یگوش نیدختر دشواربود. ساتک نیدرمقابل لمس ا

 بخندزمزمه کردوبال دیاوکش یلب غنچه شده  یبرجستگ یرا بررو سرانگشتش

  شمیم یروسیو یتونم فعال ببوسمت ،اخه سرما خورد یمتاسفم موش کوچولو ،لباتو غنچه نکن ،چون نم_

 بوسمت.. یحتما م یزود خوب بش یاگه قول بد اما

 کرد.. نییدهانش گذاشت و سرش راباال وپا یودستش رارو دیراباز کرد سرش راعقب کش شیچشم ها عیسر نهال
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 گفت .. یلبخندش راجمع کرد وباظاهر جد نیساتک

 شمیم ضیکه مر یپس توام بامن موافق_

 نگه داشته بود. یمجدادا سرش راتکان داد، همچنان لبش رامخف نهال

 یکردن راداشت مهار کند.سرش را اندک ییراکه قصد خودنما یگوشه چشمش راجمع کرد تا بتواند لبخند  نیساتک

 جلوتر برد وگفت

 باش وزود خوب شو باشه؟ یپس دختر خوب_

 ..ستمین دنیمرد انتظار کش من

بود که از اول گذاشته شده بود  یگفتن نداشت.شرط یبرا یاو بود .حرف ی رهیهمچنان درسکوت ،مبهوت زده خ نهال

 واوناخواسته تن به ان داده بود.

 

 _به او انداخت وگفت ینگاه میتخت بلند شد ون یواز رو دیجمله خودش راعقب کش نیبعد از گفتن ا نیساتک

 غذا امادست . نییپا ایب

نزد وسکوت کرد  یکور شده است اما حرف شیاشتها یعنیاشتها ندارد  دیسرش راتکان دا د وخواست بگو نهال

 ادامه داد  دیسکوت اوراد یوقت نی.ساتک

 یتا زودتر خوب ش یکن داروهاتو به موقع بخور یسع_

 اشاره کرد .. شیباال انداخت وبه لب ها ییرواب یجمله با بدجنس نیباگفتن ا 

 یخورد. اصال دلش نم یرام شیقرص ها  دیاز ضررش بود پس نبا شتریفعال سودش ب یماریاز ذهنش گذشت ،ب نهال

 نیافتاد در عوض از شرا یگوشه م کی ضینداشت همان بهتر که مر یخواست حالش زود خوب شود. حاال که نازکش

 ماند.. یمرد درامان م

 ..دارنبودیپا ادیز یخوشحال نیاما ا دیناخواسته درخش شیفکر چشم ها نیا از
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 حرفا بود. نیبود باهوش تر از ا ستادهیکه مقابلش ا یمرد چون

 نهیرادر س شیتمام افکار او راخواند .دختر ظاهرا شغل اورا فراموش کرده بود.. دست ها یبالبخند محو نیساتک

 حلقه کرد وگفت

 ..میریگیم جهیخانوم کوچولو حواست باشه اگه قرص  جواب نده با امپول بهتر وزودترنت_

 کرد. شیکرد ودر دل هرچه دشنام بلد بود نثار روح مرد روبه رو یاخم نهال

 تر ک کرد. شبید یمرد مرده  تیبا لبخند از اتاق او خارج شد وخانه رابه قصد انجام وص نیساتک 

 بود . یناک گذشته بود ونهال در حال بهبودهفته از ان شب وحشت کی

 گشت.. یواخر شب برم شدیاو ازخانه خارج م یداریاکثرا قبل از ب دید یدرخانه نم ادیراز مرد

 مدت فقط خارج کردن مار از خانه بود . نیخبر خوشحال کننده درا تنها

روز راحت در خانه وبدون  یداشت ونهال در ط یباغ قرار داشت نگه م یکه در انتها یمرد اورا در کلبه چوب ظاهرا

 خوشحال بود . یلیبابت خ نیاز ا دویچرخ یترس از مار م

 کاناپه نشسته بود ومشغول باال یبود رو دهیچیپتو رادورخودش پ کهی،نهال در حال یزییسرد پا بایروز تقر کی عصر

نبود فقط حوصله اش سر  یخاص یزینبال چدادواوهم د ینشان نم یخاص زیماهواره بود.چ یکردن کانال ها نییپا

 رفته بود .

 

هدف  یبلند شد وب شیکاناپه انداخت ،از جا یهنوز برنگشته بود .کنترل را رو نیاز شش گذشته بود وساتک ساعت

به  یبود دست ریدلگ بیراتماشاکرد .هوا عج رونیرفت که مشرف به باغ خانه بود وب یسراسر ی شهیسمت ش

توانست شام  یخسته شده بود سمت اشپزخانه رفت .م یحاضر یواز ان جا فاصله گرفت . از غذا دیکش شیموها

 شیبه قدم ها یشتریزده شد وسرعت ب جانیفکر ناخواسته ه نی.با اشدیسرگرم هم م ینجوریراخودش اماده کند ،ا

سر  یشگیاشت وبنا بر عادت هماب پرتقال رابرد ی شهیرا باز کرد وش خچالیبود.در  یبزرگ ولوکس یداد. اشپزخانه 

 رزیگذاشت ،در فر خچالیرا یخال بایتقر شهیدرست کند .ش ین بود که غذا چیفکرش مشغول ا کهیدرحال دیکش

.متفکر ناخن انگشت  دیکش یسوت جاتیوانواع سبز یمملو از گوشت ومرغ وماه یقفسه ها دنیراباز کرد وبا د
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بود  یکه بلد بود درست کند سرخ کردن ماه یینها غذابرد وآن رالمس کرد ..ت شیشانیشصتش راسمت پ

 از مادرش پخش کرد .. ،یرنگ ریذهنش تصو ناخواستهومرغ..

 گردوندن یخونه رو باچندتا بچه م هی.واال زمون ما دخترا  زهیهنر بر هیزرنگ باشه از هر انگشتش  دیدختر با_

 !!یزن یمامان بزرگا حرف م هیباخنده از پشت بغلش کرد وگفت من فدات بشم که شب نهال

 ..یبدون روغن پخت تونویاملت زندگ نیکرده اول فیتعر ییبابا خوبه

 ی هیخاطره باعث گر نیهم یدانست روز یبلند به خنده افتاد ونم ییان خاطرات باصدا یاور ادینهال با  مادر

زدوزجه زد  ادیرش رافرونام ماد ختیداد واشک ر هیتک خچالیشود. سرش رابه  یبلند ترم ییدخترش باصدا

 شدیمادرش همچنان پخش م یرنگ ریتصو کهیدرحال

 هان؟ ؟یکن یکار م یمن کجاست ،اون وقت تو چ یغذا فهیضع زنهیشوهرت داد م یکه کرد یعروس یروز فردا

 بارکن . یباقال اروینزدم، حاال خرب دیسف اهیبابام دست به س یکه من خونه  ی،قهر واشک وزار گهید یچیه 

 ...رینگ ادیکن وغذا طنتیش یشکمشه،حاال ه یبدون مرد اول ازهمه بنده  یدون یونم نیدخترم اگه ا اره

به اطراف چشم چرخاند، به دنبال مادرش گشت  هیمادرش محوشد..باگر یرنگ ریشانه اش نشست وتصو یرو یدست

 وانهیود دیکوب نیساتک ی نهیهرچه قدرت داشت کف دستش جمع کرد ومحکم برس دیراکه د نیاما نبود .ساتک

 دیکش ادیفر هیوارباگر

 رفت مادرم رفت_

 رفت یتولعنت بخاطر

 زدیداشت باهام حرف م شمیبود پ اومده

 . یازت متنفرم چرا اومد دیکش ادیدوفریکوب نیستبر ساتک ی نهیبر س یگرید ضربه

هق  قدوهیاوکوب ی نهیبرس یگریکرد.نهال مشت د یگرفتنش نم یبرا یکرد وتالش یدر سکوت نگاهش م نیساتک

 کنان گفت

 مامانمو بکشن هان دیاونام متنفرم چرابا از
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 رهیداشت بم دنشوید ینوه اش که ارزو دنیمهربونم بدون د یبابا دیچرابا

 رنیاونا بم یتو زنده بمون دیبا چرا

 یحرکت دستانش راگرفت ونگه داشت دچار شوک اعصب کیشد ودر کتریبه اوکه نفس کم اورده بود نزد نیساتک

 شده بود ...

 

 اما نگه داشتنش سخت دیمحکم دراغوش کش درایکش یکرد وپنجول م یم ونیبلند ش یینهال راکه باصدا نیساتک

 رلشدکنتیکش یپراند وپنجول م یکرد و لگد م یم نییداد وباال وپا یوتاب م چیبه خودش پ یبود درست همانند مار

بار  نیشده بود که اول ییگرگ کوچولو مانه قااالنی. دق ندینب یبیداشت دخترک اس یکه سع ییاو یت بودبراسخ

ازپشت اورا دراغوش گرفت ودر  نید،ساتکیبه گردنش کش یکوتاه که غفلت کرد  پنجول یلحظه  کیبود ودر  دهید

 گوشش زمزمه کرد

 نهال اروم باش_

  ایخودت ب به

 دیکش ادیفر هیاوکوباند وباگر ی نهیمحکم از پشت سرش رابرس نهال

 خوام اروم باشم ینم_

 خوام زنده بمونم ینم

 چرامن؟_

 چرامن؟ ایخدا_

 جز مامان بابام نداشتم یشکیکه ه یمن

 بود دهیفا یتالش کرد تا ارامش کند اماب گریچندبار د نیساتک

 جان و یپشت گردنش زد وجسم ب یارام یناچار ضربه  نیاتککه نهال زد ،س یهوشش کند اما با عق یخواست ب ینم

 زریاش چسباند وبا پادر فر نهیازاشکش رابه س سیاغوشش گرفت صورت خ دودریبازوانش کش انیهوش نهال رام یب
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منقلب کرده است به سمت اتاق نهال  حد نینهال راتا ا  یزیتوانست حدس بزند چه چ یم دوبستیرومحکم کوب

چشمش راپاک کرد  یتخت نشست .با دستش اشک ها یتختش گذاشت وکنا ر ش رو یحرکت کرد واو رابررو

 .. دیکش شیشمیابر یموها یجمع کرد وچند بار اهسته دستش رابررو یرا به طرف شیوموها

خ تل یکه ان دختر داشت وان همه اتفاق ها یکمهرچند باسن  ند،یبب شانیحد پر نیدوست نداشت دختر را تا ا اصال

 بود. یعیطب یواکنش نیافتاده بود. همچ شیکه برا

گردنش نوازش  یتر اورد ازرو نییپا شی.. دستش را از موهایفیموجود ظر نیچه برسد به همچ اوردیمردش هم کم م 

ان  دنیهوس بوس بید .واوعجونرم بو فیلط یمانند پوست کودک دپوستشیکش سشیخ یگونه ها یگونه رد کردورو

گونه اش گذاشت  یرابررو شیلبها ارامرا داشت وسرانجام نتوانست در مقابل خواسته اش مقاومت کند خم شد و

 .دیبرجسته اش چرخ یراجدا کرد نگاهش سمت لب ها شیلب ها یان نشاند وقت یبررو یوبوسه ا

 کرد ونگاهش رااز او گرفت. یاخم تیشد ودرنها زشیهوس انگ یبه لبها رهیخ هیثان چند

وبعد از خاموش کردن برق از اتاق او خارج شد وبه سمت اشپزخانه  دیکش شیتخت بلند شد و ملحفه را بررو یرو از

 پخت. یوغذا م شدیخودش دست به کار م دیبار هم با نیحرکت کرد ظاهرا ا

 

وخواست به پهلو برگردد  دیش کششکم یرو یراباز کرد .دست شیچشم ها دیوضعف شد یبا احساس گرسنگ نهال

 گفت. یگردنش اخ دیکه بادرد شد

بود که بتواند در مقابلش مقاومت کند ،به  یاز آن شتریاش ب ی،گرسنگ دیمال یراسمت گردنش برد واندک دستش

بود واحتماال  کیاز اتاق خارج شد .همه جاتار دادیهمچنان گردنش راماساژ  م کهیبلند شد و در حال شیاز جا یسخت

 شبید اوردیکرد بخاطر نم یفکر م یگرفت هر چ شیپاشپزخانه رادر  ریمس اطیان مرد به خانه بازگشته بود.با احت

 گفت . یزیباال انداخت که باز با درد گردنش اخ ر یگرسنه اش شده است.شانه ا نیخورده که االن تا ا یشام چ

 دزیکه حدس م یکوچک یراگشود ودستش رادراز کرد تا قابلمه رفت ودران  خچالیسمت  دیبه اشپزخانه رس یوقت

 ینشست تاوقت ونیتلوز یپا یاتفاق هااز وقت یماند ه رابردارد امادستش در راه متوقف شد وهمه  شبید یاز غذا

 درامدند.. شیذهنش به نما یجلو دیراد نیساتک
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 شبید یاور ادیدهانش گذاشت. با  یراجلو شیودست ها دیکش ینیزده بود ه نیکه به ساتک ییحرف ها یاداوری با

ت وعقب رف دیکش یغیمرد در مقابلش وحشت زده ج یناگهان  دنیرابست وبرگشت، باد خچالیکورشد در  شیاشتها

 .دیتپ یقلبش گذاشت که به شدت م یودستش را بررو

 گفت ارام

 منو  یترسوند_

 برداشتن قابلمه گفت  نید ودر حراباز کر خچالیزد وارام اورا کنار زد ودر  یپوزخند نیساتک

 نگفتم االی دیببخش_

 دیراشن شیکرد وبرگشت هنوز چند قدم از مرد فاصله نگرفته بود که صدا یاخم نهال

 میخوام غذا گرم  کنم نروباهم بخور یم_

 بدون برگشتن سمتش گفت نهال

  ریبه غذا ندارم خودت بخور شب بخ یلیم _

 اهیکه بانگاه س دیشد وحشت زده برگشت ومرد راد دهیمحکم به عقب کش شیبرنداشته بود که بازو یقدم هنوز

 ووحشتناکش به او زل زده بود .اب دهانش راباترس قورت داد

 یخور یدختر خوب غذاتو م هیمثل  ینیشیم_

 یکن یوزن کم م یدار یادیوتو ز ادیالغر خوشم نم یاز زن ها من

 مقابلش کجا  یکلیزدست اوخارج کند اما زور او کجا وزور مرد هکرد دستش را ا یسع تیگر گرفت با اعصبان نهال

 باحرص گفت_

 اد؟یخوشت ب دیمگه توبا_

 دوست دارم. کلمویخودمم که ه مهم

 دستمو ول کن حاال
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 اشپزخانه نشاندوگفت یواو رادرصندل دیدستش راکش یبا بدجنس نیساتک

 رمیاستخون بغلم بگ کهیدوتا ت یرمان بازقه نهمهینشد، مهم منم که دوست ندارم در مقابل ا گهینه د_

 کردن او ارام تر تیواذ شیدختر روبه رو دنیهم بگذارد وحاال باد یشب رانتوانسته بود از فکر پرونده، چشم رو تمام

 بود.. الشیباعث ارامش خ بیعج شیشده بود .گرگ کوچولو

 گذاشت ومقابل دختر نشست .. زیم یورو دیکش یسید یغذارا گرم کرد ان را رو یوقت

 

 گذاشت.. شیرابه نما شیزد وچال گونه ها یشفته انداخت وناخواسته لبخند یبه استانبول ینگاه نهال

 

 گفت طنتیباال انداخت وباش ییبار، ابرو نیاول یلبخند اوبرا دنیباد نیساتک

 شل شده؟ شتیخوشت اومده که ن شنهادمیانقدر از پ_

 دوخت شینگاه گنگش را از غذا گرفت وبه مرد خونسرد روبه رو نهال

 شنهاد؟یکدوم پ_

 گهیبغل وبوس د شنهادیپ نیهم_

 را به خنده انداخت  نیچنان گرد شد که ساتک شیچشم ها نهال

 حواله اش کرد وگفت یباز کرد مرد چشمک یرابست ووقت شیچشم ها یبا خشم لحظه ا نهال

 فعالغذاتو بخور  _

 یکن یاونم امتحان م یزود به

 یخود مقدارکم یتوجه به صورت سرخ شده از خشم دخترک بشقاب او را پر از غذا کرد ودرمقابل برا یراگفت وب نیا

 دیکش
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 گفت رتیبه بشقاب پرش نگاه کرد وباح نهال

 بخورم؟ رویهمه برنج خم نیوقت شب ا نیمن چطور ا_

 و دیباال کش یبالبخند شانه ا نیساتک

 حاال بخور یدختر بغل پر کن بش هیبه  لیپاره استخون تبد نیازا دیاز چندروز با درکمتر گفت

 شد.. شیمشغول خوردن غذا یبیبالذت عج وخود

 یکرد اواصال استعداد چاق یبود وعطسه ا شیبه غذا سپس به او کرد که ارام مشغول خوردن غذا ینگاه جیگ نهال

 دیپوش یمرد م شیکه پ یگشاد یبه خاطر لباس ها دیداشت که شا یپر بایتقر کلینداشت درضمن الغر هم نبود ه

 شیاشتها کیقاشق رادهانش برد وهمان قاشق باعث تحر نیواول دیاز افکار مزخرفش کش یمتوجهش نشده بود اه

 . دیبهش چسب بیشد وبالذت کل غذاراکه برعکس ظاهرش خوشمزه بود خورد وعج

 یبیخودش شد .نگاهش برق عج یبررو نیساتک ی رهیتوجه  نگاه ختمام شد سرش رابلند کرد و م شیغذا یوقت

 گر گرفت دیاورا که شن یانداخت وصدا نییداشت باشرم سرش راپا

 . یمشتاق بغلم نقدریدونستم ا ینم_

 رسونمت.. یزود به خواستت م یخوب غذابخور ینجوریوهم یباش یدختره خوب اگه

 رد شدن گفت  نیبلند شد ودر ح یاز صندل ضیبا غ نهال

  یکه تو اعتماد به نفس کاذب دار نقدریا

 کروزش نداره تام

 غرولند کنان ادامه داد  وبعد

 یکنه مردک از خود راض یفکر م یدونم درمورد خودش چ ینم_

 

  یبرد .م یولذت م دیشنیغرزدنش راهمچنان م یپله ها صدا یبالبخند رفتنش را نظاره کرد .تاباال نیساتک
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 یفردا با نهال صحبت م دیکرد .با یوکمتر به خانواده اش فکر م شدیاوم یت ها فکرش مشغول حرف هاتا مد دانست

نبود بخصوص  یکرده بود اما خودش راض شرفتیخوب پ یتا حدود نکهیشود. با ا رشیدستگ یزیچ دیکرد تا شا

 کرد . یم دیراتهد شیگرگ کوچولو یخطر یوقت

او  زودتر با دیکنند.پس با یم شیداینهال پ قیدهند از طر یگشتند که احتمال م یم یخاص زیها احتماال دنبال چ ان

خود بلند شد وبه سمت اتاقش رفت تا  یواز جا دیکش شیموها انیم ی،دست شیکرد.باسوزش چشم ها یصحبت م

 یظه الح زدیخودش غر م ینهال که همچنان برا یصدا دنیباشن ستادیاتاقش ا یروبه رو یاستراحت کند وقت یکم

تخت انداخت  یهاج قمبر و وارد اتاقش شد وخودش رابررو زیخشکش زد سپس خنده اش گرفت ،وزمزمه کرد کن

 خسته اش رابست.. یوچشم ها

 

ه وقف یکه ب ینشسته بود .اسمان بعد از چند روز باران متوال وانیدر ا نیمقابل ساتک یصندل یبا اخم بر رو نهال

 نشست. یبر دل م بیبود وافتابش هرچند کم جان بود اما عج یبود امروز افتاب دهیبار

 طنتیوش یاز باز نیاخمش بازشد. وهمچن یبودند اندک یسرشان مشغول باز یچهچه گنجشک ها که باال یباصدا 

 برد . یپوست دستش لذت م ینور افتاب بر رو

 وهر از بردیلذت را م تیخوب نها یاهو نیکه چطور از ا ستینگر یزده بود ودختر رام هیخود تک یبرصندل نیساتک

 کرد. یگونه اش م یچال ها یاورادعوت به تماشا یگاه

 یخواست باحرف ها یزد واو نم یبار، موج م نیاول یدر سکوت اورا تماشا کرد   ارامش درصورتش برا یطوالن یمدت 

 نهال یته بود که نگاه نم زده کام رانگرف نیخود روشن کرد وهنوز اول یبرا یپیتلخش ارامش را از او سلب کند.پ

 دستش نشست.. پیپ یبررو

 لحظه در کل وجودش نشست . کی،غم عالم در یشگیبلک هم تانیکاپ یاشنا یفندک وبو یباصدا نهال

دوخت..ناخواسته دستان لرزانش رابلند کرد  شیروز ها نیا یرابر دست مرد اشنا سشیرابلند کردونگاه خ سرش

 زمزمه کرد دویخاص رانفس کش یان بو قیبرد وعم شینیوسمت ب دیکش رونیمرد ب یرا از دست ها پیوپ

 بابا_ 
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را  ییافتاب راحس کند ونه از اواز خواندن پرندگان لذت ببرد ..فقط، کالغ تنها ینه گرما گریکلمه باعث شد د نیهم

 دورشده بود یبر، نقطه ا رهیکه خ دید یم یدرخت انیعر یشاخه ها یبررو

 ند ان کالغ تنها بود هم درست همان او

 کالغ شده بود.... یبال ها یاهیهم به همان س وبختش

 

 را به قلبش چسباند چقدر دلتنگ پدرش بود .. پیساخت وپ یسد شیمقابل اشک ها در

درخت نگاهش را از او جدا کرد وبه مرد مقابلش دوخت که با اخم  یشاخه  یقارقار کالغ وبلند شدنش از رو یباصدا

 کرد. یم شیدرسکوت تماشا

 یجمله را گفت از سرد نیا کهیکن . هنگام دایزودتر اون قاتال روپ یکنم توام   هرچ یمن شرط تو روکامل قبول م_ 

 یاست که خون خانواده اش روخو یاز دست دادن نداشت نم یرابرا یزیکرده بود.حاال که چ خیکالمش خودش هم 

 شود . مالیبماند وپا نیزم

 بزند حرفش را ادامه داد یمرد حرف نکهیاز ا قبل

 نکهیا یمنم باشم سوا  یقاتل خانواده ام بذار یمراحل جستجو یکه تو تمام نهیدارم وشرطم ا یاما منم شرط_

 خودم قانون واجرا کنم.. یخوام بادستا یم یند سیپل لیتحو  یکرد داشونیپ یوقت

 . رمیگ یدستام انتقام خونشون روم نیانداخت وبابغض زمزمه کرد باهم ینگاه شیدست ها به

 ؟یمتیبه چه ق_

 رامشت کرد . شیمرد بود که اورا به خودش اورد سرش رابلند کرد ودست ها یصدا

 داشک نشسته بود نگاه کر یبه جا شیبه او که نفرت وخشم در چشم ها نیساتک

 وادم بکشد . دیایاوب یحرف هابود که پابه پا نیتر وشکننده تر از ا فیدختر لط نیا

 بالحن قاطع خودش گفت دویخودش راجلوتر کش یمصمم او زل زد ،اندک یها درچشم
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 ؟یذاریمن وقانون نم یکارو به عهده  نیچرا ا_

 پاسخ اورا داد یگریومحکم تر از هرزمان د دیبار عقب نکش نیا نهال

 یکن یمراحل باهات باشم ،اگه قبول م یدرتمام دیشرطه منه ،من با نمیومن قبول کردم حاال ا یو شرط گذاشتت_

 بسم ا...

 زد وگفت یپوزخند نیساتک

 ه،ویحرفه ا یتو دست قاتال یخانواده  یپرونده  ستین یباز هی نیا_

 انه؟ی یکن یگفت قبول م دویحرفش پر انیباخشم م نهال

 نگاهش گرفته بود گفت نیذره ب ریاورا ز کهیداد ودرحال هیتک یبه صندل دوبازیعقب کش نیساتک

 ؟یکن یم یبا جونت باز یدار یدون یم_

 ؟یچ یعنیبامن بودن  یدون یم

 .. یاهاشتب نیحساسش کارگردان بگه کات ،ومن به دادت برسم.با کوچکتر یکه جا لمهیف هی نینه سوپرمنم نه ا من

 انه؟ی یکن یحرفش رامجدادا قطع کردوگفت قبول م نهال

 با اخم گفت  نیساتک

 ؟یکه خودتم باش یچرا اصرار دار_

 ینجوریا ؟حداقلینکبت یزندگ نیا یواسه ادامه  دیچرا که نباشد؟به کدام ام دیشیسکوت کرد واند یلحظه ا نهال

 گرفت یروح نا ارامش ارام م

 مرد زل زدوگفت  یچشم ها در

 ؟ینک یم قبول
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با  زد یبه سرخ قهیدر کمتر از چند دق شیچشم ها یدیگردنش برجسته گشت وسف یاز شدت خشم رگ ها نیساتک

از  یبلند یان صدا یبه عقب برگشت و افتاد ودر پ یچنان بلند شد که صندل یمشت شده از صندل ییدست ها

 شد. جادیا نیبرخودش بازم

کرد  یم یکه به شدت سع ییزبان نفهم شده بود رساند باصدا بیقدم خودش رابه ان دختر که امروز عج کیدر 

 کنترلش کند گفت

 شنوه؟یگوشت م زنهیکه دهنت م یاصال حرف_

 ؟یریانتقام بگ یخوا یم مثال

 ؟ینجوریا

 کنن؟ یم کارتیچ یفتیاگه دستشون ب یدون یم احمق

 یریبم ذارنیحاالها نم حاال

 .. رنیگ یم سیدارن وهمه جوره ازت سرو ینگهت م زنده

 دهیاورا خونسرد د شهیشده بود .هم نیحد خشمگ نیقفل شده  بود که تا ا یمرد ینگاه وحشت زده اش بررو  نهال،

 خشمش به شدت وحشت داشت اب دهانش راقورت داد. نیبود واز ا

حساب مرد پرجذبه  نیبه شدت از ا لیدل نیبود وبه هم دهیوقت خشمش راند چیاو پدرش بود که ه یمرد زندگ تنها

 بردیم

 زل زدوگفت شیمشک یبه چشم ها یدهانش راقورت داد وبه سخت اب

 انه؟ی یکن ی،پس جوابمو بده کمکم م ینداره،من ازت نخواستم رومنبر بر یربط چیمنه وبه توام ه میتصم نیا_

 یسع ند امابدنش به لرزش افتاده بود یبود تمام دهیجمالت چقدر اشفته وترس نیا انیب نیدانست در ح یخدا م فقط

 داشت در ظاهر نشان ندهد.

 شیروبه رو زیبود.بر م زیشک برانگ بیارامشش عج نیا رام شد. وهم قهیدق کیتصورش مرد در کمتر از  برعکس

 دیازان نداشت پرس یاستنباط چیکه نهال ه یزد وبالحن هیتک
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 من همه جا یوبعدش توام پابه پا  میزن یباهم حرف م یدر مورد پرونده، کم گهیساعت د کی ستین یباشه مشکل_

  ییایم

انداخت .بازبانش لب  یتنش رابه لرزش م بیبرق نگاهش عج ینیوسنگ شیبود اما لحن ارام صدا یاش عاد جمله

 راترکرد وگفت شیها

 قبوله_

رامش که ا یبالحن نیعقب بردارد که ساتک یشد، نهال خواست قدم کشیگرفت ونزد زیاش را از م هیارام تک نیساتک

 قبل از طوفان بود گفت ...

 برمت یتختم رو دستم م یتا رو ،یقدم عقب تربر کیاگه فقط _

 زمزمه کرد  یجیباگ نهال

 تختت؟_

 فاصله اش رابا او پرکرد وگفت  نیساتک

 اوهوم تختم..._

 

وباهر تکرار  از چندبار تکرار شد شتریشد حرف مرد درذهنش ب رهیمرد خ یبدون تمرکزبه چشم ها یلحظات نهال

 عقب برداشت . یمرد با او برخورد کند گام یدست دراز شده  نکهیزد وقبل از ا یسکسکه ا

 یبدون نگاه به چشم ها نینهال سکوت باغ را برهم زد.ساتک ادیفر یدست او راچنان فشرد که صدا ضیباغ نیساتک

 دیکش دایرفر ایاخت یونهال دراغوشش پرتاب شد.وب دیوحشت زده اش دست اورا کش

  یدستمو ول کن وحش_

 زد وگفت  یجمله پوزخند نیا دنیباشن نیساتک

حرکت نهال را در کولش  کیحرف در نیتونه بکنه وبازدن ا یم کارایچ یمرد وحش هیکه  دمیاالن بهت نشون م_

 انداخت وبه سمت ساختمان حرکت کرد.
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اما  دیکوب یوبا مشت بر کمرش م دیکش یرا م شیزد موها یبود ودراغوش او دست وپا م دهیترس تینها یب نهال

 داشت.. یدر مرد نداشت و مرد همچنان او را محکم گرفته بود وبه سمت ساختمان گام بر م یریتاث

بودنش به سطح پله ها محکم کمرش را گرفت وسرش را در  کیباال رفتن از پله ها نهال به خاطر وارونه بودنش ونزد با

 گفت هیکمراو پنهان کرد وبا گر

 کنم ولم کن  یخواهش م نیساتک_

  نیزم بذارم

 حالت تهوع دارم. رهیم جیداره گ سرم

پله راهم رد کرد وسمت اتاق خوابش رفت ونهال را  نیبعد اخر یمرد نداشت ولحظات یرو یریتاث شیها التماس

 تخت انداخت . یمحکم بررو

 تخت ماند وهق زد.. یحرکت چشم بسته بررو یداشت وهمان طور ب جهینهال سر گ یلحظات تا

لباسش بود با وحشت  یکه در حال باز کردن دکمه ها دیاز هم بازشد واوراد سشیخ یوچشم ها دیمرد راشن یصدا

 نشست وعقب رفت عیسر

 یبهم عادت کن کمیبود تا  یچندروز گذشته هم فرصت خوب نیا میوشرط همو قبول کرد میما باهم حرف زد _

 تر بشه وحالت به

انداخت وپشت تخت سنگر  نیتخت زم یپرش خود را ازرو کیشد .نهال با  کیرا ازتنش کند وبه تخت نزد لباسش

 گرفت..

 

مرد تا حد مرگ اورا ترسانده  نیزده است .فکر داشتن رابطه با ا یدست به چه حماقت دیفهم یداشت م تازه

کرده بود .تاج تخت  جادیراا یندیناخوشا بیوترکشده بود  یهق هقش قاط یبود.سکسکه اش اوج گرفت وباصدا

  دینال دادیفشار م کهیراگرفت ودرحال

 نداشته باش یباهام کار _
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 بده تروخدا حالم

 به حرف اوباهمان اخم وحشتناکش به سمتش حرکت کرد  تیاهم یب نیساتک

 بود . دهیترس شتریاز ان شب وحشتناک هم ب ی.امروز حتدیکش غیتخت رادور زد وبا وحشت ج عیسر نهال

دت درد از ش دنهالیبسته بود گرفت وکش یبلندش که ازباال دم اسب یاز موها نیبرود که ساتک رونیخواست ازاتاق ب 

همد توانست بف یتندش م یاز نفس ها دیچسب نیساتک ی نهیوعقب عقب رفت تا ازپشت به س دیکش یمجدد ادیفر

 دیکش ادیبرگرفته بود گذاشت وباترس فر ادراور یاو که همچون حصار یبازو یاست .دستش را رو یتا چه حد اعصب

 ولم کن گمیلعنت به تو م_

  یخوام باهات باشم  ولم کن عوض ینم من

دورش  یبلند نهال همچون ابشار یرا از بند کش ازاد ساخت وموها شیابتدا موها  یبا خشم وبدون کالم نیساتک

 پخش شد  سپس اورا به سمت تخت هول داد.

 تخت پرتاب شد. یبررو نهال

 .دید یم نیحد خشمگ نیرا تا ا نیبار بود که ساتک نیترساند اول یم شترینهال راب سکوتش

 قابل نفوذ بود. ریحال غ نیشوخ محکم ودرع شهیهم نیساتک

از جانب  یتخت هول داد وقبل از هر حرکت یرروسمتش رفت . او را ب نیتخت نشست . ساتک یبررو هیبا گر نهال

 زد.. مهیخ شینهال بر رو

 دهیاش به اوج رس هیکند .گر جادیخودش واو فاصله ا نیکرد ب یلختش گذاشت وسع ی نهیس یدستش رابررو نهال

 بود. دهییگرا یدیبه سف شیرنگ لب ها زدیبود وزجه م

 یسرش محکم نگه داشت با خونسرد یدست باال کیاش جدا کرد وهردودستش رابا نهیرا از س خشیدست  نیساتک

 لباسش شد . یمشغول باز کردن دکمه ها گرشینهال زل زده بودوبا دست د سیوخ دهیترس یبه چشم ها

  دیکش یم ادیداد وفر یوتاب م چیبه بدنش پ نهال

 کمکم کنه یکیکمک تروخدا _
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 غلط کردم پاشو نیساتک

 خوام ینم یشرط چیمن ه اصال

 بشه دایخوام قاتل مامان بابام پ ینم

 ولم کن . فقط

 

 اورا بازکرد  ی نهیس یجلو یاوجداکنددکمه  ینگاهش را از چشم ها نکهیبدون ا  نیساتک

 شیترس برا نیکرد. اما ا یباهم برخورد م شیودندان ها دیلرز یم شیبود لب ها دهیترس یحساب شیکوچولو موش

 رحم باشد. یوب فیتواند کث یمثل او تا چقدر م یدختر یبرا رونیب یایالزم بود تابفهمد دن

 

شده اش باعث شده بود  پیک ینیرابست. سکسکه ،هق هق وب شیهمه مقاومت چشم ها نیباضعف وخسته از ا نهال

 سخت ترنفس بکشد.

 خی یگونه  یرابررو شیلب ها یکرد.گرم یو سکسکه ا دیلرز شیصورتش ،پلک ها یبرخورد حرارت نفس او بررو با

بار  نیچانه اش ا یشد ورو دهیمکث کردوبعد تا چانه اش کش یلحظه ا شیکرد .لب ها یاحساس م سشیزده وخ

 کرد. یتر یمکث طوالن

 .زدیکرد تمام بدنش نبض گرفته بود وم یم یقرار یاش ب نهینهال درس قلب

 

 یاش محکم فشرده شدن چانه اش توسط لب ها جهیداد اما تنها نت یاو حرکت یرا دردستان قفل شده  شیها دست

 سوخت . شیبر لبش ،کل بدنش گر گرفت واز حرارت لب ها کینزد ییداغش تا جا یان مرد بود.با باالرفتن لب ها

 ینداشت.پلک ها یریبه خود داد.اما تاث یزد.تکان یم یهق یبود که سکسکه اش بند امده بود وفقط گاه بیعج

 یمرد که همچون سد یلب ها یداخل چشمش سرخوردند ورو یگشود وقطرات جمع شده  مهیرا از هم تا ن سشیخ

 مقابل عبورشون بود متوقف شدند .
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 کرد. یترشدن نفسش کمک م نیتند قلبش به سنگ تمیشده بود ور نیسنگ شیها نفس

طپش قلب او به  یاشک اورا از لبش گرفت .صدا یاو جدا کرد وبا زبانش شور یرا از کنار لب ها شیلب ها نیساتک

 .شدیم دهیشن یبود که به راحت ادیز یحد

 یباالبرد ودر چشم ها شیلب ها یکننده واغواگر بود .نگاهش را از رو کیسرخش به شدت تحر یلب ها لرزش

نگاه هردو در هم  یطوالن یکرد .لحظات یبه اشک نشسته اش به او التماس م یزل زد .همچنان با چشم ها سشیخ

 زمزمه کرد.. شیشگیاو، با همان لحن محکم هم یسکوت را شکاند ومماس برلب ها نیقفل شد سرانجام ساتک

 طرفه رودوست ندارم . کیدختر  تجاوز کنم .لذت  هیکه به زور بخوام به  ستمین نیمن ادم ا_

 با من باشه یرابطه  یمشتاق تر ازخودم برا دیکنم با یکه من باهاش حال م یکس

  یاوسر خورد. بازبان مرطوبش کرده بود. لعنت یلب ها یرو یلحظه ا نگاهش

 کرد . یم یدلبر بیعج ناخواسته

 نگاهش را به نگاه او گره زد و ادامه داد دوباره

 ی.امروز وازت م یدیخواب رمنیتختم وز یواالنم تو یبستم وتو قبول کرد یگذرم .من باتوشرط یاز حرفمم نم یول_

 .یبهم عادت کن شتریبگذره وب کمیذرم تاگ

 کوتاه ستاره باران شده یفاصله  نیدرا شیلبش راباال برد چشم ها یکه در نگاه دخترک نشست گوشه  یشعف برق

 بود.

 حقم بگذرم . یکه از همه  ستین لیدل نیکوتاه اومدن به ا نیا اما

 داده بود.رابه ترس واضطراب  شینگاه دخترک به سرعت خاموش شد وجا برق

 

 در نوسان بود . شیدایم در نگاه ولب ها نگاهش

  یخواب یتخت م نیهم یاتاق وبا من رو نیامشب در ا از
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 یبا او بررو دنیاز تصور خواب یهم امکان داشت حت یزیچ نیشد مگر همچ رهیگرد شده به اوخ ییبا چشم ها نهال

 یبرا شیمرد مانعش شد.با چشم ها یکند ،امانگاه مصمم وجد یافتاد خواست مخالفت یتخت هم تنش به لرزه م کی

 زمزمه کرد  خواستهترساند.مضطرب بود ونا یواو راتا حد مرگ م دیکش یاو خط ونشان م

 کنما یاخه من شبا خروپف م_

 لبش یاز مرد را داشت جز لبخند بر رو یهرواکنش انتظار

 یمملو از ارامش شد او اصال مرد سخت لحظات قبل رانم ناخواسته قلبش دیمرد د یلب ها یکه بر رو یلبخند از

 ..دیترس یشناخت واز اوبه شدت م

 وگفت داکردیپ یلبخند او شهامت از

 یزیتختم چ ریز شهیندازه وهم یکه همش جفتک م شمیخر م هیبه  لیگفت،من توخواب تبد یم شهیمامانم هم_

 ادیافتادم دردم ن نیکه زم ذاشتیم

 مماس برهم بود شانی.هنوز هم لبهادیشن شیمرد رادر گلو یخفه  یخنده  یصدا

 نشست. یهم م یبررو یحرکت نیکوچکتر وبا

 شد واب دهانش راباصدا قورت داد.. رهیخوش فرم مرد خ یلب ها به

 گرگ ، ای یخرباش

 یوحش ای یباش یاهل

 کنم یباغ وحش رامت م نیتوهم من

 به خود داد وگفت یمرد جمع شد وبا اخم تکان یحرف ها ینهال با حالج یگرد شده  یها چشم

 از روم بلند شو_

 یخودت میوحش

 خونت باغ وحشه یقبول دار خوبه
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وناخواسته در دل اعتراف کرد که چقدر  دیچیپژواک خنده اش در کل صورت واتاقش پ ینزد اماصدا یحرف مرد

 ندینشیخنده اش به دل م یصدا

 

او برلبش وحرارت نفس او  یلب ها یکیافتاده ونزد یاتفاق ها جانینبود اما از استرس وه شیمرد بررو ینیسنگ

 مشکل شده بود . دنشیصورتش ،نفس کش یبررو

حس شده اش خود  یب یبر جانش نشست ناخواسته با انگشت ها یسخت یوناگهان سرما دیکنارکش شیاز رو مرد

 رم بود .رادراغوش گرفت وجمع شد چقدر اغوشش پر حرارت وگ

اش به شدت باال  نهیشد .س رهیباز مشخص بود خ یدکمه  ریکوچکش که از ز ی نهیس یرو یلحظه ا نیساتک نگاه

 دل بکند. بایتوانست از ان دختر ز یماند سختر م یم شتریدراتاق ب یاگر فقط کم شدیم نییوپا

 تکاندن ان گفت  نیتخت بلند شد خم شد ولباسش رابرداشت ودر ح یرا از اوگرفت وازرو نگاهش

 راگفت واز اتاق خارج شد. نیباهات حرف بزنم.ا دیباش با نییپا گهیساعت د میتا ن_

 

وگر  دیبر چانه اش کش یتخت نشست.ناخواسته دست ینهال نفسش را مهار کرد وبررو نیبعد ازرفتن ساتک بالفاصله

راگاز گرفت وبا سرانگشت  شیه بود لب هاقفل شد انشیعر مهین ی نهیس ینگاه اخرش که بر رو یاور ادیگرفت. با 

 دنیپاپس کش یبود .لحظه ا جیافتاده گ یها قلباسش رابست.هنوزم بخاطر اتفا یبازشده  یکرختش دکمه ها  یها

 امد . بیعج شیمرد برا

 بود. ینیب شیقابل پ ریوغ بیکال ادم عج 

ودش خ ریتصو ی.اما به جا ستادیا نهییامد ومقابل ا نییتحت پا یداد وبا کمک گرفتن از دستش ازرو یراتکان سرش

ستبرو و یعضالن ی نهیبرنزه اش با ان س کلینقش بست. دردل اعتراف کرده نهییبرهنه درا یمرد با باال تنه ا ریتصو

 از شکوه یاش بود اندک نهیتر ازس نییپا یمکه ک یزخم یجا یبود .حت یخواستن تینها یشکم سکس پکش ب

نه از احمقا یفکر ها  نیدایکاست. با باال رفتن طپش قلبش،، سرش را به شدت تکان داد تا شا یش نماندام ییبایوز

 یم یابیکرد وحاال داشت اندامش را ارز یم یان مرد داشت از ترس قالب ته ریقبل ز یقی.تا دقا فتندیب رونیسرش ب

 کرد.
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ه حوصل یصاف کرد وب شیفر وگره خورده اش را باکمک انگشت ها یکرد .دستش رابلند کرد وموها یافکارش اخم به

نظر  کرد .به یبه شب که قراربود دران اتاق بگذراند فکر م کهیبست .بعد ازشستن صورتش از  اتاق اوخارج شد درحال

 رفت. نییها پا هواز پل دیپر طمطراق کش یداشته باشد. اه یزیراه گر امدینم

ازترس چرا احساس شرم  شتریدانست ب ینم ستادیا شیدرجا یبالپتابش بود.لحظه ا که مشغول ور رفتن دیراد مرد

 کرد. یم

ا ر زشیچشمانش نقش بست دستش رامشت کرد ودر دل خود ه یجلو شیبرهنه وعضالن کلیه ریباز تصو یا لحظه

 دشنام داد.

 چشمانش راباز کرد ونگاهش در نگاه مرد نشست. عیمرد به خود امد سر یباصدا

 نیبش_

 نشان کرده یصندل یکلمه را ادا کرده بود که ناخوداگاه نهال راترساند ومجبور به اطاعت کرد.روبه رو نیا یجد چنان

 شد. یاونشست وبا انگشت دستش مشغول باز ی

 دوخت.  شینگاهش را از لپتاب برداشت وبه دختر روبه روبه رو نیساتک

 به من نگاه کن_

 نگاه لرزانش رابه اودوخت. نهال

 ..یبرام مهمه حرف بزن یکن یکه احساس م یزیهرچ لیخوام ازخانوادت فام یم_

 در نگاهش لب زد رهیخ نهال

 قبال به همکارات گفتم  ویمن همه چ اما

 

ما ا دینهال راد یناگهان دنیبلندشد ودر مبل دونفره کنارش نشست.عقب کش شیلپتاب رابست واز جا نیساتک

 .شدیم یجد تینها یبنشان نداد.موقع کار  یعکس والعمل

 باشه؟ یکن فیبرا م موبه مو تعر زویاز اول همه چ گهید کباریخوام  یگوش کن دختر کوچولو م_
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کرد  یم قینهال تزر یارام بودکه ار امش رادر تک تک سلول ها یومحکم بود اما نگاهش به حد یجد شیصدا لحن

 قبل بود. یهمان مرد سنگدل ساعت ااویکرد که ا یواوتعجب م

 یاداوریبار با  نیاول یباعث شد برا نینگاهش بود وهم ی رهیشروع به صحبت کرد نگاه مرد همچنان خ یوقت

 .. زدیخاطرات خانواده اش اشک نر

 

 انداخت . نییزده اش رادر هم گره زد وسرش را پا خی یصحبتش تمام شد دست ها یوقت

 ؟یرو جاننداخت یزیچ یمطمن_

نه حرف هابش  هیمثل بق یبود که حت نیا بیکرد عج ینگاهش م رهید همچنان خمرد سرش رابلند کرد مر یباصدا

 نوشت یم یزیکرد ونه چ یراضبط م

 مهم باشه یلیپرونده ومن خ یاز نظر تو ممکنه برا یارزش یب زیچ نینهال خوب فکر کن کوچکتر_

اورا بانام جک وجونور صدازده بود  شهیبود، بس که هم بینامش از زبان او عج دنیاز ذهنش گذشت چقدرشن نهال

 نام اورابرزبان اورده بود به دلش نشسته بود. شیصدا یبایبا اهنگ ز یاالن وقت

به او زل  یخارج شد ونگاه وحشت زده اش را به مرد دوخت که با بدجنس بایز یاز ان خلسه  نیمحکم ساتک یباصدا

 زده بود

 یتوهم زد ینجورینکردم ا یاراصال معلومه حواست کجاست؟خوبه حاال باهات ک_

 نبود . یوبداخالق خبر یاز ان سرگرد جد گرید

متوجه  یادامه دهند ،مرد باهوش مقابلش به راحت یدانست اگر کم یدستپاچه خواست بحث راعوض کند .م نهال

 از چند بار بدن لختش را ناخواسته درذهن تجسم کرده است.  شتریاو ب شودیم

 گفت یمرتعش یبرخود فرستاد وباصدا یسرخ شده است دردل لعنت دیصورتش فهم یداغ شدن ناگهان از

 رفتم که.... نیرزمیز یمیقد یاوردن جعبه  یبعد از مرگ خانواده ام ،برا کماهی_

 هول شد . یلحظه ا نیومنتظر ساتک ینگاه تا ان حد جد دنید با
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 رد.ک رییتغ یسرعت چه هنگام نیبا ا نیجنس نگاه ساتک دینفهم اصال

 کالفه گفت  نیساتک

 یدختر ادامه بده چرا ساکت شد_

 کرد دوست داشت نامش را از زبان اوبشنود یدختر اخم یکلمه  دنیاز شن نهال

 گشت.. جیاحساس گ نیهم از ا وخودش

 خودش را جمع وجور کرد وادامه داد نیتشر ساتک یصدا با

ا بود ت بیچاقو افتاده بود که برا م عج هیدران بودو کنار جعبه  یزیدنبال چ یبود انگار کس ختهیبهم ر نیرزمیز

 بودمش.. دهیحاالند

 شد. رهیبا وحشت سکوت کردوبه مرد خ نیدستش توسط دست ساتک بافشار

 از چاقو زده نشده یحرف توگزارش

 ؟یتا حاال درموردش حرف نزده بود چرا

 االن کجاست؟ چاقو

ده کر ییاز او بازجو نیساتک یکه زمان یکس چارهیب دیشیقرار دارد.اند ییجو احساس کرد در اتاق باز یلحظه ا نهال

 جذبه داشت. یلیدر ان صورت سبزه خ اهشیس یاست .چشم ها

 استرس اب دهانش راقورت داد وگفت با

 رفت  .. ادمیحالم بد شد که کال  یبود به حد یمیقد یکه توش پراز البوم ها دمیجعبه رود یخوب وقت_

 دستش را رهاکرد وگفت  نیساتک

 چاقو االن کجاست-

  دیشانه اش راباال کش نهال
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 باشه دیمن اصال بهش دست نزدم همون جابا_

  دیپرس مهیبلند شد واز کنار او خواست بگذرد که نهال سراس شیاز جا نیساتک

 ؟یریم رونیب_

 

 لب زد  طنتیباال انداخت وباش ییشد،ابرو کشینزد یاودوخت .قدم ینگاهش را در نگاه اشفته  نیساتک

 راحت التیرسونم خ یهرجاباشم خودمو واسه شب م_

 گرد شده سرش راتکان  دادو زمزمه کرد ییباچشم ها نهال

 نبود  نیمنظورم ا من

 فیرنگ درط  یدختر وازباز یگرد شده  یاز چشم ها تینها ی،ان اندک فاصله راهم پرکرد .ب گرید یبا قدم نیساتک

 . بردیدرصورت او لذت م یورتقرمز وص یها

 صورتش زمزمه کرد کینزد

 چه بد !!!_

 بود؟ یمنظورت چ قایبگودق حاال

بود که شکارش  یدرست همانند مار ردیتوانست نگاهش را از نگاه او بگ یاب دهانش راقورت داد .نم نهال

 .مسخ شده لب زد کردیم زمیپنوتیراه

 اونجا خطرناکه یمابر یخوام خونه  ینم

 بادقت نگاهش راکنکاش کرد نفس پرحرارتش رادرصورت اوپخش کرد نیساتک

 ؟ینگرانم_

 ینداشت حت  یسوال ناگهان نیا یبرا یاست؟جواب بهینگران ان مرد غر دیشیجاخورد اند یبابهت لحظه ا نهال

 نگاه منتظر اوگفت ینیسنگ ریاحساساتش هم  مانده بود..ز یناگهان انیدربرابرقل
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 من..من.. یروندارم واگر تونباش ی جزتوکسنگران خودمم،من فعال_

 انداخت .تحمل نییبا استرس کف دست عرق کرده اش رابا لباسش پاک کرد وسرش راپا دیادامه اش رابگو نتوانست

 نگاه اورا نداشت..

 دختر ک زدوگفت یبه دستپاچگ یلبخند محو نیساتک

 نگران من نباش.._

 مراقب خودم وگرگ کوچولوم هستم  من

 داشت کن .. ادیرو یکه به خاطر اورد یزیوهر چ یکن باز فکر کن یسع تو

 

 جمله از نهال فاصله گرفت واز خانه خارج شد.. نیاز گفتن ا بعد

 یبودن ..نگاه اجمال دهیکش یمدت درخانه سرک نیبود ظاهرا باز درا ختهیبهم ر زیوارد خانه شد همه چ یوقت نیساتک

راروشن کرد وبا چشمش  شیبود .چراغ گوش کیتار نیرزمیگرفت .ز شیرادر پ نیرزمیز ریبه کل خانه کرد ومس

واشفته بود  ختهیکرد .ان جاهم بهم ر وشراخام شیان را زد وچراغ گوش دیکل دنیبرق گشت. باد دیدنبال کل

ا با که اکثر یمیقد یایاش یکسریکرد وبا دقت انجا را نگاه کرد .جز  دودستشیکش رونیب بشیدستکشش را از ج

 یونگاه سرتاسر دیکش شیبه موها یکرد .دست یم دایچاقو را پ دیخورد .با یبه چشم نم یخاص زیارزش هم بودند چ

 به اطرافش کرد.

 

باشد که دختر درموردش حرف زده  یهمان جعبه ا نیبه سمتش قدم برداشت احتمال داد ا یمیقد یجعبه ا دنید با

لبش باال رفت  یچاقو درست پشت جعبه گوشه  دنیخوب گشت .بادبود سمتش خم شد واطراف جعبه را

 بیبود از ج وبرنده زیت دیبود  انگشتش راسران کش یخوش دست یچاقورابرداشت وبا دقت نگاهش کرد چاقو

 یانداخت .دستش را دراز کرد والبوم یوچاقورا داخل ان انداخت. داخل جعبه رانگاه دیکش رونیب ییمشنبا

 یکی یپهن زده بود ودندان ها یخنده اش گرفت لبخند ییعکس نهال در اول ابتدا دنیازکرد وبادرابرداشت ان راب

 ردوزمزمه ک دیعکس کش یزل زده بود انگشتش رابررو نیبه دورب میگذاشته بود ومستق دیرا در معرض د انشیدرم
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 بوده نیریش یپس از همان بچگ _

خارج  نیرزمیگذاشت واز ز شیمختلف گرفته شده بود.البوم راسرجا یهم اکثرا از نهال در سن ها یبعد یها عکس

اسم شماره را گرفت واز خانه  دنی،دنبال اسم جاهد گشت .باد نیمخاطب ستیرادراورد ودر ل شیگوش اطیشد در ح

 .دیچیپ درگوششحسام  یشگیشاد هم یخارج گشت.تماس بعد از چند بوق برقرار شدوصدا

 به به جناب سرگرد سابق_

 پارسال دوست امسال اشنا ااق

 ؟یاز ما کرد یادی شدهیسرگرد؟چ ییدایپ کم

 دست از پارک درامد وگفت کیپشت فرمان نشست وبا  نیساتک

 ؟ییسالم حسام کجا_

 دیراشن شیپراز انرژ یصدا

  زمیبداخالق پشت م یاقا_

 سبقت گرفت شیجلو نیبه عقب انداخت واز ماش نهیاز ا ینگاه_

 سر پارک اداره  ایب گهید ی قهیگوش کن حسام تا ده دق_

 رابه پرواز دراورد. نیگاز فشارداد وماش یرا رو شیراقطع کرد وپا یپاسخ گوش دنیراگفت و بدون شن نیا

ا دانست ت یزد ومنتظر حسام ماند .م هیتک نیشد وبه در ماش ادهیپ نیسر پارک مورد نظر از ماش قهیسر ده دق قایدق

 ییکرد تمام سرنخ ها ی.دران مدت سع ستدیبه انتظار با دیبا یا قهیدهد  دق یفربه اش خودش راتکان کلیه اوبا ان

رادر خانه جاگذاشته بود کالفه از  پشیبرسد .پ یجه ایکند وبه نت یراکه به دست اورده بود درذهنش جمع بند

 یزیچاقو چ نیا قیبود از طر دواریبه ان زد .ام یقیاتش زد وپک عم یگاریرادراورد وس گارشیس یداشبورد بسته 

 شود .. رشیدستگ

له کرد .حسام روبه  شیپا ریانداخت وز نیرازم گاری.س شدیم کیکه باسرعت به سمش نزد دیرا ازدور د حسان

 زد گفت ینفس نفس م کهیودر حال ستادیا شیرو
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 یشیوقت عوض نم چیتو پسر ه_

 لبخند برلب اوردوگفت هیشب یزیچ نیساتک

 .یعوض شد یلیاما توخ_

 

 زد ودوستش رادراغوش گرفت وگفت  یبلند یخود کرد وقهقه  یبه سرتاپا ینگاه حسام

 تکه . زشیاومده همه چ رمیگ یکه چه زن یدون ی..نمالیبه خاطر دست پخت ع_

 کن. یزندگ کمیباجناق خودم شو  ایاز هزاربارگفتم ب شتریب_

 برلب اورد وگفت  یواقع یبخندبار ل نیا نیساتک

 ،نکنه هرشب خرابه روسرت؟ هیپسرچ یکن یواسه خواهرزنت م میغیچه تبل_

  دیلرز یاز شدت خنده م شیرفت وسرش راتکان داد غبغب ها سهیاز خنده ر حسام

ان .خودشم به سرباز وسروختهی،دختره پاشده از شمال اومده تهران ،فکر کرده تو تهران شوهر ر شییاره خدا_

 خواد یکه!!المصب سرگرد م ستین یراض

 میباهم اشنابش ادیخوبه بگو ب شی.اگراوضاع مال ستیبدک ن نی،ا گهیم دهیتو روهم د عکس

 زد وگفت یدوستش تک خنده ا یازخنده  نیساتک

 من نبند شیر قتوبهیخواهرزن عت_

  دوگفتیحرفش پر انیم حسام

مهم  ادیصورتشم ز یحاال جوشا شهینم یزیچندماهه بره بد چ میرژ هیبه جون خودم اگه دماغشو عمل کنه و_

 کرم خوب اونم حله هیبا ستین

 صدا دارزد یراگفت باز قهقه ا نیا
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 باپوزخند گفت نیساتک

 سرگرد باشه؟ دیحتما هم با_

 خودت خوش اشتهاستا.. مثل

بود که  یحسام تنها کس کرد .کال یراپاک م شیخود دراورد وسمت حسام گرفت که اشک چشم ها بیاز ج چاقورا

 کند .انهم به خاطر ذات خوش مشربش بود یراتحمل کند وبا او شوخ نیتوانست ساتک یم

 گرفت وگفت نیرا از دست ساتک چاقو

 واسه اثر انگشته؟_

 ؟یسر کارت برگشت مگه

 رفت گفت یم نیسمت ماش کهیدر حال نیساتک

 وبهم خبرشوبده هیاثر انگشته ک ارینه ،زود درب_

 باتعجب گفت  حسام

 تو کلته؟ یدوباره چ نیساتک_

 ؟یمخف تیمامور

 راروشن کرد وگفت  نیماش نیساتک

 که گفتم وفقط انجام بده  یکار_

 خبرشو بم بده تافردا

 غرولند زنان گفت حسام

 سرم تلنبار شده ؟ یچقدر کاررو یدون یواسه خودت .م یگ یم یچ یچ_

 من تا فردا منتظر خبرتم_
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 تکان داد وحرکت کرد ... شیبرا یراگفت ودست نیا 

 

اشفته اش کرده بود .از  یبا اوحساب لشیکرد .تماس وک یم یدستش باز یوبا گوش زدیکالفه در اتاقش قدم م نهال

ه نام تیها وص یلیخ دیداشته باشد .مگر او از مرگش خبرداشت.شا تیوص دی.چرا پدرش با زدیپدرش حرف م تیوص

ا اش ر ینبود.سرانجام گوش تیداشتن وص یابر یداشتند اما پدر او هنوز چهل سال داشت که کشته شدومسلما سن

ه ب یحال یشده بود .با ب نیکه درسر داشت سرش سنگ یجواب یمختلف وب یاز سوال ها د،یکوب نیزم یباخشم رو

گذاشت  یپدرش قرار م لیبا وک عتریهرچه سر دیرفت وچندتا قرص ارام بخش راهمزمان باهم خورد .با خچالیسمت 

کرد به  یرابست وسع شیکاناپه انداخت وچشم ها یکند.بدن کرختش رابررو دایپرا شیجواب سوال ها دیتاشا

بسته اش تصور نکند .به  یپدر ومادرش را پشت پلک ها ریراببند وتصو شیفکر نکند اما سخت بود چشم ها یزیچ

 وهق زد دیلب ان ها خند یلبخندرو

 

 شد . نشیگزیجا یبدن بدون سر پدر ومادر برهنه اش،، اغشته به خون وزخم ریمحوشد وتصو ریان تصو یوقت 

بو د وهنوز ساعت ده نشده بود  کیکانتر انداخت .سالن تار یرا رو شیوگوش دیوارد خانه شد کل یبا خستگ نیساتک

 عادت یکیبه تار شی.چشم ها دیمکث کرد وبه عقب چرخ یخروپف یصدا دنی.خواست از پله ها باال برود که با شن

.ارام سمت کاناپه رفت وبه ان دختر ندیبب کاناپه ینهال رابررو فیجسم مچاله شده وظر ی هیکرده بود وتوانست سا

دور  شیداشت.موها یظیزد.صورتش رادر خواب جمع کرده بود واخم غل دنشیبه حالت خواب یشد .لبخند رهیخ

 دیکش یشده اش نفس م پیک ینیازراه ب یشده بود وبه سخت دهیچیگردنش پ

 ...شیکه داشت با جفتک ها یکند وخدا به دادش برسد با ان خواب سبک یگفت که درخواب خروپف م یم راست

 گرفت.. شیاتاقش رادر پ ریومس دیکمرش برد ودراغوشش کش ریراز گرشیزانو ودست د ریدستش راز کیشد و خم

 زمزمه کرد.. رلبیراز یزیاوگذاشت وچ ی نهیرادرسدر خواب سرش  دختر
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 ،نگاهش رابه نهال دوخت که همچنان خواب بود. دیدرپاشنه چرخ یخشک یرااهسته باز کردو درباصدا دراتاقش

 

ود ب ییها تیبخاطر شغلش ومامور نیوا دیپر یاز خواب م ییصدا نیسبک بود که باکوچکتر یاوخوابش به حد خود

 که داشت.

کمتر شده بود .قلنج  شیکرد اما صدا یتخت گذاشت .همچنان خروپف م یارام اورا از اغوشش جدا کرد وبررو 

  .دیرا ازتن کند ،ساعتش را از مچ باز کردوارام سمت تخت رفت ودراز کش راهنشیپ یگردنش راشکاند وبا خستگ

 کرد. یاما همچنان خروپف م از هم باز شده بود شیابروها یشد .گره  رهیلحظه به صورت دختر خ چند

دختر بجنگد واز  نیا یبرا ایبود.واو حاضر بود تا اخر دن ریپذ بیمعصومانه واس تینها یدر خواب ب صورتش

 .ندینب یبیاومحافظت کند تا اس

صورتش  کیبه سرعت نزد یا هیگرم خواب نشده بود که احساس کرد سا شیرابست وهنوز چشم ها شیها چشم

 اوافتاده بود.  یکه در جا دیگرد شده دست نهال راد ییداد وباچشم ها یلجاخا عیسر شود،یم

 یکیکه برلب اورد  ی.لبخند دیاو خواب یزد وکامال وارونه در جا یاز شوک خارج نشده بود که دختر غلت هنوز

حق داشته که گفته دخترش  امرزیانگشت شمار بود ..پس خداب دیبود که شا شیزندگ ریاخ یلبخندها نیازنادرتر

 اندازد. یدرخواب جفتک م

و او رادر چارچوب اغوشش قفل کرد تا نتواند تکان  دیدارز کش شیکرد ،در جا شیاوشد وارام جابه جا کینزد

او  یموها کیدر بدن او پخش شده بود .سرش را نزد شانشیپر یاوگذاشته بود وموها یبخورد.دختر سرش رادر بازو

دانست در  یاورا ارام نوازش کرد، نم یموها شکننده بود . با دست ازاد وانهیرا استشمام کرد د شیبرد وعطر موها

 ییابیبه ز نیاز ا شتریکرد ب یگذاشته بود. سع ریحد تحت تاث نینهفته بود که اورا تا ا یزیوجود ان دختر چه چ

 دختر فکر نکند تا کنترل خودش را از دست بدهد.

 

 یراباز کرد .تا خود صبح دختر ک نگذاشته بود چشم رو شیبار چشم ها نیچندم یبرا نیصبح بود که ساتک کید نز

اش کرده بود. کالفه نفسش را مهار کرد  وانهیکرد د یکه دراغوشش م ییخروپفش به کنار ،تقالها یهم بگذارد.صدا

 .دیبر سرش کش یودست
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شد واز  زیخ میجدا کرد ون شیپا یرا هم از رو شیتکا گذاشت پاهام یاش برداشت وبررو نهیس یسرش را از رو ارام

ار تکر شبیبود که باز دوست داشت د نیا بیکرد .اما عج یامد کل بدنش کوفته شده بود ودرد م نییتخت پا یرو

 قهیده دق ی. نگاهش را از او گرفت وسمت حمام رفت ودوشردیبگ شیبازوها انیرادرم یدختر خواستن نیشود واوا

 شیروبه رو یمنظره  دنیشدوباد دهیاز حمام خارج شد .ناخوداگاه نگاهش به سمت تخت کش کهیگرفت.هنگام یا

 برلب اورد. یلبخند

را تا زانو بلند کرده بود .اما  یگریشکمش برده وجمع کرده بود ود ریراتا ز شیاز پاها یکیبود دهیدمر خواب کامال

شکمش دراوردو ملحفه را  ریرا ازز شیپا اطیبود که قطع شده بود.سمتش خم شد وبا احت بیخروپفش عج یصدا

اشلوار راب یاندام دیبرداشت .لباس سف دید کهرا  یلباس نیرفت واول شی.سمت اتاق مخصوص لباس هادیکش شیبررو

 اق خارج شد..را هم برداشت واز ات شیودست انداخت وکت مشک دیراپوش شیست کرد وهمان جالباس ها یمشک

او و دیکه در راگشوده بود زد وبا پا محکم بر شکم مرد کوب یبرصورت کس یبا باز شدن در  مشت محکم نیساتک

 غیج یصدا هیخانه راپر کرده بود وکمتر از چند ثان یمرد فضا یناله  ی...صدادیراداخل پرتاب کرد ودرومحکم کوب

 شد . دهیدر سالن کوچک خانه شن یزن

 

 دیلرز یم دیگشاد شده به ان ها زل زده بود ومثل ب ییدوخت که با چشم ها یبرهنه ا مهینگاهش را به زن ن نیساتک

 با اخم نگاهش را از زن گرفت وگفت 

 بپوش وزود خونه روترک کن.. زیچ هی_

 ود ب شده رهیکرد خ یشکسته اش کل صورتش راگرفته بودوازدردناله م ینیهمچنان خشک زده به مرد که خون ب زن

  دیغر یبلند یباصدا ردینگاهش را از مرد بگ نکهیبدون ا نیساتک

 برو نجایا از

د پول مر فیرفت و ان هارابه تن کرد وقبل از رفتنش از ک شیبه سمت لباس ها عیسرش راتکان داد وسر هیباگر زن

به او  شبیکه د ییهم بخاطر ازار ها نیبودند.وا دهیبود که با هم به توافق رس یمتیاز ق شتریچندتا تراول برداشت.ب

 ....یسمیداده بود مردک ساد
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 پس از خروج زن ،مرد رامخطاب قرارداد وگفت نیساتک

 کاناپه  نیا یرو نیپاشو خودت وجمع کن بش_

 رابه اودوخت نشینگاه خشمگ مرد

 وگفت

  ؟یهست یتوک_

 ؟یخوا یم یچ ازمن

 خود کند. بیکردنامحسوس دست  در ج یم یتماشا کرد او سع یدرسکوت اورالحظات نیساتک

 لرزاند گفت یم ییرادر زمان بازجو یبرلب اوردوبالحن محکم خود که تن هر مجرم یپوزخند 

 نعره ات هنجرتو پاره کنه یکنم که صدا یم یبره کار بتیاگه دستت سمت ج_

 تر از اوبود عیسر فشیبرداما حر بشیدست در ج عیحرکت سر کیاما با د،یبرخود لرز یلحظه ا مرد

 د.رالرزان شهیمرد بود که ش ینعره  یپرتا ب کرد وصدا شیکوچکش رابه سمت بازو ی زهیحرکت ن کیدر نی،ساتک 

 ادیفر نیرا از دستش خارج کند ودرهمان ح زیت یچوب ی زهیکرد ن یسع گرشیوبا دست د دیلرز یمرد م یها دست

 داد یودشنام م دیکش یم

 ؟یهست یخدا لعنتت کنه ،توک_

 ؟یشد ریاج یطرف ک از

 روشن کرد یگاریزد وس یشخندیمرد ن یبه تقالها نیساتک

 یدیزمان جواب م نیدر کمتر دمیکه پرس یوهر سوال یندار دنیقانون اول..توحق سوال پرس_

 ..یاریسگ برام درب یکنم صدا یم یکار یدست از پا خطاکن یدوم..اگه باز بخواه قانون
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 من ازت سوال کنم نکهیمگرا یکن یسوم ..دهنت روباز نم قانون

کنم که مردن برات ارزو  یم ی،کار یبد لمیو دروغ تحو یچونیمنو بپ یوبخواه یزرنگ یقانون چهارم..اگه فکر کن واما

 ؟یشد رفهمیبشه،ش

 هشدار داده بود که مرد وحشت زده فقط سرتکان داد تیبا جد چنان

 گشت .وحاال یدر جنگل م یریبه ش لیتبد یدادیکودک ماگر اسلحه دست  یزد.حت یبه ترس او پوزخند نیساتک

 درقفس شده بود. یریهمانند ش یان مرد دست خال

 داشت.. یزیرحم حاال ظاهررقت انگ یقاتل ب ان

 دیپرس نیساتک

 درسته؟ یکن یتو گروه اجل کار م_

 دهیشد تا حاال اورا ند رهیبه اوخ یشتریبار بادقت ب نیمرد وحشت زده گشاد شد دردش رافراموش کرد وا یها چشم

 بود.

 کنم  یاور ادیبهت  دیقانون اول رو با نکهیمثل ا_

 یسکوت راشکاند.مرد ان بازو گریمرد بود که بار د ادیفر یدوم گشت وصدا ی زهیجمله همزمان با پرتاب ن نیا گفتن

 خورد. یوتاپ م چیرادر دست گرفته بود وازدرد پ گرشید

رادرصورت مرد  ظشیبه ان زد ودود غل یقیاتش زد وپک عم یگاریشبش،سید یخواب یحوصله از ب یب نیساتک

 فرستاد رونیب

 کنم؟ یاداوریبازم قانون اول و _

 اشکار گفت یسرش راتکان داد وباخشم مرد

 کنم یاره کار م_

 باال انداخت ییزد وابرو یگریپک د نیساتک
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 ؟یکن یکار م یک یبرا_

 بالفاصله جواب داد  مرد

 میدار ادیدست ز یوباال میدست ریماز_

 دیتکان داد وپرس یسر نیساتک

 ؟یکه بگ یدار یدرموردش چ داشدهیتو اونجا پ یکه از قضا چاقو دهیخانواده به قتل رس هی شیچند ماه پ_

 

 انجام داده بودند ریدرچند ماه اخ یقتل خانوادگ کیفقط  کنیانجام شده بود ول ادیتامل کرد .قتل که ز یلحظه ا مرد

 نگاه پردردش رابه او دوخت وگفت نیمرد خشمگ یبعد ازان گم شده بود باصدا زین شیوچاقو

ودند که از اغوشش برده ب یان زن ولذت یاور ادیچون دونفر بودند وبا ایاز قبل شتریب کمی مشونیبکش میپول گرفت_

بار واقعا نعره اش  نیااحساس کرد و شیرادر ران پا یدیلبش، هنوز کامل شکل نگرفته بود که درد شد یلبخند رو

 داد. رادشنامزنان مرد ادیراگرفت وفر شیرا زخم کرد خم شد وپاها شیگلو

 مرد نشان رفت وگفت یشانیراسمت پ کانشیخارج کرد پ بشیاش را از ج زهین نیاخر یبا خونسرد نیساتک

 .کنمیم نیمغزتو پخش زم یمخصوص مغزته ،اگه حرف نزن زهین نیاخر نیا_

 رفته بود راوحشت زده نگاه کرد شیگوشت ران پا شتریرا که تا نصف ب یا زهین مرد

  مشونیبکش میداشت تیفقط مامور_

 یهنه بدن بر ادی ینداشت، وقت یتیاهم نیمرد کوچکتر دنیدرد کش شیکرد برا یوخشم اورانگاه م ضیبا غ نیساتک

 وگفت دییرابه هم سا شی.ازشدت خشم دندان هافتادیمادر ان دختر م

 یگرفت تیمامور یکاز _

 گفت دهیبر دهیدراورد وخون فوران زد .بر شیرا از پا زهین ادیبافر مرد

  دهیهارواون به ما م تیمامور اسر،اکثریبه اسم  یکیاز _



 پشتم باش

 
115 

 

 شدوگفت  کیبه مرد نزد نیساتک

 کرد داشیپ شهیم یچجور_

 دونم یازش نم یچیدونم من ه ینم_

 محل زخمش خاموش کرد وگفت  یکیدر نزد شیدستش را در بازو گاریس نیساتک

 ؟یظاهرا باز قانون چهارم رو فراموش کرد_

 کنم؟ یاور ادی  یخواه یم

 سرش راتکان داد وگفت عیسر مرد

 تو یبه تو وقانون ها لعنت

 اشونیلیوخ اسری یتون یگروه واونجا م یاز پسرها یکی یبه مناسبت نامزد یبعد جشن یدونم هفته  یم فقط

  ینیروبب

 گورتو از خونم گم کن حاال

 با تمسخر گفت  نیساتک

 حرف اضافه موقوف_

 روبده واسم رمز ورود ادرس

 گذاشت  شیزخم پا یاز تن کندورو یبا نفرت لباسش را به سخت مرد

 شده .. لیمیا یخوا یکه م یزیهر چ زهیم یرو لپتاب

 

زدو باسرعت از  یشدند پوزخند که وارد کوچه دیرا د سیپل یها نیشد ماش نشیسوار ماش نیساتک کهیهنگام

 کرد... یبازخواست سرهنگ اماده م یخودش رابرا دیکوچه خارج شد با
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 ونریهنوزقابل استفاده بود .مرد از صبح ب یشکسته بود ول شیرو یخود را برداشت صفحه  یگوش دیبا ترد نهال

بح از ص لیهم نتوانسته بود با او صحبت کند.وک شبید یانجام دهد.حت یچه کار دیدانست با یرفته بود وحاال اونم

 دبهیگذاشت وباشک وترد یراکنار دی.سرانجام تردتقرار داش یبرا یبیبار با اوتماس گرفته بود واصرار عج نیچند

و تپش قلبش  ستادیمقابل اتاق مرد ا یناخواسته لحظه ا دیاتاقش که رس یسمت اتاق خود حرکت کرد.روبه رو

 نییاز تخت پا یظهر وقت یها کی.نزد دیراگز شیاش گذاشت ولب ها نهیس یکرد دستش رابررو ییشروع به خودنما

عطر تنش رادر  یکرد در اتاق ان مرد بود .هردومتکا چروک ونامرتب بود وتخت همچنان بو زرابا شیافتادوچشم ها

کرد هرچند ناخواسته به ان مرد  یم تشیاذ شتریب نیبه خاطر نداشت وهم یچیخود حفظ کرده بود.او از شب قبل ه

 ینکرده است..حت ادهاورانشکانده واز خواب بودن او سواستف میدانست که مرد حر یداشت وم نانیاطم بهیغر

 یکج لبخند یروتخت دنیاز کجا در وجودش رخنه کرده است.با د نانیاطم زانیم نیدانست ا یخودش هم نم

دانست  یم دیاورده است.هرچند بد هم نشده بود بع شبیمرد دسر ییتوانست حدس بزند چه بال یزد م نیشرمگ

وقت با اوبخوابد.وپدرش هم  چیهم حاضر نبود ه زشیمادر عز یشود.حت کیمرد بخواهد تختش را با اوشر گرید

 گفت  یوخنده م یبه شوخ شهیماند وهم یبه خواب رود نزدش م یتاوقت

 کنم وکنارتو بخوابم من جونم دوست دارم یفداکار نشدم  که بخوام ریاز جانم س ینقدریدخترم هنوز ا_

 باهمسرش به مشکل نخورد. هیقض نیبود که بعد هاسرا نینگران ا شهیهم ومادرش

شروع به  یخاطرات گذشته همچون باران یاور ادیراکه ناخواسته با ی.وقطرات اشک دیکش یان ها اه یاداوریبا

 کرده بودند پاک کرد. دنیبار

 

 برود. لیاماده شود وبه منزل وک عتریوبه اتاق خودش رفت تا هرچه سر دیرا از اتاق او گرفت چرخ نگاهش

 بود که  اطیوسط ح نهال

کرد وارام بود .وحشت زده  یبود که سگ غرش نم بیوحشت کرد عج یا شدلحظهیم کیسگ  که به اونزد دنیبا د 

کرد اب دهانش  نشیبه محل پارک ماش ی.نگاه شدیم کیچند قدم به جلو برداشت .سگ همچنان ارام به اونزد

س شد نف نیسوار ماش کهیهنگام دیود نشیکه داشت به سمت ماش یرازد وبا تمام توان نشیماش موتیراقورت داد ور
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کرد..سگ  رتیکرد ح یدرامده  واو راتماشا م رونیب یبود وبازبان ستادهیا شیسگ که سرجا دنیزد وبا د ینفس م

 بود بیامروز عج

 ادهیدر رانداشت مجبور شد پ موتیرا روشن کرد وحرکت کرد.ر نیبرگشت ماش شینفسش سرجا یبعد وقت یلحظات

 نیبه دلش نشست ونفسش سنگ یاز خانه خارج شد ناخواسته غم کهیراباز کند .هنگام یشود وبا دست در بزرگ اهن

 مرد دورشد..  یواز خانه  دیکش یقیکرد.نفس عم یرادرک نم لشیبهش دست داده بود که دل یشد حس بد

 

اش  یگوش یصدا دیبه مقصد رس کهیپدال گاز فشارداد هنگام یرا بر رو شیرا زد ودنده راعوض کرد وپا نکشیع

 صیتشخ یاش به سخت یگوش یشکسته   یصفحه  یرا  بررو نیرا نگه داشت وتوانست اسم ساتک نیماش دیراشن

.لبش راگاز گرفت ردیبگ وتماسبا ا نی.سابقه نداشت ساتک ستادیقلبش از تپش ا یاسمش لحظه ا دنیدهد .باد

 دیراشن نیساتک ادیفر یتماس رازد هنوز بله از دهانش خارج نشده بود که صدا یودکمه 

 یینهال کجا_

 گفت  یمرتعش یخورد وبا صدا یتکان سخت باوحشت

 نهیمنو بب دیچندبار تماس گرفت وگفت حتما با روزیبابام د لیوک شیاومدم پ_

 دیشنیم یگوش یاز ان سو یاورا به راحت نیخشمگ ینفس ها یصدا

 ینزد یاحمق چرا به من حرف یدختره  _

 مرد مانعش گشت نیخشمگ یبزند که صدا یکرد وخواست حرف یاخم نهال

 زودتر از اونجا دورشو یهرچ گمیم یچ نیگوش کن بب_

خورد اما  یتکان سخت نی.ماش دیکوب نشیاز پشت محکم به ماش ینیبزند که ماش یخواست حرف ریمتح نهال

 دیکش  یبلند غیخوشبختانه کمربندش رابسته بود  باوحشت ج

 دیشن یخط به سخت یرا از ان سو نیساتک یصدا

 یشنوینهال صدامو م شدیچ_
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 وگفت دیکش یادیشد فر رهیخ شدندیم کشیکه نزد یباوحشت به دومرد نهال

 وحشتناکه یلیسمتم ظاهرشون خ انیبهم دونفردارن م دیاز پشت محکم کوب یکی_

 گفت  عیکرد ارامش خودش راحفظ کند واوضاع راکنترل کند سر یسع نیساتک

توثت بلو یقفل دروبزن وباتمام سرعت از اونجا دور شو هندزفر دیهاروبکش باال وکل شهیزود ش کتمینترس من نزد_

  یرو شن نگه دار  بگم از کجابر ویروبذار وگوش

 یم شیکرد دست ها یخال شیکنار  یصندل یراباشتاب بررو فشیودکمه رو زد  ک دیراباال کش هشیباوحشت ش نهال

گاز گذاشت خوشبختانه کوچه بن بست نبود  یرابررو شیان دومرد پا دنیکرد بارس یکاررو سختتر م نیوا دیلرز

بلوتوث رابرداشت   انداخت و ردودستدستش راازفرمان جداک کی  نیبا سرعت از جاکنده شد درهمان ح نیوماش

 .دیبغضش باصدا ترک نیساتک یصدا دنیوبه گوشش زد  وباشن

  دینال هیگر انیم ودر

 تروخدا نجاتم بده نیساتک_

 خوام به دست اونا کشته بشم ینم من

 نیلحظه که توسط دوماش نیتوانست درا یاو هم نم یارامش صدا یحت یشد ول دهیدرگوشش شن نیساتک یصدا

  شیبرخورد دندان ها یوصدا دیلرز یفرمان قفل شده بود وم یبر رو شیبود ارامش کند. دست ها بیتحت تعق

 .شدیم دهیخط شن یاز ان سو ی،حت

 

اس زدم ودارم بهت  یپ یج نتیبرو داخل ماش گمیکه من م ییگوش کن گرگ کوچولو ارامشتو حفظ کن واز جاها_

 بندازن رتیخلوت نرو که گ یفقط هول نکن وجاها شمیم کینزد

 گذاشتم  ابیهم رد یرو جاسازش کن داخل گوش یاگر گرفتنت هم گوش یحت

 گفت هیبه عقب دوخت وباگر نهینگاه اشک الودش را ازا نهال

 ایترسم تروخدا زود ب یمن م_
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ا ام دیشن یها رام نیبوق اعتراض ماش یسبقت گرفت صدا ییجلو نیگاز فشرد واز ماش یرا بررو شیپا نیساتک

انداخت  یگریاس نگاه د یپ یبود به  ج دهیچینبود که درگوشش پ شیهق هق موش کوچولو یده تر از صداازاردهن

 وگفت

  یعتیتا شر ایروب هینهال اله_

 ازت فاصله دارن چقدر

 زد یسکسکه ا نهال

  کنینزد یلیخ_

 خلوته  ابونایخ

 ترسم یم من

 کرد خشمش را کنترل کند  یسع نیساتک

 گم یم ی،حاالخوب گوش چ نترس

 یتعیکنن.حاال شر ینم سکیخوان پس ر یتورو زنده م ،اونایکن تصادف نکن اطیفقط سرعتت روکم نکن واحت تو

 گم یم یچ یدیبود اصال نگه ندار فهم ی، وجلوت خال یدیظفر .اگر چراغ قرمز د یتابرس نییپا ایروب

 ستایاز صدوب شتریپدرش بود سرعتش ب ونیخوب را مد یرانندگ نیدر گاز فشار داد وا شتریراب شیبا وحشت پا نهال

 بود 

 دیچیدرگوشش پ نیساتک یبم ومردانه  یصدا

 ؟یدیخوب خواب شبید_

 زد.. یلبخند هیگر انیوناخواسته وم دیچیمرد درگوشش پ یخنده  یکرد صدا یجاخورد وسکسکه ا یا لحظه

 یمثل من بود یتا خود صبح در بغل مرد جنتلمن یوقت یباش دهیخوب خواب دمیبا
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 دیفهم دیراشن دنشینفس کش نیسنگ یصدا یارامش کند وقت یداشت ذهنش رامشغول کند تا اندک یسع نیساتک

 اسش نگاه کردوگفت یپ یشود به ج یدارد موفق م

  ردامادیم چینفت ،سرعتت روکمتر کن وبعد از اون بپ ابانیداخل خ اینهال ب_

 بودند بشیدر تعق نیبه عقب نگاه کرد همچنان دوماش نهیسرعتش راکمتر کرد واز ا یاندک نهال

 درارام کردنش داشت وچقدر وجودش ارامش دهنده بود. یحاال ترسش کمتر شده بود ومرد همچنان سع اما

 

 رابازوبسته کرد شیچشم ها یلحظه ا دیچیپ نیلرزان نهال در گوش ساتک یصدا

 ؟یشنویصدامو م نیساتک_

 دارد شیدر زندگ یچه نقش نیبود که ساتک دهیک هنوز نفهممحوزد دختر یترس او لبخند به

 هستم. اره

مهار شدن نفس دخترک وپس  یراگفت وصدا نیمنتظرتم .ا نجایمن ا نییپا ایپل ب یسمت راست واز باال چیحاال بپ 

 گرفت. یشتری.لبخندش عمق بدیاز ان سکسکه اش راشن

 بودند.. دهیسببه عقب نگاه کرد کامال از پشت به اوچ نهیاز ا نهال

 گفت یبلند یزده وباصدا وحشت

 ترسم یکنن سرعتمو کم کنن .من م یم یکمه ،دارن سع یلیفاصلشون با من خ نیساتک_

 دیچیمرد درگوشش بالفاصله پ یصدا

 اتوبان مدرس یفتیگوش کن اال ن م_

 ..شتمیپ گهید قهیپشتتم نترس.تا دودق منم

 با بغض زمزمه کرد  نهال
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 ؟یپشتم باش شهیهم ید یقول م_

 ش نشود. دیمانع د شیاشک ها لیاشک چشمش راسترد تا س شیراگفت وبا شانه ها نیا

 شیکرد.پا یم یقرار یاش ب نهیگذشت ،مرد سکوت کرد وقلب نهال درس یطوالن یلینهال خ یکه برا هیچند ثان تا

ا سکوت مرد ت دیدانست چرا با یکرد .نم یان خال یرابررو شیپدال گاز فشار داد وتمام استرس وفشار اعصب یرابررو

 قرارش کند . یحد ب نیا

 برلب نشاند یوناخواسته لبخند دیراباال کش شینیاب ب د،یچیپر جذبه وخوش اهنگ مرد که درگوشش پ یصدا

 کنم. یپشتتم وازتو مراقبت م یمن تا هروقت که توبخوا_

 دلهره واسترس را در خود داشت گفت جانیاز ه یا ختهیکه ام ییباصدا

 من االن اتوبان مدرس انداختم_

 کارکنم؟یچ

 انداخت وگفت  رونیش را از پنجره ب گایزدو س یبه او که باسرعت از کنارش گذشت لبخند نیساتک

 ؟یدوس دار ییموش کوچولو ماجراجو_

.از دیبه فرمان کوب جانیوباه دیرد رادم ی،سوزوک اهیس سیجنس نیعقب رانگاه کرد بعد ازان دو ماش نهیاز ا نهال

 ختیواشک ذوق ر دیخند یخوشحال

 باذوق گفت ناخواسته

 چرا که نه یکه تو پشتم یتاوقت_

 اش لرزاند نهیمرد درگوشش پخش شد وقلب اورادرس یخنده  یصدا

 وحواستوجمع کن دختر کوچولو  نیسفت بش_

 بود گفت بیخودش هم عج یکه برا یوحشت وجودش را لرزاند .بانگران یلحظه ا نهال

 ن؟یساتک_
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 بجنب ریگاز گذاشت وگفت نهال ازشون فاصله بگ یرا رو شیپا نیساتک

 نیبود که راننده تعادل ماش ادیکوباند شدت ضربه چنان ز ییجلو نیرامحکم به ماش نشیگرفتن نهال ،ماش وبافاصله

 شد  گریکدینهال همزمان با ادیروف نیبرخورد ماش یبرخورد کرد.صدا لیرا ازدست داد ومحکم با گاردر

 بود یکیرا از راه به در کرده بود وحاال نوبت ان  نیماش کی

 کرد نهال رامخاطب قرار داد وگفت  یم شتریسرعتش راب کهیحال در

 حاال بگو_

 

 وگفت  دیکش ینفس اسوده ا دید نیماش یکیاو راپشت سر ان  نیبه عقب برگشت وچون ماش یبانگران نهال

 یا وونهیتو د_

 بود که به گوشش خورده بود . ییصداها نیاز قشنگتر یکیمرد درگوشش،  یتک خنده  یصدا

 خانوم کوچولو یگرد یتو که تو اتوبان به عقب برم ینه به اندازه _

 دختر بود که گوش مرد را نوازش کرد. حیمل یخنده  یصدا نباریوا

 گرفتند  یسبقت م رگیها باسرعت از هم د نیشلوغ تر شده بود وماش اتوبان

 کرد گفت  یم شتریسرعتش راب کهیدر حال نیساتک

 وفاصلتو حفظ کن ریفاصله بگ یعقب نیاز ماش یتون یبه عقب برنگرد تا م گهینهال حواستو جمع کن د_

 اب دهانش راقورت داد وگفت نهال

 ؟یکن یم کاریتو چ _

 یتکان سخت نیاو کوباند وهردو ماش نیکرد ومحکم به ماش اهیس سیبا ان جنس یخود را مواز نیماش نیساتک

 خوردند
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 باوحشت گفت نهال

 مراقب باش نیساتک_

 کرد وگفت  یاخم نیساتک

 نگران من نباش حواست به جلو باشه_

 داد. یاجازه را به او نم نیا نیاما ساتک ردیکرده بود تا از او فاصله بگ شتریسرعتش راب سیجنس ی راننده

امد  یاز دستش جز ذکر فرستادن برنم یکرد .وکار یباهم، نگاه م نیدوماش یریبه در گ نهیشت از ابا وح نهال

 شده بودند. رهیخ نیان دوماش یریبه درگ ریکمتر شده بود وهمه با تح یپشت یها نی..سرعت ماش

 یرا برهم م فشیحر نیزد کامال تعادل ماش یمرد م نیکه به ماش ییبود وضربه ها شتریب نیساتک نیماش قدرت

 .ختیر

 کرد . یراجمع م نیبود وزود ماش یقابل یاوهم راننده  اما

 دیبرد ارام پرس یاو لذت م یپوست ریز ینگران نیواز ا دیشنیهق هق ارام دختر رام یصدا نیساتک

 ؟ینگرانم_

 گرفته ودورگه گفت ییوبا صدا دیرا باال کش شینیاب ب نهال

 دمینه فقط ترس_

 زد وگفت یلبخند نیساتک

 ؟یچ از

 

راداشت که او را ازدست  نیدهد اونگران مرد شده بود وترس ا بیتوانست فر یکرد خودش را که نم یمکث نهال

 بدهد 

 بودند. رشدهیبا هم درگ نیشده بود وباز هردوماش یراکه داشت اوبود .مکثش طوالن یتنهاکس
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واست خ یکش امده بود واونم یلیخ یباز گرید دنگاه کرد صدو هشتاد تاسرعت داشتن نیماش لومتریبه ک نیساتک

شده بود .همه خطر را  یلیعقب  با ان هاخ یها  نیماش یعقب رانگاه کرد .فاصله  نهیراوسط بکشد .از ا سیپل یپا

او راهدف قرار داد  نیماش کیداد والست نییارا پ شهیش نیاحساس کرده بودند وفاصله راحفظ کرده بودند.ساتک

 به گوش بشینه یملق در هوا زد وبعد صدا نیبود که چند سیجنس نیبعد، ماش قهیکرد.کمتر از چند دق کیوشل

 . دیرس

رانگه داشته بود  نیماش یگرد شده گوشه ا ییکرد با چشم ها یهم نم هیگر یوحشت کرده بود که حت یبه حد نهال

 شیدابار ص نیچند نیکامال خودش راباخته بود ساتکاتفاق افتاده بود واو  عیسر یلیخ زیزل زده بود .همه چ نهیوبه ا

 شد . ادهیپارک کرد وپ یرا در گوشه ا ودخ نیوماش دیکش یقیداد نفس عم یزد امادخترک جوابش رانم

 ان دو تصادف فعال اتوبان خلوت بود. باوجود

 زد . یضربه ا شهیشد وبه در ش ادهیپ نیماش از

 نشان نداد یعکس العمل یاش را به اودوخت ول دهینگاه ترس نهال

 دیچیدر گوشش پ   نیساتک نیخشمگ یصدا 

 زود در رو باز کن وبکش کنار یکه پارک کرد ستیدم در خونتون ن نجاینهال ا_

 یمرتعشش کمربند راباز کرد وبدن ب یدر رازد بادست ها یاو از شوک خارج شد.دکمه  نیخشمگ یباصدا نهال

 .دیکنار کش یحسش رابه سخت

ه بهان یکاف ی.امروز به اندازه  شدیتر از ان جا دور م عیهرچه سر دیاونشست.با یراباز کرد وجا نیرا ماش در نیساتک

 کرد. یم نیفرصت اعالم سرقت ماش نیدر اول دیدست سرهنگ داده بود .با

 را به پرواز دراورد. نیپدال گاز فشارداد وماش یرابر رو شیرا روشن کرد وپا نیماش

از  سیپل نیماش یرهایاژ یشده بود .صدا رهیخ شیهمچنان خشکش زده بود وبه روبه رو یهمچون مجسمه ا نهال

 به او انداخت وگفت ینگاه مین نی.ساتکشدیم دهیدور شن

 کمربندت روببند_ 

 توبس دیشد.کمربند اوراکش شتریحرکت اوب نیبه سمت اوخم شد،لرزش دخترک با ا دیاز اوند یعکس العمل وچون
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گرفت .دخترک  شیخانه رادرپ ریبه ان زد ومس یقیاتش زد وپک عم یگارینظر دختر را بپرسد س نکهیا دونب

 یحالت او لبخند نی.به ا زدیم یسکسکه ا یشده بود وهر ازگاه رهیخ رونیبه ب میهمچنان صاف نشسته بود ومستق

 .زدیم یدیقرمزش به سف شهیهم یاوراترسانده بود.رنگ در رخسارش نمانده بود ولب ها یزد .حساب

 شهینکرد.به ش یانداخت اما اعتراض ینگاه دیکش یر م گایتکان خورد وبه مرد که س یکه کرد اندک یبا عطسه ا نهال

 به خصوص ریچند وقت اخ نیا یفکر نکند .اما اتفاق ها یزیکرد به چ یرابست وسع شیزد وچشم ها هیتک نیماش ی

که به جانش نشست ،باعث شد درخودش جمع  ییماکه به صورتش زد وسر ینکاز حد تحملش بود.باد خ شتریامروز ب

 شود .

ر د ینیسکوت سنگ دیراباال کش شهیدختر ش یجسم مچاله شده  دنیانداخت،وباد رونیراب گارشیس نیساتک

 به شکاندنش نبودند. لیما چکدامیحکم فرما بود وه نیماش

  دینگه داشت وپرس یرا کنار رستوران نیحوصله ماش یب

 سفارش بدم؟ یغذا چ_

 زمزمه کرد یدوخت، به سخت شیروزها نیا یوخشن حام یراباز کرد ونگاهش را صورت جد شیچشم ها نهال

 ندارم لیمن م_

 شد ادهیپ نینزد واز ماش یاخم کرده بود اما حرف نیساتک

 دیمرد راشن یخواست از پله هاباال برود که صدا دند،نهالیخانه رس کهیهنگام

 ؟یرفت رونیامروز از خونه ب یچ یبرا_

  دیبه سمت او چرخ یبا خستگ نهال

 روحش را به اودوخت یب ونگاه

 نهیپدرم زنگ زده بود واصرار داشت که منو بب لیوک_

 ؟یچرا به من نگفت_
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 کرد وبدون فکر کردن به. حرفش گفت یاخم نهال

 بهت بگم؟ دیبا ویمگه همه چ_

 کرد دینشسته بر لب مرد اخمش راتشد پوزخند

 قرار گرفت. شیکانتر گذاشت وسمت اوحرکت کرد وروبه رو یظرف غذا را رو یبا خونسرد مرد

 . یزن یحرف م یوبا ک یریونه عاشق ومعشوق که برام مهم باشه کجا م میمن وتو نه زن وشوهر_

 چون یکش یمن نفسم نم یبه بعد بدون اجازه  نیتو از ا اما

 دیصحبتش پر انیبا خشم م نهال

 

اش  هنیتا س ی.قد مرد از او بلندتر بود ونهال به سخت ستادیاو دست به کمر  ا ی نهیبه س نهیجلوتر رفت وس یقدم

 اونازک کرد وگفت یبرا یبه او دوخت پشت چشم میسرش رابلند کرد ونگاهش رامستق دیرس یم

 رم؟یازت اجازه بگ دیبا دنمینفس کش یکه من برا یهست ینه شوهر ونه عاشق تو ک یاقا_

به اغوش گرفتنش ضعف رفت دستش را بلند کرد وشالش را از  یدلش برا یحالت او ،لحظه ا نیا دنیباد نیساتک

شد ،دستانش رابر  ختهیاش او نهیشدوبه س ریمرد اس یبازوها انیخورد اما در م یسر دختر برداشت .نهال تکان یرو

صورتش شد  کیاجازه رابه اونداد .سر مرد نزد نیاما مرد ا ردیاو گذاشت وخواست از او فاصله بگ یها نهیس یرو

او صورت سردش را مور مور کرد وضربان قلبش اوج گرفت .ناخواسته اب دهانش راقورت داد  ی.حرارت داغ نفس ها

 بسته شد . شیوچشم ها

 را به گوش اوچسباند ودر گوشش زمزمه کرد  شیبه عکس العمل اوزد لب ها یلبخند نیساتک

 یکش یام که تو به خاطرش نفس م یسموش کوچولو من ک_

 یلعکس العم چیه یجالب بود که دختر تالحظات شیلبش را پررنگ تر کرد وبرا یدختر دراغوشش لبخند رو دنیلرز

 حرکت ماند . ینشان نداد ودر اغوشش ب
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 یعاشق اوفقط کس یاحتیحرف او دراغوشش ماتش برد .مرد حق داشت اونه برادرش بود ونه شوهر  دنیباشن نهال

 دیشنیضربان ارام قلبش را م یدر تمام مدت مراقبش بود وبارها نجاتش داده است .صدا یگاردیبود که مانند باد

م ه ی.اما از طرفدیایب رونیاز اغوشش ب لحظهخواست دران  یبود که دراغوشش ارام گرفته بودواصال دلش نم بیوعج

 دیایسرش را بردارد واز اغوش او درب نکهیسربه سرش بگذارد.قبل از ا دست مرد دهد تا دیجد یخواست  بهانه ا ینم

 کرد. یقرار یب نهیوباز قلبش درس دیمرد رادر کنار گوشش شن یصدا

 بشم؟ یدوست  دار_

 رادر چشمان بدجنس اودوخت وزمزمه کرد جشیرابلند کرد ونگاه گ سرش

 ؟یک_

 درنگاهش لب زد رهیوخ دیکش نهیکمر دخترک با طمان یزد دستش رابر رو یبرق نیساتک یها چشم

 معشوقت_

 کند دایپ یومعن فتدیکلمه در ذهن نهال جاب نیتا ا دیطول کش قهیدق چند

 دیاوکوب یرابلند کرد ومحکم به پا شیسرخ گشت وکنترلش را از دست داد باخشم پا تیاز فرط اعصبان صورتش

 ودش را از اغوش او جداکرد وگفتشل شد نهال خ یگفت ودستش که کم یاخ نیساتک

 معشوق من؟تو؟ یتو بش_

 ام؟ قهیکج سل نقدریا بنظرت

 !!سیپل یاقا نه

 کنم  ینگاهم نم هیمن بهت  یهم باش نیزم یمرد کره  نیاگر تو اخر یحت

 معشوق  هاهاها

زده بود  شیکه به پا یکرد ضربه ا یکرد، بالذت نگاهش م یکه دخترک باحرص صحبت م یدرتمام مدت نیساتک

 داد. یبود اماصورتش درد ش رانشان نم دیشد
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 گفت. بلند یافتاد واخ نیکرد وزم ریبه پله گ شیبه عقب برداشت که پا یجلو برداشت که دختر هول شد وگام یقدم

 سرش راتکان داد وگفت دیدر گلوخند نیساتک

 امیب برو وان حمام رواماده کن تا من یزبون دراز دست وپاچلفت یدختر کوچولو_

شد ونتوانست  دهیاماده به حمله اش کش یبه پنجول ها نیمشت شد ونگاه ساتک شیازشدت حرص دست ها نهال

 .دیخند یبلند یخودش راکنترل کند وباصدا یخنده 

او فروکش کرد اما ظاهرش راحفظ کرد وبا گفتن به من چه پشتش رابه اوکرد  یخنده  دنیتمام خشمش باد نهال

 راگرفت وگفت شیبازو نیاالبرود که ساتکوخواست از پله هاب

 به من چه؟ یگ یوجفتک خانوم، کوفتس حاال م شبیتمام بدنم به خاطرد_

 وباحرص گفت دیراعقب کش شیبازو نهال

 خوابم. یاز امشب دوباره من اتاقم م ،یدی،حاال که د یخوابم خودت باور نکرد یمن که گفتم شبا بد م_

 باال انداخت وگفت ییابرو یبا بدجنس نیساتک

  یخواب یخودم م شیدختر کوچولو به دلت صابون نزن از امشب هرشب پ_

 امیدختر تو خواب برن هیکنن از پس جفتک  یاسمم خوف م یحت دنیکه همه از شن یدار ه ،من خنده

 باحرص گفت دیلبش را داخل دهانش برد وچون لبخند لب اوراد یگوشه  نهال

 دماغت شکسته نمیبب شمیبهت بزنم که صبح پا م یتوخواب چنان لگد دوارمیخودت .ام یباشه پس عواقبش پا_

 دلم خنک شه ی،آ

 مرد یبه خنده  تیاهم یراگفت وب نیا

 

 از پله ها باال رفت. عیبرگشت وسر 



 پشتم باش

 
129 

 

دانست چرا قلبش  یرابه در دوخته بود .نم شانشیتخت مضطرب نشسته بود ونگاه پر یشب بود ونهال بررو اخر

شد  رهیخ نهیخودش درا ریاتاق مرد رفت وبه تصو نهیتخت بلند شد وبه سمت ا یکرد ،ازرو یم یقرار یانقدر ب

 دهیبود .ظاهرش پوش دهیراپوش یا خانهکرده بود ولباس وشلوار خواب گشاد وچهار  سیبلندش را دوطرف گ ی.موها

 یچشم دوخت .امشب اسمان ابر کیره رفت وبه اسمان تارداد وبه سمت پنج رونیوموجه بود.کالفه نفسش راب

 دوخت. نییپارس سگ نگاهش را از اسمان گرفت وبه پا ینبود.باصدا

 

رد م نیارام گشت.ا یبیو کل وجودش به طرز عج دیتمام وحشتش پر کش دنشیمشغول بود .ناخواسته باد باسگش

نگاه مرد  ینیبود.با حس سنگ تیرم وپر از حس امناغوش پدرش گ یواغوشش به اندازه  دادیپدرش را م یبو بیعج

 تخت برگشت ونشست. یاز پنجره دور شد ومجدادا رو عیاز ان فاصله، سر

قدم  یصدا دنیکرد.باشن یراگاز گرفت وازدردش اخم شیرادر هم قفل کرد واز شدت استرس لب ها شیها دست

بازوبسته شدن در را که  ی.صدا دیسرش کش یو پتو رابر رو دیبه پهلو دراز کش عیاب دهانش راقورت داد وسر شیها

نه اش گذاشت ولباس تنش را چنگ یس یفراموش کرد.دستش رابررو یلحظه ا یراهم برا دنینفس کش یحت دیشن

 زد .

که حمام رفته است  دیدوش اب فهم یصدا دنیباشن یقیشد وسپس دور شد وبعد از دقا کینزد یپا لحظه ا یصدا

سرش کنار زد ونفس حبس شده اش را مهار کرد .خواست از اتاق خارج شود وبه اتاق خودش پناه ببرد  یرو.پتو را از 

ه کند .ب کشیخواست تحر یبه کارش ندارد نم یکار هتر کند.حاال که به او قول داده بود ک یکه مرد راجر دیاما ترس

اب حمام که  یز مرد وخشمش وحشت داشت.صداگرفت به همان اندازه هم ا یهمان اندازه که از حضور مرد ارامش م

توانست  یاو استفاده کند. م یتا مرد نتواند از پتو دیچیقطع شد دوباره به پهلو شد وکامال خودش رادر پتو پ

کرد تشک  یرابست .چنان بدنش به لرزش درامده بود که احساس م شیاحساس کند.چشم ها اتاقحضورش را در 

،بسترش رابا او  یا بهیمرد غر گرید یقیتا دقا نکهیبود . تصور ا اریاخت یلرزد.لرزش بدنش ب یهم م رشیتخت ز

 یرا محکمتر رو شیها کمرد اب دهانش را قورت داد وپل یصدا دنیوحشتناک بود .با شن شیبرا زین شودیم کیشر

 هم فشار داد.

 ؟یخفه نشد ریاون ز_
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 یهمراه شلوار راحت دبهیسف یرکاب ییرفت واز کشو شیباس هازد .به سمت اتاق ل یلبخند دینشن یجواب وچون

کرد وارد اتاق شد وبه دخترک  یخشک م یکوچک یراباحوله  شیموها کهیبرداشت وبه تن کرد ودر حال یمشک

 کرد. یم یراسپر یزد .امشب حتما باوجود ان دختر شب خوب یپتو لبخند ریز یمچاله شده 

 طنتیگاه سرش قرارداد وباش هیدستش راتک دیتخت  روبه دختر درازکش یبه سمت تخت حرکت کرد وبررو ارام

 گفت

 انخورمت؟یکه من بخورمت  یکرد چیپ چیخودت رو ساندو_

 مرد سکوت اتاق راشکاند. یخنده  یسرفه اش همزمان باصدا یوبه سرفه افتاد وصدا دیپر شیدهان نهال گلو اب

 د.ارام بر کمرش ز یبرلب چند ضربه  یبالبخند نیرد وساتکوبه شدت سرفه ک دیکش رونیپتو ب ریسرش راز نهال

 

 زمزمه کرد وارام

 خورمت  یپس نم ستمینترس دختر کوچولو فعال گرسنه ن_

 از سرفه اش را، به مرد مقابلش دوخت. سیسرفه اش قطع شد چشمان خ یوقت

 تخت نشست. یو دو زانو بررو نهیرادر هم گره زد ودست به س شینظر گرفته بود.ابروها ریاو راز یبا سرگرم که

 راجمع کردوگفت شیبچه ها لب ها مانند

 .گوشتم هم تلخ تلخستمین یچون خوردن ستمینگران ن _

 که دوطرف یسیگ یگذاشته است .موها شیرا از خودش به نما ییبایز ریچه تصو دیجمله را گفت وخودش نفهم نیا 

 دهیپوش یدران لباس گشاد چهارخانه  یچهره اش رامعصومانه تر کرده بود وحت اریصورتش راقاب گرفته بودند بس

 گرید یاز هر لباس خواب  لخت شتری،ب

 تر شده بود . یخواستن
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 شیانزب نیریدخترکنترل کند .دخترک باش نیمشت شد تا بتواند خود را در مقابل ا شیدست ها یلحظه ا نیساتک

.نگاهش را در صورت دادیدخترکم سن، عنانش را از دست م نیودر مقابل ابود که ا بیکرد وعج یم کشیتحر شتریب

 مشت کرده اش راباز کرد وگفت یاو چرخاند ودست ها

 .یباش نیریکنم ش ی،برعکس من فکر م ییایبه نظر که تلخ نم_

 رو بدم یتستت کنم وبعد جواب قطع دیاول با البته

د کنترل کن نیازا شترینتوانست خودش راب نیکرد.ساتک لیرا تکم شیبایز ریدختر تصو یگرد شده  یها چشم

را از جانب او نداشت چشمش  یحرکت ناگهان نیودخترک دراغوشش پرتاب شدوچون انتظار ا دی.دستش راکش

 شیلب ها یرابررو ییلبها یوبومرط ینکرده بود که گرم  یاغوش اجبار نیبه ا ی.هنوز اعتراض دیکش ینیرابست وه

مرد  لباس شیکرد.  دست ها  نییسپس ضربان قلبش به شدت باالوپا ستادیقلبش از تپش ا یاحساس کرد .لحظه ا

شده  میرا با او سه شیزندگ یبوسه  نیشد که اول یمرد رهیناخوداگاه باز شد  وخ شیرا ازپشت چنگ زدچشم ها

 بود .

مرد  یاوقفل کرد ه بود.اب دهانش راقورت داد وقبل از هر حرکت یلب ها یرابررو شی.فقط لب ها دیاورا نبوس مرد

 را جدا کرد و مماس با صورتش زمزمه کرد شیلب ها

 یهست ینیریش یدرست حدس زدم دختر کوچولو_

 بازش راببند. مهین یکرد لب ها ینم یوسع زدیپلک هم نم یاش شده بود .حت رهیگرد دخترک همچنان خ یها چشم

 دیتخت دراز کش یکردنش راتمام کند.بررو یزد او ظاهرا قصد نداشت دلبر یلبخند شیولوبه موش کوچ نیساتک

کردوکنار گوشش  ینرمش را نوازش یواورا هم در اغوش خودگرفت .موها دیودست دختر خشک شده  راهم کش

 زمزمه کرد

 .میداشت یبخواب امروز روز خسته کننده ا ریبهش فکر نکن وبگ ادیز_

 

رانوازش کرد تا او  شیوانقدر موها دیاوکش یپتو رابادست ازادش بررو دیلرز ینگفت .اما همچنان م یزیک چ دختر

 یکه خوابش برده است.خم شد وبوسه ا دیفهم دیارام ومنظمش راشن ینفس ها یصدا یدستش ارام گرفت ووقت ریز

 رابست. شیگذاشت وچشم ها شیشانیبر پ
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حرف زده  تیداشته است واز کدام وص یپدر نهال با اوچه کار لیکه وک دیفهم یم دیداشت .با یروز پر کار فردا

 تا االن مانده باشد. یتیاست.هرچند اگر وص

 یشکمش داشت باز کرد تا لحظات ی هیکه در ناح یرا با درد شیهنوز کامل روشن نشده بود که نهال چشم ها اسمان

ود ب دهیکه به پهلو خواب دیکند که نتوانست .سرش رابرگرداند.ومرد راد یبه اطراف چشم دوخت خواست حرکت جیگ

 شیرا از او سلب کرده بود. چند بار چشم ها یترا دور شکم او حلقه کرده بود وامکان هر حرک نشیسنگ یودست ها

راگرفت .ارام دستش را سمت دست او برد ودستش  دیشب قبل ،لبش راگز یبوسه  یاور ادیراباز وبسته کرد وبا 

 گرفته زمزمه کرد ییبسته وصدا ییدست اورا از دورشکمش باز کند ،مرد با چشم ها نکهیوقبل از ا

 بخواب بذار منم بخوابم ریگرگ کوچولو بگ_

 ای داربودیب ایکرد ا ریسوال درگ نیشد وذهنش را ا رهیبه اوخ رتیدست او ثابت ماند وباح یدستش بررو نهال

 نکرده بود. یار.اما او که هنوز ک دارشدیب

 دست او برداشت وگفت یرا ازرو دستش

 شکمم درد گرفت لطفا دستتو بردار_

 چشمانش راباز کرد وگفت  نیساتک

 اگر دستم روبرداشتم صبح که پاشدم دماغم نشکسته باشه؟ یدیم ینیچه تضم_

 کرد وگفت یافتاد که شب قبل به او زده بود اخم یحرف ادی نهال

 خوام برم یخوابم دستت روبکش م ینم گهیاصال د_

 گفت  یرابست وبالحن خواب الود شیدستش را شل تر کرد اما برنداشت،چشم ها نیساتک

 بره  یخوابم نم یتا بغلم نباش شهینم نوچ

 با حرص دستش رامشت کرد وگفت نهال

 خب ادیمن خوابم نم_

 رو بردا ر  دستت
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 با حرص گفت دینشن یجواب وچون

 یلعنت یلعنت یلعنت_

ا ت یرا از اغوشش جدا کند وقت یدختر بغل نیخواست ا یمحو برلب اورد .دلش نم یلحن او لبخند ضیازغ نیساتک

 بود. دهیحد دراغوشش ارام خواب نیا

کرد بدون فکر کردن به ان  یرابست وسع شیلب غر زد، سرانجام خسته شد وچشم ها ریتقال کرد وز یاندک نهال

 اغوش محکم وگرم بخوابد.

 

سمت منزل  یرابست .هنوز قدم نیشد .در ماش ادهیپ نینگه داشت واز ماش لیوک یرامقابل خانه  نیماش نیساتک

 یسرهنگ پوزخند یشماره  دنیخارج کرد وباد بشیرا ازج یزنگ خورد.گوش شیبرنداشته بود که گوش لیوک

 .دیتماس رازد وتماس برقرارگرد یلبش را باال برد .دکمه  یگوشه 

 تر کرد. ظیپوزخندش راغل دیچیسرهنگ درگوشش پ یخشک وجد یصدا

 یکن همیکه توج یحرف واسه زدن داشته باش نقدریا دوارمی.فقط ام حتمیسرگرد موحد منتظر توض_

 گفت ی گاریروشن کردن س نیبه اطراف خود انداخت ودرح ینگاه نیساتک

 ره ینم شیاز پ یوبدون اعمال خشونت کار ستین یعاد یپرونده  کی نیکه ا یدون یسرهنگ خودت م_

انداخت .اصال دوست نداشت  شیابروها انیم یواخم دیشنیخط م یسرهنگ را از ان سو یاعصب ینفس ها یصدا

 مشت انگل اجتماع.. کی یبازخواست شود ان هم برا

 ..گمیم یچ نیگوش کن موحد بب_

و با ر نجای.ا یمعرکه راه بنداز ابونیو وسط خ یریبگ واسلحه دستت یاستفاده کن یکه دار یتو از قدرت ستین قرار

 .. ریالس وگاس اشتباه نگ

 ؟یدر اتوبان راه انداخته بود ییچه بلوا روزید یدون یم

 ؟یمدت کم چند نفر روشخصا کشت نیتا االن ودر ا یدون یم اصال



 پشتم باش

 
134 

 

و ست سر ت ریز ر،یاخ یها یخرابکار نیببره که ا ییداره بو یکه باهات سر ناسازگار ییازکسا یکیاگر فقط  یدون یم

 فته؟یبرات م یچه اتفاق

 .یمحافظه کارانه تر رفتارکن دیبا کنیدارم ول مانیتو ا تیکن موحد من به تو ودرا گوش

 کردم اما .. یرو ماست مال یکه زد ییتا االن تمام گند ها من

 گم؟یم یچ یکن یگوش م موحد

 است. ختهیتا چه حد سرگرد را بهم ر دیدوفهمیبه گوش سرهنگ رس قفل شده اش یدندان ها یاز ال نیساتک یصدا

 کنم ؟ کاریدختر بچه ان چ کیوقاتل که دنبال  یمشت جان کیبا  یانتظار دار_

 اوردن؟یاز پرونده به دست ن یسرنخ چیدستشون وه ریبدم که چندماه پرونده ز یقانون لیتحو

 مهمه؟ شانیدختر برا یزندگ مگه

 ..نیدخترک نگذاشته بود یمحافظ برا کی یحت

 

 دیحرفش پر انیکرد وم یاخم سرهنگ

 

 نرو  یطرفه به قاض کیصبر کن پسر ،_

 م؟یاز طرفش نداشت یتیشکا یوقت میگذاشتیواسه اون دختر محافظ م دیبا یچ یمابرا

 باخشم گفت  نیساتک

 

گروه منسجم وسط  کی یکه پا دیفهم شدیم قیدق یبررس کمینبود با یاون،قتل عاد یسرهنگ قتل خانواده _

 بوده..
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  دیسکوت شد وسرانجام سرهنگ پرس نشانیب یلحظات

 ه؟یمنظورت از گروه منسجم چ_

 ؟یبه دست اورد یسرنخ

 چشم دوخت وگفت  شیساختمان بزرگ روبه رو یبه نما نیساتک

 ن برهستش وزما یریدست گ یدر اومده باشه اما پرونده  یدیکه پرونده ازسف دمیفهم ی نقدریحداقل ا_

 ب

 شناخت ی.اوراخوب مردیازاوبگ یتر قیتواند اطالع دق یدانست که نم یم سرهنگ

 دیپرس یبدون معطل پس

 حالش چطوره ؟کجاست؟_

 مختصر گفت ،یبا اخم نیساتک

 

 منه  یخونه _

 

 دیچیخشک سرهنگ در گوشش پ یصدا داد،یبهتش رانشان م زانیسکوت،از جانب سرهنگ که م یاز لحظات بعد

 نیبه خصوص  که هردو جوان هست ستین حیتو صح یدختر جوان نامحرم درخانه  کیوجود _

 دیقفل شد غر یمشت شد وبافک شیدست ها نیساتک

 سرهنگ؟ هیمنظورت چ-

 

 کن غشیص یبه خاطر حفظ جونش مواظبش باش یخواه یاگر م_
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 گفت یبلند یباصدا  گذاشتیم ششیبار ،مقابل سرهنگ به نما نیکه اول یباخشم نیساتک

 ه؟یمنظورتون گذاشتن کاله شرع_

 ن؟یهست دیزنیکه م یاصال متوجه حرف سرهنگ

 

 نیو درا شناختیسال بود که اورام نی. چندردیعکس العمل سرگرد بگ نیخود را ازا رتیح ینتوانست جلو سرهنگ

 بود ونه خشمش را.. دهیراد شیکس ،نه شاد چیسالها نه تنها او بلکه ه

 

 دور از ذهن بود. نیساتک تیهم از شخص نیا یازفکرش گذشت که او ،آن  دختر رادوست دارد هرچند حت یا لحظه

 زبانش حرف بکشد وشانسش را امتحان کند ریکرد از ز یسع

 

 دیپرس یرکیز با

هم همدم  ی. حاج خانومم تنهاست وهردو برابرمیخودم م یامشب اماده شود اورا به خانه  یپس به دختر بگو برا_

 خواهند شد. یخوب

 

 منقبض شد.ودست مشت شده اش شل گشت. یلحظات یبرا نیدر عروق ساتک خون

 خودش رابه دست اورده بود یباز کرد.خونسرد یرابست ووقت شیچشم ها یلحظات یبرا

 ندارم سرهنگ یمن مشکل_

 ادینداشت همراهتون ب یواگر مشکل دیبا او صحبت کن خودتون

 واکنش اوزد . نیبه ا یلبخند سرهنگ
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 مشخص کر ده بود. شیرابرا زیاندک تعلل او در پاسخ دادن همه چ نینکرده بود.هم دیسف ابیرادراس شیموها

 

سربه  یاندک امدیدستش افتاده بود بدش نم یخودش راحفظ کرد .حاال که  بعد از مدت هافرصت تیجد همچنان

 وخشک بگذارد. یپسر جد نیسرا

 امیتو م یخانه  میاره مستقباشه . امشب بعد از اد_

ما  یاصال از خانه  دیشا یدیمابماند خداروچه د یچند صباح رو در خانه  نیکنم تا ا یحاج خانومم امروز صحبت م با

 رهیکه م ییروضه ها وجلسه ها نیبه ثواب ا رش،یخانوم ما، دست به خ نیبخت رفت.ا یهم سر خانه  میمستق

 و.. ادشدهیز

 اشکا ر گفت  یباخشم نیساتک

 حاج خانوم شما ندارم یقصه  دنیبه شن یمن وسط کارم وعالقه ا سرهنگ

 . دیکش شیبرموها یارتباط راقطع کرد وبا خشم دست یراگفت و بدون خداحافظ نیا

 یگاریرفت .کالفه س یبا تصورش هم تا مرز جنون م یتصور کند .حت یگریراباکس د شیتوانست گرگ کوچولو ینم

 کرد. یخود را ارام م لیباوک داریقبل از د دیاتش زد با 

 برداشت وگفت  زیم یخود را از رو ییچا وانیخونسرد ل نیساتک

 شنوم یمنتظرم وم یخب جناب اسد_

 چشم دوخت وگفت شیداد وبا دقت به مرد جوان روبه رو هیتک شیبه صندل یاسد یاقا

 مینیهمو بب روزیصحبت کردم وقرار شد د یبا دختر مرحوم احمد روزیمن د_

 راهم نداد  شیوجواب تلفن ها امدیهر چقدر منتظرش شدم ن منتها

 اوزل زد وگفت یبه چشم ها نیساتک
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 ن؟یدون یاو ن رو نم ومدنیشما علت ن یعنی_

 مکث کرد وگفت  یلحظه ا لیوک

 وجود داره که من بدونم؟ یلیدل_

 یان ها از کجا م یودر ثان ندیهمه سماجت اصرار داشته اورابب نیبا ا روزینظر گرفت.چرا د ریبا دقت اورا ز نیساتک

 دانستند نهال با او قرار دارد.

 

کرد خود را خونسرد نشان دهد  یم یکه سع یبه ان مرد دایکند اما شد ییاورا بازجو لیتوانست بدون دل ینم

 باشد . یخوب یتوانست برگ برنده  یم لی. وکزدیگدار به اب م یب دیمشکوک بود.نبا

 

  دیداد، پرس یبرابر نشان م نیکه جذبه اش راچند یتیجد با

 درسته؟ نیپدرش با اوصحبت کرد تینهال گفت که شما از وص_

 

 وگفت  دیخودش راجلو کش یگرفت واندک یصندل یاش را از رو هیتک لیوک

 دمیم شانیخود ا لیراتحو تیبله منتها من فقط وص_

 یداشت بر رو ادینامحسوس به خودکار دستش اشاره کرد ومشغول  یلیخ لیبزند که وک یخواست حرف نیساتک

 شد . یکاغذ

 نمود یمشهود تر شده بود اما چهره اش همچنان خونسرد م شیدست ها لرزش

 دیحالتش پرس رییوبدون تغ دیدستش نوش یسرد شده  یاز چا یجرعه ا نیساتک

 مینامه  مزاحم شما، خواه تیخواندن وص یدراسرع وقت ما حتما برا یچندان مساعد نبود ول یحال خانم احمد_

 شد
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 او زد وگفت یخونسرد نهمهیمحو به ا یلبخند لیوک

 ود.ب زیبودند و واقعا مرگشون تاثر برانگ یمحترم ی.خانواده  شناختمیوخانومش رام یاحمد یمن سالها بود که اقا_

 

گرفت  لیدست دادن کاغذ را ارام از وک یبلند شد وبه بهانه  خود یگذاشت. از جا زیم یرابررو وانیل نیساتک

 رفت . رونیاز اتاق او خارج شد واز خانه ب یکوتاه یهم گذاشت وبعد از خداحافظ یکوتاه بر رو یوچشمش رالحظه ا

 

 دوخت. لیکوتاه وک یکه شد .نگاهش رابه نوشته  نیماش سوار

 

گرفتند ومجبورم کردند که نهال راسر قرار  دیرابا تهد تیبهم حمله کردند واصل وص یعده ا شیچندروز پ_

 کنم. یفرصت خبرتون م نیبکشانم.در اتاق شنود کار گذاشتند دراول

 

 حتما بداند. دیهست که نهال با ییزهایچ 

 

 یبه سمت سگ قدم برم دیجوش یوسرکه م ریدلش مثل س کهیرادر دست گرفته بود ودر حال یگوشت بزرگ نهال

 کرد. یپارس هم نم یشده بود حت رهیبه او خ ختیر یاب دهانش م کهیبود ودرحال ستادهیا یه اداشت .سگ گوش

 

حماقت  یداد برا یبود وحاال داشت خودش رادشنام م دهیسگ رس یاب دهانش راقورت داد به چند قدم نهال

 بود. ستادهیگ ا،االن مقابل س یان میتصم کیحوصله اش سر رفته بود ودر تینها یاحمقانه اش..در خانه ب

 گفت یمرتعش یکرد ونهال باصدا یپارس سگ

 یسالم سگ زشت ،برات غذا اوردم تا باهام دوست ش_
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 خورد وپارس مجدد سگ هول شد وگفت یراگفت وتکان نیا

 یکردم بابا توکه ازصاحبت قشنگ تر یشوخ_

 داشت. یوحشتناک یاهیهم رنگ صاحبش س شیکرد وسرش راباالتر گرفت .چشم ها گریچند پارس د سگ

 بزند. نیسرش رابه عقب برگرداند تاراه امده رو برگشتنش راتخم یکرد ،وکم یا سکسکه

 

گرد شده سگ رانگاه  ییکرد که قبض روح شد.با چشم ها یبه عقب برنداشته بود که سگ چنان پارس یقدم هنوز

 ادیفر دنیدو نیمان کرد ودرحجهت مخالف ساخت دنیچنان هول گشت که شروع به دو امدیکرد که به سمت او م

 دیکش یم

 غلط کردم ،کمکم کن ایخدا_

 

وبه . فتدیب نیبار کم بود با صورت زم نیکرد .چند یپارس م   یوحشتناک یوبا صدا دیدو یهمچنان دنبالش م ،سگ

ش گوشت دست یدانست که سگ به هوا یخودش راکنترل کرده بود.اصال حواسش به گوشت دستش نبود ونم یسخت

 دنبال کرده است. اورا

 

 است دهیکه ما رامرد دران گذاشته بود رس یبه کلبه ا دیکه د یکم شده بود وقت یلیسگ با اوخ ی فاصله

  دیکش ادینفس زنان فر نفس

 

 یزهرش بخاطر مار بترکد..لحظه ا نکهیپاره شود تا ا کهیداد توسط سگ ت یم حیاحمق ترج یلعنت به تو دختره _

 افتاد که درست کنار کلبه قرار داشت . یلیچشمش به درخت انج ستدیخواست با یشده بود وم دیکه ناا م
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 زد ودر دل خداروشکر کرد وبه سمت درخت پا تند کرد. یبرق یاز خوشحال چشمش

 

داد، گوشت را  یخود رادشنام م کهیدستش افتاد ودر حال یاز درخت باال برود که چشمش به گوشت تو خواست

 از درخت باال رفت. یمونیخت ومثل بچه ماندا نیزم

کافد اش رابش نهیس یداد قفسه  یکه هران امکان م دیتپ یکرد قلبش چنان م یتقال م یبه سخت دنینفس کش یبرا

 .فتدیب رونیوب

درخت به حالت نشسته گوشت بزرگ را به د ندان  نییارام تر شد به سگ چشم دوخت که پا دنشیکه نفس کش یکم

 . دیمحکم به سرش کوب یوچند ضربه  دیحماقتش کش یبرا یخورد اه یگرفته وم

 است. دهیگوشت دستش به دنبالش دو یراه را به هوا نهمهیافتاده بود که سگ ا شیدوزار تازه

 

 

داد وشنلش رامحکمتر  رونیکرد.نفسش را پرصداب یخطاب م ییدختر سربه هوا شهیحق داشت که اورا هم مادرش

 . دیچیدور خودش پ

 

بود که  نیا دشیلرز کرده بود.وتنها ام دیوز یکه م یاما سرد میمال میعرق کرده بود وحاال با نس دنیبه خاطر دو 

 نیتا عمردارد از ا گریاوشود واز انجا برودتا بتواند داخل خانه برگردد ود الیخ یسگ بعد از خوردن گوشتش ب

 حماقت ها نکند .

 . شدیهم م باتریبود ،ودر تابستان حتما ز بایاطراف باغ از ان باال کرد ز یداد وبه تماشا هیرابه درخت تک سرش

 

 نزدن او از سرما برگردد . خیهوا و یکیکرد ودعا کرد که مرد قبل از تار یا عطسه
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 زود دنیخواب یانداخت تازه ساعت هشت بود و برا یمتعجب به ساعت مچش نگاه کیتار یخانه  دنیبا د نیساتک

 بود .

از نهال نبود .کل اتاق ها را  یکرد واز پله هاباال رفت .دراتاق خود را گشود خبر یتماس سرهنگ اخم یاور ادی با

 گشت  .

 

 نداشت نهال دوباره بدون خبر دادن به او از خانه خارج شده باشد. امکان

 

 یکه در تمام یربسته امدا یها نیدورب یگرفته شده  یها لمیر را روشن کرد وبه ف تویسمت اتاق کارش رفت ومان به

به  یچ یبرا یلحظات ینهال در خواب خنده اش گرفت وفراموش کرد برا دنیخانه وباغ کار گذاشته بود نگاه کرد.با د

 کند . ینگاه م لمیف

پتو گم شده  ریافتاده بود وسرش هم ز نیینهال از تخت پا ی. جفت پاهادادیرانشان م قهیدق 11:40  لمیثبت ف ساعت

 . دیراجلوکش لمیزمزمه کرد وف یا وانهیدختر د رلبیبود . ز

 .اورد توریباغ را در مان ریتصو عیگرفت سر شیکه در دست داشت راه باغ را در پ یظهر با گوشت قهیدق4:40 ساعت

 که گفت دیومرتعشش راشن فیلط یشد .صدا کیلرزان به سگ نزد ییبا گوشت وقدم ها نهال

 یا باهام دوست شسالم سگ زشت ..برات غذا اوردم ت_

 به عقب برداشت وگفت یقدم دهیکرد ودخترک ترس یپارس سگ

 یکردم بابا تو که از صاحبتم قشنگتر یشوخ_

 .دیخند یبلند یفرار نهال نتواست خنده اش را کنترل کند وباصدا یصحنه  دنیگردشد وباد نیساتک یها چشم
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نهال که ازدرخت باال رفت خنده اش راجمع  دنیاسمان رابرداشته بود با د ادشیفر یدنبال اش کرده بود وصدا سگ

داد اورا به خود  یرانشان م 8:15که  وریازسرمادرخود مچاله گشته است وساعت  مانت دیکه د یکرد به خصوص وقت

 .دیدو بایتقر ارفت ورا ه ساختمان تا کلبه ر رونیاز اتاق کارش ب عیاورد سر

 

 شیچشم ها عیاو سر دنیبود وبا د دهیدرخت خواب نییجاخورد .دوبرمن پا دیرس لیانجبه درخت  کهیهنگام

 حرکت مانده بود . یسفت گرفته بود وب یلیدرخت انج یرابازکردبه نهال نگاه کرد که که ازشاخه 

 

درخت مانده  یحدود چهارساعت باال یزیسرد بود واوچ یلی.هواخ دیترس شیبار در زندگ نیاول یبرا یلحظه ا یبرا

 بود .

 نگاه کرد وگفت  دیمال یاو م یبه سگ که حاال پوزه اش رابه پاها نیخشمگ

 

 ؟یدختر باش نیقرار بود مراقب ا ینجوریا_

 

 ، بروکنار

 صاحبش گشته بود . تیکرد وازان جادورشد ظاهرا اوهم متوجه اعصبان یپارس سگ

 

 یازدرخت باالرفت ووقت دینشن ینهال راصدا زد وچون جواب یانداخت ،چند بار نیکتش را از تن دراورد وزم نیساتک

را که دور صورتش راگرفته بود کنارزد ودستش رابرصورت سرد اوگذاشت  شانشیپر ی.نگران موهادیبه اورس

 زد.. شیوچندبارارام صدا

 یدرخت مونیم_
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 نهال

 

 دخترکوچولو

 راباز کرد  شیچشم ها یبه سخت نهال

 لب زمزمه کند ریز یحس وکرخت شده بود .فقط توانست به سخت یتمام بدنش بمرد مقابلش تاربود  ریتصو

 سردمه یلیسردمه خ_

 نیا یشگیفرو رفته است.همان اغوش گرم هم یبسته شد اما توانست حس کند که دراغوش گرم شیها چشم

 ..شیروزها

 راباز نکرد .. شیاما چشم ها دیمرد راکنار گوشش شن یصدا

  میبر نییاز درخت پا دیبا رینهال دستهاتو دور گردنم حلقه کن ومحکم بگ_

 یکمتر شده بود اما باوجود اغوش گرم او تمام تنش از سرما لخت وب دشید یبار تار نیرابازکرد ا شیچشم ها نهال

جانش  یب یراباالببرد ودورگردن اوحلقه کند اما نتوانست ودست ها شیخواست دست ها یحس شده بود به سخت

 افتاد. نییپا

 ارام مرد دوخت شهیهم یاش رابه چشم ها دهیفروغ وترس یتبدارش اشک جمع شد ونگاه ب یها درچشم

 

 محکم برخودش فشرد وزمزمه کرد  یاورا لحظه ا نیساتک

 فتهیبرات ب یاتفاق ذارمینگران نباش من هستم نم_

که دراغوشش پنهان شده بود  یجمله رابارها ازدهان  مرد نیاواخر ا نیحالش از ذهنش گذشت،ا یشانیدران پر نهال

 است. دهیشن

 سرد اوراگرفت ودور گردنش انداخت وگفت یدست ها نیساتک
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 ریتوفقط گردن منو محکم بگ_

 برم نییتا پا یبکن منو محکم نگهدار تویسع نهال

 بود دهیفا یکرد محکم درهم قفل کند اما ب یراسع شیدست ها نهال

 چنگ انداخت شیگلوبر  یسخت بغض

 

.بانا  دیگونه اش سر یورو دیچشمش غلت یباسماجت از گوشه  یاوبرداشت .قطره اشک یشانه ها یرا از رو سرش

 لرزانش زمزمه کرد  یلب ها  یاز ورا یدیام

 تونم حرکتشون..... یحسه،نم یتمام بدنم از سرما ب_

 نهال تمام نشده بودکه یجمله  هنوز

گرد شده ماتش برد  ییداغ وپرحرارت او درامد .باچشم ها  یمرد شد وبدنش به لمس دست ها یلبها ریاس شیها لب

. 

رفت وکل بدنش در چند لحظه گر گرفت انگار  نیاز ب هیاز ثان یکه در جانش نشسته بود در کسر ییکل سرما ناگهان

 یرانداشت وم یولخت یحس یبدنش ان حالت ب گریراه انداخته باشند.حاال د یاجر پز یکه در وجودش کوره 

 توانست برگشتن جان بربدنش راحس کند

بسته شد .ضربان قلبش باشدت هرچه تمام تر  شیناخوداگاه دور گردن مرد محکم حلقه شد وچشم ها شیدست ها 

 . دیتپ یم

 

 درخت تجربه کند . یبوسه اش را باال نیکرد اول یوقت تصور نم چیه

 

 با محبوبش تصور کرده بود. شیاهایم رورا که بارها درعال یبوسه ا نیاول
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 شیکرد. دست ها یراشکار م نشییلب باال وسپس پا بیوبه ترت دیبوس یهمچنان پر از حرارت  وباحوصله او را م مرد

 یوناگهان یاجبار یبوسه  نیدانست چرانتوانست به ا یکرد. نم یهم نوازش گونه اما محکم بر پشت کمرش حرکت م

 کند  یاعتراض

 بود که وجودش رافراگرفته بود یبخاطر گرما ورخوت لذت بخش دیشا

زد  یدختر لبخند یبسته شده  یداغ ومرطوب اوجدا کرد وبه چشم ها یرا از لب ها شیسرانجام لب ها نیساتک

 تر کرد. قیرنگ گرفته اش لبخندش راعم یها دوگونهیشنیم یتپش قلبش رابه راحت ی.صدا

 چنان دخترک راشوک زده کرده است که یبوسه ناگهان نیدانست با ا یم

برود .اما دوست داشت خودش اورا تا  نییپا یمونیخودش همانند م یاحتیتوانست اورا محکم نگه دارد  یم گرید حاال

 دراغوشش حمل کند. الیو

اش  یلب ناج یرفت.نهال باترس اورا محکم تر گرفت ولبخند بر رو یم نییاز درخت پا نیساتک کهیهنگام

 قبل مرد بود. قهیچند دق یبوسه  جانیبارلرزشش از سرما نبود وبخاطر ه نیاما ا دیلرز یتمام بدنش م.دیراند

 

نگذاشت  نیکه ساتک دییایب رونینفسش را مهار کرد وخواست از اغوش او ب دیرس نیمرد به زم یپا کهیهنگام

 رفت  یم الیبه سمت و کهیودرحال

 راخم کرد وکنار گوشش زمزمه کرد  سرش

 یگرمش م ینداشته باشن چجور یدسترس مارستانیشده باشه و به ب ینفر دچار سرمازدگ کی  یوقت یدون یم_

 کنن؟

 کرد . ینگاهش م رهیفقط خ یجیاوشده باشد،با گ یحرف ها یمتوجه  نکهیبدون ا نهال

 

 برلب اورد ونهال زمزمه کرد یلبخند یبا بدجنس نیساتک
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 کنن؟ یگرمش م یچجور_

 

 اش لرزاند لب زد نهیمردانه که قلب نهال رادرس یبا خنده ا نیساتک

 هیکوچولو نشون دادن مونیم ستین یگفتن_

 شدی.هر وقت رنگ نگاهش عوض م زدیرقصان او دو دو م یدر چشم ها شیشد .چشم ها رهیبه اوخ دیبا ترد نهال

 گفت  دیگذارد باترد یدارد سربه سرش م یعنی دیخند یوم

 سمیگرگ، موش ، دختر ن  مون،یاوال من ،م_

 ...دوما

 مرموز گفت یدر ساختمان راباز کرد وبالبخند شیبا پا نیساتک

 انه؟ی یهست نمیاالن امتحان کنم بب یخوا یاخر وم ی نهیاما گز یاول وامتحان کردم بود ی نهیسه گز_

 کند جیگ یکرد تا اورا حساب یم یان قدر با کلمات باز نیخودش رادر اغوش اوجابه جا کرد. ساتک یکم  نهال

 

 ؟یرو امتحان کن یچ_

 

 گفت یکامال جد یخودش راگرفت وبا لحن یخنده  یجلو یبه سخت نیساتک

 انه؟ی یکه دختر هست_

 

که دراغوشش به سمت اتاق خواب برده  یزند وبه مرد یپلک هم نم یاو دهانش باز ماند.حت ییپروا یاز ب ریمتح نهال

شد  هریبه اطرافش خ ی. باترس لحظه ادیکش ادیبلند فر ییاتاق خواب رابا صدا یش کلمه شده بود .ذهن رهیخ شدیم

 افتاد ارشونفسش به شم دیراگز شیدر اتاق خواب بودند .لب ها کینزد
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  دیگوشش شن کیمرد رانزد یصدا

  یخوب نگفت_

 گرم کرد؟ دیزده رو با خیدختر   هی یچجور یدون یم

 امدند رونیکردند واز دهانش ب دایدهانش راباز کرد وکلمات با سرعت شکل جمله را پ یفکر چیبدون ه نهال

 

 نگاه کن بدنم داغ داغه ستیمن اصال سردم ن نیساتک_

 گفت ییباال انداخت و باپرو ییابرو نیساتک

 ومطمن شم نمیکه بدن تو بب یذارینم_

 یلرزیم یکه تو دار نهیا نمیبیکه م یزیچ تنها

 ی

 دینال صالیوبا است دیرفش پرح انیم نهال

 

 سوزهیتو واغوشته .نگاه کن کل بدنم از حرارت داره م یبخاطر اون بوسه  ستیکه به خاطر سرما ن دنمیلرز_

 نی.تروخدابذارم زم

  دیبلند خند یباصدا یسردخترک گذاشت ولحظات یسرش رابررو ردیخنده اش رابگ ینتوانست جلو گرید نیساتک

 برد یدخترک لذت م یسادگ از

 جانیه یلیبا اوخ یخنداندن او داشت.زندگ یبرا یزیچ شهیاش، هم انهیماجراجو یپرونده  یان دختر سوا خود

 بود. زیانگ
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 گفت  یلرزان یبا صدا نهال

 یلعنت نیبذارم زم_

 گفت طنتیباش  نیبالبخند اوراسمت حمام بردودر همان ح نیساتک

 ینش ضیگرمت کنم تا مر دیبا گهینه د_

 

 نهال

 زنان گفت  غیوج دیراگرفت ومحکم کش نیساتک یحمام عنانش را از دست داد وموها دنیباد 

 ستیمن سردم ن نیمنو بذار زم امیمن با توحمام نم_

 یرامحکم گرفت وبالذت خنده  شیها دودستیکش رونیدخترک ب یرا از دست ها شیموها یبه سخت نیساتک

دوباره  شیکه گرگ کوچولو دیمشت کرده اش فهم یه اش ودست هاشد دهییبرهم سا یدندان ها دنیکرد باد یارام

 حمله ست یاماده 

 باال انداخت وگفت ییابرو یسربه سرش نگذاشت وبا بدجنس نیاز ا شتریب 

 نیزم یبدنت اب شه واورادرحمام رو خیتا  یریدوش اب گرم بگ کی دیبود که با نیمنحرف منظور من ا یدختره _

 بهش زد یگذاشت.وچشمک

 یمرد بدجنس سوت نیاما نتوانست باز هم در مقابل ا دیبگو یزیکل وجود نهال را گرفت دهانش راباز کرد چ شرم

 اوردیداده بود. نگاه خندان مرد رانتوانست تاب ب

 انداخت  نییوسرش راپا دیراگز شیلب ها ی گوشه

 گفت یبلند یباصدا نیبالبخند از حمام خارج شدودر همان ح نیساتک

 میمهمون دار ایدر ضمن زود از حمام درب ینش ضیوان اب گرم بمون تا مر یتو کمی، نمییبند من پادر رو ن_

  دیشرم رافراموش کرد سرش رابلند کرد ومتعجب پرس ریمتح نهال
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 مهمون؟_

 در جوابش گفت یجد اریبا اخم وبس نیساتک

 

 نجایا ادیسرهنگ قراره ب_

 

 رفت ودر اتاق رابست رونیراگفت واز حمام واتاق ب نیا

 

مدت اندک اوراخوب شناخته  نیگردد تا او حمامش راتمام کند درا یبه اتاق بر نم گرید نیمطمن بود که ساتک نهال

 بود

 یبوسه اش در باال ریرابست وناخوداگاه تصو شیحمام راپر کرد وبدن کوفته اش را به اب داغ سپرد وچشم ها وان

 قش بست.بسته اش ن یدرخت در پشت پلک ها

ت پرحرار یان لحظه وان بوسه  یاداوریقلبش با  تمیر دیرابا خجالت گز شیولب ها دیلبش کش یرا بررو انگشتش

 زد.  یم یتند شده بود وانگار بندر

 

نکند که ازان  یاداوریپاک شود وبه او  شهیهم یبوسه از ذهنش برا ریتصو دیاب برد تا شا ریز یسرش رالحظه ا نهال

 لذت برده است. ینناگها یبوسه 

 

رفت وبعد از  ششیارا فینم دارش را از باال بست وناخواسته دستش سمت ک یسشوار موها دنیبعد از کش نهال

اش از اتاق خارج شد چند  دهیوبعد از نگاه به ظاهر پوش دیرابرداشت وداخل چشمانش کش شیچندماه مداد مشک

ان وقت شب به انجا امده  یچ یبرا ککنجکاو بود بداند که سرهن دایکه سرهنگ امده بودواو شد شدیم یا قهیدق

 است.
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ه درهم ک ییانداخت وسپس با ابروها یرانگاه شیسرتا پا  نیشد.ساتک نهیبه س نهیس نیدر اتاق راباز کرد وبا ساتک 

 گفت یگره خورده بود بالحن جد

 شالت کو؟_ 

 گفت دیوباترد دیکش شیبر موها یمتعجب دست نهال

 ؟یشال واسه چ_

 گفت ضیدوباغیرا گرفت وبه سمت خودش کش شیبازو نیساتک

  اینهال برو شال روسرت کن وب_

 . دیکند اما از برق نگاهش ترس یخواست اعتراض نهال

 

 یسر انداخت و زمان یسمت اتاقش رفت وشالش رابررو دوبهیرا ازدست اوکش شیو بازو دیرادر هم کش شیها اخم

رد برلب او یلبخند رونیسرهنگ بالباس ب دنیرفت وباد نییارام از پله ها پا دیرا ند نیکه از اتاق خارج شد ساتک

 داشت. یاو تازگ یبرا دشیبود واالن  ظاهر جد دهید شیاورا با لباس نظام شهیهم

 

 خود بلند شد. یبرلب اورد واز جا یواقع ینهال لبخند دنیبا د سرهنگ

 به او سال م کرد  یارام یشد وباصدا کشیباشرم نزد نهال

 کنارش نشست . یبالبخند پاسخش راداد ونهال در مبل دونفره  سرهنگ

 را مقابل سرهنگ ونهال گرفت وخود کنار نهال نشست. ینیامد وس ییرایشربت به پذ ینیباس نیساتک

 



 پشتم باش

 
152 

 

 ایطرز فکرسرهنگ  شینماند اما برا نیحرکت سرگرد زدکه دور از چشم ساتک نینامحسوس به ا یلبخند سرهنگ

 مهم نبود . یگریکس د چیه

 نهال رامخاطب خود قرار داده بودگفت کهیراشکاند در حال دوسکوتیازشربتش رانوش یجرعه ا سرهنگ

 خوب نهال دخترم حالت چطوره ؟_

 انداخت وگفت  نیبه ساتک ینگاه مین نهال

 من خوبم_

 ن؟ینیمن روبب نیوخواست نیاومد انجیوقت شب ا نیافتاده که شما ا یاتفاق

 ن؟یکرد دایپ یقاتل خانواده ام خبر از

 سرش را ارام تکان داد وگفت سرهنگ

 بابت راحته دخترم نیاز ا المیتو ، که االن  در دست سرگرد موحده ومن خ یخانواده  یپرونده _

 جا اومدم نیا یگرید زیبه خاطر چ من

 

 نیاخم  ساتک یزد به خصوص وقت یشور م یسرش راتکان داد ونگاه منتظرش رابه سرهنگ دوخت ته دلش کم نهال

 ترشد ظیغل

 نظر داشت ارام وشمرده گفت ریان هارا ز یهردو کهیدر حال سرهنگ

 سرگرد یماندن نداشت یبرا ییوچون جا یشد دیخانواده ات تهد نینهال دخترم من متوجه شدم که تو توسط قاتل_

 هستم تا شمارو به منزل خودمون ببرم  نجایخود نگه داشتند ومن االن ا یلطف کردند وشما رادر خانه 

مردانه  یکرد ودست ها یشرویدستش پ یمتوجه نبود که ک یبه دهان سرهنگ چشم دوخته بود وحت رتیباح نهال

 راگرفت ومحکم فشارداد . نیساتک ی
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دهد.خود او بارها گفته بود که  ینم یگریهرکس د ایاجازه رابه سرهنگ  نیا خواست مطمن شود که مرد یم انگار

 کند. یماند وازاومراقبت م یکنارش م شهیهم

به وجود امده است.فقط  یکرد از چه زمان یمرد احساس م نیکه در کنار ا یتیحس امن نیدانست ا ینم قیدق یحت

 مرد احساس ارامش دارد. نیدانست که فقط در کنار ا یرام زیچ کی

 یپناه وهراسانش را به مرد دوخت بانگاهش به او التماس م یمحکم مرد نگاه ب یبافشرده شدن دستش در دست ها 

 جا ودر کنارش بماند. نیکرد که او راتنها نگذارد واجازه بدهد هم

 محو برلب اورد . یدختر لبخند شانینگاه پر دنیبا د نیساتک

وقت از کنار  چیرا ه شیبرود واو گرگ کوچولو ییتواند جا یاگر خودش هم بخواهد نم یدانست حت ینم دخترک

 کند. یخودش دور نم

 ان دوبودگفت یدرهم گره خورده  ینگاهش قفل دست ها کهیلبخندش را محو کرد و در حال سرهنگ

 خانومم منتظرته میخوب نهال جان دخترم اماده شو تا باهم برو_

 خود بلند شد وگفت یاز جا مهیسراس نهال

  امیمن نم_

 

 دوخت وبا نگاهش مجدادا به او التماس کرد نیساتک یراگفت وباز نگاهش را به نگاه جد نیا

 وبه نگاه سرهنگ بدوزد ردیسرهنگ باعث شد نگاهش را از نگاه او بگ یصدا

 دخترم؟ ییایچرا نم_

 گفت یمرتعش یوباصدا دیکش رونیب نی.دستش را از دست ساتک ستادیکالفه بلند شد وا نهال

 بمونم نجایا دیومن با میکرد یچون من وسرگرد  باهم توافق_

 پاتند کرد. نیراگفت وبدون منتظر شدن پاسخ سرهنگ از ان جافاصله گرفت وبه سمت اتاق ساتک نیا
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 دوخت وگفت ستینگر یاورا م یکه با خونسرد نینگاهش را به ساتک سرهنگ

اما در هر صورت  یگینم یزیدونم اگر از شرطت با ان دختر بپرسم چ یشناسم م یکه تو روخوب م ییخوب از انجا_

 از بابت تو ودختر راحت شد المیمن جواب سوال خودم را گرفتم وخ

بابت  نیکرد واو از ا یدر مقابلش صحت حرفش راثابت م نیخود بلند شد وقصد رفتن کرد سکوت ساتک یجا از

 خوشحال بود.

 

 وگفت  ستادیا نیساتک یاز خروج روبه رو قبل

 دوست من بود . نیمن فقط همکار نبود او بهتر یپدرتو برا_

 بود گفت دایکه در کالمش پ یراتکان داد وبا تاثر سرش

 زود مارو ترک کرد یلینبود وخ ایاما افسوس که عمرش به دن_

 امرزیمحتاط تر عمل کن .تن ان خداب کمیفقط تو ام  ارمیدرب یقیکنم که تو رو از حالت تعل یدارم م مویتمام سع من

 رو در گوذ نلرزون

 

 انداخت که دور از چشم سرهنگ نماند . یاتاق خودش نگاه یکالفه به پنجره  نیساتک

 سرهنگ نگاهش را از پنجره گرفت وبه سرهنگ دوخت یصدا دنیاتاقش خاموش بود باشن چراغ

 کن  شینوقانو یبگذار وشرع شیزودتر پاپ زهیاگر خاطرش برات عز_

 جمله اوراتنها گذاشت وان جارا ترک کرد. نیاز گفتن ا بعد

 گرفت . شیداد وراه اتاقش رادرپ رونینفسش راکالفه ب نیساتک

 کرد . یم یتخت نشسته بود وبا انگشتر دستش باز ینهال شد که گوشه  یبه اتاق  متوجه  باورودش
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 وفکرش را ازاد کند. ردیبگ یاتاق به سمت حمام رفت تا دوش دبرقیروشن کردن کل یوحت یگفتن حرف بدون

 چرخاند ودوباره انگشتش کرد گرشیبا استرس انگشترش را از انگشت دستش خارج کرد ودور انگشت د نهال

 

 خود ببرد . یخواست او را به خانه  یقابل درک نبود چرا امده بود وم شیسرهنگ برا ی.هنوز هم صحبت ها

 

از او خواسته باشد تا اورا همرا ه خود ببرد .کالفه انگشترش را از انگشتش مجدادا خارج  نیت  ساتکامکان داش یعنی

 انداخت. یگوشه ا نباریکرد وا

 نجایکرد واگر او از حضورش در ا یاالن با او صحبت م دیکرد.با یاندازه خدشه دار م نیغرور خودش رانزد او تاا دینبا

 د.کر یترک م نجارایبود ا یناراض

 

ود بر کمرش بسته ب یکه فقط حوله ا نیساتک دنیشد وبا د دهیحمام که باز شد ناخوداگاه نگاهش به ان سمت کش در

 شیاریش زبان یکرد .حت یانداخت وبا انگشت بدون انگشترش باز نییگلگون گشته سرش را پا یوبا گونه ا نیشرمگ

 .دیگو یتینکرد تا عاف

 

باعث شرم دختر نشود با  نیازا شتریبرلب اورد .سمت اتاق لباس رفت تاب یاز عکس العمل دختر لبخند نیساتک

 یم یشد واز اتاق خارج شد دخترک همچنان کالفه با انگشتش باز شیراحت یلباس ها دنیحوصله مشغول  پوش

 کرد

 که ذهن دختر را مشغول کرده است. یمساله ا دنینبود فهم سخت

 

وقت مقابل او  چیبر تن کرده بود ه دهیاو هم لباس پوش شهیدوخت.مثل همسرش رابلند کرد ونگاهش رابه او  نهال

 گشت درست مانند پدرش در خانه.... یدر اتاق خوابش نم یعمد در خانه وحت یبدون لباس از رو
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 اش بود دوخت شهیونگاهش رابه دختر که همچنان غرق اند دیبه سمت تخت رفت وپتو را کنار زد ودراز کش نیساتک

 وگفت

 ؟یبخواب یخوا ینم_

 

 دیرفته پرس لیتحل ییرا کنار گذاشت و باصدا دیاب دهانش راقورت داد ترد نهال

 خواست من رو با خودش ببره؟ یسرهنگ چرا م_

 

 دیکاوشگر پرس یگاه سرش قرار داد وبا نگاه هیدستش راتک دیرو به او به پهلو چرخ نیساتک

 

 ؟یبر یوتو چرا نخواست_

 

 .ختیر نییپا  یجمله که از ان وحشت داشت هر نیا دنینهال باشن قلب

فقط در کنار او احساس ارامش دارد  دیبه اودهد محال بود بگو یغرور شکسته چه پاسخ نیبا ا دیدانست با ینم

 دارد . یزنده نگه م شیپدرش رابرا یوفقط او است که همچنان باوجودش  خاطره 

 . دشیخوانده نم یزیچ کشیکرد ،از نگاه تار یتماشا م یخونسردشد اما مرد همچنان منتظر اورا با  یطوالن سکوتش

 کرد بر خودش مسلط شود، نگاهش رابه نگاه او گره زد وارام گفت یسع

 

 ودر کنارت بمانم نجایا دیکه با یوخود تو به من گفت میبست یچون من وتو باهم شرط_

 محو برلب اورد یاو لبخند ی رکانهیاز پاسخ ز نیساتک
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 یبر یتون یم یحاال اگر خواست دارمیمن شرط روبر م_

 

اباژور کنار تخت را روشن کرد  نیشد وساتک  رهیتوانست گشاد شود به او خ یاز ان نم شتریکه ب ییبا چشم ها نهال

 ریز یشوخ یاو متوجه  یببرد مسلما دختر ک از لحن جد شیموش کوچولو یبامزه  یلذت را از چهره  تیتا نها

 شود. ینم اش یپوست

سخت بود .مگر خوداو نگفته بود  شیاش پلک هم نزد درک حرف ها یاباژور روشن شد ازنور ناگهان یوقت یحت نهال

 افتاده بود یکند پس چه اتفاق یتا اخر ماجرا کمکش م

 اودوخت یونگاه منتظرش رابه لبها دیکه به شدت لرز داشت از او پرس ییسوال را باصدا نیا

 دخترک دوخته بود ارام گفت شانینگاهش رادر نگاه پر کهیجابه جا کرد ودر حال یسرش اندک ریدستش راز نیساتک

 کردم یکه روز اول باهات ط یکنم اما بدون اون شرط یم یریگیکنم من پرونده رو پ یمن نگفتم کمکت نم_

 دیحرفش شود پرس یمتوجه معن نکهیوبدون ا یجیباگ نهال

 چرا_

 او، گفت  یبه حواس پرت یبا تک خنده ا نیوساتک

 ایکه شرط رو دوست دار نیمثل ا_

 ندارم یمن مخالفت یکه دوس دار حاال

 

ا ر شیلب ها کهیانداخت ودرحال نییبرق نگاه او،تمام بدنش گر گرفت واز خجالت سرخ شد ،سرش راپا دنیباد نهال

 چفت شده اش خارج شدند  یلب ها یاز ورا یکلمات به سخت دیجو یاز استرس م

 یخواستم تو ..تو..کمکم..کن ینبود..من فقط ..م زهیمن ..من..اصال من ..منظورررم به اون چ_

 دختر زد . شانیبه  حال پر یلبخند  نیساتک
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نه چندان  ییکرد باصدا یاباژور راخاموش م کهیمتکا گذاشت ودر حال یبرداشت وبررو شیدست ها یرا از رو سرش

 نرم گفت

 رو بده  شنهادیپ نیمن از سرهنگ نخواستم که ا_

 یبمون نجایا یتون یپرونده م نیا انیکوچولو تا پا موش

 بخواب ریبگ حاال

 

 گذاشته بود دوخت شیشانیرابسته بود ودستش رابرپ شیبه او که چشم ها ینگاه مستاصلش رالحظه ا نهال

 نجایتواند ا یش گفت مدر کنار دهیمرد خواب نیا نکهیدانست االن از ا یخودش هم قابل درک نبود نم یبرا حسش

 سوزاندند ناراحت یدل م شیبرا بهیباشد که افراد غر ریخودش دلگ یکس یاز ب  ایودرکنارش بماند خوشحال باشد 

 دیوار دراز کش نیتخت جن یارام گوشه  رافشرد شیپناه بود بغض گلو یب یمیتیمصداق بچه  قایباشد مثال او دق

 .دیسرد کش یواه

 

عطر تن  یدراغوشش نگرفته است واوچقدر دلش هوا شهیفکر کند که چرا مرد مثل هم نیخواست به ا ینم یحت 

 پدرش راکرده است

 

 ااااا

 انداخت وگفت نیرخ ساتک میبه ن یبا استرس نگاه نهال

 میابرگردیب ادینم گهی،حتما د میلیکه منتظر وک شهیم قهیاالن ده دق-

کنارش  ی دهید انداخت ودر سکوت نگاهش را بر دختر ترسداشتبور یرا ازچشمش در اورد وبر رو نکشیع نیساتک

 دوخت 

 وارام گفت اوردیاوتاب ن مینگاه مستق ریز نهال
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 دارم تیتوست که احساس امن یترسم فقط در خانه  یاومدن م رونیمن از ب_

 ارنیم ورشیکنم هران چند نفر سمتمون  یاحساس م همش

فه خ یغیج نیکچل به ماش یشدن مرد کیبه ترس اوزد وهنوز جوابش رانداده بود که نهال بانزد یپوزخند نیساتک

 انداختوگفت یچنگ نیساتک یوبه بازو دیکش

 میبر گرد ایدارم ب یگفتم من حس بد یدید_

 

 کن مرده کچله   نگاه

 

 ما شیپ ادیداره م میمستق 

 

 کالفه شد وگفت  نیساتک

 هتوع یکچله بابا یمگه هر ک_

 نزن دختر  غیکنم ج یخواهش م_ 

 پدرته لهینترس اون وک 

 گفت  دیلرز یکه به شدت م ییباصدا نهال

 .شناسمیبابامو خوب م لی،من وک ستیبابام ن لیاون وک_

 

 داد وگفت رونینفسش راب یعصب نیساتک

 نشه ییکرده تا شناسا میگر_
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 نشست وگفت نیجمله اش راکامل نکرده بود که همان مرد کچل در را باز کرد وعقب ماش هنوز

 میخلوت ،وقت ندار یجا هیبرو  نجایزود از ا_

از  یراسفت گرفته بود وحت نیساتک یرادر پدال گا ز فشارداد ،نهال همچنان بازو شیرا گذاشت وپا نکشیع نیساتک

باشد  یاسد یپدرش اقا لیمرد وحشتناک وک نیدهد امکان نداشت اتوانست اب دهانش راقورت  یشدت وحشت نم

 بود. یبود ومرد خوش پوش  ودر سن خودش جذاب دهی.اورا بارها د

 بود متوجه ترس دختر از خودش شد . یوباتجربه ا دهید ایکه مرد دن لیوک

 گفت یبرلب اورد وبا لحن خاص یلبخند

 بابا ی زخونهیعز یخوب_

 

در  شیشد سرش به عقب برگشت ودستها لیدر وجود نهال شکست وبه هزارتکه تبد یزیجمله چ نیا دنیباشن

 مشت شد نیساتک یبازو

 لب زمزمه کرد  ریشد وز ریسراز شیاز چشم ها یهمچون باران بهار اشک

 

 عمو_

 

 نشست شیاز اشک در چشم ها یحال منقلب دختر، نمه ا دنیبا د یاسد یاقا

 یدخترک م یلب ها یوخنده رابررو زدیبابا صدا م یخانه  زیرفت پدرش اورا عز  یوقت که او به منزل ان ها م هر

 سرپرست شده است. یخانه اش ب زیعز ندینشاند حاال کجا بود تابب

 

 انداخت یبه نهال نگاه نهیاز ا نیساتک
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بود تا  یکاف نیتوانست حال خرابش رابفهمد وهم یمشت شده بود م شیبازو یلرزان او که بررو یدست ها یسرد از

 کند. یدر هم گره بخورد واخم شیابروها

 

 وگفت دیکش ختیر یصدا اشک م یبرسر دخترک که همچنان ب یدست یاسد یاقا

 

 متاسف شدم. یلیمن بابت مرگ خانواده ات خ_

 وجوان بودن فیح یادیز یتلخ نیمردن به ا یها برا ان

 

دلتنگ تر  اریپدر ومادرش مقابل چشمانش پر رنگ ترشده بود واوبس ریاو نداد تصو یبه ابراز همدرد یپاسخ نهال

 شده بود.

 

تا بود وپارک نسب یشدند .هوا گرفته وباران ادهیپ نینگه داشت وهر سه از ماش یپارک یکیرادر نزد نیماش نیساتک

 خلوت بود.

 

داشت واز سرما در خودش مچاله شده بود .حاال که مطمن شده بود  یدومرد به سمت داخل پارک قدم برم نیماب نهال

 نیوا ستیبه خاطر چ دنشید یاصراربرا نهمهیپدرش است کنجکاو بود بداند ا لیووک یاسد یمرد خود اقا نیا

قرار راهماهنگ کرده   نیوچرا  با  او ا شناختهیپدرش را از کجا م لیوک نیامد که ساتک شیسوال هم درذهنش پ

 . است

 اوردیدستش به خاطر اورد دستکش خود رافراموش کرده است ب یحس یوب یباسرد
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 دیتاشا دیدهانش برد وچند بار نفس گرمش رادران دم کیزده بود.ناخواسته دستش رانزد خیاز سرما  شیها دست

 یدست ببرد که شیپالتو بیرادر ج شیخواست دست ها شهیاز گرم شدن ان بنا به عادت هم دیگرم شود ،نا ام

 را مقابلش گرفت.   یدستکش

 

همه توجه او نسبت به خودش دلش  نیا دنیدوخت که همچنان اخم کرده بود .با د نیپرسشگرش را به ساتک نگاه

 کل وجودش رادر بر گرفت. یبیعج جانیضعف رفت وناخواسته ه

 

 یهنابه پ یدر دستکش گم شده بود لبخند شیدستکش او را از ازدستش گرفت ودستش کرد .دستها یکالم چیه یب

 لبش زدو نگاه قدر دانش را به او دوخت.

 

بلد بود از خود  یلبش باال رفت دخترک در هر حالت یاو که از سرما قرمز شده بود گوشه  ینیب دنیباد نیساتک

 مرد کند. یمهمان لب ها یبسازد ولبخند را هر چند گذر یریتصو

 کرد تیهدا یقیجلوتر نرفت وان هارابه سمت االچ شیماریاز ب یریشگیپبا توجه به نهال و نیساتک 

 بود لیوک کیکرده است اما او  یدانست که با امدنش باجانش باز یسکوت کرده بود م یبیبه طرز عج یاسد یاقا

تا  دیکش یقیدختر نگون بخت داشت.نفس عم نیبا پدر ا یکینزد یودر مقابل کارش تعهد داشت بماند که رابطه 

 بتواند برشک وترسش غلبه کند.

آن هارامنتظر نگذاشت  نیازا شیشده بود پس ب رهیمردهمراهش به اوخ نیزبیپرسشگر دختر ونگاه نافذو ت نگاه

 وگفت

 

 نم نز یحرف یکنم واز آن به کس میتنظ شیبرا یتیسراغ من اومدوازم خواست وص شینهال دخترم پدرت چندماه پ _

 کیبود که پدرت فقط  بیمن عج یکنند اما برا یکار روم نیدارند ا یخوب تیموقع یالکه از لحاظ م ایلیخ خوب

 نگه داشتنش داشت . یومخف تیوص یبرا یبیفرزند داشت، واصرار عج
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 نبود وادامه داد یباعث شد مکث کند اما مکثش طوالن یدختر لحظه ا یا شهیش نگاه

 .. گهیکردم وپدرت رفت وبعدم که د مینامه رو تنظ تیمن وص_

 دیسخن بگو یحرفش رانزد و سکوت کرد سخت بود دربرابر آن نگاه ابر ی ادامه

 توانست دهانش راباز کند وبپرسد یبه سخت نهال

 نداشت؟ یخاص یماریکه هنوز سن وب یوقت سدیبنو تیوص دیپدرم چرا با_ 

 

 به جانش افتاده بود یمثل خوره ا لیتماس وک یسوال از همان لحظه  نیا

 به افسوس تکان داد وگفت یسر لیوک

 خوب از جواب دادن طفره رفت  یول دمیسوال روپرس نیا هیشب یزیمن از پدرت  چ_

 دیپرس دیبا ترد نهال

 نمینامه رو بب تیتونم وص یم_

 گفت  یانداخت وبا نا راحت نییباشرم سرش راپا دیبه وضوح پر لیوک رنگ

 رو بهشون بدم متاسفم دخترم تیجونم ،مجبور شدم وص دیناشناس به دفترم اومدن وباتهد یعده ا  شیچند روز پ_

 شد. رهیپدرش خ لیبه وک دیوناام سیخ ییدهانش گرفت وباچشم ها یجلو یدستش راباناراحت نهال

 خبر مانده است یداشته باشد وحاال او ازان ب یتیسخت بود که پدرش وص باورش

 کرد وگفت بشیجدستش را داخل  یاسد یاقا

جانش  ینداشتم وهرانسان یچا ره ا طینامه متاسفم اما خوب دراون  شرا تیباور کن دخترم ، خودم ازبابت وص_

 است زیعز شیبرا
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 ادیبافر نیبزند که ساتک یخواست حرف نهال

 مواظب باش _

 

 ان دختر انداخت  یخودش رابررو 

 سکوت پار ک راشکاند یراندازیبلند ت یصدا هیاز چند ثان وکمتر

 

 دراز قیکف سرد االچ یبررو نیساتک نیبدن سنگ ریز کهیاتفاق افتاده بود.ونهال درحال عیسر یلیخ زیچ همه

به به  شکمش برخورد کرده بود وبه  یریشده بود که ت رهیپدرش خ لیگشادشده به وک ییبود با چشم ها دهیکش

 کرد . یم یزیشدت خونر

برخورد  یشده بودند وصدا یاراده جار یب شیاشک چشم ها ردیتوانست از اوبگ یم نماش راه دهینگاه ترس یحت

 رابرهم زده بود . قیسکوت االچ لیوک یناله ها یدر کنار صدا شیدندان ها

از  یخبر گریوبه اطراف چشم انداخت د دینهال کنارکش یخود خارج کرد وبادقت از رو بیاسلحه را ازج نیساتک

 یتوجه به اشک ها یبود ب لیشود هدف از اول وک یانداز ریهم به ان هات گریدانست بار د یم دینبود ..وبع یراندازیت

 یب یجراحتش نگاهش رابه چشم ها دنیوباد رفت لیبود به سمت وک دهیدراز کش  قینهال که همچنان کف االچ

 دوخت . لیفروغ وک

 وبادرد زمزمه کرد یبه سخت لیوک

 

 نهاله .براش داروبهش بده. یب ..برا بمهیا..مه. تو..تو..ج..نا..ن کی..  کی_

 وادامه داد دیجانسوز کش یهمراه بادرد یسکوت کرد وسپس بادرد، نفس یا لحظه

 ..با..با باش ززی..عرز.نی..ایمو..اظب ..ا_

 ..مرثوی..کویک
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 نیازا شتریاش پنهان کرد ونگذاشت ب نهیسر نهال رادر س نیبود ساتک لیوک ی رهینگاه مسخ شده اش خ نهال

 دخترک شاهد جان دادن او باشد .

 یاوفشاردادوباصدا ی نهیلباسش رادر چنگ گرفته بود سرش رادرس کهیودرحال دیاوبغضش ترک ی نهیدرس نهال

 بلند زجه زد.

 

 دنیوع به لرزبغتتا شر شیبزند اما نتوانست دستها یراباز کرد تا حرف شیباسماجت  دهان خون  یاسد یاقا  

چشم  یاهیداشت.س یمرگ وزندگ نیب یجدال سخت دیرا بگو یخواهد جمله ا یم یکردندومشخص بود که به سخت

که از دهانش خارج شد چشم  یموفق نشد وبا خون تیامادر نها زدیم یدیبه سف شیرفته بود ولبها بایتقر شیها

 بسته شد. شهیهم یبرا شیها

 

 بهش دست داد. یدینهال حالت تهوع شد ینیزخم خون درب یبو دنیچیباپ

 

 قیاالچ یخود رابه گوشه  زانیوخ یزد واز اغوش اوخود رادراورد وبه سخت نیساتک ی نهیلرزانش به س یبا دست ها 

 معده اش راباال اورد. یرساند ومحتو

 

 یامیخارج کرد ودرپ بیخود را از ج یانداخت . گوش یجان گرفت وبه اطراف نگاه ینگاهش را از ان دختر ب  نیساتک

 کوتاه ادرس پارک رابه سرهنگ داد.

 

 یشاپور کار م ییجنا ی رهیکه در دا یبود که درمدت طوالن یبار نیخطرناک شده بود واو اول گرید یلیخ یباز نیا

 . دیرس یبه بن بست م یکرد باهر قدم

 یدر بدنش نمانده بود گوشه  یجان گرید کهیخال اش نمانده بود .در حال یدر معده  یزیچ گریاما د زدیعق م نهال

 .دیگرفته بود کش یدهانش که طعم بد یشالش رابلند کرد وبر رو
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 کرد. یاو مخف منیپناه خودش رادراغوش ا یب یهمانند کودک یبر کمرش ،برگشت وبدون کالم یتماس دست با

 

 .ستیچمبره زد ه بود نگر شیبازوها انیکه درم یبه دختر لرزان نیساتک

 بود . بیتحت تعق دایوحساس بود که شد دهیدختر ترس نینگران ا یزیز هرچا شتریب

 عنان کار ازدستش خارج شود. نکهیقبل از ا دیچیراکنار هم م ختهیبهم ر یپازل ها نیهرچه زودتر ا دیبا

 

 دستانش دور اوناخواسته محکمتر گشت یوحلقه  دیدختر راشن یلرزان وگرفته  یصدا

 رحم ندارن  چکسیاونا به ه کشنیمنم م_

 ترسم یاز مردن به دست اون ها م من

 رمیبم ینجوریخوام ا ینم من

 ....من

 مطمن گفت یگوشش با لحن کیاوچسباند ونزد ی قهیرابه شق شیلبها نیساتک

 دستش بهت بخوره ولمست کنه  یکه حت دمینم چکسیاجازه روبه ه نیا کشمیمن هستم ونفس م یتا وقت_

 اش رابه اودوخت وزمزمه کرد یازاشک وخون سیاوبرداشت ونگاه خ ی نهیسرش را از س نهال

 مواظبت از من یاز طرف پدرومادرم برا یهست یا هیشک تو هد یب_

 محو به دخترک زد ... یلبخند نیساتک

 

 حال بود. شانیگذشت ونهال همچنان پر یتلخ م یوسه شب از ان تراژد دوروز

 . فتدیب یبرعلت شده بود تا از پا دیمدام مز یابود وحالت تهوع ه میبه شدت وخ شیروح حال
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 کس العمل نشان دهد. یزیچ نیگذاشته بودو باعث شده بود بر کوچکتر ریتاث شیان روز به شدت بر رو اتفاق

 

ه راداشت ک نیا میب یگشت حت یاز اتاق خارج م ییدستشو یمحبوس کرده بود وفقط برا نیرادر اتاق ساتک خودش

 حمام رفته واستحمام کند. ییبه تنها

 

 خیتا ب خیسرش راب یدشنه ا ایو ردیقلبش راهدف بگ یریبرد  که هر ان امکان دارد ت یبه سرم نیدر وحشت ا مدام

 ذبح کند.

 یزندگ نیرابزند وخود را از بند ا اتشیرفته بود تا شاهرگ ح یغیبارها دستش سمت ت ،یگریتر از هر زمان د خسته

در  اهیدوچشم س ریگذاشت ،فقط تصو یهم م یرا بررو شیسازد .اما هربار که پلک ها ییتلخ تر از شوکران رها

مصمم  یکرد و مشت دست ها یرا ارام م ارامشاو بود  که کل وجود نا  یبم ومردانه  یبست وصدا یذهنش نقش م

 اندازد. یرا به عقب ب رهینست ان گناه کبتوا یکه ان مرد را در کنار خود داشت م یکرد. تا وقت یاش راباز م

بود که  ختهیمدت اشک ر نیتر خواند .ان قدر در ا یخون ییبار کاغذ اغشته به خون را با چشم ها نیچندم یبرا 

 اشکش خشک شده بود . یچشمه  گرید

ما در  یخون ینامه رو م نیا یرو مطمنم  وقت نیاما ا یخون ینامه رو م نیوکجا ا یدونم ک یسالم نور چشم بابا، نم_

 ... میستیکنارت ن

  نمیزتریومهربونت گرفته  ،اما عز کیدل کوچ ،چقدریدار یچه حس بد یخون ینامه رو م نیا یدونم االن که دار یم

 یدر مقابلش سد یکه بخواه یوامان از روز انهیدرجر یخودت مانند رود ییچه با من ومادرت وچه در تنها یزندگ

شکونه و.....  یوفشار اب جمع شده سد روم شهیز می.اون وقته  که لبر یبنداز انیون رو از جرا یو بخوا یبساز

 من ومادرته.. ینشکستن سد تحمل دخترم تنها ارزو

 

ازدواجمون رو در هم بکوبه ثابت کن که با  یکه مارو از تو دور کرد تا ثمره  یکن وبه کس یشو وشاد زندگ خوشبخت

 .میکن یم یوزندگ میاز قلبت زنده ا یدر گوشه ا شهیگرفتن ما ازتو نتونسته تو رودرهم بشکنه وماهم
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ان رابوسه باران کردو به قلبش  یگرینامه را بخواند ان راتا کرد ومانند هر زمان د ینتوانست ادامه  گرید نهال

 چسباند...

 

 داد. رونیکز کرد ه بود نفسش راکالفه ب ینهال که کنج دنیغذا وارد اتاق شد وباد ینیبا س نیساتک

موش  یدلش برا نیبود که ساتک بیدوسه روز گذشته دخترک چند کلمه با اوصحبت نکرده بود وعج نیا در

 دیبه او بدهد شاتا شوک الزم را  اوردیاز ذهنش گذشته بود که مار را به خانه ب یخودش تنگ شده بود حت یکوچولو

 کنج لبش باال رفت . دشی.از  افکار پل دیایبه خودش ب

 غذارا مقابل او قرار داد وگفت ینیچند روز قبل س نیا مانند

 نهال غذاتوکامل بخور_

 نکنم دلت بخواد که امروز باسن تو مهمون امپول کنم فکر

 یکرد ناخواسته دلش م ینشست وبانگاه درمانده اش اورانگاه م یمظلوم م ینطوریا یوقت دیاز دخترک نشن یجواب

 کند. کونیراکن ف ایخواست  به خاطر اودن

 زانو زد وگفت نیزم یشد ودر کنارش بررو کیاو نزد به

 نهال اون روز رو فراموش کن باشه؟_

 کرد  شینکرد ودرسکوت تماشا یصحبت نهال

 مجرم سخت تر بود . کیاز  دنیاز حرف کش یکار حت نیوا را ارام نگه دارد شیداشت لحن صدا یسع نیساتک

 وخشم اورا نداشت. یبود ومسلما تحمل تند یگریشکننده تر از هرزمان د شیروبه رو فیدختر نح اما

محبتش هم از  یتوانست ان هارادرک کند اوحت ینداشت و نم فیجنس لط نیبا ا یوقت ارتباط چندان چیاوه  هرچند

 وخشن....جنس خودش بود .خشک 

 وگفت دیاو کش یچرب واشفته  یموها یرابرو دستش
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هرچه زودتر راجع به متن نامه صحبت  دی،مابایواحساست رو کنترل کن یکن زود خودت رو جمع وجور کن یسع_

 میکن

 وگفت  دیبا اخم دستش راپس کش دیاز نهال ند یواکنش وچون

 یوبه خودت برس یدختر خوب حمام بر کیکه مثل  دمینهال تا شب بهت مهلت م_

 ادامه داد یکردوبا بدجنس یمکث 

 شمیخودم دست به کار م یگوشه ماتم گرفت کیهمچنان  نمیوبب امیب اگر

 تنگ شده یلیحمام دونفره خ کی یکن دلم برا باور

راگذاشته  خودش ریموفق شده است وحرفش تاث دیمشت شده اش فهم یرنگ نگاه نهال  ودست ها افتنی رییتغ از

 است.

 

 نیاش،نشان از خشمش بود.ساتک دهیدرهم تن ینشست حمام رفته واراسته بود و ابروها نینهال مقابل ساتک کهیزمان

 زد  یدر نگاهش چشمک رهیبر اخم اوزد و خ یلبخند

 ستایبدم ن ادیبا من حمام رفتن ز_

 یاش بش یشگیهم یتا مشتر یامتحانش کن کباری هیکاف

ناخواسته خاطره  امدیبه حرف او واکنش نشان داد ورنگ عوض کرد .اسم حمام که م یرنگ نهال ،در آن یب یگونه ها 

 یاز ان استفاده م یتیودر هرموقع یبودوحساب دهیگشت.مرد هم نقطه ضعف اورا فهم یم یان روز در ذهنش تداع ی

 کرد. باشرم نگاهش را از اوگرفت یم تشیکردو اذ

رد ک یکرد سع یم ییخودنما شیکه در ته صدا فیخف یوناخواسته با لرزش دیهانش کشلبش  رابه داخل د ی گوشه

 بزند  یحرف

 ؟یگرفت یتیدوباره فازه برد پ_

 قانع باش واز حمام دونفره ات با اون هالذت ببر. یکه دار ییها یهمون مشتر به
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 جمله بهش دست داده بود را درجمله اش نشان ندهد. نیکه از گفتن ا یکرده بود تا حسادت یسع یسخت به

 کرد وگفت یخنده ا نیموفق نشده بود چون ساتک اماظاهرا

 کنم یبه بعد فقط باخودت تجربه اش م نیدختر کوچولوسبزنشو از ا_

 

 کرد. دیرا تشد نیساتک یکه خنده  دیبر صورتش کش یدست عیبا شرم سر نهال

 دخترک تنگ شده بود. یحالت ها نیا یخ او کرد .دلش برابه صورت سر یبا لذت نگاه نیساتک

 

 خود روشن کرد . یبرا یپیپ 

 او باشد. یبرا یدوست داشتن یگر خاطره ا یداد که تداع یرادوست دارد واحتمال م پیپ یدانست دختر ک بو یم

 

خودش راجلو  یبود دخترک بدون کالم دهیتخت دراز کش یبود وبررو دهیکش پیشب قبل پ یخاطر اورد وقت به

 کرد. یرازمزمه م ییزهایلب چ ریاو گذاشته،وز ی نهیوسرش را بر س دیکش

 

 کمرنگ تر شده بود. یواخم صورتش اندک کردیاو دو دو م پیهم نگاهش در پ االن

 اجازه راداد تا ارام تر شود. نیوبه او ا دیکش نهیرا ،کنار شوم پشیبا ارامش پ نیساتک

 مقابل اونشست . یاندک یگذاشت وبه فاصله  یراکنار پیپ امسرانج

 وگفت دیکش رونیخود ب بینامه را از ج یکپ

 

 مینامه صحبت کن نیاخر ا یدرمورد خط ها دیبا_
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ه وپر جذب یبه همان سرگرد جد لینبود وتبد یاش خبر یلحن قبل  یاز آن لودگ گریشروع به صحبت کرد د یوقت

 گشت. یشده بود که ناخواسته باعث ترس نهال م

 

تو  یروبرا یزیودر ان جا چ یبه ان داشت یخاص یسربسته صحبت کرده که ظاهرا تو عالقه  ییپدرت در مورد جا _

 یدر موردش مشورت کن یاسد یو با اقا یکرده حتما ان رابردار دیگذاشته و تاک

 وگفت کالفه وبابغض سرش را تکان داد نهال

 ام گفته. یمادر یدر مورد خانه _

 دوست داشتم. شیاون جا رو به خاطر اب و هواش وسرسبزه ا یبچگ از

 زد  هیبه مبل تک نیساتک

 ؟یمطمن_

 در پاسخ او فقط به تکان دادن سرش بسنده کرد. نهال

ه که قدم ب یین جا بگذارد.جاهرگز هم پا در ا گریکرد د یاز بعد قتل خانواده اش به ان جا نرفته بود وگمان نم درست

 قدمش رادران خاطره دارد.

 

.پس خواندن نامه را  ندیخواست مجدادا دختر رادران حال بب یشد . نم شانشیبه اومتوجه حال پر یبا نگاه نیساتک

 گذاشت وگفت زیم یادامه ندادنامه را تا زد وبر رو

 

 .ییایبا من به اون جا ب دیفردا با_
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 کند. ادیمعما را پ دیشده بود .کل دیدرنامه به ان تاک اریمهم که بس زیکردن آن چ دایداد که با پ یم یاریبس احتمال

 

سرش  شده بود امسال زمستان  یباال یدلش همانند اسمان ابر یروزها هوا نینگاه کرد چقدر ا یبه اسمان ابر نهال

 یدلش هوا شهیاز هم شیب یباران یهوا  نیشت درادوست ندا ادیبود که نهال باران راز یداشتند وتنها سال یپر باران

وسبک کند  یتوانست دلش راخال یم ی.اسمان بارعد شدیاسمان گرفته پر تر م نیکرد.دلش از ا یخانواده اش را م

 ماند. یاما نهال همچنان دلش پر  م

 

 اش را از اسمان گرفت وبه صاحب دست دوخت. یمقابلش ،نگاه ابر یامدن دست با

 دیصورتش بود.دست لرازنش رادراز کرد وکل نفکیکه اکثراجزوال یشگیبود با همان اخم هم شیروز ها نیامرد  همان

 اش رادر دستان مرد گذاشت. یمادر یخانه 

دوخته بودند  نیرابه زم شیپاها ییبه او انداخت گو ینگاه دی،نهال باترد دیدر راگشودوخود را کنار کش نیساتک

که پدرش  یوقت دیرس یخنده اش از داخل باغ به گوشش م یقهقه  یتوانست بردارد .صدا یبه سمت جلو نم یوقدم

 خانه کرد. یوروحش به پرواز در فضا دیچسب نیمحکمتر به زم شیکرد.قدم ها یبا شلنگ اب اورا دنبال م

 یبرا بیعجدهد،و یان ها دخالت م یان ها به وجد امده وخود رادر باز یخنده  یکه با صدا دید یرا م مادرش

کند وهردو  یبه تن خود رادراغوشش رها م دهیچسب یولباس ها سشیخ یبا موها یکند وقت یم یشوهرش دلبر

 رد ک یغرولند م کهیرا باخنده در حال الونه زنندیساختمان قدم م یکنار پله ها یقدم زنان به سمت افتاب پهن شده 

 گذراند. یپشت سر م یکن یماراخراب م یوباز ییآ یم ییمن وبابا یوسط باز شهیمامان توهم_

 راباز کرد واو شیکه پشت کمرش قرار گرفت قفل پاها یکه زد روحش را در قالب جسمش برگرداند ودست یبرق رعدو

 کرد. تیهدا دیرس یروح به نظر م یکه حاال ب یرا به داخل ان باغ بزرگ

 .دیچیپ یرفت وهمه جا رادر نور م یهرز م لشیبر خالف م شیها چشم

 دیکش ادیبلند فر ییدلش صدا در

 خدا یا_
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 من چرا

 من چرا

 .دیاورا به سمت خود کش نیزم یوزنش راتحمل نکرد وجاذبه  نیاز ا شتریمرتعشش ب یجمله پاها نیا ادیبافر همراه

 تمام شده بود . بیتحملش عج ی استانه

 داشت . یشتریقدرت ب دیاو راگرفت وبه سمت باال کش یکه دو طرف بازو ییدست ها اما

به ماتم نشسته اش دوخته بود با  ینگاهش رابه چشم ها کهیو در حال ستادیحال ا شانیمقابل ان دختر پر نیساتک

 تحکم گفت

 یخودتو عذاب بد یخوا یم ینهال تا ک_

 ؟یکن یتمومش نم چرا

 کردن؟ یتاب یهمه ب نیا ختن،یهمه اشک ر نیا ستین بس

 ؟یتن اون دوتا رو در گور بلرزون یخواه یم یک تا

 

 را ازدست او بکشد شیخواست بازو نهال

 منقبض شده گفت یرا فشار داد وبا فک شیمحکم تر بازو نیساتک اما

 شهیتکرار م کباریگرگ کوچولو چون تو قانون من هر   هشدار فقط  گمیم یچ نیخوب گوش کن بب_

 نمیبب یخوام چشم هاتو اشک ینم گهید_

رو  یارک نمیبب سیچشماتو خ ینجوریا یطیتحت هرشرا  گهید کباریفقط  گهید کباریخورم اگه فقط  یمقسم  بخدا

 بکنم. دیکنم که نبا یم

 ؟یرو که فراموش نکرد شرط
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 نگرفته بود. شیروبه رو ی دهیکه حرف زده بود نگاه از نگاه دختر ترس یتمام مدت در

خواست  یاست وچقدر دران لحظه دلش م دهیتوانست از مردمک لرزان چشمانش بفهمد دخترک تا چه حد ترس یم

خود ش را عذاب  نیازا شتریبتواند اورا ارام کند ونگذارد ب دیتا شا ردیدر مقابلش رادراغوش بگ ستادهیان دختر ا

 ماند. یباق شیدگرقرار داد وهمچنان در جلد سر یدهد. اما  برسر احساس خود سر پوش

 .دیلرز یاو م یدر مقابل طوفان در دست ها یدیمانند ب نهال

 

 یباال بود که نگاهش را  نم ینگاهش به حد یبود که جاذبه  بیرا نداشت اما عج اهیتحمل ان نگاه وحشتناک وس تاب

 مانده بود. رانیسرگردان و ح شیچشم ها  قیو عم کیتوانست از نگاهش جدا کند .در چاه تار

 

 باران نگاه از هم گرفتند. دیقطرات شد زشیشده بودند با ر رهیکه هردو در نگاه هم خ یطوالن یقیاز دقا بعد

 

 گفتم؟ یچ یدیموش کوچولو شن_

 

 تکان داد. ینفس حبس شده اش را ارام مهار کرد وسرش را اندک نهال

 

 کرد. یدستپاچه اش م شتریب نیکردوا ینگاهش م رهیهمچنان خ مرد

 

 . دیدرد گرفته را مال یوناخوداگاه جا دیکش رونیاو ب یدرد گرفته اش را از دست ها یبار ارام تر بازو نیا 

 محو نگاهش را از اوگرفت وبه اطراف دوخت. یبالبخند نیساتک
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 .ندیرابب یبزرگ یدو طبقه  دیتوانست ساختمان سف یبود واز ان فاصله م یبزرگ باغ

 

 داد. ینشانش م باتریبود ز دهیچیکه دورش پ ییها چکیرا داشت به خصوص پ ییبایز یبود اما نما یمیقد ساختمان

 را از ساختمان گرفت وبه نهال دوخت  نگاهش

 

.من رو ببر یدوستش دار یگرید یاز هرجا شتریساختمان صحبت کرده که تو ب نیدر ا ییپدرت در مورد جا نیبب_

 اونجا

 نتواند دیترس یبود.م نیزم یسنگ فرش ها یبررو میبدون تامل به سمت ساختمان راه افتاد.نگاهش مستق نهال

 را از دست بدهد. شیدرذهنش زنده شود واو باز خود دار ینگاه سرکشش راکنترل کند وباهرنگاه خاطره ا

 کند. یم شیف تر ازاو همراهان طر یتوانست بفهمد مرد اندک یم نیزم یافتاده بررو یخش خش برگ ها یاز صدا 

به  دشیبسازد از ان مرد وتهد شیاشک ها لیدر مقابل س یکرد خود وافکارش را کنترل کند تا بتواند سد یسع

 .دیهراس یشدت م

 کردند. یم یشده ط ختهیزرد ر یپر از برگ ها یسنگ فرش شده  ریهردو در سکوت مس یکالم بدون

 حرکت کرد . یچوب ینهال ساختمان رادور زد وپشت ساختمان به سمت کلبه  سرانجام

 یبررو نانیمحض اطم یندارد .دستش را برا یدانست چرا حس خوب یکرد .نم یم یبا دقت اطراف رابرس نیساتک

کمکش اسلحه اش گذاشت ان را لمس کرد صبح زود اماده اش کرده بود وبه سرهنگ هم خبر داده بود امکان دارد به 

 کند . دایپ اجیاحت

 کشد . یانتظارش را م یزیدانست چه چ یگم شده بود واو نم تیوص

 شرط عقل بود. اطیمثل او احت یسرگرد موفق یبرا

 یقسمت باغ بود قدم برم نیکه در انتهاتر ییبایز یچوب یبه سمت کلبه  شیدر چند قدم ریهمچنان سربه ز نهال

 داشت.
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 دوچندان شود. شییبایتور کرده بود وباعث شده بود زمس یشماریب یرا درخت ها کلبه

 یخاک ان را کنار زد وجعبه  یرفت وخم شد اندک ییشدند .نهال سمت درخت گردو کیبه کلبه نزد کهیهنگام

 راسمتش گرفت دیرفت وکل نیرا از ان برداشت وبه سمت ساتک یتک دیخارج کرد وکل یکوچک

 .دیدزد یخود زده بود ونگاه خود را از او واطراف م یمهر سکوت بر لب ها همچنان

 

 .تا نهال واردشود ستادیکلنجار باز کرد وکنار ا یبادوباران خورده را با کم یرا از اوگرفت ودر کلبه  دیکل نیساتک

 برق رفت وآن رازد وکلبه روشن شد. دیسمت کل یاراد ریغ شیارام وارد کلبه شد ودست ها نهال

 ستیشده بود.حدود ب دهیچ بایحال ز نیساده ودر ع اریبه اطراف خود انداخت .داخل کلبه بس ینگاه نیساتک

ه بود نصب شد واریبه د  یونیزیشده بود ودر مقابلش تلو دهیسبز در گوشه اش چ یراحت یدست کاناپه  کیمتربود و

 بود. یکوچک خچالیان  ریوز دشده بو هیتعب وارشیدر د یکوچک یکتاب خانه  کیان طرف تر  یواندک

 کرد. یم دایکوچک  پ یجواب معمارا در همان کلبه  دیدقت چند بار نگاهش را دراطراف چرخاند شا با

 ی.به اضافه  دیان ها رس یشده بود رد نگاهش راگرفت وبه عکس خانوادگ رهیخ یبه نهال افتاد که به گوشه ا نگاهش

 د.سال که حدس زد پدرومادر بزرگش باشن انیم یزن ومرد

 .ختیر یواشک م ستادهیداد او تا اخر شب همان نقطه ا یاما اگر اجازه م ردیسخت بگ شینداشت برا دوست

 .دختر نگاه سرد وماتش را از عکس گرفت وبه او دوخت. ستادیسمتش حرکت کرد ومقابلش ا به

 گفت  یحال محکم نیبا لحن ارام اما در ع نیساتک

 ؟یهست که به من نشون بد یخاص زیجا چ نیدر ا_

 شد. دهیسرش راتکان داد وباز نگاهش به سمت قاب عکس کش نهال

حرکت کر د با دقت کتاب ها را به کنار زد  وارینصب شده در د یاورا به حال خود رهاکرد وبه سمت کتابخانه  نیساتک

 یکند وارس دایخاص را پ زیت ان چکه امکان داش ییخود رادر اطراف چرخاند وهر جا نیزبیگشت نگاه ر دیودنبال کل

 کرد .
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 .دیاخر باز نگاهش نگاه نهال را دنبال کرد وبه قاب عکس رس یلحظه  در

زد که  یخورد.لبخند یمخف ییجدا کرد ونگاهش به جا وارید یسمت قاب عکس گام برداشت وان رابادقت از رو به

 شد. دهیقاب عکس از دستش کش

 

 دیمهارش داشت نالدر  یکه به شدت سع یبا بغض نهال

 مواظبش باش، بدش من_

 

قاب عکس را به دست اوداد  اطیشده بود.با احت دینگران حالش شد .صورت دختر ک  مانند گچ سف یلحظه ا نیساتک

 کرد وگفت تیرا زد واو رابه سمت کاناپه هدا وارید دیق یولحظه ا

 

 استراحت کن باشه؟ کمی_

 رابست. شیاش چسباند  وچشم ها نهینگاه ماتش را از اوگرفت وقاب عکس را برس نهال

 

اش  کیخواست در نگاه تار یراباز نکرد نم شیکرد اما چشم ها یخودش احساس م ینگاه مرد رابررو ینیسنگ

 مواخذه شود .

 

ت اما نه در آن حد که جلب داش یتو رفتگ یرفت به اندازه مربع کوچک وارینگاهش را از اوگرفت وبه سمت د نیساتک

 .یتا متوجه آن شو یبود یم قیودق نیب زیر یلیخ دیتوجه کندبا

 ارام به آن زد. یانگشت اشاره اش چند ضربه  با



 پشتم باش

 
178 

 

دراورد  بیضربه  زدن نبود.اسلحه اش را از ج یبرا یمناسب زی.در اطراف چختیر ینازک را م ی هیآن ال یزیبا چ دیبا

 کرد واریآن قسمت از  د یبررو دنیوبا پشت آن شروع به کوب

 توجه به نگاهش به کار خود ادامه داد. یخود احساس کرد.اما ب ینگاه دختر رابررو ینیسنگ

 روایداشت د یتیهم نکرد چه اهم یدانستن سوال یدانست وبرا یکاراو را نم لیکرد دل یدرسکوت اورا تماشا م نهال

 اند. دهیخروارها خاک خواب ریز وارهایآن د یاصل یصاحب ها یوقت زدیرا فرو بر بایز یآن کلبه 

 یمادرش ساخته بود تا هروقت م یبار آن کلبه را پدر ش برا نیاول رایعالقه داشت ز اریبه آن کلبه بس مادرش

 خانه در آنجا بکشد.. یاهویبکشد به دور از ه یخواست پرتره ا

در آن جا  شهیمادرش ساخته بود تا هم یداده بود وبرا ییجز یراتییها بعد از فوت آن ها پدر خودش آنجا را تغ سال

 خاطره کند. دیتجد

نهال ناخواسته اورا به آن سمت کشاند  یاز آن بلند شد.پاها  یو گردوخاک ختیفرو ر واریآن قسمت د سرانجام

ت درآن نامه با اوصحب یمهم زی.همچنان قاب عکس را در اغوش داشت.دوست داشت بداند پدرش در مورد چه چ

 کرده بود.

رنگ  دیسف یرا که درپارچه  یزیاز گرد وخاک بود کرد ودستش رابلند کرد وچ یکه ناش یتک سرفه ا نیساتک

 زیهم درآن قسمت مربع شکل وجود داشت ان ها ران یمیشده بود رابرداشت چند عکس قد دهیچیپ یا دهیوپوس

 برداشت وبه سمت کاناپه رفت.

 یمیقد یپوریش دنیپارچه راباز کرد وباد یکاناپه گذاشت وال یبادقت بررو ورنگ ورو رفته را یمیقد یها عکس

 ریگرد شده سرانجام سکوتش راشکاند ومتح ییاز اونداشت،باچشم ها یشد.دخترک هم دست کم کیچشمانش بار

  دیپرس

 ه؟یچ گهید نیا_

 دستش دوخت . پورینگاهش را از دختر ک گرفت وبا دقت به ش نیساتک

چهل سانت وبا  یدر اندازه  یپوریکه دردست داشت از جنس طال بود .ش ی پوریدهد ش صیتوانست تشخ یم راحت

که متعلق به چه  دیفهم یکرد وم یم قیدر مورد آن تحق قیدق دیکه دران حک شده بود.با ینماد یها یبرجستگ

ت دختر داد وعکس را دس پوریزده است.ش نیجنازه زم نهمهیاست وارزش آن چه قدر است که ا یدوره ا
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لبخند زده  نیبردورب میبودند ومستق ستادهیبود جز دوپسرجوان که در کنارهم ا یهارابرداشت.همه خانوادگ

 بینداشت.عکس هارا در ج ینظر یگریدهد اما در مورد آن د صیتوانست پدر نهال را تشخ یدقت م یبودند.باکم

 به آن ها نگاه کند. یشتریفرصت بادقت ب نیقرار داد تادراول شیپالتو

 

خود بلند شدو نهال رامخاطب قرار  یواز جا دیچیرنگ ورو رفته پ یهمان پارچه  یرا از دختر گرفت ودر ال پوریش

 داد

 میکرد دایپ میخواست یرو که م یزیچ میجا بر نیاز ا ایب_

در  امدیم ییگران بها ی قهیعتکه به نظر  پوریش دیدانست که چرا با یخود بلند شد نم یمشغول ،از جا یبا فکر نهال

 جات پدرش نبود . قهیعت ی هیشده باشد ودر کنار بق یمخف نجایا

 دهانش راگرفت.با یوجلو دیاورا محکم به درخت کوب یبه خود آمد که دست یاز کلبه خارج شد فقط زمان یک دینفهم

بود.ضربان قلبش به شدت   دهیفاصله به او چسب نیشد که در کمتر رهیخ نیگشاد شده به ساتک ییچشم ها

 .شدیم نییباالوپا

 لبش را ارام به گوش اوچسباند وزمزمه کرد  نیساتک

 نهال_

 گم. یم یچ نیات گوش کن بب یتو زندگ یگریتر از هر زمان د قی، دق نجاستیچند نفر ا_

 باشه؟ یاندار یخودت رو در خطر م یزندگ یاشتباه نیبا کوچکتر ستیوقت غش وضعف کردن ن االن

 شدیجمله در ذهنش تکرار م کیفقط  نهال

 جا هستند نیچند نفر ا_

 شد. یدر مقابل چشمانش پخش م یاسد یغرق در خون پدر ومادرش واقا ی رجنازهیوتصو
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کرد .دخترک نفس  یم یکار دینبود وبا یدهان اوبرداشت وصورت اورا محکم گرفت وقت یدستش را از جلو نیساتک

اش  یشانیپ یخود رابررو یولب ها دیطاقت سرش را جلو کش ی.بدیلرز یزد وکل وجودش به شدت م ینفس م

 گذاشت.وزمزمه کرد

 جا کنارتم من بهت قول دادم که مراقبت باشم وهستم فقط بهم اعتماد کن باشه؟ نیموش کوچولو نگران نباش من ا_

 

 کرده بود. سیان ها را به شدت خ یباران هردوگر گرفت،  یاش لحظه ا یشانیاو برپ یاز حرارت لب ها نهال

 گفت دیکه تا عمق وجود نهال را به اتش کش یاورا از خود جدا کرد با نگاه نیساتک

 ؟یدیفهم ییاینم رونیب ومدمیکه خودم سراغت ن یکلبه وتا وقت یگرد یکنم بر م یتا من اون هارو سر گرم م_

 انداخت . یوبه اطراف نگاه دیکش رونیکتش ب بیاش را از داخل ج اسلحه

مورو  گرمثلیساعت د کیزد تا یدادند وحدس م یم شیکش الیداد که ان ها در اطراف و ینفر بودندواحتمال م چهار

 . ختندیر یجا م نیملخ به ا

 .ابندی ییمعرکه رها نیآن ها ،از ا یکمک یروین دنیکرد تا رس یعجله م دیبا

 زود باش برو_

 دیتوانست بگو یگرفت وبه سخت را شیبا بغض بازو نهال

 رمیجا نم جیرم بدون تو ه ینم_

 دیچفت شده اش غر یدندان ها یواز البه ال دیرادر هم کش شیاخم ها نیساتک

 میشیم یجا سالخ نیهردو هم یبرو ،اگه نجنب مینهال وقت ندار_

  دیبغضش ترک نهال

 تو برو-

 وجون خودت رو نجات بده برو
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 خوان  یها من رو م نیا

 خسته ... منم

 جمله اش گشت یشد مانع از گفتن ادامه  دهیمحکم کوب وار،یکه از کنار صورتش بر د یمشت

 شهیم دهیدرخت تو صورت تو کوب یمشت به جا نیبه خدا قسم  ا ینر گهید هیاگه تا چند ثان_

 مانعش گشت نیساتک یبه خون نشسته  یبزند اما چشم ها یخواست حرف نهال

  فتدین نیتعادلش را حفظ کرد تازم یش داد واو به سختبه جلو هل نیساتک

 دیکش ادیکرد وفر کیکه نهال را هدف قرار داده بود شل یبه کس نیساتک

 

 جا دور شو نیاز ا یتون یکه م ییتا جا نهال

 یبرا یداد تا اتفاق یوخدارا قسم م ختیر ی.اشک م دیدو یزد وم یدست خودش نبود هق م دنشیدو گرید ینها

 .فتدیآن مرد ن

 انداخت. یقلبش را به درد م زین فتدیمرد ب یبخواهد برا یکه اتفاق نیتصور ا یحت

 . شدیتر م کیبلندش هر لحظه نزد یوصدا دیرس یوقفه به گوشش م یب یراندازیت یصدا

اش برسد.هرچند که االن اکثر باغ ها  نیبود که صدا به گوش ساکن یبه قدر هیباغ همسا نیتر کیان ها بانزد باغ

 از سکنه بود. یخال

تماس  سیجا گذاشته است تا بتواند باپل نیداخل ماش فیخود رادر ک یخودش رالعنت فرستاد که چرا گوش باز

 .ردیبگ

 

 امکیسرهنگ آدرس را پ یبرا عیاش را خارج کرد وسر یخود گوش بیخودش راپشت درخت کشاند واز ج نیساتک

 زد
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نگران گرگ  شتریبرسد کارشان تمام بود واو ب رید یکمک یرویدانست اگر ن یاش در حال اتمام بود وم گلوله

 اش بود. دهیترس یکوچولو

ه ب عیشدند .از پشت درخت سر ینشدن آن ها از باغ خارج م ادتریهرچه زودتر تا ز دیکرد با یاطراف رابرس گرید بار

هر چه زودتر ا ز شر آن دونفر خود  دیکرد.فعال دو نفر بودند با یرفت واطراف را خوب برس یگریپشت درخت د

 کند. دایرا پ یفرار هآن ها را یکمک یرویکرد تا بتواند قبل از آمدن ن یراخالص م

 

خورد  نیکه سنگ به زم نیخود انداخت وهم ییبرداشت وبا دقت به درخت روبه رو نیزم یرا از رو یشد وسنگ خم

کرد  یراندازیکرده بود را نشانه گرفت وت یانداز ریرا که ت یمرد عی.برگشت وسر دیرا از پشت شن یانداز ریت یصدا

 .دیراشن ادشیفر یصدا

 .شدیگذشت اوضاع بدتر م یکه م یشد وهر لحظه ا یم یمانده بود.زمان به سرعت سپر یکیفقط  حاال

 دیکش ادیفر یبلند یباصدا

  ممینکن من تسل یراندازیت_

  دیراشن یلهجه دار مرد یخشن ودورگه  یگذشت وصدا هیثان چند

 .یکن یات خدافظ یبازندگ دیبا هیوگرنه کمتر از چند ثان یبهتره کلک نزن_

 کتش کرد وگفت نیرا ازپشت کتش دراورد ان را داخل آست شیزد وچاقو یپوزخند نیساتک

 یبهتره توخوب گوش کن_

 یه به من صدمه نزنخواهد دسته منه پس بهتر یات م سییرو که ر یزیچ

 کرد یم نیسکوت شد ظاهرا مرد داشت حرفش راسبک وسنگ هیچند ثان وباز

 نکره اش سکوت شکانده شد. یباصدا سرانجام

 ایب رونیسرت بزار واز پشت درخت ب یسالحت روسمت  من پرت کن وخودت هم دست هاتو باال_
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 یشیوگرنه آبکش م ینر یآب ریرو جمع کن که ز حواست

 هم گذاشت یچشم بررو یشدت خشم لحظه ا از نیساتک

 کرد وان را به سمت مرد انداخت ریاز ت یاسلحه اش راخال سپس

 خوبه_

  رونیب ایحاال خودت ب 

 سرت باشه یباال دینکن که دستت با فراموش

 آمد رونیسرش گذاشت واز پشت درخت ب یچاقورا کامل باال برد ودستش راباال نیساتک

 ..ستادیخود ا یبرلب اورد ودر جا یکه صورتش را پوشانده بود پوزخند دیراد یمرد

 

 آن طرف تر انداخت. یمحتاط با پا اسلحه را کم مرد

که قلبش را هدف قرار  یدست دنیتمام شود.چون از لرز نیتوانست به نفع ساتک یباران م دیهوا وبارش شد یسرد

 ت.داده بود مشخص بود که سرما در جانش رخنه کرده اس

 

 بکشد گفت رشیکرد صالبتش راحفظ وبه رخ اس یم یکه سع ییباصدا مرد

 اجلویآروم آروم ب_

 گام برداشت هرچند مطمن بود مرد دستور دارد اورا زنده نگه دارد. اطیبدون اتالف وقت به سمت جلو با احت نیساتک

 دیاورس یقدم کیبه  کهیهنگام

 دیمرد راشن یصدا

 نیزم نیزانو بش یحاال برگردوورو_
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 یچفت شده  یدست ها یکه مرد تمام حواسش بررو یزد وزمان نیراتخم نشانیما ب ینگاه فاصله  کیدر نیساتک

 اوبود

 مرد را تا آسمان کشاند. ینعره  یوصدا  دیاو کوب یپاها انیباپشت پا محکم به م عیحرکت سر کیدر

که بهش وارد شده بود  یاش از فشار درد برگشت .مرد تا زانو خم شده بود ودلش راگرفته بود رنگ صورت عیسر

 قرمز شده بود.

 .دیاورابرداشت وبه سمت کلبه دو یاسلحه  عیشد سر نیاش کوباند ومرد پخش زم نهیبا پامحکم به س نیساتک

که  دیرادر کتف خود احساس کرد به سرعت برگشت ومرد راد یدور نشده بود که سوزش ناگهان یچند قدم هنوز

 کرده بود. کیخود رابرداشته وبهش شل یکنار یمرد مرده  یاسلحه 

 راباز وبسته کرد ومغز مرد راهدف قرارداد. شیخشم چشم ها با

در کلبه  دی.دستش رادر محل زخم گذاشت وباسرعت به سمت کلبه دوزدیزخمش فوران م یبه سرعت از جا خون

 باز شد. یناهنجار یودر باصدا دیبسته بودبا پابه آن کوب

 نهال شد. ادیفر یبلند در هم زمان باصدا یصدا

 زد. یکز کرده بود وهق م یک از ترس درگوشه ا دختر

 .دیاندک رابه سمتش دو یآن فاصله  هیخود بلند شد وبا گر ی، از جا تیدران وضع نیساتک دنیباد نهال

 داد هیتک واریوبه دعقب تر رفت  یرفت واندک جیچشم دوخت وسرش گ امدیم رونیکه باشدت از کتفش ب یخون به

 دیکش یم ادیجمله در ذهنش فر کی تنها

 گذارد. یواو راتنها م ردیم یمرد هم م نیا

 قلب خود گذاشت. یرابررو ددستشیایبود تا قلبش به درد ب یفکر مردن مرد هم کاف  یحت 

 کرد  وزمزمه

 رین ..ن...نم_
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 ز..ز..نده بمو ..ون یپرست یکه م ی..ت..ترروبه هر..هر..چ ت

 

 من رو تنها نگذار گهی..تو.. دتو

 

 سخن گفتن.. نفسش تنگ شده بود. یشدگاهیسخت م چقدر

که درد کتفش را کمرنگ کرد. آرام به سمتش قدم  یجمله از دهان او دلش به درد آمد طور نیا دنیباشن نیساتک

 آن ها بود را فراموش کرد. نیازکلبه در کم رونیکه در ب یخطر یلحظه ا یبرداشت وبرا

 . دید یولرزانش را م دهیترس یفقط موش کوچولو االن

 دیگرفت ومحکم در اغوش کش واریلرزانش را از د ی هیانداخت وتک دست

 

 زد. یبوسه ا شیبر موها صانهیرابه دندان گرفت وسپس حر شیازدرد کتف اش لب ها یا لحظه

طور محکم خود  نیا نکهیاو وا یتاب یاز ب ینیریحال نگران دختر رانسبت به خودش دوست داشت وحس ش نیا

 داد بهش دست  یرادرآغوش او فشار م

 گوش اوزد ودر گوشش زمزمه کرد یبر الله  یبود.بوسه ا داده

 بگم من خوبم دیکه با یکن یم هیاگر به خاطر حال من گر_

 نخورده است یخطرناک یجا ریت

 قبلمه  یکردنت به خاطر اخطار کم یتاب یوب هیگر لیاگر دل اما

 در خدمتم بانو یساعت شبانه روز 24 یولب تر کن ی،من هروقت اراده کن ستین هیبه گر یاجیبگم احت دیبا
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 شیلب ها یاش فکر کرد ولبخند نیاوداشت به منحرف تر یتیبعد شخص نیکه از ا یبا توجه به شناخت نهال

 نیهم به کتفش خورد وساتک شیاز مشت ها یکیاوزد که  ی نهیداد بامشت چند بار به س نتیراهرچند کمرنگ ز

 گفت . یناخواسته آخ

بکشد.سرش را اغوشش جدا کرد  رونیبود تاروح را از جسم نهال ب یاز دهان مرد کاف یدوحرف یکلمه  نیا دنیشن

  دیشدومسخ زده نال رهیمرد خ دهیوبه صورت رنگ پر

 ..ب..خششب

 محو بر لب اورد وگفت یلبخند نیساتک

 جفتمون خوب بمو.... دمیقول نم یکردن ادامه بد یبه دلبر یورنجیمن خوبم منتها اگر هم_

 پشت سرهم گلوله ناتمام ماند. کیشل یناگهان یاش با صدا جمله

 ماند. نیبه ساتک رهیمبهوت زده وباترس خ نهال

 

 و گفت دیکش رونیب شیبازوها انینهال را از م نیساتک

 شده یریشون درگ نیوب دنیبا اونا هم زمان باهم رس یانتظام یروینترس ن_

 مینجابریزودتر از ا یهرچ دیمابا

 شد وگفت  رهیکتف او خ یزیبا ترس به خونر نهال

 ادیبه کمک مون ب سیتا پل میجا بمون نیخوب هم_

 بادست سالم اش، دست اورا گرفت وبه سمت در کشاند وگفت نیساتک

 ام؟ یقیسرگرد تعل کیمن  یدختر کوچولو فراموش کرد_

 مجرم ندارم کیبا  یفرق ننیبب یریدرگ نیودرا نجایاگر من رو ا واالن

 میجا دورش نیاز ا ختنینر نجایعجله کن تا ا پس
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ز داد تا بتواند ا شیاش رابه پاها ماندهینزد ودر عوض تمام قدرت باق یکه به جانش افتاده بودحرف یباجود ترس  نهال

 برساند. نمارستایرا ب نیوهرچه زودتر ساتک زدیآن معرکه بگر

 وگفت  دیپشت خانه برود که نهال دستش راکش یوارهایخواست سمت د نیساتک

 هیفقط راهش طوالن کمیراه داره  هیداره که به باغ همسا یدر پشت کی نجایا ایدنبالم ب_

 سر راتکان داد وگفت  نیساتک

 میمسافت رابدو نیا دیپس با_

 نگاه کرد دیچک یم نیکه ازدستش زم یبا بغض به خون نهال

 یهست یآخه تو زخم_

 محو به بغض کالمش زد یلبخند نیساتک

 کرد دنشیسرد اورا در دستش فشرد ومجبور به دو دست

 .میفضادورش نیزود از ا دیمن خوبم فقط با_

که دخترک مقاومت کرد  ردیشد بود را از دست دختربگ دهیچیدرآن پ پوریرا که ش یخواست پارچه ا دنیدو نیح در

 س زنان گفتو نفس نف

 ارمشیتونم ب یخودم م_

 .دندیکوچک رس یدر اهن کیبه  قهیاز ده دق بعد

 باز ش کرد  عینداشت ونهال سر درقفل

درنبودش پدرم به درخت  لیدل نیکند به هم یم یزندگ رانیباغ با پدرم دوست بود واکثرا هم خارج از ا نیصاحب ا_

 .االن هم فکر نکنم باشند.دادیآب م شیها

 شد ودر رابست. هیوارد باغ همسا نیساتک

 زد گفت ینفس نفس م کهیدر حال نهال
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که االن  ییما است و کال به جا یالیان پشت به و یاز درها یکیداره.اما  یبزرگه وچند در خروج یلیباغ خ نیا_  

 نداره یشده است ربط یریدرآن درگ

 زمزمه کرد  نیساتک

 خوبه_

د توانست باوجو یافتادند سرهنگ هم نم یم ریگ تیوضع نیگرفتند .اگر درا یفاصله م طیهرچه زودتر از ان مح دیبا

 ببرد. شیاز پ یکه دارد کار ییدشمن ها

 داشت. یبلند بر م ییمستاصل ونگران به او انداخت که در کنارش گام ها ینگاه نهال

زخمش درد اش  ی.قطرات باران برروزدیم یدیبه سف شیبود ولب ها دهیاما رنگ صورتش پر دینال یزخمش نم ازدرد

 را چند برابر کرده بود.

 زد. یبرق شیپارک شده چشم ها نیدوماش دنیافتاد وبا د الیو نگیبه پارک نیرا که دور زدند چشم ساتک ساختمان

رنگ  دیسف یایبه سمت پرش میپارک شده کرد ومستق نیبه دوماش یرفت نگاه نگیبه سمت پارک یزدن حرف بدون

 باز بود .  نیدرماش حرکت کرد

 وگفت  ستادیکنارش ا یجیبا گ نهال

 ؟یکن یم کاریچ_

 واسه روشن کردن آن گفت نیماش یها یچیپ میوررفتن با س نیدرح نیساتک

 ست؟یمعلوم ن_

 قورت داد یآب دهانش را به سخت نهال

 مونه یکردن م یدزد هیشب ییجورای_

 درد آلود گفت یرابا هم گره زد وبا تک خنده ا میدوتا س نیساتک

 نیهم امانت گرفتن ماش دیشا ای_
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 آن دورد بدل نشد. نیب یحرف گرید نیروشن شدن ماش با

 الیاش توانست باز کند از و یوبا ان دست زخم یبزرگ که به سخت یرا از در اهن نیماش نینهال ساتک ییراهنما با

 . دیرس یبه گوش نم یانداز ریت یصدا گریخارج شدند د

هر چه زودتر گلوله را از  دیبه سمت خانه گازش راگرفت .با میمستق نیپر بود وساتک نیماش نیشانس باک بنز از

 کرد. یکتفش خارج م

 ارام نهال گذشت یسکسکه ها یکه به سکوت وصدا یریازمس بعد

 بو د گفت صیقابل تشخ یکه به سخت ییراشکاند وباصدا نیماش نیسکوت سنگ نهال

 نگه دار انمارستیب کیکنار _

 داره. یزیخونر یلیزخمت  خ 

 به عقب نگاه کرد نهیاز ا نیساتک

 کشن یرو وسط م سیپل یبرم.چون گلوله خوردم حتما پا مارستانیتونم ب ینم_

 دیسکه گشاد شده بود نال کی یکه به اندازه  ییبا چشم ها نهال

 یخورد ریکه تو ت یداره وقت یتیچه اهم_

 به سمتش انداخت ینگاه میکالفه از درد ن نیساتک

 میبر مارستانیب شهیبحث نکن دختر،نم_

 یداشت.مقصر همه  یدیرا فشرد.احساس عذاب وجدان شد شیگلو یرادرهم گره زد وبغض سخت شیدست ها نهال

 اتفاق ها اوبود. نیا

 را از در خانه داخل برد. نیماش نیربع ساتک کیبعد از  سرانجام

 کرد. یلرزان او را همراه ییشد وبا گام ها دهایپ نیبه همراه او از ماش نهال
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 دکتر راگرفت . یشماره  نشیمخاطب انیخارج کرد واز م بیاش را از ج یگوش نیساتک

 .دیریباشد لطفا بعدا تماس بگ یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م_

کاناپه انداخت.خواست کتش را از تن خارج کند که نهال به کمکش  یرابررو یگوش یجمله عصب نیا دنیشن با

 انداخت . نیدر تنش پاره کرد وان رازم یلباس را به سخت نیکت را از تنش خارج کرد .ساتک اطیشتافت وبا احت

دهانش گذاشت  یرابررو زد،دستشیم رونیکه به شدت از آن ب یزخم باز شده وبدشکل کتفش وخون دنیباد نهال

 . دیکش یخفه ا غیوج

 بود. یجار شیاز چشم ها یباریهمچون جو اشک

 به دختر انداخت وگفت ینگاه نیساتک

 ستین یقیغلط اندازه وگرنه زخم عم افشیق_

 دارم.   اجیومن به کمکت احت میاریگلوله را از کتف درب نیهرچه زودتر خودمون ا دیگوش کن نهال با خوب

 سرش راتکان داد وعقب عقب رفت نهال

 

ترس اش از خون، آن هاچطور  یکرد .سوا یحالش را منقلب م زیبخواهد به آن زخم دست بزند ن نکهیتصور ا یحت

 .اورندیتوانستند گلوله را در ب یم

 

ت رف یبه سمت اتاقش م کهیرابرداشت ودر حال هیاول یبه سمت اشپزخانه رفت وکمک ها یبدون زدن حرف نیساتک

 نهال را مخاطب قرارداد

 

  یکمکم کن دیباال با ایب_
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 رانداشت  یشگیآن صالبت هم شیصدا

 .دیا یازاو در نم ییبود که چرا صدا ریمتح نیدرد دارد ونهال از ا یلیبود که خ مشخص

 باخودزمزمه کرد دیلرز یکمک از  نرده ها،از پله هاباال رفت کل وجودش م با

 یکمکش کن ینهال اروم باش تا بتون_

 یمحکم باش دیره بادا اجیبه کمکت احت اون

که  دید یم یچشم ریاش رابرداشت.ز یمخصوص لوازم پزشک فیبه سمت کمد رفت وک نیوارد اتاق شدند ساتک 

 هدیاز خودش پر شتریاو ب یکند .حاضربود شرط ببند که رنگ رخساره  یم بیاورا تعق یدخترک با نگاه اش کارها

 است.

بود اشاره کرد تا داخل  ستادهیسکو نشست وبه نهال که در درگاه حمام ا یسمت حمام رفت ودر رختکن ، بررو به

 شود

را گشود وبر  شیبتواند.چشم ها دیتواند با یکرد که او م نیرابست .بازهم به خود تلق شیچشم ها یلحظه ا نهال

 اش غلبه کرد وپا در حمام گذاشت. دیترد

 بود. فیاز ک یمشغول در اوردن لوازم نیساتک

 کرد به زخمش نگاه نکند. یم ی.سع ستادیم به سمت او حرکت کرد ودر کنارش اارا نهال

 رابه دست اوداد  نیبتاد نیساتک

 زیرو اطراف زخمم بر نیا_

شد .با دست  رهیاز اشک به زخم خ یچشم واز پس پرده ا یراگرفت واز گوشه  نیوبتاد دیگوشه لبش راگز نهال

 یرالحظه ا شیکه مرد چشم ها دیود ختیرا در اطراف زخم ر نیلرزش آن در کنترل اش نبود بتاد گریکه د ییها

 نشود. لیبتواند بغضش را نگه دارد تا به هق هق تبد دیرابه شدت گاز گرفت تا شا شیبست.وهم زمان اوهم لب ها

 داد وگفت زیوتم دیسف یپارچه ا نیساتک

 باشه؟ یکتفم رو محکم ببند دیبا_
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که  ییدر نگاهش باصدا  رهیدر دست گرفت وخ یلرزان وصورت سرخ شده اش دست  اورا لحظه ا یلب ها دنید با

 کرد محکم باشد گفت یم یهمچنان سع

 کیبروخودم  شهیاگر  حالت بدم یکار رو برام کن نیکه مجبورت کردم ا نیگوش کن دختر کوچولو،متاسفم از ا_

 کنم. یاش م یکار

 تنها بگذارد. تیوضع نیمحال بود اورادرا دیبگو ینه خال کیتوانست  یبه سخت نهال

 

شده   نیرا گرفت وبا تمام قدرتش ان رادور زخم بست وگره زد.کف رختکن غرق به خون و بتاد دیسف ی پارچه

 را به او داد  نییبنزوکا یحس کننده  یپماده  ب نیبود.ساتک

 حس شه  یرو هم اطراف زخم بمال تا ب نیا_

 در سکوت اطاعت امرکرد.  نهال

 صحبت کردن نداشت. توان

مچاله شدن قلبش  ندوشاهدیتوانست جمع شدن صورت مرد را ازشدت درد بب یم زدیبه زخم م یزیکه چ هربار

 شود.

 نگاه اش رابه دختر دوخت . نیساتک

 

 گمیم یچ نینهال خوب گوش کن بب_

و بردار ودو ر رهیگ نیا نیراحت تر بب دنشیکش رونینرفته وب نییهنوز پا یبکش رونیزخم ب یگلوله را از جا دیبا االن

 طرف زخم رو باز نگه دار

 

 شدیبلند تکرار م یدر ذهنش باصدا زیچ کیفقط  نهال
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  یتون یم ،تویتون یفکر نکن ،تو م یچیبه ه_

 راگرفت رهیلرزان گ ییبا دست ها نهال

 ییافتاد اما صدا نیلرزانش زم یاز دست ها رهیوگ ردیلرزش دست اش رابگ ینبود تا جلو یکاف شیها نیتلق اماظاهرا

 خون جمع شده افتاده بود ینداد چون بررو

نه به  یاعتراض چیگشت اما همچنان ه یتر م دهیمرد پر یرنگ چهره  رشیرا برداشت با هر تاخ رهیخم شد وگ زود

دستش را دراز کرد  نیرا بزند که ساتک رهیهال خواست گکرد .نگاه پردردش همچنان ارام ومطمن بود.ن یدرد ونهال م

 وآرام گفت

 بشه  یضدعفون دیبده من باز با_

 

را در دستانش گذاشت.  رهیگ شانشیدر نگاه  پر رهیمرتعش او گرفت وباالکل شست شو دادو خ یرا از دست ها رهیگ

را درنطفه  ادشیتا فر دیکش یاش را داخل دهن م یگاز گرفته وزخم یلب ها کهیرا گرفت ودرحال رهینهال محکم گ

 زد. رونیب یشتریباشدت ب وخونبافتش باز شد  یرا در دو طرف زخم زد وزخم اندک رهیخفه کند گ

 زمزمه کرد  رلبیوز دی،سرانجام بغض اش ترک نیساتک یاز درد مشت شده  یدست ها دنیباد 

 تونم... یتونم..من نم یمن نم_

ن .بدو ستادیکرد ا یغش م گرید ی قهیبلند شد ومقابل آن دختر که احتماال کمتر از چند دقخود  یاز جا نیساتک

 او رانوازش کرد وگفت سیخ یاش گونه  یخون یبه دست ها تیاهم

 ؟یترس یم یموش کوچولو از چ نیبب_

رفتم االن هم اگر پشتم نبود خودم گلوله رو در  یرستان م مایزخم خطرناکه حتما ب نیدادم ا یاگر احتمال م من

 باشه؟ میریرو بگ یزیخونر یتا جلو رونیکرده فقط بکش اش ب ریبافت گ ریگلوله داخل نرفته وز اوردمیم
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خواست با همان عطر مخصوص  یاغوش او را م تیسرش راتکان داد چقدر االن دل اش ارامش وامن هیبا گر  نهال

 تنش....

 کرد وبه سمت نهال گرفت  یضد عفون اطیا برداشت ومجدادا با احتر یپنس نیساتک

 ..دیوپنجول برام کش دمیروز د نیکه اول یهست یکه همون دختر شجاع یبهم ثابت کن دیامروز با_

 تر نرفته .. نییتا پا یاریگلوله رو درب دیکن نهال با گوش

  یاریدر ب یدیگلوله رو د یو وقت یکن نییبا پنس داخل زخم ام رو باال وپا کمی دینداره فقط با یکار

 اگر از درد نعره زدم تو کار خودت رو بکن باشه؟ یحت

 نده  یتیبه من ودردم اهم اصال

 

 اش اشاره کرد. نهیس ریتنم عادت دارم وبه زخم ز یزخم ها رو نیبه ا من

 

 کیاو که با نزد یچشمها یخود رابررو یاراده خم شد ولب ها یب نیرا بازوبسته کردوساتک شیچشم ها هیبا گر نهال

 شدن صورتش به او بسته شده بود چسباند.

در اغوشش فرو  یراباز کرد وناخواسته لحظه ا شیبه لرزش در آمد چشم ها شیوجود نهال از حرارت لب ها کل

 رفت..

 سرش گفت  یبرسرش زد واز باال یکند.بوسه ا یرادخترک تحمل م یدانست که چه فشار یم نیساتک

 تحمل کن کمیفقط  دمیبهت قول م شهیزود تموم م یلیخ یهمه چ_

 کرد یوقت را تلف م دیبر خود زد نه با یبینه  نهال

 گفت ردیاش رابگ دنیلرز یکرد جلو یم یسع کهیودر حال دیکش رونیرااز اغوشش ب خود

 درد داره یلیخ یهوش یبدون ب_



 پشتم باش

 
195 

 

 نشست شیسر جا نیساتک

 یکن یکار یهوش یتو ب یتون یتو نم_

 یکن کاریباشم وبگم چ اریحتما خودم هوش دیبا

 نیرا سمت اش گرفت وگفت اول ا یمصرف کباریکن ودستکش  یمحل زخم را شستشو بده وضد عفون نیبا بتاد حاال

 بارشست وسپس دستکش رادستش کرد. نیراچند شیرفت ودست ها ییحرف سمت روشو یرا دستت کن نهال ب

 توانست غش وضعف کند. یکرد بعدهم م یبه زنده ماندن مرد فکر م دیفقط با االن

 

کرد، پنس را داخل زخم کرد  یلب نام خدارا زمزمه م ریز کهیکرد ودر حال زیرا ر شیآورد وچشم ها نییراپا سرش

 گشت . یفشرده م شتریمرد هرلحظه ب یکرد کار را سخت تر کرده بود مشت دست ها یکه فوران م ی،خون

 کرد  یم ییهردو خودنما یشانیرق در پع قطرات

 قلبش را نشان رفته بود. زیت یاش همچون خنجر فیگرفته وضع یصدا

 پنس رو  یداخل کن شتریکن ب ینهال سع_

وپنس راداخل تر کرد  دیلبش راگز گریراگرفته بود کنارزد وبار د دشید یرا که جلو یمزاحم یبا شانه اش موها نهال

 اش قسم داد تا به او کمک کند. یخدارا دوباره به بزرگ دیمرد را که شن ادیفر یوچرخاند.صدا

 یبیگلوله راتماشا کرد به طرز عج یخون ییوبا دست ها دیکش رونیان راب یتماس پنس با گلوله با خوشحال با

م شدودر کف حما یخال شیاونبود.زانوها اریقطرات اشکش در اخت کهیکرد در حال دنیشروع به خند کیریستیه

 نشست .

 با ضعف گفت  نیساتک

 گرگ کوچولو  نیآفر_

 یشد موفق
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 بزن هیکن وبخ یدوباره زخم را ضد عفون حاال

 شد ولب زد رهینفس زنان به اوخ نهال

 تونم ینم گهید_

 محو برلب آورد وارام در جوابش گفت یلبخند نیساتک

 زمیآخرشه تحمل کن عز_

 یتون یرو هم م هیحتما بخ یاریگلوله رو در ب یکه تونست تو

 را نخ کرد . هیسوزن مخصوص بخ زیتم یرا دست اش کرد وبا پنس یراگفت ودستکش نیا

 در دختر به پاکرده بود . یکه برزبان اورده  چه انقالب یناخواسته ا زمیدانست با عز ینم یحت

. قفسه دیتپ یسرعت تمام مماتم زده مچاله گشته بود ،حاال با  یو گوشه ا دیتپ یقبل ،کند م یاش که تا لحظات قلب

که در کل  یناشناخته  نداشت .ازحس خوب جانیه نیاز ا یرفت. درک درست یم نییباال وپا جانیاش با ه نهیس ی

 اورد. یانداخته بود سر در نم نیوجودش طن

 . دیدست اش چرخ  یچشم او وسوزن نخ شده  نیبه خود امد ونگاه سرگردانش ب نیساتک یصدا با

 کرد. قیتزر شیبازو یرابرداشت ودر عضله  ینیمورف نیساتک

 اوگره زد وگفت  سیخ یرمقش رادر چشم ها یخوب نگاه

 کار روتموم اش کن دخترخوب_

 بحث نگذاشت یبرا ییجا گریحالش د یب یها چشم

پشت مرد  شانیبارپر نیچندم یبه دست کرد وسوزن راگرفت برا یگرید زیرا در اورد ودستکش تم دستکش

ارامش اش خواند ووسوزن رادر  یلب برا ریز یالکرس تی.آکردیخود  را ارام م دیوبا دیلرز یم شیت هاقرارگرفت دس

 سوزن سوزن گشت. زیدر گوشت تن مرد کرد که کل بدن خودن یحال
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که تا حاال سوزن به دست نگرفته است   یکس یبزند سخت بود برا هیخود را کردتا زخم راخوب بخ یتمام سع نهال

 تجربه اش دوختن گوشت انسان باشد. نیاول

 . شدیگذشت حالش  منقلب تر م یازاردهنده بود وهر لحظه که م اریباهم بس نیخون ،بتاد یبو بیترک

کرد وسمت  یشده را ضد عفون هیخود محل بخ دیگو یمرد کالم نکهیبار بدون ا نیتمام شد وا هیکار بخ سرانجام

 ا دقت محل زخم را پانسمان کرد.خم شد باند رابرداشت وب هیاول یکمک ها

 

 خود بود. یمهارشده اش هم زمان با بلندشدن مرد از جا نفس

 یونهال همچون کودک دیشد.دست او راگرفت وبه سمت خود کش رهیبه او که غرق در خون بود خ یبا مهربان نیساتک

 هق زدنش را بداند. لیدل نکهیدر اغوشش جمع شد بدون ا

 نوازش کرد ودر کنار گوشش زمزمه کرد  یدوران با محبت کمرش را نیساتک

 

 شرط رو اجرا کنم  یشنیپوز چیحروم نکن چون امشب اصال راه نداره با ه یوانرژ زیاشک نر ادیموش کوچولو ز_

نثارش کردو از حمام با سرعت  یادب یب دیکش رونیخود را از اغوش او ب عیگرد شد وسر شیچشم ها یدر آن نهال

 مرد اورا هم ناخواسته به خنده انداخت. یخنده  یفاصله گرفت .صدا

 

 کامل داشته باشد . تیتواند در کنارش امن یاست که م یدانست او تنها کس یخوب م گرید االن

 فرو رفته بود. یقیدر خواب عم نیاثر کرده بود وساتک نیمورف

 کاناپه انداخت. یخود برداشت وخسته بررو یحوله را از دور موها نهال

صبرانه  یداد که به اتاق خودش برگردد اما دلش ب یکجا بخوابد عقلش حکم م دیدانست با یخواب بود ونم جیگ

 یگریدر مغلوب کردن د یبه وجود آمده بود وهر کدام سع یسخت یریعقل ودلش درگ نیکرد.ب یاغوش اورا طلب م

 داشت.
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 کنار اونشست. اطیآن ها به سمت تخت رفت وبا احت نیب یفارغ از نزاع شکل گرفته  نهال

 اش افتاده بود. دهیصورت رنگ پر یپنجره نور ماه رو یدستانش گرفت.از گوشه  انیرادر م دستش

 او شده بود.  یمحوتماشا یکیچقدر نشسته در تار دینفهم

 یرارو شیشد ولب هاکه در خواب صورت اش را پوشانده بود سرانجام مقاومت اش رادر هم شکست ،خم  یاخم

 وسالم در کنارخود دارد. حینرم برآن نشاند وخدا روشکر کرد که اوراصح یاش گذاشت وبوسه ا یشانیپ

 کوبنده قلبش را مغلوب خود کرد یان نزاع عقل در جمله ا ودر

 یش حتمتو مرگ یها یگلوله جون سالم به در برده باشه حتما با جفتک پرون ریاگر از ز یحت یتو کنارش بخواب_

 شهیم

 انداخت واز اتاق خارج شد. شیروز ها نینگاه ش را به مرد ا نیاخر نیسنگ یقلب وبا

 

ود ب هیبهم شب تینها یهردو ب یکرد ته چهره  یم یکاناپه نشسته بود وبا دقت عکس هارا بررس یبررو نیساتک

 تسی،ب ستیعکس به حدود ب خیزد  تار نیسن پدر نهال تخم ینبودند با محاسبه کنون یمیقد یلی.عکس ها خ

 شده است. یکه در آن نگه دا  بوده یمرطوب یان هم به خاطر جا یتیفیگردد.واحتماال بد ک یودوسال قبل بر م

 شیکرد نوشته کم رنگ پشت عکس را بخواند اما نتوانست بنا به عادت هم یچشم زد وسع یرابر رو نکشیع

 کالفه نفسش را مهار کرد دیکش ریباال ببرد که کتف اش ت یخواست دست اش را کشش

 یرفت حاال که سرگرد نبود نم یبه ان جا م دیگروه اجل بود واو با یاصل یاز مهره ها یکیپسر  یشب نامزد فردا

 چه کند. دیدانست همراه دختر را با

 بود. یضرور یلیتوانست برود وبودن همراه خ یبدون همرا نم مسلما

 نهال خطرناک باشد. یتوانست برا یگذشت م یکه م یهرروز 

 کرده باشد. یگذاشت تا محکم کار یرا در نهال کار م یابیفرصت رد نیدر اول دیبا
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گذاشت از  ینم یزخم دستش آن قدر کالفه اش نکرده بود که نهال اورا کالفه کرده بود.حت نیکار داشت وا یلیخ

بود  بیدر خانه مانده بود وعج یدوروز متوال نیکردبعد از مدت ها ساتک یخوردن اش رابهانه م ریخانه خارج شود .ت

رد که در ک یاعتراف م دیاوزد.با یمحو به نگران یتوانست بکند لبخند ینم یمقاومت چیکه در برابر نگاه ملتمس اش ه

به اتاق خود بازگشته بود خوب نتوانسته  دنیبد خواب یدوشب که دختر ک بسترش را ازاو جدا کرده وبه بهانه  نیا

 خواست. یرا م یآرامش اغوش آن دختر بغل بیبد.دلش عجبود بخوا

 یقابل تحمل ریاخالق تند وغ دیاش سواستفاده کند شا یپناه یدوست نداشت از او و ب دیکش شیبر موها یدست

 بنگرد.  یرا با به چشم جنس ینبود  که دختر یداشته باشد اما اوکس

 

امد با او رابطه برقرار   یخواست سربه سرش بگذارد هر چند ته دلش هم بدش نم یکه شرط را گذاشت فقط م یروز

 شود از خودش  ومرد بودنش شرم اش شد. کیبار خواست به او نزد نیاول یکند اما وقت

 یشرع یبرا یفکر دیخواست با یفرق کرده بود واو واقعا دلش آن دختر مهربان ولوند را م یکم طیاالن شرا هرچند

 کرد. یرابطه م نیبودن ا

 

 قرص چرک خشکن بود. یآب پرتقال وبسته  وانیبه نهال دوخت.در دستانش ل میباز شدن در نگاهش رامستق با

 خجل بر لب زد ودستپاچه گفت  یلبخند نیساتک دنیبا د نهال

 وقت خوردن قرص_

 حرکت قرص وآب پرتقال را خورد. کیکرد ودر  یوقرص را از او گرفت وتشکر وانیل نیساتک

 اش زد وگفت یارد یبه موها یلبخند

 ؟یپز یم یشام

 حرف او تکان داد. دییخجول بر لب زد وسرش را در تا یلبخند نهال

 عکس را مقابل صورت او گرفت وگفت  نیساتک
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 اد؟یمرد به نظرت آشنا نم نیا

خود را  یعمو یبود .حت دهیبه پدرش بود اما تابه حال او راند هیشب تینها یشد.مرد ب رهیبا دقت به عکس خ نهال

 در تماس نبودند ادیمشکالت باهم  ز عیسر کیدانست در خارج است وسر  یبود وفقط م دهیهرگز ند

 باال انداخت وگفت  یا شانه

 دمشینه ند_

 بابامه هیشب یلیبه نظرم خ فقط

 اوراتکاند  یته بر موهاآرد نشس یشیارام دست اش را جلو برد و نما نیساتک

به  یوظرف غذارو عوض کن یکه بعدش هرچقدر م التماسم کن ادیام در ن شبیمواظب باش مو تو غذام مثل سوپ د_

 زنمیاون لب نم

 را در هم گره زد وگفت شیوابروها دیرا داخل دهان کش شیلب ها یاز خجالت گوشه  نهال

 یکن یم کاریچ نیشد بب دایتوغذات مو پ کباریحاال خوبه  _

 گفت یباال انداخت وبا بدجنس ییبر حرص اوزد ابرو یلبخند نیساتک

 ؟یکرد یاون وقت شما چند بار تا حاال واسه بنده آشپز_

د کرده بو یبا خنده آشت شیلب ها بیروزها عج نیکرد لبخند خود را کنترل کند ا یخود بلند شد وسع یاز جا نهال

 کار تبحر داشت نیدر ا بیوآن مرد عج

 کرد گفت رانیکه خودش را هم ح یطنتیگون مرد قفل کرد وباش ریق ینگاه اش رادر چشم ها یا لحظه

  یخور یاز دست پختم م ادیبه بعد ز نیاز ا_

 بلد باشم ییزایچ هیامتحان کنم که فردا اگر خواستم شوهر کنم  یکیرو دیهر حال با به

 شده بود که یمشت شد، درست همانند کس شیکرد دست ها یظیشوهر از زبان اواخم غل یکلمه  دنیباشن نیساتک

 در مقابل اش او را فحش نا موس داده اند .
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کرد خشم وتعصب مردانه اش را کنترل  یخودش بود .سع یببخشد او فقط برا یرا به کس شیبود گرگ کوچولو محال

 دخترک را مهمان کند فیلط یجانانه گونه  یلیس کیکند تا بلند نشود و

 ام اره؟ یشگاهینظر تو من موش ازما پس به_

خشم  یوبه ندرت اش بود که تا حدود قیلبخند عم نیصورت اش سرش راتکان داد وهم یبه پهنا یبالبخند نهال

 کرد لیرا زا نیساتک

 به نهال زدو با خنده گفت  یچشمک

 .فکر کنم دلت بد تنگه مار  شده ها  یموش کوچولو که تو بود_

 .دیماس یلب نهال  درآن یبررو لبخند

 گرد شده دستپاچه گفت یینقطه ضعف دست مرد نداشت با چشم ها کم

  سوزهیفکر کنم غذا داره م_

 مرد از اتاق خارج شد تازه از شر آن مارچندش راحت شده بود. یبه خنده  تیاهم یراگفت وب نیا

 

ده بحث اش ش نیاز ظهر که با ساتک دیجو یم کیبه  کیکاناپه نشسته بود وناخن انگشت اش را  یبا بغض رو نهال

 نخواهد برد. یوقاطع گفته بود او را به مهمان یجد یلیخ نیبود.ساتک ختهیبود به هم ر

 بود . دهیفا یشده بودواصرار او ب یشرط منتف ی هیقض کال

اورا  یته حرف هاوارد اتاق شود ناخواس نکهیدوروز باال برد وقبل از ا نیاو را مثل ا یزود بود که صبحانه  صبح

 خواست. یجشن امشب م یبرا یپارتنر یاستراق سمع کرده بود از شخص

  دیوارد اتاق شد وارام پرس یتلفن او قطع شد با کنجکاو یوقت

 

 ؟یامشب جشن دعوت_
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 او کجاهستند. یکنجکاو بود بداند خانواده  دایبود واو شد امدهیبه آنجا ن یکه انجا بود جز سرهنگ کس یدر مدت 

 اوهوم_

 ه؟یعروس_

 توجه به نگاه کنجکاو او گفت یاز تخت بلند شد و ب نیساتک

 یمر درد م،ک یکن یم نییپله باال وپا یبه دست کل ینیس قهینهال من باور کن گلوله خوردم ،پام که نشکسته هر دق_

 موش کوچولو یریگ

 

ره رفتنش را نخوردومجدادا سوال اش را طف بیحال فر نیاو ناخواسته دلش غنج رفت.اما با ا یاز آخر جمله  نهال

 تکرار کرد

 ه؟یجشن ک-

 اعتراض کرد یبلند یوبا صدا عیرا از او که همچنان دردست داشت  گرفت نهال سر ینیدست س کیبا  نیساتک

 یبلند کن نیسنگ زیچ دینبا هیتو دستت زخم نیاه ساتک_

 نگاه اش کرد رهیخ یلحظه ا نیساتک

 گذاشت وگفت زیم یرا بررو ینیآمدتا اسم اورا به کار برد س یم شیکم پ یلیخ

 از دست تو دختر_

 

 یشدیپرستار م دیبا تو
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 جشن زود سرش را باالگرفت وگفت یاور ادیانداخت اما باز با  نییمحجوب بر لب اورد وسرش را پا یلبخند نهال

 ؟یدعوت ییامشب جا_

 وگفت ستادیمقابل او ا نیساتک

 برم دیگروه اجل با یاز اعضا یکی جشن

 

 شد کیاورا گرفت وبه او نزد یبا وحشت نا خواسته دست زخم نهال

 ینکرد نم نیریبه آن دختر ش یگره خورد اما اعتراض یلحظه ا شیابروها دیچیکه در کتف اش پ یازدرد نیساتک

 زیزع تینها یب شیدختر برا نیراشکل داد ا شیناخواسته لب ها یخواست تمام شب را تحت مراقبت او باشد لبخند

 بود 

 ؟یگ یم یچ یدون یاصال م_

 اون قاتال شیپ یر یخودت م یبا پا یدار

  دیآن روز وزخم کتف اش ترک یاداوریاش شکل گرفته بود با  شیکه در گلو یبغض

 زمزمه کرد هیگر با

 ؟یبر یخواه یم یچ یبرا یخورد ریکه ت ستیدوروز ن یهست یهنوز زخم _

 

 صورت اش زدود وزمزمه کرد یبا سرانگشت اش قطره اشک را از رو نیساتک

 ؟یاریهمه اشک رو از کجا م نیا_

 شه؟یاشک تو چرا خشک نم ی چشمه

 تو رو دوست ندارم؟ ی هیمن گر یدیتا االن نفهم یعنی
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 کالفه انگشت اورا از صورتش کنار زد وگفت  نهال

 یر یطفره نرو بگو که نم_

 انداخت واز نهال فاصله گرفت وگفت  یاهبه ساعت خود نگ نیساتک

 نگران من نباش_

 فتهیمن ب یبرا ستیقرار ن یاتفاق

 ارمیخودم رو از آب در ب میاما بلدم گل یقیسرگرد ام هرچند تعل هینکن من  فراموش

 روبه رو شود. یدانست که قرار است کجابرود وبا چه افراد خطرناک یم ینهال نگران او نباشد وقت  شدیم مگر

 دیملتمس نال یدست گرم او را گرفت وبا با لحن گریوبارد ستادیبه سمت اش رفت ومقابل او ا یقرار یب با

 خطرناکن یلیخ تیکنم نرو اون جمع یخواهش م_

 مطمن وآرام گفت یشد وبا لحن رهینگران او خ یدر چشم ها نیساتک

 رم وسط جشن به جنگ اون هادستم وب رمیکه من مسلسل بگ ستیگرگ کوچولو قرار ن_

 رم پس نگران نباش وبذار من کارمو بکنم یمهمون م کیدم وبه عنوان  یشکل م رییتغ من

 گفت  دیناام نهال

 امیپس بذار منم باهات ب_

 با اخم نگاهش را به او دوخت وگفت نیساتک

 برم حاال برو  ینهال تو گوشت فروکن من تو رو نم_

 یاز نگاه ها یکیبه شدت در مقابل خواهش واصراراو مقاوت کرد وسرانجام با نیبا سماجت اصرار کرد اما ساتک نهال

 او رادر نطفه خفه کرد ینادرش صدا
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 انداخت وبا سرعت به سمت در رفت واز اتاق خارج شد. نییسرش را پا نهال

 بار تا پشت در اتاق نیچند یرفت . با نگران یهم نم یدستش به آشپز یقرار بود حت یظهر بود واو همچنان ب کینزد

 دیبه ذهنش رس یکه فکر دیناخن انگشت اش را جو نیاو رفته بود اما هر بار دست از پا دراز تر برگشته بود.اخر

را باز کرد وآب پرتقال رابرداشت وداخل  خچالی رسمت آشپز خانه رفت د عیسر دیفکر درخش نیاز ا شیوچشم ها

کامال  شیپام با دوز پنج برداشت لرزش دست ها ازیارام بخش خود دوتا قرص د یقرص ها انیواز م ختیر یوانیل

به  یراه چیکار نداشت ه نیجز ا یشد اما چاره ا دیخواست انجام دهد دچار ترد یکه م یاز کار یمشهود بود لحظه ا

اش غلبه کرد باز  دیبست وبر ترد یا را لحظه شیشد.چشم ها یمانع رفتن او به آن جشن م دیبا دیسر ینظرش نم

گذاشت واز  ینیآب پرتقال...ان را هم زد وداخل س یحاو وانیکردن چشمش همزمان شد با انداختن قرص ها داخل ل

دهانش را با ترس قورت داد ،به سمت  بپله ها باال رفت  وبدون در زدن وارد اتاق شد مرد پشت لپتابش نشسته بود ا

او  یمقد کیفرصت نداشت تا از نقشه اش صرف نظر کند در  شتریب هیبود واو چند ثان ریاو رفت ذهنش به شدت درگ

 زد  یآب پرتقال در دست او لبخند دنیبه او انداخت ،باد ینگاه میگشت.مرد سر انجام ن رهیومردد به او خ ستادیا

  ممنون خانوم کوچولو_

  دینفس آن را سر کش کیرا برداشت و وانیراگفت ول نیا

کرد  ینمانده بود واو دعا م یراه چیه گریرا در هم قفل کرد تا مرد متوجه لرزش آن نشود.حاال د شیدست ها نهال

 حداقل قرص ها در او اثر کند.

 ل را قبضه روح کرد.اش را پوشاند که نها یصورت جد یاخم یدورکرد لحظه ا شیرا  از لب ها وانیل یوقت

کرد آرام باشد وآرامش  یتحمل وزنش راندارد.سع شیکرد پاها ینشست احساس م یکمر نهال عرق سرد ی غهیت در

 کند. یخود را حفظ کند هرچند مطمن بود که رنگ رخساره اش  او را رسوا م

 تشکر کرد. یباز گرداند وبه آرام ینیرادر س وانینزد ول یبر خالف انتظار اش حرف مرد

 یرا برداشت وارام از اتاق خارج شد .تا حدود ینینا محسوس نفس حبس شده اش را  مهار کرد .س یلیخ نهال

 .دیخواب یکرد واو م یاثر م گریساعت د کیراحت شده بود.قرص حداقل تا  الشیخ

 

 تن باز نگه دا رد.کرد تا او را ازرف یم یبر لب اوردآن دختر هر کار یبعد از رفتن نهال لبخند نیساتک 
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نکرده است  یه رو ادیانداخته، اما از طعم آب پرتقال مشخص بود که ز یزیدانست آن دختر در آب پرتقالش چ یم

دوروز مصرف کرده بود  نیکه در ا ییباال یمسکن با دوز ها یها وقرص ها نیومسلما بدن او با توجه به تعداد مورف

 گذاشت. یچندان اثر نم

که به خانه اش رفته بود   یآن مرد  یشخص لیمیرا از ا اوردیاز جشن امشب به دست م دیه باک یاطالعات تمام

ه نکرد دایپ یکرد ذهنش را ارام کند.هنوز  همراه قابل اعتماد یروشن کرد وسع یپیبرداشت. ودر حافظه اش سپرد .پ

لباسش را  یگرفت به سخت یدوش م دی.باتگذاشت وسمت حمام  رف یراکنار پینداشت پ ینبود وفرصت چندان

 کرد تابه زخمش آب نخورد. یا قهیدوش رفت وحمام چند دق ریبست وز لونیازتن کند وبا حوصله دور زخم اش را نا

تخت  یکاس رابرداشت وبررو یاز برند ج یومشک یرفت وکت وشلوار اندام شیاز حمام سمت کمد لباس ها بعد

 کرد.. یالزم را م یبا سرهنگ هماهنگ دیانداخت با

را در چشم  یشد. لنز سبز میرینشست ومشغول گ نهیرا برداشت ومقابل آ میریمخصوص گ لیداخل کمد وسا از

کارش زد وکت وشلوار  ی جهیبه نت یچهره شد کارش که تمام شد لبخند رییبا دقت گذاشت ومشغول دادن تغ شیها

 کرد از اتاق خارج شد. یخال کتش ی.ساعت رولکس خود را به مچ بست وادکلن ترد هرمس را بر رو دیاش راپوش

ابش خو ادیزد مثال قرار بود مراقب او باشد احتماال از استرس ز یبود لبخند دهیکاناپه خواب یدختر که بررو دنید با

مچاله شده بود بکشد.پتو را برداشت وبه سمت او که از سرما  یرا برداشت تا بررو ییبرده است به اتاق برگشت وپتو

 او رفت .خم شد و

که خواست  نیاش زدوهم یشانیارام برپ یسردش گذاشت وبوسه ا یا یشانیولبش را برپ دیکش شیرا بررو پتو

 شیچشم ها هیاز ثان یاو در کسر دنیگشود وبا د مهیخمار از خوابش را تا ن یبلند شود دخترک چشم ها شیازرو

 .دیخواب از آن پر یجیوگگشاد شد 

 .. دیتپ یشد کل وجودش نبض شده بود وم زیخ میپوش با ترس در کاناپه ن اهیس ی بهیمرد غر دنیبا د نهال

 

 کرد. دنیپلک سمت راست اش شروع به پر 

 کرد  یچه م یمرد ان جا با وجود ان سگ وحش ان

 کرده بود به مرد قرص خواب داده بود . یاشتباه چه
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 کرد خواب او سبک بود. یشانس خود را امتحان م دیبا

 دیلرز یرا خواند.تمام بدنش م نیونام ساتک دیکش ادیگوش اش گذاشت وبا تمام توان اش فر یرا بررو شیها دست

 حس شده بود یوب

 راباال بردوارام گفت  شیدست ها نیساتک

 نترس دختر کوچولو  سیه_

 نترس نیساتک منم

 دیکش ادیفر هیشدن او به خودش با گر کتریوبا نزد دیخود را در کاناپه عقب تر کش نهال

 نشو  کیبه من نزد_

 دیکش ادیرا فر نیرا گفت ومجدادا نام ساتک نیا

 ننننننیییییییییییساتک_

 کاناپه نشست وگفت یدهان دختر ک گذاشت وکنارش بررو یدستش را بررو عیکالفه سر نیساتک

  _دختر کوچولو_کوچولو مونیم_موش کوچولو_گرگ کوچولو_

 بابا بازم بگم؟ یا

 بابا یخانه  زیعز

 همه برچسب خنده اش گرفته بود نیهم از ا خودش

که داشت دست اش  یاست بدون فکر وازشدت حرص با تمام قدرت نیکه حاال مطمن شده بود ان مرد خود ساکت نهال

 را محکم گاز گرفت

  دیمال یدستش رابه شدت م کهیودر حال دیاو  عقب کش یقفل شده  یدندان ها انیدستش رازمبا بهت  نیساتک

 گفت  یتک خنده ا با
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 فکر کنم سگ کوچولو رو از قلم انداخته بودم_

 دوبرمن ؟ ایدختر  یریگیبدتر گاز م تو

 با پشت دست آب دهانش را پاک کرد وگفت نهال

 خودت رو؟ یکرد یشکل نیچرا ا ،یمن رو قبض روح کرد_

 ؟یاالن خواب باش دیمگه نبا یداریتو چرا ب نمیبگو بب اصال

  نهال

 زده است  یچه گند دینوک زبانش را گاز گرفت تازه فهم ن،یشدن چشم ساتک زیر با

 دهانش راقورت داد آب

 رادر صورت خود نشاند  یظیرادر هم گره زد واخم غل شیابرو نیساتک

 خطاب به نهال گفت یخشک وجد یتنگ شده بود .با لحنسربه سر گذاشتن دخترک  یبرا دلش

 االن خواب باشم؟ دیچرا با_

 

را از کاناپه  شیاش هم گرفته بود پاها ییاشفته دستشو تیوضع نیرادر هم گره زد در ا شیدستپاچه دست ها نهال

مرد  ی رهینگاه خ ریحرف زده است ز دهیخودش را جمع کرد خود را لعنت فرستاد که نسنج یانداخت واندک نییپا

 کرد یاب دهانش راقورت داد ومن من

 نی..خوردریاخ..اخه..ش..شما ..ت_

 . ردیلبش رابگ ینقش بستن لبخند  رو یکرد نتوانست جلو یهرکار نیساتک

خنده  یجمع شده اش کرد ونتوانست جلو یبه پاها ی.نگاه زدیهم م ینیریبه ش یبود.وگاه نیریدختر واقعا ش آن

 .ردیاش رابگ

 داره به خواب االن؟ یچه ربط شیدوشب پ ریت_



 پشتم باش

 
209 

 

 یشده بود دوخت و به سخت لیسبز تبد یستاره به جنگل یکه حاال از شب ب ییمستاصل نگاه اش را به چشم ها نهال

 دینال

 جشن ینر یآب پرتغالت که بخواب وانیقرص خواب دوتا انداختم تو ل_

 گفت  دیکش یبود وم لپ اورا گرفته کهیبلند سرداد ودر حال یخنده ا نیساتک

 کنه یمن اثر م کلیه یاخه دختر کوچولو دوتا قرص خواب به کجا_

 یشد بو رهیخ یاو در کت وشلوار مشک ی دهیمحو زد وبه اندام ورز یاو ناخواسته لبخند یخنده  دنیبا شن نهال

 جذاب است.   تینها یب شیبار اعتراف کرد که مرد روبه روا نیاول یکننده بود و در دلش برا وانهیعطر تلخ اش د

 کشدارگفت یبه اوزد و با لحن یچشمک طنتیاو باش ی رهینگاه خ دنیبا د نیساتک

 زهینر_

 عطرش گفت زمزمه کرد یمست از بو نهال

 ؟یچ_

 شده بود تا عکس رهیبا لذت به اوخ کهیعنان خود از دست داد و لپ برجسته اش را گرفت و در حال گریبار د نیساتک

 دیکش ندیالعمل اش رابب

 ات دختر کوچولو شیج_

 عقب رفت یکم نیخود بلند شد که ساتک یبا چشمک او به خود امد وچنان از جا نهال

 

 گر گرفت باشرم نگاه اش را از نگاه خندان او گرفت وبا سرعت از ان جا دورشد. نهال

 

او انتخاب کند .ستوان  یشد هنوز سرهنگ موفق نشده بود همراه برا رهیکالفه به ساعت مچ دست خودخ نیساتک

 بودباردار بود  یمخف یها تیپارتنرش در مامور شهیکه هم یمسعود
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 فعال نداشتند . یگریمطمن د نیگزیجا نیخاص ساتک طیتوجه به شرا وبا

 

 نگاه کردن به ان مرد را نداشت. یکه در اتاق خود را از شرم پنهان کرده بود رو شدیم یساعت مین نهال

 گفت  یلرزان یرا در مشت گرفت وبا صدا یروتخت یر خورد گوشه که به د یضربات با

 بله_

 بر لب اورد که صورت دختر ک را برافروخته تر کرد یداخل شد وبه صورت گلگون نهال لبخند نیساتک

 گوش کن نهال متاسفانه مجبورم امشب تورو همراه خودم ببرم _

 دخترک  ادامه داد یتوجه به برق چشمها یب

فرستم که  یرا م ینکن االن کس شیکنم حمام برو وخودت را اماده کن عجله کن ارا یم هیلباس ته تیتا من برا_

 کنه متیریزود گ

 داشت  یاز اتاق او خار ج شد وقت کم نیسرش راتکان داد وساتک عیسر نهال

 نیکتریمخصوص خانم ها رابفرستد وخود به سمت نزد موریبا سرهنگ تماس گرفت واز او خواست تا گر عیسر

 فروشگاه به خانه را رفت.

الزم را انجام داد وبه او کمک کرد  یکارها نیاخر موریوگر ستادیا نهیهشت بود که نهال اماده مقابل ا کینزد ساعت

 تا لباس خود رابه تن کند 

 اش کامال خهی.امدیبلندش تا مچ دست اش م یها نیبود است ینفت یبه رنگ اب فونیاز جنس مخمل ش بایز لباس

ودنباله  ادیز یبا فون ها یان تنگ بود تاقسمت ران پا وبعد ازان به صورت مدل ماه یبود باالتنه  دهیپوش

 یاهتشب چیزد. ه یمو بلوندو چشم اب ختربه ان د یکارشده بود .لبخند محو پوریداربود.قسمت پشت لباس کامال گ

 میاز اتاق خارج شد ونهال مضطرب منتظر امدن مرد ماند. ن یکوتاه یبا خداحافظ موریاش نداشت.گر یبه خود واقع

 شده بود. بایز تینها یشد.در کل ب رهیکمرش خ یوگود یکیزد وبه بار نهیدر ا یچرخ

 کرد . یم یقرار یبد ب نهیصاف شد ونگاهش را به در دوخت .قلبش در س عیبه در سر یخوردن تقه ا با
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 ..شد. خکوبیخود م یبا گشودن در جا نیساتک

 

ان هم یدختر مو بلوند چشم اب نیکرد ا یشد  .باور نم رهیمقابل اش خ یبایکوتاه به دختر لوند وز یلیخ یا لحظه

 نیبار بود دختر را در ا نیاول دیرس یخانومانه تر به نظر م دیخودش باشد .چقدر  در ان ظاهر جد یدختر کوچولو

د انداخته بو نییاش با استرس وشرم سرش را پا میومستقنگاه ملتهب  ری.دختر ز دیدیظاهر م نیودرا شیمدت با ارا

 داد.  یم چیگره زده  اش را پ  یودست ها

 رفت.  یم نییباال پا جانیاز شدت استرس وه شیها نهیس

 

 لب استغفرا... گفت ریاز اوجدا کرد وز ینگاه اش رابه سخت نیساتک

 

 داد با گفتن  یانجام م دید که نباکر یرا م یماند کار یان جا م گرید یاگر اندک 

 ایمنتظرتم زود ب نییمن پا_

 

 بود اتاق را ترک کرد . یراض تینها یخود ب دیاز خر کهیدر حال 

 

 بود. سیهم که کاله گ شیبود موها دهیداد مراسم مختلط باشدو لباس نهال کامال پوش یاحتمال م 

 

ببرد. باخشم با سرهنگ تماس گرفت  ییجا نیمجبور بود نهالش را همچ نکهیصورتش را پوشاند از ا یاخم ناخواسته

 ارتباط از او خواست تا چند نفر  مطمن  را ان جا بفرستد تا در خفا مراقب ان هاباشند . یوبعد از برقرار
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 اجیتبه او انداخت وبه سمت در حرکت کرد .امشب به کل تمرکز وحواسش اح یامدن نهال از پله ها نگاه کوتاه با

اش واقعا اجتناب  یکنار یبایدختر ز نیماند .هر چند ،  گذشت  از ا یم شیمراقب احساس  وچشم ها دیداشت وبا

 بود. ریناپذ

 نیساکت بود دوخت ساتک یبیقرمز رنگ نگاه متعجب اش را به مرد دوخت که به طرز عج یپورشه  دنیبا د نهال

کت او  کهیشد ،نهال هم در حال نیرا به دست نهال داد وسوار ماشان  یدراورد وبدون زدن حرف رونیکتش را از تن ب

 نیگاز گذاشت وماش یرابررو شیپا نی.ساتک دادکلن اش محسور کننده بو یشد .بو نیرادر اغوش داشت سوار ماش

مچاله کرده بود انداخت  شیکت را در دست ها بایبه نهال که تقر ینگاه مین نیرا به حرکت دراورد ودرهمان ح

 گفت یجد یلیوخ

 

 چروک شد_

 

 . دیلبش را گز یدستش نگاه کرد با شرم گوشه  یبه کت مچاله شده  عیسر نهال

 . دیکش شیبررو یانداخت  دست شیپاها یمچاله را باز کرد وصاف بررو کت

 

 متاسفم_

 بود  حیگوش نواز ومل تینها یب شیصدا

 گفت یبه تند یظیاو مات ماند اما زود نگاهش را از او گرفت وبا اخم غل یدر لب ها یلحظه ا  نیساتک ونگاه

 رژ لبت رو کمرنگ تر کن_

 ده؟یانقدر بهت مال موریخبر ه گر چه

 دیتوانست بگو یاو قورت داد وبه سخت یاب دهانش را از فوران خشم ناگهان نهال

 ستین ادیکه ز شمیارا_
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 گفت نیدروغ یکرد خودش را جمع وجور کند .با شهامت ینگاه اش را از اوگرفت وسع عیمرد سر یچشم غره  با

 ایجشن نامزد میر یم میمثال دار ،یحاال هرچ_

 کنم یم یاس احساس خفگ دهیکه از بس پوش لباسم

 ... حداقل

رده بود به ندرتش استفاده ک یحبس گشت.از همان نگاه ها یخودش لحظه ا یبررو نینهال از  نگاه ساتک نفس

 کرد. یمجرم را هم مجبور به وا دادن م نیکه سخت تر ی.همان نگاه

 زدیکه کمتر از اوسر م یبا سرتق نهال

 تخس گفت  دیدزد ینگاهش را از اوم کهیدرحال ردیبگ دیکرد ند یاو را سع نگاه

 ..دهیحد پوش نیوقت لباسام تا ا چیرفتم ه یبابامم که بودم جشن مختلط هم که م یمن خونه _

فک قفل شده از خشم مرد  دنیدست مرد شد ورنگ صورتش باد ریجمله اش کامل نشده بود که چونه اش اس هنوز

 هم مشخص شد میریان همه کرم پودر گ ریز یکه حت دیچنان پر یدر ان کردیم یدست وباسرعت رانندگ کیکه با

به بعد  رو  نیاما از ا  یگشت یبات مبا یندارم که چجور خونه  یخوب گوش کن گرگ کوچولو من با قبل تو کار_

اخررو چنان محکم وبلند گفت که نهال ناخواسته  یجمله  ؟یفهم شد ریش یگرد یهرجور که من بگم وبخوام م

 رابست. شیچشم ها یلحظه ا

 

همه شهامت امشب اش در عجب مانده  نیاز ا زیکرد خودش ن یراباز کرد واخم شیباحرص چشم ها هیاز چند ثان بعد

 چند وقت از دست داده بود. نیشده بود امارش را در ا کیماهانه اش نزد خیبه تار دی.شا بود

 

 ؟یریگ یم میکه برام تصم یمن ی کارهیاون وقت شما چ_

 به گاز داد یشتریاورا رهاکرد و نگاهش را به روبه رو دوخت وسرعت ب یبا پوز خند چونه  نیساتک
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 کارتمیکه چ دمینشونت م یشب بعد از مهمون یتحمل کن کمی _

 بر زبان اورد  یجمله را رامحکم وجد نیا چنان

 

را راه انداخته است،که کارش به  هودهیبحث ب نیکرد وخود را مالمت کرد که چرا با او ا دنیکه قلب نهال شروع به تپ 

 جا بکشد. نیا

 

زد که  یچنان کند م یوگاه دیتپ یمتند  یکرد قلب وامانده اش را ارام کند.گاه یانداخت وسع نییرا  پا نگاهش

 ربط یب زیحرف مرد، به ماهانه اش ن یحالش سوا نینداشت و ا یکرد. اصال حال خوش یتقال م ژنیاکس یاندک یبرا

 نبود.

جره پن یاش را بر رو یرا اتش زد  دست زخم یگاریداد وس نییرا پا شهیوش دیکش شیمو یال یکالفه دست نیساتک

 است. یفراموش کرده بود که دستش زخم دیارام کش یداد واز دردش اخ هیتک

 ؟یخوب یشدیچ_ دیآخش ناخواسته نگاه نگرانش را به اودوخت ارام پرس یصدا دنیباشن نهال

 سرش را تکان داد همچنان اخم داشت  یبه اونگاه نکرد وفقط کم نیساتک

 یخود را کم دیدر خود لرز یاندک گرم شدونهال یهوا نیگزیجا نیماش ی شهیشدن ش دهیکش نییسرد  با پا یهوا

اال راب شهیانداخت وش رونیب گاریبه او نفس اش را به همراه س ینگاه میبا ن نینزد .ساتک یجمع کرد اما به او حرف

 لب ا رام تشکر کرد. ریداد. نهال ز

 در لحن خود گفت ینرمش چیبه او انداخت وبدون ه ینگاه مین نیساتک

 .یخور یواز کنار من تکون نم یکن یاونجا حواست رو جمع م_

 یجلب توجه کن دینبا اصال

 وتو اسمت ساناز  دهیاسم من سع 

 ؟یمتوجه شد یشیومنتظر اومدن من م ینیشیاز کنارت دور شم وتو م یقیمن مجبور شم دقا دیشا
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 رم   بحث را جمع کرد. دوایام _ یبا گفتن کلمه  نیسرش را تکان داد وساتک نهال

 

که  ییکنار نگهبان ها نیساتک دندیبزرگ در پاسداران رس یبه عمارت  کهیزده نشد هنگام یحرف گریخود مقصد د تا

کارت و دیکش نییاش را پا نیماش ی شهی.خونسرد شستادیبودند،ا ستادهیبزرگ ا یکنار در اهن دیسف فرمیونیبا 

 ان مرد بود راداد. ییبارکد شناسا یرا که حاو یرمز

 

ه که تل یرمز یواگر فقط به کلمه  ردیرابگ یمال داده بود تا توانسته بود کارت رمزمرد را مشت و یحساب سرهنگ

 نفر ان ها را هدف قرار داده بودند. نیکرد االن چند یبه دام انداختن اش اکتفا م ینبود برا شیب یا

 خورد نش ریت زد و بعداز هیاش تک یاش به حس ششم قو لیمیمرد وچند روز وقت گذاشتن سر ا یریبعد از دستگ او

 بکند. دیزبان مرد بکشد که چه با ریاز سرهنگ خواست تا از ز

ن ها با شد نگهبا دییکه تا هیوبعد از چندثان دینصب شده بود کش وارید یکه رو یبارکد خوان یکارت را بر رو نگهبان

 ورود ان ها را خوش امد گفتند ودر را گشودند. یلبخند

 

 برابر گشت. نیکه اکثرا مدل باال بودند پارک شد. استرس نهال چند ییها نیدر کنار ماش نیماش کهیهنگام

 

 گرفت . یفیلرز خف شیحس شد ولب ها یبدنش ب ادیاسترس واضطراب ز از

 

ا باشد ت دیرس یشاد از ان به گوش م یقیکم موس یکه صدا ییخانواده اش در ان عمارت روبه رو نیقاتل نکهیا تصور

دختر کم سن تا چه حد صبر وتحمل داشت. ناخوداگاه به سمت  کیانداخت.مگر  یحد مرگ اورا به وحشت  م

 برگشت وبا ترس گفت نیساتک

 ترسم یم یلیخطرناکه من خ نجایا میبرگرد اینشده ب ریتا د نیساتک_
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 مدت کوتاه حق نیتلخ اش در ا یبود دوخت. باتوجه به تجربه ها دهیترس ینگاهش رابه دخترک که حساب نیساتک

تا قبل از ورد به جشن  دیارام کند با یکرد او را اندک یارام کردن او بر لب اورد سع یبرا یهم داشت .لبخند محو

 .نکند یگشت تا در ان جا خرابکار یارام تر م یوعمارت دخترک اندک

 

 نترس من کنارتم فقط از کنار من تکون نخور_

 

اوگذاشت وبه سکوت دعوت اش کرد نگاهش ارام  یلب ها یانگشت اش را بررو نیبزند که ساتک یخواست حرف نهال

 کند. قیداشت آرامش نگاه اش  را به او هم تزر یبود وسع

 

 نیجنبه شده بود که با کوچتر یاواخر قلبش انقدر ب نیکرد ا دنینهال با تماس انگشت او بر لبش شروع به تپ قلب

 اش شانیکرد .نگاه پر یاش دست وپنجه نرم م نهیس یداد وبا قفسه  یمنشان  یخود تیدر هر موقع یاتماسیحرف 

 انداخت. نییاز نگاه مطمن وارام مرد جدا کرد و پا یرا به سخت

 

 یاز پس ان همه کرم ها یگلگون شده اش حت  یبر لبش نقش بست.گونه ها یاو لبخند یاز شرم دخترانه  نیساتک

رژ ان را کمرنگ  کهیودر حال دیاش کش ینییپا یبرجسته  یلب ها یبود. انگشت اش را ارام بررو انیمختلف هم نما

 کرد زمزمه کرد  یتر م

 یباتریز شیبدون ارا_

 

 یمرد به قلبش انرژ یپوست ریز فیتعر نیا دیوبا شرم سرش را عقب کش دیدندان کش ریلبش را ز یگوشه  نهال

 اش بکوباند. نهیس یا در قفسه داده بود تا محکم تر خود ر یمضاعف
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او گشود  یشود دور زد ودر رابرا ادهینهال بخواهد پ نکهیرا باز کرد وقبل از ا نیزد ودر ماش یتک خنده ا نیساتک

 شده بود  زمزمه کرد رهیدرشت به او خ ییخطاب به دخترک که با چشم ها یوهمراه با چشمک

 کنما دختر کوچولو  یکارها نم نیاز ا شهی، هم یعادت نکن وقتی _

 

 سرش را تکان داد . یمعن یباز ،،ب یمبهوت زده وبا دهن نهال

 

نجات داد   با خنده  شدیاو مچاله م یکردوکت خود را  که در  دست ها یعکس العمل او خنده ا نیا دنیبا د نیساتک

 فک او و گفت ریزد ز م،یمال

 توش رهیحداقل دهنت رو ببند پشه م_

ارام بود  شدیمرد وسط جهنم هم م نیداد با ا نتیلبش را ز یاراد ریانداخت ولبخند غ نییپاسرش را  عیسر نهال

 .دیوخند

 را به او تعارف کرد و پرحرارت نفسش را کنار گوش او مهار کرد وزمزمه کرد شیبازو نیساتک

 بانو نییبفرما_

کرد انداخت وناخواسته  یم ییکت هم خودنما ریاو که از ز یبرجسته  یخود را دور بازو ی دهیکش یدست ها نهال

ان را کرده  یهوا بیداد واو عج یپدرش را نم یعطرش را دوست داشت اما امشب بو یتر کرد .بو کیخود را به اونزد

خود ان ها.. سرش را  نیکرد.ان هم جشن قاتل یم تبدون خانواده اش شرک یجشن نیبار بود که در همچ نیبود .اول

 شکسته نشده در همان البیکه با هزا ران س شیگلو یمیسرما باعث شود بغض کهنه وقد دیفت تا شارو به اسمان گر

 جا سر کوب شود.

 دست اورا ارام فشرد وزمزمه کرد  نیساتک

 تا اون ها تقاص کار خودشون رو بدن  دمیدختر کوچولوقول م _
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 رگونیق یان چشم ها بیو دوخت عجا یچشم ها ینگاهش را از اسمان شب وبدون ستاره گرفت وبه سبز نهال

 وهمرنگ شب او را دوست داشت.

دخترک کرد وارد شدند  شانینگاه گرم خود را مهمان نگاه پر نیاخر نیساتک دندیرس یبه در ورد کهیهنگام

کرد نهال با وحشت نگاهش را به مرد دوخت وچون مرد پلک به  ییشد ونهال را به رختکن راهنما کینزد یمستخدم

 یوخاطره ها دیرس یبه گوش م ادش یقیموس یکرد.صدا یحرف او زد ناچار مستخدم را همراه دییتا ینشانه 

 کرد. یم یاور ادیحالت  نیشده نهال را با تلخ تر ینوستالژ

 

ود ب ستادهیا یخود را از تن خارج کرد وبه دست مستخدم که گوشه ا ینهال مضطرب پالتو دندیبه رختکن رس یوقت

شال را سرش  دیبود با دهیکرد که چرا از مرد نپرس یداد خودش را مدام نکوهش م ستینگر یم یچشم ریو اورا ز

کنار و زدیخفه بگر طیداد باشال از آن مح حیترج تادبرسر لباس اف نیبرخورد او درماش ادی یبردارد، وقت اینگه دارد 

 منبع ارامشش برگردد.

 

رفت  نییهمراه مستخدم پا یکه از او جدا شده بود منتظرش مانده باشد. وقت ییکرد تا مرد همان جا یدل دعا م در

لبش ق یدست اش را بررو یبرلب اورد و لحظه ا یرابسته بود لبخند شیزده بود وچشم ها هیتک واریاوکه برد دنیبا د

 کرده بود گذاشت. یکه دوباره شلوغ باز

 .ردیضربان قلبش را بگ دنیمحکم کوب یخواست جلو یکار م نیبا ا ییگو

 

فراموش کرده بود لبخندش را از  ینهال حت کهیراگشود، در حال شیاش گشت وچشم هانگاه ینیمتوجه سنگ مرد

 محو کند. شیلب ها یرو

 

 شد.  کیگذاشت به او نزد یم یا نندهیبا هر بب شیمحکم وراسخ که قدرت خود را در نما ییبا قدم ها مرد
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 شیموها یشد، شال را از رو رهیخ دیدرخش یم یبه او که همچون ستاره ا یلحظه ا ستادیاو ا یقدم کیدر  یوقت

 ان زمزمه کرد نیبرداشت ودرح

 کنه. یهارو به تو جلب م یلیشال حتما توجه خ نیوا یجلب توجه کن نجایخوام ا ینم -

 بود داد. ستادهیشال را دست مستخدم که همچنان منتظر ان ها ا 

 یم بایو ز فیان دست لط شکشیاش را پ یمجدادا بازو کهیدر حال یوباچشمک دیبلوند اوکش یموها یبررو یدست

 کرد اهسته دمش رادر گوش او بازدم کرد وزمزمه کرد

 خاص نسنج. طیشرا نیوا یمصنوع یمو نیدر ضمن تعصب من رو با ا -

شانه اش چسباند مور مورش شده بود وکل وجودش گر گرفته بود  یاز حرارت نفس او سرش را خم کرد وبررو نهال

وارد سالن  یگریمستخدم د ییجنبه شده اش را  محکوم کرد.  با راهنما یودل ب دیمرد را  شن یتک خنده  ی.صدا

بود درست  ییبایلوکس وز تینها یب ارتِگشت. عم خکوبیخود م ینهال در جا یلحظه ا یعمارت شدند وبرا یاصل

 یبود. با فشار دست مردانه  ایدر در یخانه مانند قطره ا یدر بزرگ تیجمع لیبود، آن س اهایرو یخانه  مانند

که در  قیعم یلب با درد ریاش نگاهش را از خانه گرفت و پر بغض وحسرت به مرد دوخت وز یبازو یبررو نیساتک

 .دیالکرد ن یقلب خود احساس م

 عظمت ساخته بشه؟ نیه ابنا ب نیشده تا ا ختهیخون چند نفر ر_

 شدن؟ میتیتا بچه  چند

 چند تا زن منتظر به در خون شده؟ چشم

 تا مادر ... چند

بار پشت سر هم پلک زد تا اشک اش  نیانداخت وچند نییاجاز ه نداد تا جمله اش  راکامل کند سرش را پا بغض

 نکند. شیرسوا
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حد منقلب  نیاش را تا ا یان رافشرد، دوست نداشت گرگ کوچولو یدست دور کمر او انداخت ولحظه ا نیساتک

 .ندیبب

در ظاهر انسان انداخت .دست اش را از دور کمر  یادم ها نیا لیمحو به استا یاش رادر اطراف چرخاند وپوزخند نگاه

اش را در  ینشست ونگاه آب یصندل یکرد. نهال بررو تیخلوت هدا یدر گوشه ا یزینهال برداشت واو را به سمت م

وپدرش در ذهنش نقش بسته بود. در صورت خندان  درما یبایز یچهره  ریتصو کهیاطراف به چرخش در اورد در حال

ومحکوم کند .  ییامشب شناسا نیخواست قاتل خانواده اش را هم یگشت انگار که م یم رهیافراد با تامل خ

 وهیدست دراز کرد ودو تا اب م نیند که ساتکخواست از کنار ان ها عبور ک وهیاب م یحاو ینیمستخدم باس

کرد  کیخودش شده بود گذاشت واب البالو را به دهانش نزد یاینهال که محو دن یوبرداشت. اب پرتقال را جل

 . دیاز ان را نوش یواندک

 زدوختیرقص گرفت وبه م ینگاه کالفه اش را از جمع شاد ومحوطه  نهال

. 

باعث سردرد  کیالخصوص موز یعل ادیز یسر وصدا شهیمراسم شلوغ رادوست نداشت وهم نیوقت حضور در ا چیه

 .دیکش یسپرد وخود را کنار م یشد کاش کار را به همان مرد م مانیگشت.از آمدنش پش یم دشیشد

کرد  یودر ذهنش ثبت م ییها را شناسا افهیوق یحال خونسرد اطراف را بررس نیدر ع قیدق یبا نگاه نیساتک

 یاو نا محسوس وبه نشانه  دنیبدهد ، ان ها هم با د صیجمع تشخ نیرا در ب یورسول یانسته بود ستوان کاظمتو

 مافوق ان ها نبود . نیساتک گریتکان دادند، هر چند که د یاحترام سر

اورد  یاشنا بوداما به خاطر نم شیصورتش مکث کرد. آن چهره برا یبر رو یاشنالحظه ا یچهره ا دنیبا د نیساتک

 وسوت نگاه اش را از مرد گرفت وبه محوطه رقص دوخت . غیج یاست. با صدا دهیاورا د یکجا وک

شاد ان دو افتاد .  یچهره  یشد ونور فقط بر ررو کیهمه جا تار هیو در کمتر از چند ثان دندیرقص یوداماد م عروس

 ت.وقاتل بود وحشت داش یمشت جان کی نیب نکهیشد .از ا کترینزد نیشدن برق، نهال ناخواسته به ساتک کیبا تار

 

 او چقدر یمکان برا نیدانست تحمل ا یدخترک انداخت .م نیگرفته وغمگ ینگاه اش را به چهره  یلحظه ا نیساتک

 سخت است.
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حد  نیرا تا ا شیگشت دوست نداشت گرگ کوچولو مانیاو را همراه خود اورده بود پش نکهیبار از ا نیچندم یبرا 

 .ندیبب شانیدرمانده وپر

 

 

 داد،یدانست چرا باز حس ششم اش هشدار به او م یخود بلند شد نم ینگاه خود را از نهال گرفت واز جا نیساتک

 کرد. یدور م طیودخترک را از ان مح اوردیرا که الزم داشت از ان جا به دست م یهرچه زودتر اطالعات دیبا

  دیونال دهیخود بلند شد وهراس یعکس العمل از خود نشان داد واز جا عیربودس ستادهیاو که ا دنیبا د نهال

 کجا_

 نشاند گفت یمجدادا او را م کهیاوگذاشت ودر حال یشانه  یدستش را بررو ابیوکم بیعج یبا محبت نیساتک

 واز جات هم تکون نخور باشه؟ نیجا بش نیگردم تو هم یمن زود بر م_

 دست اورا گرفت وباترس گفت نهال

 ترسم. ینرو من رو تنها نذار من م_

 در گوشش زمزمه کرد یگونه  دنیبوس یخواست جلب توجه کند خم شد وبه بهانه  یکه نم نیساتک

 موش کوچولو. اریدر ن یدورو اطرافم، حواسم بهت هست.تابلو باز نیمن هم_

 د خود را در مقابل احساس ترس اش کنترل کند. گرفت تا بتوان ینگاه ملتمسش را از او به سخت نهال

اشنا  ی بهی. کنار بار ان مرد غرشدیدور گرفته م زهایم نیبه سمت بار حرکت کرد هرچند که انواع مشروب ب نیساتک

 به ان ها سکوت کردند. نیشدن ساتک کینفر نشسته بودند ومشغول صحبت بودند که با نزد نیبا چند

 لب خود برد وان را مزه مزه کرد. کیرداشت وجامش را پرکرد ونزدب ینیج یعاد یلیخ نیساتک

 کرد . ینگاه ان هارا احساس نم ینیسنگ گرید
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 .زبودیت اریبس نیکردند اما گوش ساتک یارام صحبت م یلیخ

 کشهیبه خاک و خون م نجارویا میند لشیاگه جنس هارو تحو دهیداره هشدار م دایچندشبه شد_

 سیاهل شعار دادن ن نیکه شاه یدون یم ید ینم لشیخوب چرا جنس ها رو تحو_

 ؟یگیم یچ یفهم یمرد مومن م_

 پوله اردهایلیکه  حرف م سیقرون دو قرون ن کی حرف

 ؟یخوب پوشش داد نجارویحاال ا_

 گفت  یبا تک خنده ا مرد

 عمارت ادم گذاشتم نیا یتخت تا چند صدمتر التیاره بابا خوبه خ_

 اجازه یرد شه ب نجایتونه از ا ینم رچهمو

 اعتماد به نفس کاذب او زد . نیبه ا یپوزخند نیساتک

 گفتند. یسخن نم یاش سکوت کرده بودند وکلمه ا یبود که ان مرد اشنا وکنار بیعج

 باهاش معامله کن  یجنس ناب اگه دار دهیم یتوپ پول خوب ی قهیعربه واسه عت اروی نیا یراس_

 ومدهیفعال دستم ن یسراغ دارم ول یکیسکوت شد ومرد ادامه داد  یا لحظه

 

 تر شد قیلبش برد ودق کیرانزد نیدوباره ج نیساتک

 دوست داره یرونیبش بده .دختر ا یاگه دختر دس نخوردم سراغ دار دهیدر هرصورت زود اقدام کن تا از قفس نپر_

 یمحوشد دوباره خونسرد عیشد.اما انقدر سر دهیتن درهم هیثان یدر کسر شیمشت شد وابروها نیساتک یها دست

 خود رابه دست اورد
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 شیخودمون پاک ساز یها بچه ها یهست که تازگ یپدر مادر یدختر ب هیاما  ستین یزیکه دست وبالم چ فعال

 توشه یمطمنم پول خوب یتو مشتمه دختر خوشگل یکردن به زود

اورد   هران امکان خورد شدن ان در  یا شهیبر جام ش شیکه دندان ها یرابست وبا فشار شیچشم ها نیساتک

 دهانش بود 

  دیممکن بود مگر ان که در فک مرد فرو ا ریمشت شده اش مهارش غ یها دست

 کرد .. یم نیینرخ تع شیمردک رو گرگ کوچولو ان

خود  یدر جا یا گلوله  اورا  لحظه کیشل یدر پ یپ یبخواهد کامال عنان خود را ازدست بده صدا نکهیاز ا قبل

 کرد. خکوبیم

 یمردن م یشد . دل داغدار اش فقط کم رهیعروس وداماد خ یبعد از رفتن مرد با حسرت به رقص دونفره  نهال

 خواست

 . ارفتندیدن نیکه حسرت به دل از ا یواسه مادر وپدر ردیبم

 اش دست او رادردست داماد بگذارد یندارد تا شب عروس یکه پدر یواسه دختر ردیبم

 قلب اش رابه درد اورد.  دیدرخش شیکه در چشم ها یاشک  نمه

 شیرابرداشت .چشم ها یجام یان میتصم کیاو عبور کرد ونهال در  زیمشروب به دست، از کنار م ینیس  یمستخدم

همه  یشب چشم بررو کیهم  مگر او شدیم یهمه غصه در حال انفجار بود .چ نیفشار ا ریرابست .مغز وقلبش ز

 ببندد. زیچ

 ی.واو دلش فقط کمدیفراموش کرد وخند شدیرا م زیهمه چ یودر کتاب ها خوانده بود که در مست دهیها د لمیف در

حالش رادگرگون کرد اما مانع  یتند ان لحظه ا یخود برد بو یلب ها کیخواست .جام را نزد یفراموش کردن م

 خوردن اش نشد  . 

 فشرد . شیراباز کرد وجام را در دست ها شیها چشم
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 دینوش یجام را جرعه جرعه م یوتلخ دیدیپدرش را م یبه خاک سپرده  یحال اش بد بود .ارزوها بیعج امشب

د تر از شه نیریان را ش ینوه اش را به گور برده بود تلخ دنیکه حسرت د یغم مادر یتلخ شده بود اما تلخ شی.گلو

 گل کرده بود.

نبودو  یخبر یکوبیوپا یقیموس یاز صدا گریکه به ذهنش امد نهال بود.د یریتصو نیگلوله اول کیباشل نیساتک

سرهنگ  یرا برا کی یدراورد وشماره  بیخود را از ج یگوش عیان شده بود سر نیگزیگلوله جا کیوشل غیج یصدا

.هرج مرج سالن به نفع او شده رساندینهال م بههرچه زودتر خود را  دینبود با یاش خبر یکنار یارسال کرد از مردها

 شده باشد. یخود مانده ومخف یکرد که نهال در جا یبود وفقط در دل دعا م

 

 

زد.  خیخون در عروقش  ینهال لحظه ا دنیرساند با ند یخود را به صندل عیاستفاده کرد وسر یوشلوغ یکیتار از

ود ب دهیکه شن ییکردند وباتوجه به حرفها یم کیاشتند شلپوش د اهیس یاطراف را نگاه کرد همچنان عده ا عیسر

 است. یکار چه کس نکهیسخت نبود حدس زدن ا

 

 یزیر یسکسکه وخنده  فیضع یخشم از دست خودش که چرا او را تنها گذاشته است خواست برگردد که صدا با

 دیبلند به گوش اش رس یان همه صداها نیاز ب گریاست اما صدا بار د دهیگمان کرد اشتباه شن ی.لحظه ا دیراشن

ودر  دیکش ینفس اسوده ا زیاز هر چ قبلنشسته بود ابتدا  زیرمینهال که ز دنیسمت صدارفت وخم شد وبا د عیسر

 دل خدا را شکر کرد که دختر ک سالم بود.

 

رام کردن دخترک ا یفقط به خاطر سالم بودن دخترک بود برلب اورد وبرا میوخ طیکه در ان شرا یشد ولبخند خم

 هق هق اش باشد گفت یکه احتمال داد صدا اوردیدر م زیر ییبود وصداها نییکه سرش پا

 میریم رونیسالم ب شهیجاهم مثل هم نیخودم باش من مواظبتم از ا ینترس وگرگ کوچولو_
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 سیلبش را خ یاو واب دهنش که گوشه  یشهال یچشم ها دنیبا د نیباال گرفت وساتک یسرش را به سخت نهال

 کرده بود جا خورد.

بلند زد  یقهقه ا دیمرد کوب یگونه  یجان چندتا محکم بررو یرا باال برد وب شیبلند دست ها یبا خنده ا نهال

 گفت یرمق وسست یب یوباصدا

که   نیدرجه باز کرد وبه ساتک نیجمله تا اخر نیکن دندونام رو ودهنش را باگفتن ا گاهیکه ن سمیمن گرگ ن_

 اطراف به او زل زده بود نشان داد یوت فارغ از اتفاق هامبه

 

 دوباره گفت  یسرش را باال گرفت وباخنده ا هیثان کیافتاد اما کمتر از  نییخورد وپا یتکان سرش

 بدنمم مو کرک نداره  گاهین_

  دیانداخت ودامنش را باال کش دست

 شدیالکل به مشامش خورد هم باورش نم یبو یوقت یتخمار وتبدار او جدا نکرد ح ینگاه اش را از چشم ها نیساتک

 ...یشب نیکه دخترک مست کرده باشد ان هم در همچ

 

 لب زمزمه کرد ریوبا اخم ز دیکش نییاو را پا یرا دراز کرد ودامن باال زده  دستش

 احمق  یدختره _

 

ا امده بودند ت یکه به عروس ییکسا دیرس یوداد وفغان به گوش م ونیش یبود اما همچنان صدا دهیگلوله خواب یصدا

ان عروس وداماد  نیافتاده بودند .وبدتر نیزم یکه غرق در خون بررو دندید یخودرا م زانیکنند وحاال عز یشاد

افتاده بودند ونور همچنان فقط  نیزم یرقص بر رو یرا هم به درد اورد. در محوطه  نیدل سنگ ساتک یبودند که حت

 ن ها افتاده بود.ا ی دهیصورت ترک یبررو
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 یم زیکرد ور یلب با خود زمزمه م ریکه همچنان ز شیازاردهنده گذفت وبه گرگ کوچولو ریاش را از ان تصو نگاه

حق نشسته بود وترو خشک باهم  یبر لبش شکل گرفت .خدا بر جا یروزگار، لبخند محو یباز نیدوخت. از  ا دیخند

همه  نیغرق خون کرده بود وحاال خود با ا  دپناه را مدت هابو یدختر ب نیدل ا نیقصر زر نیسوخت.صاحب ا یم

ود. شده ب لیشکل از دست داده بود وجشن پسرش به حمام خون تبد نیشب پسرش اورا به بدتر نیزتریثروت در عز

 .ندینرم اش رابب یگونه ها یامد تا چال ها یم شیکم پ یلیغل وغش دخترک ضعف رفت خ یب یدلش از خنده ها

که  یمخف یها تیخود او بخاطر شغل اش وبه خصوص مامور شدند،یخفقان آور دورم طیهر چه زودتر از ان مح دیبا

 دخترک بود. ی هیعادت داشت اما به شدت نگران روح تیوضع نیاکثرا داشت به ا

 

که جان سالم به  ییهمراه کسا دندیچرخ یمجروحشان م ایکه همچنان وحشت زده دور خود  یتیجمع انیاز م دیبا

 .شدندیشده خارج م نیدر برده بودند وخوشحال از اون عمارت نفر

 ستادیوبلند شد وا دیصورت اش کنار کش ینهال را از رو یها دست

 خشم خنده اش گرفت یچرا به جا دینفهم دیسرخوش نهال را که شن یصدا

 

خنده  انیودرم دیخند یبلند یکرد وباصدا یکشن ...سکسکه ا یاون جا همه قاتلن ماروم ،یپا نشو مرد باغ وحش_

 بکشد نییکرد اورا پا یدست اورا گرفت وسع

 شدم سالمم میمن قا نیبب_

 شو میتوهم قا ریز نیا ایب

نداشت  یکرد از ان دوستوان هم خبر یدخترک چه م نیبا ا دیداد حاال با رونینفس اش را به شدت ب نیساتک

 چنان قهقهه دیکش رونیب زیم ریاز ز یباشند .خم شد ونهال را به سخت بانیداد درحال خبر کردن پشت یواحتمال م

 خورده بود؟! رچقدربود مگ یرا مبهوت زده کرده بود.عجب دختر بدمست نیزد که ساتک یم
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 اورا مهار یبه سخت دیبد خراش یلیوگونه اش را هم خ دیکش یاش م یاو دخترک پنجول برا دنیکش رونیب نیدر ح 

وکنار گوش اش  دیدر اغوش کش ی. اورا به سختبردیم نجایتا گند نزده بود اورا از ا دی. بادیکرد ودراغوش خود کش

 دیغر

 کشنمون یادم قاتال م نیا نجایهم یگرگ کوچولو اگر ساکت نش_

درخشانش که  یاو جدا کرد و باچشم ها ی نهیس یسرش را از رو زیر یپهن برلب اورد وباخنده ا یلبخند دخترک

 گفت یداده بود با لحن کشدار یانگار هزاران هزار ستاره را در خود جا

 شمیپس االن موش کوچولو م رمیخوام بم یمن نم_

 کرد زیرا ر شیداد وچشم ها نیاش را چ ینیگرد شده بود ب رتیکه از فرط ح نیساتک یودر مقابل چشم ها 

 

 یشانیحالت اوضعف رفت اورا محکم به خود فشرد وپ نیا دنیبا د نیان حالت ماند.دل ساتکدر هم یا هیثان وچند

 . دیاش را محکم بوس

 را بازکرد وبا خنده گفت  شیاز چشم ها یکیاو  یبا بوسه  نهال

 تازه سنجابم بلدم بشم_

داد که اوضاع تحت  نانیبه او اطم شیکه با بستن پلک ها دیرا د یانداخت وستوان رسول یبه اطراف نگاه نیساتک

 نظر است.

 .دیرس یسر م سیپل گرید یقیتا دقا پس

را  شیموش کوچولو یخطر گریار ام تر شد د ی.واوکمدیبه گوش رس سیپل ریآژ یامبوالنس همزمان با صدا یصدا

 .کردینم دیتهد

 خمار او لب زد  یدر چشم ها رهیوخ قیعم یلبخند با

 نم؟یسنجاب شو بب_
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 شیاز لب ها یاش را جمع کرد اندک ینیرا گشاد کردوب شیاوجدا نکرد چشم ها ی نهیس یبار سرش را ازرو نیا نهال

 .دینفس کش ینیگذاشت وتند تند از ب شیرا به نما شیومرتب جلو ا دیسف یودندان  ها دیرا باال کش

خم  او یومکان سرش را بررو تیتوجه به موقع ینتوانست خودرا نگه دارد وب نیاز ا شتریحالت او ب نیبه ا نیساتک

 وزمزمه کرد  دیخند دیرس ینم یوداد به گوش کس غیکه دران ج یبلند یکرد وبا صدا

 یهست ینیریش یعجب سنجاب کوچولو_

 شد. دیکه داشت تشد یا جهیبست اما سرگ یشده اش را لحظه ا نیسنگ یچشم ها نهال

 نیکت ساتک شیکرد با دست ها یم یاحساس سبک دیچرخ یدور سرش م ایراگشود .انگار دن شیچشم ها یسخت به

  دیرا چنگ زد ونال

 رهیم جیسرم گ_

هم مشغول  سیدادند. پل یرا انتقال م نیکرد داشتن مجروح ینگاهش را از اوگرفت وباز اطراف رو بررس نیساتک

وس اطراف را نگاه کرد وچشم نامحس یلیخوداحساس کرد خ یرا بررو ینگاه ینیسنگ یاوضاع بود لحظه ا یبرس

کرد ونهال  ظیغل یاخم دیکرد وبه نهال رس بیبه ان هابود نگاهش را تعق رهیاش به همان مرد اشنا افتاد که خ

 .دیخند یم زیکرد ور یکه همچنان باخود زمزمه م دیدر اغوش کش شتریراب

 کنم  یات م فیخونه رد میرفت یهست که خورد یبه خاطر مشروب هیعیات طب جهیسرگ_

 ادیاهنگ نم یصدا گهید نجایچرا ا_

 بگو ساکت شن ادیبدم م هیگر از

 ارام وبدون جلب توجه عبور کرد . هیاز کنار بق نیساتک

 

 نداشت. یبود ومشکل دهیبه او انداخت پوش یان را نداشت که بتواند پالتو وشال او رابردارد نگاه وقت

 

 دیکت اورا بو کرد وبلند خند نهال
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 اوزد وگفت یاز خنده  یلبخند نیساتک

 

 ؟یخند یم یبه چ_

 

 ؟یدیبونم گهیصاحب باغ وحش چراد گمیم_

 

  ؟یشب بو بد شهیم_

 

 با خنده  وتعجب گفت  نیساتک

 

 ؟ییجانم؟ چه بو _

 

 او جدا کرد وتلخ زمزمه کرد ی نهیس یسرش را ازرو یلحظه ا نهال

 پدرم رو یبو_

 

 یشانیبار پ نیچندم یانداخت.خم شد وبرا یپدرش م ادیاو رابه  پیشد.پس پ پیاو به پ یمتوجه اشاره  نیساتک

 ..شهیبار محکم تر از هم نیا دیاورا بوس

کوتاه  یلحظه ا یکرد برا یاو را تماشا م رهیرا که بلند کرد با سرهنگ چشم در چشم شد که خ سرش

 جاخورد.سرهنگ با اخم اشا ره کرد از ان جا دورشود.
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 کند مشکل دارد. یم یاو زندگ یدر خانه  یورسم یموضوع که دختر ک بدون تعهد شرع نیبا ا دانست سرهنگ یم

 اریکرد ان دختر مهربان وساده رابس یاعتراف م دیخود کند با یاوهم دوست داشت هرچه زودتر نهال رابرا خود

 دوست داشت.

 

 خود احساس کرد .  یان مرد را بررو ی رهینگاه خ ینیبگذارد که باز سنگ نینهال را داخل ماش خواست

تر ان  عیکرد و هر چه سر یم یشتریب اطیاحت دیشناخته شوند.با یحرفه ا میگر نیبود که او ونهال با ا بیعج شیبرا

 کرد. یم ییمرد را شناسا

 

 یمدور سرش  ایراباز کرد همچنان دن شیچشم ها ینهال را ببندد،نهال به سخت یمنیخواست کمربند ا کهیهنگام

اطراف را نگاه  زشدهیر ییشده بود پاک کردو با چشم ها سی.با پشت دست کنار لبش را که از اب دهانش خدیچرخ

 کرد 

 . دممممیمن هنوز نرقص میریم میکجا دار_

 زد وگفت  یبلند یبه کمرش داد وقهقهه  یقر یسخت به

 رقصما یمن برقصم انقده ناز م میبرگرد ایب

 به لحن کشدار او وقر کمر اش زد . یلبخند نیساتک

 حرکت گفت نیرا روشن کرد ودر ح نیماش

 موش کوچولو یوبرقص یسروپا واست یتون یچقدر ام تو االن م_

 اخم ادامه داد  یکم وبا

 یهزار چشم نامحرم قر بد نیتو ب زارمیحتما هم من م_
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 تر شد. ظیفکر اخم اش غل نیاست واز ا بهیاز ذهنش گذشت که خود او هم به دخترک غر یا لحظه

 گرد شد شیشد چشم ها رهیوبه مرد خ دیرا مال شیچشم ها نهال

 ؟یتو چرا چندتا شد_

 یکه داشت باصدا یدیشد ی جهیشد باسرگ رهیوتا حد ممکن ان راباز کرد وبه مرد خ دیرامال شیچشم ها دوباره

 وگفت دیاو کوب یوبا دست چند بار محکم بر شانه  دیبلند خند

 یخداتورو چندتا کرد تاخوب مراقب من باش_

  دیچیپ نیطاقت فرسا  در کتف ساتک یمحکم اودرد یباضربه  

 گذاشت و بادرد گفت شیپاها یاورا گرفت وبررو دست

 یاخه مست کرد یفکرد یبه چ_

 یرت مافتاده بود وچ نیینگاه اش رابه دخترک دوخت که سرش پا یرانندگ نیدر ح دیاز دخترک نشن یجواب وچون

 دورش پخش شده بود. شییطال یزد موها

 

ل را دست سر نها کیبا  یرانندگ نیکردند را جا بگذارد .در ح یم بشیرا که تعق ینیکرد دوتا ماش یزد وسع یلبخند

ا اش نه تنه جهیانداخت .سر گ یبه اطراف خود نگاه جیداد که باعث شد نهال چشمش راباز کند. گ هیتک یبه صندل

 راباز وبسته کرد وگفت  شیامرد چشم ه دنیهم شده بود.با د شتریبهتر نشده بود بلکه ب

 رهیم جیسرم گ_

 تشنمه

 تهوع دارم حالت

 گاز فشار داد وگفت  یرابررو شیپاها نیساتک

  ینخواب نیکن تو ماش یسع_
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 شهیبدتر م حالت

ند بل ییکار خودبا صدا نیصورت مرد برخورد کرد واز ا داد که دست اش محکم به شیبه دست ها یکالفه کشش نهال

 .دیخند

 داد و کالفه گفت رونینفسش را ب نیساتک

 

 جات نیوبش ریدختر اروم بگ_

 

  دیخود راسمت او کش یبالبخند اندک نهال

 خواست. یشدن به او را م کیاو ، ونزد دایدانست چرا دلش شد ینم

 

 کند. یم دیکند و در مقابل احساس را تشد یم لیگفتند، مشروب عقل را زا یم راست

 باال بود . تینها یحرارت بدن اش ب نیماش یکالفه اش کرده بود وبا وجود سرما جهیسرگ

 وارام کنار گوش او زمزمه کرد دیاوکش یبازو یبر رو یخود را کامال به اوچسباند ودستش را به حالت دوران 

 

 انقد گندس؟ نیچرا ا_

تبدار دخترک  یگلگون شده وچشم ها یبه چهره  ینگاه میبه عقب انداخت وسپس ن ینگاه نهیمجدادا از ا نیساتک

 خود را تکرار کرد یقبل یانداخت و جمله 

 

 جات نینهال برو بش_
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 اوگذاشت وگفت یشانه  یتوجه به حرف او با لبخند سرش را بررو یب نهال

 

 نجاستیمن ا یجا_

 

 زد وگفت یلبخند یخود سبقت گرفت وبا بدجنس ییجلو نیماش شده بود از ادیها ز نیماش انیم فاصله

 

 نشو  طونیموش کوچولو ش_

 ستیجاش ن نجایا

 او برداشت و باحرارت کنار گوش اش زمزمه کرد یشانه  یبا لبخند سرش را از رو نهال

 رختخوابه  یدونم جاش تو یاوهوم م_

 

 دیدست زد وخند جانیخودش با ه یرا گفت وخود برا نیا

 لب ریخورد وز نیداد به صورت ساتک یالکل م یپر حرارت اش که بو نفس

 کند. یمرد چه م کیدانست دارد با  یگفت. دخترک نم یلعنت_ 

 

 یرساند ،تا امشب کار یهر چه زودتر دخترک را به خانه م دیها راکامال پشت سر گذاشته بود.با نیماش گرید حاال

 ند.پرا یاورا از سرش م یداد مست یدست اش نم

 پهن او گذاشت وگفت یشانه ها یپهن مجدادا سرش رابررو یبالبخند نهال
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 خوابم رو دوست دارم یروکه بغل تو م ییشبا_

 اوجدا کرد و با بغض گفت  یشانه  یسرش را دوباره از رو جانیجمله با ه نیگفتن ا با

 تونه بغل من بخوابه  یوقت نم چیه یمرد چیگفت ه یم شهیمامانم هم_

 هم ... گهید یکی،پس  یگفت، تو تونس یراست نم اما

 گفت یبرگشت ونگاهش را به اودوخت وبا اخم وحشتناک ضیباغ نیساتک

 وگرنه االن دندونات ته حلقومت بود یحرف رو زد نیا یتو مست یموش کوچولو شانس اورد_

 سرداد وبغضش رافراموش کرد یبلند یبه اخم او خنده  تیاهم یب نهال

 مستم؟  گفته من یک_

 

 خوبم که انگار تو فضام . نقدریخوب خوبم ا من

 رفت یم لیکه رو به تحل ییگذاشت و با صدا نینرم ماش یصندل یبرگشت سرش را بررو شیرا گفت وسرجا نیا

 گفت 

 

 ،تشنه ام هستم نمیبیم یجوریرو  یهو همه چ رهیم جیفقط سرم گ_

 

 زد وگفت یپوزخند نیساتک

 نه؟ یسیکه مست ن_

 شهیخونه مشخص م میبرس
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 دیدستش را دراز کرد ولپ اورا گرفت ومحکم کش دیهشدار او خند نیبلند به ا ییبا صدا نهال

 تو یهست یچه پسر بانمک_

 یناز یناز

 

 به اوانداخت ودستش را از صورت خود انداخت یبا خشم نگاه نیساتک

 که با نمکم اره؟_

 نه؟ یسیمست ن توام

 

 دیکش با لبخند دست اش را پس نهال

 گفت  یاوهوم  وکشدار

 ینداشت وخود واقع یجذبه ا نیدختر کوچکتر نیلبخند پهن او کش امد .اصال در مقابل ا دنیباد نیساتک یها لب

 .دیخند یشادبود واز ته دل م یدر عالم مست ینطوریا یاو اخم کند وقت یتوانست برا یاش نبود.چطور م

را زد وبا باز شدن در به نهال نگاه کرد که با لبخند  موتینبود.ر یکردند خبر یم بشیکه تعق ینیاز ان دو ماش گرید

 به او زل زده بود.

 باال انداخت یشانه ا نیساتک

 هوم؟_

 گفت  جانیبا ه نهال

 جک بگم؟ هی_

 گفت  طنتیباش نیساتک
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 دوتا بگو.._

 دوست داشت. اش را طنتیحال امشب دخترک ببرد  .خنده وش نیلذت را از ا تیداشت نها دوست

  دیو دو دست اش رابر هم  کوب دیخند یبلند یبا صدا نهال

 نشه سیپل خ ریز رهیم یماه ادیروز بارون م هی_

ود خ یمزه  یبلند به جک ب یکه خودش با صدا دیترمز گذاشت وبه سمت اوچرخ یرا  ناگهان بر رو شیپاها نیساتک

 . دیخند یم

 

 شده بود.  یجار شیواشک از چشم ها دیلرز یاز شدت خنده م شیشانه ها 

 

 گفت  یقهقهه به سخت انیم

 ام بگم؟ یتروخدا دوم_

 کرد وگفت  یرفتن ولحن شل ول اوخنده ا سهیاز ر نیساتک

 الزم شم ییانقدر خنده دار نباشه که دستشو یکه مثل قبل یبه شرط_

 

مانده در اهنگ  یاک کرد وبا ته خنده گونه اش را پ یخنده اش را جمع کرد وبا پشت دست اشک ها یبه سخت نهال

 گفت شیصدا

 ؟یتوام جکم رو دوس داشت_

 دیخند یم یمن کل یبا جکا شهیم هم بابا
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را  نیمحو زد .ماش یکرد لبخند یم ادیهم از خانواده اش  یمست اهیدر اوج س یکه حت نیریبه ان دختر ش نیساتک

 شد. رهیخ دیخند یزدو م یخود دست م یپارک کرد و به نهال که همچنان برا

 یرو م ریندارم  که ،پن ی،نترس نترس، باتو کار گهیلرزه، مرده م یکنه ژله م یرو باز م خچالیمرده در  هیروز  کی_

 خوام بردارم

 رفت. سهیواز خنده ر دیکوب یراگفت ومجدادا کمرش رابه پشت صندل نیا

 شد. ادهیپ نیواز ماش دیاو خند یبار از ته دل به جک وخنده  نیا نیساتک

 

 

 ادهیرا باز کرد وکمک کرد پ دیخند یکرد وم یم فیخود جک تعر یرا دور زد و در نهال را که همچنان برا نیماش

 شود.

 

 بکشد  رونیاو ب یکرداز دست  مردانه وقو یخود را سع یبازو نهال

 

 تونم برم یولم کن خودم م_

 

 زد وگفت  نیخود را به ماش ی هینکرد ،ارام دستش را رها کرد ،تک یمخالفت نیساتک

 دختر خوب برو نیافر_

 بالبخند شصتش رابه اونشان داد نهال

خورد  چیپ شیخود را به قدم دوم نسپرده بود که پاها یوتاپ برداشت وهنوز قدم اول جا چیپ یاول را باکل قدم

 شد. یباهم قاط شادیخنده وفر یبرخورد کرد وصدا نیومحکم با زم
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 زلزلههه_

 

گرفت وبه سمت اوحرکت  نیاش را از ماش هیشده بود تکان دادوتک نیاو که نقش زم یاز تاسف برا یسر نیساتک

 کرد.

 اوخم شد ونهال با خنده گفت سمت

 نیتکون خوردافتادم زم نیلحظه زلزله اومد زم کیشد  یچ یدیخدا د یوا_

 

 جمع کرد وگفت نیبا لبخند اورا از زم نیساتک

 یسیتوام که اصال مست ن_

 اش را به او داد وزمزمه کرد هیتک نهال

 رهیم جیبندم سرم گ یچشمم رو که م اد،امایخوابم م_

اش کمرش را گرفت  یبرد وبا دست زخم شیپاها ریدستش راز کیبه زخم کتف اش خم شد و  تیاهم یب نیساتک

 .دیواو رادراغوش کش

 او خاموش شد. ی نهیخنده اش درس یوصدا دیکش یغیج جانیاز ه نهال

 .دیامانش رابر جهیاش را سفت دور گردن او حلقه کرد وچشم اش رابست اما حالت تهوع وسرگ دست

 گران بها او رادر اغوش خود محکم فشرد وبه داخل خانه برد. یهمچون ش نیساتک

 

تا درست کند مویاب ابل یاو کم یکاناپه گذاشت برگشت تا به سمت اشپزخانه برود وبرا یبررو اطیرا  با احت نهال

هم تکان نخورد  یمتریلیم نیوچون ساتک دیبپرد.  نهال دست او را گرفت وبه سمت خود کش یاش اندک یمست

 زد وگفت یرادر کاسه چرخاندچشمک شیچشم ها دیخند یزیر یباصدا
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 هرکول  یاقا یر یکجا م_ 

 

 خواد یکنارم وبغلم کن دلم بغل م نیبش ایب

جدا کرد و قبل از ان که عنان خود را از دست بدهد به سمت  یوخمار او به سخت جینگاه اش را از  نگاه گ نیساتک

در اشپزخانه ماند تا ارام تر شود  یبرداشت وبا اب مخلوط کرد .کم خچالیرا از  مویاشپز خانه حرکت کرد وکالفه اب ل

 ند.ک وانهیامشب اورا د بیفرستاد. دخترک قصد داشت عج رونیلب گفت ونفس اش را مجدادا کالفه ب ریز یال مصب

 تک خنده تینهال در ان وضع دنیکه ارام تر شده بود از اشپزخانه خارج شد وبه سالن برگشت وبا د یقیپس از دقا 

بلندش اشفته صورت اش راقاب گرفته  یاش رابرداشته بود وموها یمصنوع ینشست بود موها نیزم یزد.بر رو یا

 .دبود .رژلب را بادست پاک کرده بود ودور لب اش کامل پخش شده بو

  

 دیتوانست بگو یرا به او دوخت و به سخت سشیاو نگاه خ دنیباد نهال

 

 نهیسرم درد دا ره سنگ_

 

 است رهیهمش گ موهامم

 کنم کاریچ

ضعف رفت.به سمت او حرکت کرد اب  شیموش کوچولو یبرا نیکرد که دل ساتک انیجمله راب نیبا بغض ا چنان

 رابه دست او داد وگفت  مویابل

 رو بخور وبرگرد پشتت رو بکن به من نیا_
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 را دست نهال داد وگفت بخور  وانیل

 داد و با اخم گفت ینیاش چ ینیجرعه را که خورد به ب نیسرش را تکان داد واول یعیمط یهمچو بچه  نهال

 ترشه ستین نیریشربت اش ش_

 او فروبرد وگفت یخرمن موها انیاو رابرگرداند  دست اش را م نیساتک

 

 برات خوبه بخور_

 گفت  یبا بدقلق نهال

 بدمزس ستین نیریخورم ش ینم_

 در حال باز کردن سنجاق سر با حوصله به اوکه مثل بچه ها لج کرده بود گفت نیساتک

 سرما تا از سرت بپره پس بحث نکن وبخور نیتوا خیاب  ریببرمت ز شمیمجبور م یگوش کن نهال نخور_

 سرش را باال انداخت وگفت  نهال

 خوام  ینم_

 خورم ینم

 باز کرد وگفت  شیدور موها یسنجاق رو به همراه کش مشک نیاخر نیساتک

 باش وبخور یدختر خوب نیافر_

 

رخورد ب  نیبه زم یبلند یبا صدا وانیرا پرت کرد ول وانیپهن نگاه اش را در نگاه او قفل کردسپس ل یبا لبخند نهال

 کردوشکست .
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 بود گرفت  ختهیر کیسرام یداخل اش که بر رو اتیشکسته ومحتو ی شهینگاه اش را ازش نهال

 

 زد وگفت  ینیریکرد دوخت .لبخند ش یکه باخشم به او نگاه م نیساتک وبه

 سنجاب بشم؟_

 

 شیبار لب ها نیاش را جمع کرد وا ینیرا گشاد کرد وب شیچشم ها نیاز جانب ساتک یاز هرگونه عکس العمل وقبل

 راهم غنچه کرد وبه اوزل زد .

 نگه داشت . یخنده اش راگرفت ونگاه اش را جد یجلو یحالت او به سخت نیا دنیباد نیساتک

 

 دست اوگفت دنیکش نیبلند شد ودر ح نیزم یرو از

 

 .ارمیلت رو سرجاش مواستا سنجاب کوچولو االن حا_

 

 اشفته اش رابادست عقب زدوگفت یخود بلند شد وموها یاز جا یغرولند کنان به سخت نهال

 تشنمه گلوم خشک شده_

 کن  گاهین

 

 نشان داد نیجمله دهانش را تا اخرباز کرد وبه ساتک نیاز گفتن ا بعد
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 زد وگفت یبه دهن باز او لبخند نیساتک

  

 دهنه گرازه تا سنجاب چقدر گنده س  هیشب شتریدهنت ب_

 

 او دراز کرد وگفت  یسپس زبانش را برا دیخند یبلند یبا صدا نهال

 گفت سنجاب کوچولو یبابام بهم م رینخ_

 رفتم یمثل سنجاب از درخت باال م چون

 

 کشاند گفت یسمت پله ها م یاورا به سخت کهیدرحال نیساتک

 

 خودمونه مونهیاهان منظورت همون م_

  یشباهت دار ووناهمیح یال مصب به همه  اخه

 خرس یموش، سنجاب، گراز، گرگ حت سگ،

 یکش یوخرناس م یشیخرس م هیشب قایدق یخواب یم یوقت چون

 کنم واقعا باوجود تو مرد صاحب باغ وحشم من یکه فکر م حاال

 

 ق بود خود راکامال شل کردبکشد هر چند که ناموف رونیکرد از دست او ب یبا حالت تهوع دست خود راسع نهال

 گفت یاخ شیافتاد واز سوزش پاها نیزم وبازانو
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 دیخم شد واز اوکه اب دهانش راه افتاده بود پرس عیسر نیساتک

 ؟یشدیچ_

 

 با بغض گفت نهال

 رهیم جیخواد بهم بخوره ،سرم گ یحالم م_

 

 دیصورت گلگون شده اش گشت سپس اورا مجدادا بلند کرد و در اغوش خود کش ی رهیخ یلحظه ا نیساتک

 پله هاباال رفت واز

 

 یدست اش را بررو اوردیشد هر آن امکانش بود باال ب دیحالت تهوع اش تشد شدیم نییدر اغوش او  که باال وپا نهال

 دینال یدهانش گذاشت و به سخت

  نیساتک_

 

 جانم_

 

 نقش بست.  شیلب ها یبررو یوحالت تهوع اش لبخند یدر عالم مست یجانم از زبان او حت یکلمه  دنیباشن نهال

 

 نیبتواند ساتک نکهیوقبل ازا اوردیدارد باال م دیبه مذاق اش خوش امده بود وفراموش کرد بگو یلیجان  او بودن خ 

 معده اش رادر اغوش او باال اورد اتیزدو کل محتو ینشان دهد عق یعکس العمل
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کوب شده بود با  خیخود م یدر جا یپله ها یکت او که باال یاب دهانش بررو یباز مانده  نیاز تف کردن اخر پس

 گفت یخود را از اوفاصله داد و با حس بد یاش دور دهانش را پاک کرد وبا حالت چندش نیاست

 

  یدیم یبد یچه بو نیساتک یوا_

 حالم بد شد نیروبذار زم من

 

انداخت وسپس نگاه پر از حرص اش را به نهال  یاوپر شده بود نگاه یمعده  اتید که  از محتوبه بغل خو نیساتک

 بکشد  رونیداشت خودش را از بغل اوب یدوخت که سع

 

  یدیما رو که به گند کش_

 که من عمرا دست بزنم زهینر نیتکون نخور زم حداقل

 

 راگفت وبه سمت حمام داخل اتاق پاتند کرد. نیا

 

 که داشتند خنده اش گرفته بود یتیگذاشت از وضع نیرا در حمام زم نهال

 در عمر اش باشد . یصحنه ا نیشاهد همچ یروز شدینم باورش

 

داشت که اورا به خنده  یبیشده بود چشمان اش برق عج رهیدوباره در قالب سنجاب خود فرو رفته بود وبه اوخ نهال

 بود امشب..... یانداخت.عجب شب یم
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کرد کت  یکرد ومجبوراش م یانداخت.فردا دخترک راشرمنده م یخود را از تن اش خارج کرد وگوشه ا فیکث کت

دخترک بعد از  یاز فکر موش شدن فردا یبرسرش نزند...حت یخور یتا دوباره هوس م دیمارک اش رابا دست بشو

 .شدیکه داده بود غرق لذت م ییها یوسوت یمست دنیپر

 ثبت کند. یرا با گرفتن عکستوانست حال  امشب  او یم

 حال گفت یزد و ب یشده اش راکنار فیکث یباال اوردن نداشت با دست موها یبرا یزیچ گریزد اما د یعق نهال

 ؟یمن روبشور یخوا یم نیساتک_

 

 کرد.  میاب راباز کرد وان راولرم روبه سرد تنظ ریش نیساتک

 بپرد. یاش اندک یاب سرد ببرد،تا مست ریاو را ز نکهینداشت جز ا یا چاره

 وگفت  دیخود را کنار کش شیقطرات اب سرد بررو دنیبا پاچ نهال

 سرده ییوو_

توانست از حمام  یم اوردیاب ببرد اگر باال نم نیا ریسرما ز نیاورا درا امدیشد از دلش نم رهیمردد به او خ نیساتک

خمار وتب  یبه چشم ها یکرد توجه یاب راگرم ترکرد وسع یکمنداشت  یصرفه نظر کند .اما االن چاره ا یاجبار

 دار اونکند

 ؟یتنها حموم کن یتون یگوش کن نهال م_

 وگفت  دیخند طنتیباش نهال

 میباهم حموم کن ایب یفیتوام کث_

  میبکش فیمونم ل کمر



 پشتم باش

 
246 

 

نگاهش را از اوگرفت دخترک اب سرد واجب بود تا بند را به اب نداده  نیدامن اش راباال بکشد که ساتک خواست

 کرد داینهال در کل حمام انعکاس پ ادیفر یاب سرد برد وصدا ریحرکت اورا ز کیودر  دیدست اش راگرفت وکش

ندان تنومند مرد بود .از شدت سرما د یدست ها ریاش اس یبرود اما دوبازو رونیاب نسبتا سرد ب ریکرد از ز یسع

 کرد یبهم برخورد م شیها

 سردمه_

 زدم خی

 ور نیا امیتروخدا دستت روبردار ب نیساتک

دوش اب سرد رفت واورا محکم  ریوخود هم ز اوردیطاقت ن شیلرزان او وبرخورد دندان ها یلب ها دنیبا د نیساتک

 درچهار چوب اغوش اش گرفت

 زمزمه کرد ودرگوشش

 باشه رونیب میر یم پرهیاز سرت م یالکل کم گهید قهیچند دق زمیاروم باش عز _

 دیچیاش در حمام پ هیهق هق گر یاز پشت کمر اورا چنگ زد وصدا نهال

 سردمه _

 اب روببند تروخدا

 امشب انقدر شاد وخوشحال بودن  یوقت فتمیاون قاتال ب ادیخوام  یام بپره نم یخوام مست ینم من

 به تو  لعنت

 ذاشت ومحکم تر  تن لرزان اورا به خود فشرد اوگ یموها یلبش رابررو نیساتک

 برد سرزنش کرد. یاورا همراه خود به ان جشن لعنت نکهیاز ا گرید وبار

گرم تر کرد  یرا ازدور کمر اوگشود واب راکم شیاز دست ها یکیدخترک ارام شد  ی هیگر یکه صدا یقیاز دقا بعد

 وگفت
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  رونیب رمینهال من م_

 بندم یرو نم در

 باشه؟ رونیب ایب رویبگ عیدوش سر هی اریلباست رو درب عیسر توام

 داشت. یدست از سرش بر نم یلعنت ی جهیسر گ نیتکان داد ا یاو جدا کرد وکم ی نهیس یسرش را ازرو نهال

 رفت ودر راکامل باز گذاشت واز اتاق خارج شد. رونیاز حمام ب سیخ یباهمان لباس ها نیساتک

 

ه اب اشتباه کرد نیتن کرد،بعد از رفتن ساتک یتلوخوران خود را به رختکن رساند وحوله تن پوشش رابه سخت نهال

 یتار وحالت تهوع داشت.به سخت یدید جهیکرده بود تا جسم سرمازده ا ش گرم شود .حاال احساس سرگ ادیگرم را ز

 یمحکم تخت را گرفت احساس م شی.با دست ها تتخت انداخ یرفت وخود را به تخت رساند وبررو رونیاز حمام ب

راباز کرد وبه در اتاق منتظر  شیاش بغض اش گرفت چشم ها یسقوط کند.از ناتوان ییکرد هران امکان دارد از جا

 ریخود را ز یتخت نشست پاها یارام تر شود.کالفه بررو یاندک دیتا شا ردیواورا دراغوش بگ دییایشد تا مرد ب رهیخ

 خود رابست. یزانو گذاشت وچشم ها یکرد وسر خود را برروشکم اش جمع 

 

 ییکرد والال یکه خود را در اغوش گرفته بود وارام عقب جلو م دیقهوه وارد اتاق شد ونهال را د ینیبا س نیساتک

 خواند. یلب م ریرا ز یاروم

 

گذاشت وکنار او  زیم یرا بررو ینیبلندش اطراف صورتش اش راپوشانده بود به سمت تخت رفت وس سیخ یموها

 تخت نشست یبررو

 

خواست  یلبش نقش بست. چقدر دلش م یمحو بررو یلبخند دیرس یارام اش حاال واضح تر به گوش اش م یصدا

داد  حیاو ترج طیو ارام اش کند .اما باتوجه به شرا ردیحالت در اغوش خود بگ نیرا درهم نیریان دختر کوچک وش
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مردانه اش   زیبه غرا  یبود اوهم اندک یرا داشت وکاف یزیقبول هر چ ینکند چون دخترک االن امادگ یکار نیهمچ

 دهد. دانیم

نهال قطع شود  یتا زمزمه  دیطول کش یاو گذاشت وارام اسم اش را صدا زد .چند لحظه ا یشانه  یاش  بر رو دست

 ست از خواب به اونگاه کندم یبند وفرش با ان چشم ها یوسرش را بلند کند واز پس موها

 

 ؟یباالخره اومد_

کند.ارام در  هیتوانست بهش تک یبود که م یاو را دوست داشت انگار بعد از پدرش او تنها کس ینگاه مشک چقدر

 وخود را دراغوشش جمع کرد وگفت  دیاغوش او خز

 کمکم کن بخوابم  ادیخوابم م_

 برداشت وگفت  زیم یقهوه را از رو نیساتک

 خوابونمت یروبخور بعد م نیااول _

 خوبه  برات

اش خوب  جهیخواست هر چه زودتر سرگ ینکرد فقط م یدست او دوخت . اما مخالفت یرا به قهوه  جشینگاه گ نهال

 شود

 در اغوش خود او قهوه را  که سرد شده بود خورد نیکمک ساتک با

 تن او نگاه کرد وگفت یبه حوله  نیساتک

  

 یشیم ضینهال بلند شو لباس بپوش مر_

 تخت انداخت یباال انداخت وخودش را بررو یسر نهال
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 داغه شهی،بدن تو هم یتو هست شهیخوام سردم نم ینم_

خود به خود مشت  شیرنگش افتاد ودست ها یومهتاب دهیخوش تراش کش یبه ساق پا یلحظه ا نینگاه ساتک  

 رادر هم گره زد. شیابروها یظیااخم غلشداما زود نگاه خود را کنترل کرد وب

 سمت کمد لباس او رفت ودر ان را باز کرد به

 یبرنداشته بود که متوجه شد برا یرا برداشت ودرکمد رابست .هنوز قدم یگشاد ینخ یوشلوار مشک دیسف شرتیت

رازد  ریلباس ز دیق تیشد .اما در نها رهیکمد خ یمکث کردومردد به کشوها یبر نداشته است لحظه ا ریاو لباس ز

 دیبود ورنگ صورت اش مثل گچ سف بستهرا شیوبه همان لباس اکتفا کرد وبه سمت تخت رفت .دخترک چشم ها

 کرد. شیشده بود .ارام صدا

 را از هم گشود  شیپهن برلب اورد دست ها یمرد لبخند دنیباز کرد وبا د یرا به سخت شیچشم ها نهال

 باشه؟ میباهم بخواب ایب ادیخوابم م _

 دست اش را گرفت و گفت  نیساتک

 رمتینم بغلم بگ یاول لباس بپوش فکرش ام نکن تورو با حوله _

 یکرد سیهم تخت و متکا رو خ شینجوریهم

  دیرمق نال یب نهال

 تونم تکون بخورم چه برسه لباس بپوشم یاصال نم_

 تنم کن خودت

 گشت. نیدست ساتک  ریبند حوله را باز کند که دست اش اس وخواست

بار بود که  نیشد . اول یگذشت کنترل کردن خود اش سخت تر م ینگاهش اورا هم سوزاند .هر لحظه که م حرارت

 حد کشش داشت. نیزن تا ا کینسبت به 

 باشد گفت میکرد مال یم یکه سع یفرستاد وبا لحن طانیبر ش یدل لعنت در
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 باش ولباست رو تنت کن  یدختر خوب_

 دیبا لبخند پرس نهال

 ؟ید یم یچ زهیاگر خودم بپوشم بهم جا_

را گرفت وبا کمک از دست  شیتخت بلند شود که نهال بازو یمهمان اش کرد وخواست از رو یچشم غره ا نیساتک

 نشست وگفت یخود او به سخت

 خوام  یم زهیمن جا_

ون اوبود. بد یبرا یاورداد عجب شب شکنجه  رونیکالفه نفس اش راب نیباز شده بود وساتک یحوله اش اندک ی خهی

 دیپرس یزود از ان اتاق ودخترک دورشود جد نکهینگاه اش را از نگاه او جدا کند بخاطر ا نکهیا

 یخوا یم یچ_

 یمرطوب وبرجسته اش را بررو یلب ها رانهیحرکت غافلگ کیتر کرد ودر  کیخود ش را به اونزد طنتیبا ش نهال

 که خشک اش زده بود گذاشت. نیساتک یلب ها

 

نهال  ینکردند سرانجام با حرکت نرم لب ها یتا چند لحظه کار چکدامیبود وه گریکدیهردو مماس بر  یها لب

تخت خواباند  یاو را بررو دیبوس یم انهیاو را وحش یلبها کهیسد مقاومت او در هم شکست ودر حال شیلب ها یبررو

 یبسته خودش را به دست بوسه ها ییور گردن اش حلقه شده بود وبا چشم هانهال د یزد .دست ها مهیخ شیوبررو

 او سپرده بود 

 

 یدست اش سمت حوله  صانهیحر یودرست وقت شدیزد تشنه تر م یم شیکه او بر لب ها یبا هر بوسه ا نی.ساتک

نگاه پاک وزالل او  دنیوخمارش را گشود ودست او در حوله اش خشک شد. باد جیگ یتن او رفت نهال چشم ها 

 ؟یاما تو چ ستیزد که او مست است ودر حال خود ن بینه عیوجدان اش سر

او جدا کرد وبدون  یلب ها یرا از رو شیلب ها عیحرکت سر کیاز دست خودش در  نیبود وخشمگ اریکه هوش او

 در یبار با ر پ نیحکم وچندکه از خود داشت مشت اش را م یاز اتاق خارج شد وبا تمام خشم عینگاه کردن به او  سر
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اش نداد.او مرد تجاوز کردن نبود هرچند با  هشد یبه  دردزخم کتف اش وومشت خون یتیواهم دیکوب واریبه د یپ

 خودش نبود . یدانست اودر حال وهوا یخود نهال بود اما او که م لیم

 

 خشک شده اش خارج گشت. یاز گلو یاخود راباز کرد وناله  یچشم ها دیظهر بود که نهال با سردرد شد یکاید نز

 اش خشک تر شده بود. یهم گلو  ریاز کو دیاب دهانش را بلع یسخت به

 

کرد که  یدر اتاق مرد بود تک سرفه ا شهیبه اطراف نگاه کرد مثل هم جیشد وگ زیخ میخود ن یاز جا یسخت به

گذاشت  نیزم یخود را بررو یعطش داشت از تخت بلند شد وپاها بیخشک اش زخم شد عج یاحساس کرد گلو

ه ک دیتن پوش اش رس یحوله  وبهنگاه اش را سمت باال سر داد  ریبرهنه اش گشت.متح یپاها خکوبیکه نگاه اش م

خت ل یبه باال تنه  یچند لحظه ا یجیگذاشته بود با گ شیاش باز شده بود ودارو ندارش را در معرض نما یکامل جلو

دشوار کرده  شینفس را برا دنیکرد که کش یاش برخورد م نهیس یبر قفسه  شد . قلبش چنان با شدت رهیاش خ

 کرد تمرکز کند . یچرخاند وسع فبود.نگاه اش را دوباره در اطرا

 

فنجان قهوه ثابت موند وناخواسته نگاه اش از ان گذشت وبه در حمام دوخته شد دست اش  ینگاه اش بررو یا لحظه

از فنجان قهوه گرفت  یکرد نگاه اش  را به سخت یدرد م بیاش عج نیسرش گذاشت وفشرد سر سنگ یرابررو

 ترشیاش نقش ببند سرش را ب تهبس یپشت پلک ها شبید یمحو از اتفاق ها یریبود تا تصو یکاف نیوبست هم

 شبید یاتفاق ها یاداوری تیفیوقلبش هم با توجه به ک شدندیپررنگ تر م یمبهم ذهن اش گاه یرهایفشارداد تصو

 .دادیالعمل نشان م عکس

 

 چنان یوگاه زدیکندم یگاه

ه اوخود ک یبوسه ا یاور ادیوبا  ردیتپشش را بگ یفشرد تا بلکه جلو یاش م نهیس یکه قلبش را از رو دیتپ یم تند

صورت اش را  شیصورت اش احساس کرد با دست ها یقدم شد کل بدن اش نبض گرفت وهجوم خون را بررو شیپ

 . دیراگز شیپوشاند ولب ها
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 اش وجود

 ...جانیوه یمانیمختلف گشت .حس شرم ندامت حسرت پش یحس ها یاز تمام مملو

 

و از دانست ا یمرد بنگرد به خصوص که م یتوانست در چشم ها یم گریدانست با توجه به اتفاق افتاده چگونه د ینم

 گذارد. یسربه سرش م یگذرد وحتما کل ینم یبه راحت یسوژه ا نیهمچ

 

 . دیبخش نتیرا ز شیناخواسته  لب ها  یولبخند دیکش رونیدندان اش ب انیشده اش را از م ریاس یاه لب

 

او کرده بود تصرف کند واز آن خودش کند اما او  شکشیتوانست او را که خودش را پ یراحت م یلیخ شبیمرد د ان

 بود واتاق را ترک کرده بود . دهیاخر عقب کش یدرست درلحظه 

فرش در هم گره خورده بود ومحال بود بدون  یبه ظاهر اشفته اش انداخت موها یرفت وباز نگاه نییاز تخت پا ارام

 شانه شود . ینرم کننده ا

 

خود را  دیهم سردرد اش بهتر شود با دیشا دییایدر ب یکوفتگ نیکرد تا بدنش از ا یم یابتدا حمام درست درمان دیبا

 کرد. یبه دلش نشسته بود  اماده م بیه عجروبه رو شدن با ان مرد ک یبرا

 نقش بست شیچشم ها یحمام جلو یرنگ گرفت وباز صحنه  شتریکت او درحمام گونه اش ب دنیباد

 دیافتاد .با یم دیکه نبا یدار نبود ان اتفاق شتنیحد خو نیاش مالمت کرد اگر ان مرد تا ا شبیرفتار د یرا برا خود

که در درون اش اورا وسوسه  ییلب به مشروب نزد کت را برداشت وسر ،صدا گریدکرد تا  یپشت دست اش را داغ م

وبا  را برداشت فی.با حوصله ودقت ان کت کثدیکش ادیفر ندرا تجربه ک یوفراموش یدرد یکرد تادوباره ان عالم ب یم

 دست شست
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 ذهن وجسم اش ارام گردد. دیان تن خسته اش رابه دست قطرات اب سپرد تا شا وپس

وش پ یمشک تیبود وبه ان جمع ستادهیقبرستان ا یبود در گوشه  دهیپوش یدست مشک کی کهیدر حال نیساتک

خاک پنهان شدند  ی نهیان دو جوون که درس یوچهار ساعت قبل در جشن نامزد ستیکرد که کمتر از ب ینگاه م

 یناشناس خورد  با فاصله ا مردچشم اش به ان  ی.لحظه اشدیم دهیهمه تاثر وغم د یشرکت کرده بودند درچهره 

 شدند. رهیبهم خ ینظر گرفته بود.هردو لحظات رینسبتا دور او را ز

مجدادا نگاه اش را به ان قسمت  نیساتک یجمع عزادار متشنج شد و وقت یبهم خوردن حال مادر عروس کم با

 یصحبت کردن نبود وکم یبرا یکرد واز ان جا فاصله گرفت ودو ر شد زمان خوب یدوخت خبر از ان مرد نبود اخم

قرار  نیدانست ا یتر شدم ظیاخم اش غل اشقرار ان هم در خانه  یاور ادیبا سرهنگ در خانه قرار داشت .با  گرید

 دختر ک است. شبیمربوط به حال د

 

 غذا مشامش را  یوارد خانه شد بو کهیهنگام

ا ب یتواست کم یبود واو م یند روز خسته کننده ابر لب زد ونگاه بدجنس اش را در اطراف چرخا یکرد لبخند نوازش

کانتر انداخت وبه سمت  یخودرا بررو یوگوش نیماش چیاش را در کند سو یکند وخستگ یباز  شیگرگ کوچولو

دوست داشت عکس العمل  یلیزد خ یشده سوت دهیاماده وچ بایتقر زیوم زیتم یاشپزخانه  دنیاشپزخانه رفت واز د

 .ندیبب دنشیدخترک را با د

 

ت رنگ گرف دنشیدخترک با د یشد وبالفاصله گونه ها نهیدر س نهیاشپزخانه خواست خارج شود که با دخترک س از

 اهسته کرد. یاند اخت ومن ومن کنان سالم نییوعکس العمل نشان داد.دخترک سرش را پا

بندد نقش ن شیلب ها یداشت کنترل اش کند تا بررو یسع یکه به سخت یباال انداخت وبا لبخند ییابرو نیساتک

 گفت

 سال م سنجاب کوچولو_

 بر لبش نقش بست  یناخواسته لبخند یبا خجالت لبش را گازگرفت وبه طرز احمقانه ا نهال
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 بلند سر داد وگفت یلبخند اوخنده ا دنیبا د نیساتک

  یکن یرو انکار نم شبیکل د ادیخوشم م_

 لبش جمع کرد وزمزمه کرد یداد لبخندش را از رو یدر دل خود را دشنام م هکیدستپاچه در حال نهال

 ستین ادمی یچیه شبینه من از د_

 نیدر نگاه شرمگ کهیخواست سربه سراو بگذارد در حال یدلش م بیخودشون رو کم کرد .عج نیب یفاصله  نیساتک

 حال شمرده گفت نیاو زل زده بود ارام ودر ع شانیوپر

 

 کنه؟یدلت که درد نم _

 ؟یبه دکتر ندار اجیاحت

 به دلش نگاه کرد  یجیباگ نهال

 کرد؟ یدرد م دیدلش با یچ یبرا

 لب زد دینگاه منتظر وبدجنسش را د چون

 درد کنه؟ دیبا یچ ینه برا_

ود بشکارش نشسته  نیکه درکم یمانند گربه ا  بیعج یوبا لذت زدیکه ته خنده در ان موج م یبا صداب نیساتک

 نظر داشت  ریعکس العمل اورا ز نیکوچکتر

 

 رنیگ یاکثرا دل درد وکمردرد م یشب نیدونم اخه  دخترا با گذراندن همچ ینم_

مطمن بود که قصد سربه سر گذاشتنش رادارد واز  نیاز طرزنگاه ساتک ی.از طرفامدیم بیدر نظر نهال عج زیچ همه

 او گره زد اهیکالفه نگاهش را در نگاه س دیپرس یم یجد یلیخ یطرف

 ره؟یگیمشروب بخوره دل درد م یهرک یعنی_
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باال انداخت ودستش را به سمت او بلند  ییتر شد ابرو طانیمرد مقابل اش ش یخندان وجمع شده  یها چشم

 یان بازبا  کهیرا به دست گرفت ودر حال شینشاند موها نیبرلب ساتک یکرد.دخترک خود راجمع کرد ولبخند

 گفت کردیم

 اد؟ینم ادتیرو  شبید یبگ یخوا یم یعنی_

 نهال گرد وصورت اش برافروخته تر گشت . یها چشم

 یکرد با بدجنس یم یاو باز یمو یهمچنان با طره  کهیدر حال یبالبخند کنترل شده ا نیرا تکان داد وساتک سرش

 تمام  ادامه داد

 یم لمیف شبیرو به خاطر داشته باشه کاش از د شهیرو که خانوم م یشب نیدوس داره اول یشد هر دختر فیح_

 یدیدیرابطه ات رو م نیاول لمیگرفتم حداقل ف

 و به سرفه افتاد  دیپر شیجمله در گلو نیا دنیدهان نهال باشن اب

 د،یدر کمرش کوب یدر پ یپ یاو را رهاکرد وارام چند ضربه  یباخنده مو نیساتک

 

 وماتش کرده بود  شیبزند کامال ک یدست کیبه او  قیطر نیمرد بخواهد از ا دیگنج یدر ذهنش هم نم نهال

 

که باخنده به او زل زده بود دستپاچه ترش کرده بود  یمرد یدوسر سوخت شده بود چشم ها تیهمانند کبر درست

. 

 

د را نقض کرده بو اوردیبه خاطر نم یچیه شبیخود را که گفته بود از د یحرف قبل ستین یزیچ نیهمچ گفتیم اگر

 یسر دوراه نیچن نیبود که ا یبار نیکرد اول یگذاشت مِن ومن یمرد سربه سرش م یکرد حساب یواگر سکوت م

 قرار گرفته بود .

 من ..من.._
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 وبا حرص گفت دیاو کوب ی دهیورز ی نهیزد محکم به س ایرابست ودلش رابه در شیچشم ها 

 که من..که من یدون یخودتم م یتورفت وبعد دمیدروغگو من فقط تو رو بوس_

 باک... هنوز

 

به اوزد واز کنارش  یپهن به دهان او زل زده بود ادامه نداد وباشرم تنه ا یمرد که با لبخند دنیحرفش را با د 

 تمام بدن اش نبض گرفته بود فاصله گرفت.  کهیگذشت وبا سرعت ازاو  در حال

 

 

 فقط به گفتن جمله دیچون نگاه کنجکاو او راد نیبود که زنگ خانه به صدا درامد وساتک لمیف یحال تماشا در نهال

  ی

 سرهنگ اومده موهات رو بپوشون._

 

 را در دل دخترک به پاکرده است. یچه طوفان دیرفت ونفهم یاکتفا کرد وبه سمت در ورود 

 

 شت.ندا یدانست اما نسبت به حضورش احساس خوب یامدن سرهنگ را نم لیدل

 سر کند . یخود بلند شد وبه سمت اتاق مشترک اش با مرد رفت تا شال یاز جا شانیپر یافکار با

 

 کند. ضینبود ان را تعو اجیبود واحت دهیپوش شهیمثل هم شیها لباس
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تخت بلند  یکند. ازرو یکرد ذهنش را ارام کند وافکار اش را سازمان ده یتخت نشست وسع یبررو یلحظه ا کالفه

کرد خود  یم یسع کهیخود انداخت واز اتاق خارج شد واز پله ها در حال ی دهیرنگ پر یبه چهره  نهیاز ا ینگاهشد و

 رفت. نییرا ارام نگه دارد پا

 

 بود. یچا دنیخود نشسته بودومشغول نوش یقبل یدر جا سرهنگ

 او جلوس کرده بود. یاش در مبل کنار یشگیهم با همان اخم هم نیساتک 

 

 کرد صاف وبدون خش باشد سالم کرد یم یکه سع ییدهانش را قورت داد وباصدا اب

 

 خود بلند شد وجواب سالم اش را مانند گذشته گرم داد. یبه احترام او از جا سرهنگ

 

 نشست. نیدر مقابل ساتک بارنیاو را دعوت به نشستن کرد وا نهال

 

 صحبت نداشت. یبرا یا و ظاهرا عجله د؛ینوش یخود را م یبا ارامش چا سرهنگ

 

 کرد . یم غینگاه اش را از او در نیبود وساتک جهینت یفرستاد اما ب نینگاه ساتک ینگاه خود را در پ نهال

 

انداخت وبا انگشتر دستش مشغول  نییگرفت وسرش را پا نینگاه سرهنگ نگاهش را از ساتک ینیحس سنگ با

 گشت.
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 کردند . ینم یشکستن ان اقدام یبرا چکدامیکرد وه یم ییدر فضا حکم فرما  ینیسنگ سکوت

 

 اش بود. یبا صورت جد ریکه  برلب اورد که کامال مغا یگذاشت، لبخند زیم یسرهنگ فنجان را بررو سرانجام

 

 

 زد ومجددا اب دهانش را قورت داد. یا مهیهم در جواب لبخندش لبخند نصف و ن نهال

 

 دوخت . به دخترک ینگاه اش را لحظه ا نیساتک

 

 دانست که سرهنگ عمدا سکوت کرده است تا عکس العمل ان دو را بسنجد. یبود وم  انیاو کامال عر استرس

 

 سکوت حاکم بر فضا توسط سرهنگ شکسته شد  سرانجام

 

 د؛یهردو با دقت به من گوش کن -

 نت مادرشه دست من،دوستم واما نیبهتر ادگاریوقت نداشتم و  چیرو داره که ه یمن حکم پسر یبرا نیساتک

 

 حال محکم گفت نیودر ع نهیچرخاند وبا طمان نیخود را در صورت نهال وساتک نگاه

 ماند یما م یبه بعد او در خانه  نیواز ا برمینهال رومن امشب با خودم م_
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چنگ انداخت وقلب اش مجدادا  شیبغض در گلو هیاز ثان یبهت زده نگاه اش را به سرهنگ دوخت. در کسر نهال

 گذاشت. دنیتپ یبنا

 

 کرد... یاو راتماشا م رهیدوخت که خ نیاز اشک اش را از سرهنگ گذراندوبه ساتک سیخ نگاه

 

 از دهانش خارج شود. یبزند اما هربار بغض وغرور ا ش مانع ان گشت تا کلمه ا یبار باز کرد تا حرف نیرا چند دهانش

 

 یبه خواسته  یبه اشک نشسته اش دستش مشت گشت، اما اعتراض یلرزان او و  چشم ها یلب ها دنیبا د نیساتک

 دخترک از او دور شود. یصالح در ان بود تا چند وقت شبیسرهنگ نکرد بعد از اتفاق د

 

 خواست اوضاع از کنترل اش خارج شود .  ینم  

 او بود. یانتخاب برا نیسرهنگ امن تر ی خانه

 

 دیبه رفتن او نکرد او چرا با یحاال که مرد اعتراض ردیبه خود بگ یتفاوت یکرد ظاهر ب یخورد وسعبغضش را فرو  نهال

 کرد که در خانه اش بماند ؟؟ یگذاشت والتماس او را م یاو م یپاها ریغرورش را ز

 

اش رابه سرهنگ دوخت  میبرخاستن نگاه مستق نیو اه وبغض اش راهمزمان باهم مهار کرد در ح دیکش یقیعم نفس

 وگفت 
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 ممنون از لطفتون سرهنگ _

 خونه به اون خونه پاس داده نشم نیبرام ثروت وپول گذاشته تا از ا یپدرم انقدر اما

 

  امدیخون اش در نم یزدیانداخت، کارد م نیبه ساتک ینگاه مین سرهنگ

 

 وحاج خانومم هست.. زمنیعز نیساتک زیخودته وعز یاما خونه  هیشیمادرسته درو یاما دخترم خونه _

 

 

 .کرد یسرهنگ نم یخانه  شکشیکه اگر بود انقدر راحت اورا پ ستیمرد ن نیا زیاو عز دیدهان نهال باز شد تا بگو 

 

 را چنگ زد  شیهم بغض گلو باز

 وارامش  اوشده بود.  یبود که مزاحم زندگ یباشد او فقط دختر نیمثل ساتک یمرد زیعز دیچرابا اصال

 

 تر شد. نیوبغضش سنگ دیسرهنگ را شن یصدا

 

ندارد .شما هردو  یشما خوانده شد باشد صورت خوش نیب یتیمحرم نکهیجاموندن بدون ا نیگوش کن دخترم ،ا_

 .نیوبهتره در کنارهم نباش نیمون یم شیمثل پنبه وات

 

 لبش را گاز گرفت. یاز ذهنش گذشت وگوشه  شبید یناخواسته اتفاق ها نهال
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خانه ودورشدن  نیفکر رفتن از ا یدانست چرا حت یداد اما نم یزدن نداشت در دل حق را به سرهنگ م یابر یحرف

 گشت . یتر م نیکرد بغضش سنگ یاز مرد را م

 

کرد که مرد مانع رفتن اوشود،اما مرد با  یدادودردل دعا م یخود را از دست م یداشت تنها حام گریبار د انگار

 .دیکش شیوبر ارز یسکوتش خط بطالن

 

 فروخورد گریرا هر چند سخت اما بار د بغضش

 

  رفتنیمن رو پذ یاشتباه بود وجناب سرگرد لطف کردند وچند وقت نجایحق باشماست اومدن من از اول به ا_

 گفتم که من به هتل... شمیجناب سرهنگ مزاحم شما نم اما

 

 سخنش گشت یمانع از ادامه  نیسرد ومحکم ساتک یصدا

 

 رو اماده کن لتیسرهنگ برو وسا یخونه  برمتی،شب خودم م یر یتو هتل نم_

 

 . دیبود که در خود جرات اعتراض ند نیچنان خشمگ نیکند اما نگاه ساتک یخواست اعتراض نهال

 کرد وجسارت اش را جمع کرد وگفت یاخم

  یبرم چند روز دوستم یتونم اگر هتل خطرناکه خونه  یشم،میممنون گفتم که مزاحم سرهنگ نم_
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 سرهنگ دخالت کرد نیاز به سطوح امدن خشم ساتک قبل

 

 یزیمثل دختر خودم برام عز یدخترم من که گفتم تو مراحم_

 یخاص تو بهتره تحت نظر خودمون باش طیتوجه به شرا وبا

 

 کند. یکرد که چرا اورا از خود دور م یشد با نگاهش اورا مواخذه م نیساتک یدر چشم ها رهیبا بغض خ نهال

 

 گفت. یعل ایبرخاستن  نیخود بلند شد ودر ح یاز جا سرهنگ

 

 اش را از مرد گرفت وبه سرهنگ دوخت . ینگاه غم زده وباران نهال

 احساسش بودند . ی نهیدخترک زد چشمانش ا یبه نگاه ابر یلبخند سرهنگ

 

 باشد. نیازدواج با ساتک یبرا یخوب ی نهیتوانست گز یبود وم ییبایز دخترک

 

داد اما رگ گردن باد کرده،  یرا از خود بروز نم ی زیدوخت نگاهش همچنان ناخوانا بود وچ نیرا به ساتک نگاهش

 داشت. یمشت شده اش پرده از احساس اش بر م یودست ها

 

 . میشام منتظر شما هست یپسرم من وحاج خانوم شب برا_
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 که سرهنگ نگذاشت وادامه داد کند یخواست اعتراض نیساتک

 ایوشب با دختر قشنگم ب اریدلتنگته، بهانه ن یوحساب دهیوقته تو رو ند یلیخانوم خ حاج

 کالفه وبه ناچار گفت نیساتک

 

 میشیحتما مزاحمتون م_

 زد ونهال را مخاطب خود قرارداد یلبخند سرهنگ

 

دانشجو هست که االن از شانس خوب تو ،خونه  رازیپسر بزرگم ازدواج کرده ودخترم در ش میمن حاج خانوم تنها_

 نیشیم یخوب یاس و حتما  هم دوست ها

 

 دیداد تا شا یتکان شیدران لحظه دشوار بود اما نهال به رسم احترام وادب سرش را تکان داد وبه لب ها هرچند

 لبخند به نظر رسد هیشب

که تنها  دید یجسارت را نم نیدر ته دل هم در خود ابرد و  ینم ییهم کند راه به جا یاگر اعتراض یدانست حت یم

 در هتل بماند . یحت

 

 بدرقه اش رفت. یبرا نیکرد وساتک یخداحافظ سرهنگ

 

کرد قبل از امدن مرد به اتاق خودش رفت ودر را  دایبغضش سرباز کرد قطرات اشک راه خودش رادر گونه اش پ نهال

 از داخل قفل کرد.
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متکا فشردو ضجه زد ونام پدرش رابرلب اورد شکوه کرد که چرا او  یتخت انداخت وسرش را بررو یرابررو خودش

 باشد ییروزها نیراتنها گذاشته تا شاهد همچ

  

اش  یوناتوان هیخواست مرد گر ینم ندیخواست االن او رابب ینداد نم یتیخورد اهم یکه به در ارام م یضربات به

 کوچک شود. نیاز ا شتریوب ندیرابب

 

حس  نیکه در وجودش به سرعت  در حال شکل گرفتن بود فکر کند حتما نام ا یخواست به احساس ینم یحت

 ...یگرید زیناشناخته عادت بود ونه چ

 

 شیپلک ها ینیتخت بلند شد سرس به شدت درد داشت واز سنگ یاز رو یحال یغروب بود که نهال با ب کینزد

 ورم کرده است. یحساب شیا گذاشته وچشم  هااثر خودر هیمتوجه شد که گر

ساک خود را   دیرادر قفل چرخاند ودر راباز کرد با دیوبه سمت دراتاق رفت  کل دیخود کش یبر موها یدست

به سمت اتاق او  ندیکرد مرد را نب یدر دل دعا م  کهیکنج لبش شکل گرفت  در حال یکرد پوزخند یمجداداجمع م

وبه سمت ساکش که  دیکش یاه امدیاب از داخل حمام م یرا ارام باز کرد وارد اتاق شد صدا او یرفت ودر اتاق بسته 

 تخت گذاشته بود رفت .  ریز

 

رتب م یان را برداشت وبه سمت کمد رفت ولباس ها دیکش رونیخم شد وساک راب یحال یبدنش کرخت بود با ب تمام

 اش را برداشت وداخل ساک گذاشت .

 

 جمع کرد وداخل ساک انداخت. دیرا که به ذهنش رس یزیهرچ
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به تخت  رهیچشمش خ یتخت انداخت وناخواسته لحظه ا یخود را به همراه شال همرنگ اش بر رو یمشک یمانتو

 ماند و بدنش مور مور گشت .

 

 کرد. یم یبه ان تخت وصاحبش احساس وابستگ بیاما عج دیخواب یآن تخت م ینبود که بررو یادیزمان ز مدت

 

 همه وقاحت... نیقورت داد وخودش راسرزنش کرد از ا شیاز بازو یمحکم شگونیرا همراه ن بغضش

 

 شه؟یدلت براش تنگ م_

 

گذاشت ؛ برگشت  دیکوب یم نهیقلبش که محکم در س یودست خود را بررو دیاز جا پر یکوتاه غیهمراه با ج نهال

 به سمت عقب برداشت. یبا استرس قدم دیاش د یقدم کیومرد رادر

 

 بود ونگاه ارامش را به او دوخته بود . دهیپوش یتن پوش یحوله  مرد

 

 دیخودش پرس یذات یجیکرد وبا همان گ یمن ومن نهال

 ؟یچ یبرا_

 کرد  یزد وبا ابرو  ابتدابه تخت سپس به خودش اشاره ا یلبخند نیساتک

 کرد. یم یزیابرور  دیهنگام رفتن هم با یبار در دل خود را دشنام فرستاد حت نیچندم یبرا نهال
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 ادامه داد طنتیگلگون شده اش انداخت وبا ش یبه چهره ا ینگاه نیساتک

 .سیگذشتن راحت ن یجنتلمن نی،از همچ یخجالت نداره که خوب حقم دار یاخ_

 

 گفت یبه او انداخت و همراه باشکلک یضینگاه پراز غ نهال

 دونم از کجا اورده یهمه اعتماد به نفسش رو نم نیفته،ایخود ش_

 

 کرد وگفت ییپرسروصدا یخنده  نیساتک

 دختر کوچولو یشیخوشگل تر م یشیم سنجاب

 یمن رو خفت کرده بود تو بود شبیکه د یضمن فراموش نکن اون در

 

 دندانش کرد وگفت  ریلبش را اس یبا خجالت گوشه  نهال

 ؟یو فراموش کنمن ر شبید یمست یتوام قصد ندار_

 ریرو به خودت نگ شبمینداشتم حرکت د یعیحالت طب من

 هم بود من ... یگریهرکس د شبیتو، د یجا اگر

 گفت وسکوت کرد  یاش خورد اخ نهیکه به تخت س ینه چندان ارام یضربه  با

 

 مرد دوخت واب دهانش راقورت داد. اهیوس نینگاهش رابه نگاه خشمگ باوحشت
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 دیقفل شده اش غر یدندان ها یاش چسبانده بود از البه ال نهیاورا به س کهیرا با اوپرکرد ودرحالفاصله اش  نیساتک

 

 کنم یتکرار نم گهیگفتم ود کباری گمیم یچ نینهال خوب گوش کن بب_

 گوش ات قبلش بشنوه  گهیرو که دهنت م یحرف پس

 انه؟ی یدیفهم یحرف بزن یچه برسه بخواه یکن یفکر م گهید یکیبارت باشه که  به جز من به  نیواخر نیاول

 

 که نهال باترس سرش راتکان داد دیکش ادیاخر را چنان محکم فر ی جمله

 بود. دهیمرد ترس نیبود واو بارها از خشم ا دهیند نیحد خشمگ نیحاال اورا تا ا تا

 

 گشت. ریسراز شیشد واز چشم ها یزیبه قطرات ر لیبه سرعت تبد بغضش

 

 رفت. شیاو چشم گرفت واو را رهاکرد وبه سمت اتاق لباس ها یکالفه از اشک ها نیساتک

 لب داد ریز یبا پشت دست اشک خود را گونه اش سترد ودشنام نهال

 است. یبدون ان که بداند مخاطب ان چه کس 

 

مرد به  رتیغ ست،ظاهرایته دلش بابت چ نیریدانست ان حس ش یبود اما نم دهیان که از خشم مرد ترس باوجود

 مذاق اش خوش امده بود.

 

 داد وقلب اش ارام گرفت نتیرا ز شیناخواسته لب ها یسرهنگ افتاد ولبخند یجمله  ادی 
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 بود. دهیمرد نام زیاو راعز سرهنگ

 

 یزیخشک شد وچ نیزم یساک اماده  یاحساس نکرده بود که نگاهش بررو شیهنوز لذت را با تک تک سلول ها 

 . دیلبش خشک یدخترانه اش برداشت ولبخند بررو یها یدست از فانتز ختیدر قلبش فرو ر

 

 سرهنگ نبود. یخانه  یداشت االن راه تیمرد اهم یکرد اگر برا یم یپرداز ایرو دینبا

 

از هرجا احساس  شتریاتاق ب نیخود رابرداشت، در ا یتخت مانتو یبابغض نگاهش را ازساک گرفت وخم شد و از رو 

 خودش رانده شده بود. یرا داشت که از خانه  یکرد درست احساس زن یم یخفگ

 

 ادستیرفت در درگاه ا رونیکردنش بود به سمت ب یکه هران امکان خال ییبرداشت وبا پاها نیزم یخود را از رو ساک

 ه گرفت.خود را به اتاق انداخت وقبل از ان که مرد نگاه اش را شکار کند از اتاق فاصل ینگاه باران نیواخر

 

توان جابه جا کردن ان ساک نسبتا سبک را  گریبود که د نیسنگ یگشته بود به حد زانیکه بر قلبش او یا وزنه

 نداشت .

 

 بتواند وجود پر تالطم اش را ارام بخشد. دیتا شا دیکش یقیوعم یدر پ یپ یها نفس

 

 دوخت . شیروز ها نیرا به مرد ا شانشینکرده بود که دستش سبک شد نگاه پر یپله را ط نیدوم هنوز
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نتواند خود را در مقابل احساس اش کنترل کند وخود  دیپله ها دوخت ترس ینگاهش را از او گرفت وبر رو عیسر اما

 را در اغوش محکم ان مرد محبوس کند. 

 

 او بودن وحشت داشت. یب یبه شدت از روزها او

 

 

 کرد. یترک م شهیهم یمامن امنش رابرا نیال او اداشت وحا تیدر اغوش او بود که احساس امن فقط

 

 انداخت. نیجان اش راداخل ماش یجسم ب یبدون کالم دندیرس نیکنار ماش کهیهنگام

 

 بود . دهیفا یرا همراه ان مهار کند اما ب شیبر گلو دهیبغض کهنه وچسب دیحبس شده اش رامهار کرد تا شا نفس

 

 را روشن کرد  نیکرد،سپس ماشخرجش  ینگاه میپشت فرمان نشست ون مرد

 

 کمربندت رو ببند_

 

 کرد . شتریکوبش قلبش را ب نیومحکم بود وهم یجد شهیمثل هم شیصدا

 ودر قفلش انداخت دیرا کش کمربند

 نکرد یسخت بود و بستن کمربند ان را سخت تر هم کرده بود اما اعتراض شیبا وجود بغضش برا دنیکش نفس
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 دستش شد. یبا انگشت ها یداد ومشغول باز رونینفسش را نامحسوس ب 

 

 نداشتند . نیداخل ماش نیهم به شکاندن ان سکوت سنگ یلیهردوسکوت کرده بودند وم ریمس درطول

 

 پارک کرد. یرا مقابل درب بزرگ نیماش نیساتک سرانجام

 

خود  یبه  روبه رو یظیاب دهانش راقورت داد ونگاهش را ازدر گرفت وبه مرد دوخت که همچنان با اخم غل نهال

 شده بود. رهیخ

 

خواستند از  یشده بود که م یدرامده اش دست خودش نبود درست همانند طفل انیکنترل احساسات به غل گرید

 کنند. شیخانواده اش به زور  جدا

 

 از او گرفت . یشد وسکسکه بعد از مدت ها سراغ ریسراز شیاز چشم ها یلیهمچون س اشک

 

 نگاه بهت زده اش را به اودوخت وزمزمه کرد  نیساتک

 گرگ کوچولو_

 

پناه ، پناه گرفت  یب یجمله اش را کامل نگفته بود که نهال کمربند خود راباز کرد ودر اغوشش همچون طفل هنوز

 دیسکسکه اش نال انیخودش را دراغوش او مچاله کرد، هق زد ودرم
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 منوتنها نذار_

 وبا خودت ببر خونه من

 باشم نجایخوام ا ینم من

 یمن قول داد توبه

 یزاریوقت تنهام نم چیه یگفت خودت

 ادته؟؟ی یپشتم شهیهم یگفت

 یوبر نجایا یمن رو بذار یخوا یچرا م پس

 گفت یاش گذاشت ومحکمتر از هر زمان یشانیپ یخود را بررو یدستش را ارام دور او حلقه کرد ولب ها نیساتک

 

 رمیچون قول دادم پشتت باشم م_

 تکرار بشه،  شبیخوام اشتباه د ینم

 کنترل کردن خودم در مقابل تو سخته  یگاه

 

 اش لب زد سیخ یدر چشم ها رهیاش برداشت وخ نهیس یرا بلند کرد وسر نهال را ازرو سرش

 

 خوام به سنجاب کوچولوم صدمه بزنم. ینم_

 

 سرش را تکان داد وگفت  نهال



 پشتم باش

 
272 

 

 من بودم اخه من تا حاال لب به مشروب نزده  بودم  بعد ... شبیمقصر د_

 کنم من رو نبر  یرفتارم نداشتم خواهش م یتو ی... خوب من کنترلبعد

 لب به مشروب نزنم گهیدم د یم قول

  امیسمتت ن گهید

 

 با لذت اورا دراغوشش فشرد وگفت یبا تک خنده ا نیساتک

 

 دم؟یترس یو به من تجاوز کنت نکهیمن از ا یکوچولونکنه تو فکرکرد_

 

 

 لباس اورا از جلو چنگ زد وهق هق کنان گفت نهال

 اوهوم_

 کرد  یصدادار یخنده  نیساتک

 

 

 ...ینیریعجب تجاوز ش_

 یدوباره مشروب بخور ادیکنم بدمم نم یکه فکر م حاال

 

 !؟؟یکن رونیمن رو از خونه ات ب یگرفت میتصم ییهویپس چرا _
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 یشلخته ا یاش مخلوط شده بود  مانند دختر بچه  ینیکرد ومجدادا سر او را بلند کرد، اب چشم وب یاخم نیساتک

 شده بود .

 

که قصد داشت دختر لجبازش را ارام  یبرداشت ودرست مانند پدر یاش را بلند کرد و چند پر دستمال کاغذ دست

 کند با ارامش گفت

 

ترسم  یام م یسوال رفتن مردانگ ریترسم، از ز یخودم م یفردا ترسم، از یترسم،من از خودم م یمن از تو نم_

 دختر کوچولو

 به خودت ومن ثابت شه ییزایچ هیتا  یصبر کن دیبا شه،فقطیتو م یاجبار قیبه بعد توف نیمن از ا ی خونه

 

 

 او خارج کرد، درست مانند بچه ها شانه باال انداخت یصورت اش را از دست ها نهال

 

 کشاند یاو را تا خود مرگ م ندیامکان داشت مرد را هرگزنب گرید نکهیتصور ا یحت

 

 ،محرم تر شده است، یاشنا تر واز هر محرم ییاز هر اشنا یاز چه زمان قایدانست که مرد دق ینم قیدق خود

 

 که به شدت گرفته بود گفت ییباصدا یوبه سخت دهیبر  دهیبر
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 من بدون تو ،من بدون تو 

 

 را سرداد هیگر یبلندتر یکرد نتوانست جمله اش را ادامه دهد وبا صدا یکار هر

 

 به اوزد یلبخند محو نیساتک

 مثل او سخت نبود  تا احساس او را نسبت به خود بداند. یزیادم ت یبرا

 

 

سرهنگ افتاده بود ناخواسته نگاهش به  یشد شماره  دهیکش یخود، نگاه اش سمت گوش یزنگ گوش یباصدا

 شد. دهیدستش کش ساعت مچ

 

نجا او گرید قهیرا برداشت وتماس را برقرارکرد وتنها به گفتن سالم ما تا چند دق یکرده بودند.گوش رید یحساب 

 اکتفا کرد. میهست

 

 

 را گاز گرفت . شیرابست ولب ها شیجمله دستانش رادور کمر او محکم تر حلقه کرد چشم ها نیا دنیباشن نهال

 

 خود داشته باشد. یاور پدرش بود برا ادی دایتوانست ارامش ان اغوش رو که شد یم قهیتا چند دق فقط
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 شیرا از گونه ها شیقطرات اشک ها شیکمرنگ باسر انگشت ها یاو را از خود فاصله داد وبالبخند نیساتک

 ستردولب زد 

 

 شتریساعت ب کی یدادم حت یخوره هرگز اجازه نم یدلت تکون م یسرهنگ اب تو یخونه  یدونسم تو یاگر م_

 یاونجا بمون

 نترس ونگران نباش، باشه؟ پس

 

خود و دیکش ینبود اه زیاصرار جا نیاز ا شتریب گریانداخت، د نیینگاهش را از او گرفت وسرش را پا یدیبا نا ام نهال

 . دیکش رونیرا از اغوش او ب

 

 را پاک کرد. شیاشک ها شیمانتو نیاش را گرفت وبا پشت است ینیبرداشت وب یکاغذ دستمال

 

 

 شد. ادهیپ نیزد وکمربند خودش را باز کرد واز ماش یاو لبخند یبه حرکت بچه گونه  نیساتک

 

 

 دیب اش بود که مثل یتمام حواسش به دختر کنار دست کهیزنگ خانه را فشرد.در حال  نیوساتک ستادندیخانه ا مقابل

دست او  یباز شد  دست دخترک در دستش نشست واز سرد یکیت که در با یکرد ولحظه ا یم یقرار یوب دیلرز یم

 به شدت جا خورد. یلحظه ا
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 گفت شیدر چشم ها رهیواو را مقابل خود نگه داشت وخ دیاو را کش دست

 بدنت چرا انقدر سرده دختر؟!_

 

 تستش باشد گفد یکردبه سرد یم یکه سع یبدون نگاه کردن به اوبا لحن دویکش رونیدستش را از دست او ب نهال

 من خوبم_

گرم به  یکه با لبخند دیرا د یشد وسرهنگ و دختر جوان اطیمرد داخل ح یجمله بدون  همراه نیاز زدن ا پس

 . امدندیاستقبال ان ها م

 

 با دست صورتش را پاک کرد.کل وجودش را استرس گرفت. گریوناخواسته بار د عیسر

 .گشتیاالن راه اماده را برم نیبود را نداشت هم ستادهیکه مثل کوه پشتش ا یترس از مرد اگر

 

خود  یترحم او را مهمان  خانه  یکه از رو یا بهیغر یجا ودرخانه  نیناامن خود باشد تا ا  یداددرخانه  یم حیترج

 بزرگ را.. یاحمد یدانه  کیکرده است دختر ناز پرورده و

 

 دخترش باشد شد. زدیجوان، که حدس م یودخترسرهنگ  دنیکه از نهادش خارج شد همزمان با رس یقیعم اه
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 خود را کرد که بتواند یکرد ونهال تمام سع یگرم با او احوالپرس شهیپهن مثل هم یگشاده ولبخند ییبا رو سرهنگ

انتظار جواب را  یشتاب زده  که حت یومحجبه که بعد از سالم بایبر لب اورداما محال بود با وجود ان دختر ز یلبخند

 بود. یرفته بود وگرم با او مشغول احوالپرس نیهم نداشت به سمت ساتک

 

 ارا متر گشت. یتفاوتش اندک یصورت او ونگاه ب یشگیاخم هم دنیدوخت وباد نیرا به ساتک شانشیپر نگاه

 

 یخودت خوش اومد یبه خونه  یلیخ یلیدخترم خ_

 زشهیصبرانه منتظر مهمون عز یداخل که حاج خانوم ب میبر ایب

 تشکر کردن باز کرد و ارام تشکر کرد یدهانش را برا یبه سخت نهال

کرد.سرهنگ دست دختر ش را گرفت و اورا  یبرگشت که او را تما شا م نینگاه سرکشش ناخواسته سمت ساتک وباز

 وگفت دیسمت خودشان کش

 

 ف زدمکه در موردش حر یست ،همون هیدخترم هد نینهال جان ا_

 

 به دخترش گفت وخطاب

 رو کردم فشیکه تعر یهم نهال هست همون شونیا_

 مقابلش گرفت وگفت ی دهیبرلب اورد ودست خود را سمت دختر رنگ وروپر یلبخندگرم هیهد

 خوشحالم نهال جان دنتیاز د_

 یخوش اومد یلیخ یلیخ

 گرم دخترک نشاند. یرابر لب نشاند ودست سردش را در دست ها شیروز ها نیا یمجدادا همان لبخند اجبار نهال
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 برهم دوخته شده بود. شیکرد نتوانست جواب او رابدهد انگار لب ها یهر کار اما

 کرد گفت یم تشیبه سمت ساختمان هدا کهیودر حال دیدست اورا رها نکرد وکش هیهد

وحوصلم سر  سمیتنها ن گهیمنم د ینجوریبود ا یاههستم توام خو نجایکه من ا یچندروز نیاتفاقا چه خوب که ا_

 رهینم

 اد،ینم ادیداره وز یالرژ ییهست ،وبه هر بو ارمیزنداداشم بارداره وا ز شانس بده ما بد و یدون یم اخه

 

 دم؟یبو م نیمن رو بو کن بب ییخدا

 به من گفت روزید

  یدینشو بو م کیسادات به من نزد هیهد_

 

 یصحبت م زیر کیو دیکش یکه دستش را سفت گرفته بود و دنبال خود م یگردشده به دختر ییبا چشم ها نهال

 شد رهیکرد خ

 

 

 گفت  یداد وم یهم او را مخاطب قرار م یکرد وهر از گاه ینفس صحبت م کی دخترک

 

 گم؟یدروغ م ییخدا_

  ردادهیمن گ یوجب نطفه اس به بو کیکه  االن

 نشیکه بهتر شنوهیعمش که من باشم، م کدونهیفحشه  یکه بزرگ شه هرچ فردا
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 روح عمته  تو

 شنیبدتر م یمادر وپدر ناتن یکه اگر سرهنگ وزنش بشنون از هرچ گمینم گهیرو د نشیوبدتر

 ؟یدونس یرو م زیچ هی یوا یوا

 بود؟ یاسمت چ یراس

 شکوفه؟

 طراوت

 ینهال بود اهان

 کنن؟ یم هیهنوزهم من رو تنب شهیباورت م نهال

 کنن؟ یندازن واز غذا محرومم م یرو تو اتاقم م من

 نهال نشاند. یرابرلب ها یولبخند محو دیخند یبلند یرا گفت وباصدا نیا

 کنم واماده دارم یم میاتاقم قا یتو یواشکی تییسکویچند بسته ب شهیهم من

 کنن که ینم همیالمصبا کم تنب اخه

 کرد یم یباز نجایمن اگر زود شوهر کرده بودم االن توله م داشت ا  واال

 پررنگ ترشد. ینهال کم لبخند

 

ا زده بود وان ه وانیبر ستون ا هیتک یبرسر داشت وبالبخند یدیافتاد که چادر سف انسالیم یاز دور به زن نگاهش

 کرد هول شد وسرش راتکان داد یراتماشا م

 

 شما وجناب سرهنگتون یمهمون اختصاص نمیا نیحاج خانوم بفرما_
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 وسالم خدمت شما حیصح

 دل زده شه  نجایبراش حرف نزدم که از من وا ادیگوش کردم وز تونمیتوص به

 گفتم که چقدر خوبه یداشتم از محسنات عمه شدن م فقط

 

 

 دیاز نهال پرس یناگهان یلیبه ان ها دهد خ یمجال نکهیراگفت وبدون ا نیا

 ؟یشیتو عمه م یراس_

 ؟یدار برادر

 

 خشک گشت شیلب ها یجمله به درد امد وان لبخند محو هم ازرو نیا دنینهال باشن قلب

 سکوت کند یمحکم سرهنگ باعث شد دخترک لحظه ا یصدا

 

 اخه  یزنیوروره جادو چقده حرف م_

 بعد شروع کن نهیبذار دخترم بش حداقل

 

 گرد انگشت اشاره اش راسمت خود گرفت وگفت ییبا چشم ها هیهد

 من؟ زنمیمن حرف م_

 تو بگو من اصال حرف زدم اره؟ شکوفه

 وروره جادو  گنیهمش به من م ینیبیم
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 اصال... من

 

 وگفت دیحرفش پر انیم انسالیزن م ان

 

 نمیمن سرم رفت بر کنار بزار دخترم روبب یخدا یوا_

 

 وگفت دیشده بود در اغوش کش رهیخ هیرا که همچنان با بهت به هد ونهال

 دخترم یخوش اومد_

 

 

ارام خود  یگرفت وبه زن دوخت وبا صدا زدیکه همچنان غر م هیدر اغوش گرم او به خود امد ونگاهش را از هد نهال

 تشکر کرد

 مادرانه گفت یو بامحبت دیبر گونه اش کش یگرم دست یبالبخند زن

 وچقدر خانوم.. ییبایچه دختر ز _ 

 

 از ان که نهال بخواهد تشکر کند قبل

 کرد وگفت زیرا ر شیمداخله کرد چشم ها هیهد

  یتو دوست خوب خودم یسیمن اصال منظورم تون دایطراوت جون ببخش_
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 یکل رازیمخاطبم سرهنگ وحاج خانومش هست که در نظرش همه خوب وخانومن جز من طفل معصوم که ش من

 کشم یم یهم بدبو،اعتراضم کنم حبس اتاق مشیهم کوزت م نجایا امیخونم و م یدرس م

 ییانصافه خدا نیاصال جون من ا نه

  دییسرگرد شما بفرما جناب

 ا؟یکنند عدالته ا یدرحق من م نهایکه ا یکار

 

 درسته؟ گهید یبود نهال

 بامزه گفت یبا شکلک هیگه؟نهال گنگ سرش را تکان داد وهد یم یبرادرم به من چ یدون یم شکوفه

 

زنده موندم وسرهنگ وخانومش من رو به ثواب  نایازشانس بد ا نییمن رو لک لک ها از اسمون پرت کردن پا گهیم

 نگه داشتن

 

انداخت  نییهول کرد وسرش راپا دیخود د یخنده وچون نگاه همه را بررو ریزد ز یحرف پق نیا دنیبا شن نهال

 وباشرم گفت

 

 متاسفم اخه لک لک رو بامزه گفت_

 ماند. رهیخ نیلب ساتک یلبخند رو یونگاه نهال بررو دیخند یبلند یاباصد سرهنگ

 اوکرد وگفت یحواله  یچشمک یوبعد به شوخ رینگ یرا جد هیهد یحرف ها ادیدخترم ز_

 

 دیخند یبلند یرا گفت وباصدا نیا یتو ساکت پنبه داشته باش دوارمیام_
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 انداخت نییبرلب نشاند وسرش راپا یلبخند نهال

 

 حواله اش کرد وبلند گفت یکشاند چشمک یم ییرایبه سمت پذ کهیدست نهال را گرفت ودرحال هیهد

 

 که موقع پرت شدن به سرم خورده یبخند ،اثر همون ضربه ا یحاج_

 

.... 

 

  نشسته بود بغض کرد.حسادت در یکم یبافاصله   نیکه در کنار ساتک هیهد دنیدر سالن نشستند ونهال با د یهمگ

 به جانش افتاد. یهمچون خوره ا هیاز ثان یکسر

 

 

 

 در گوشت دستش  فرو رفت. شیمشت گشت و ناخن ها شیها دست

 

 کرد  یکرد بغضش را مهار کند ومدام در ذهن خود تکرار م یسع

 نهال ستیاالن وقتش ن_

 رو جمع کن.  خودت
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 را به او دوخت شانشیسرهنگ نگاه پر یباصدا

 

  یخوش اومد یلیخ یلیدخترم خ_

 کن ییرایخودت بدون و از خودت پذ یرو خونه  نجایا

 میوقت شام به زور تو رو از دستش نجات بد گهیتا اتاقت رو نشون بده بعد د یترسم بگم با وروره جادو بر یم

 کن  ییرایفعال از خودت پذ پس

 

 

طنز سرهنگ بزند وفقط سرش را تکان داد ومجدادانگاه سرکش اش  نیبه ا یلبخند یتر از ان بود که حت جیگ نهال

 .دیدختر با مرد را در نورد نیفاصله ب

 

 

را  نیکرد وساتک ییخوش امد گو گریکرد بالبخند بار د یان را پخش م کهیوارد شد ودر حال ییچا ینیخانم با س حاج

 مخاطب قرار داد وشکوه کرد

 

 ؟یاز من نکرد یادیته چند وق یدون یپسرم اصال م نیساتک_

 ازش بپرسم؟ یبهش بزنم حال یهست که چشم انتظاره سر یرزنیپ هی یگ ینم
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مشخص بود از ته دل بر لب نشانده  شیماند که از برق چشم ها شیروزها نیلب مرد ا یبرلبخند رو رهینهال خ نگاه

 است

 

 

حال شما هم از جناب سرهنگ  یایشما وجناب سرهنگ هستم جو یحاج خانوم ، نمک پرورده  یدار اریاخت _

 هستم.

 

 

 گفت هیزد وبا گال یخانم لبخند حاج

 یوشما جوون ها از ما فرار میرشدیپسرم ما پ یا_

 

  دیصحبتش پر انیکرده بود نتوانست ان راحفظ کند وبالبخند م اریکه تا ان لحظه سکوت اخت هیهد

 

عدم تفاهم بخاطر کهولت  نیهم تانیوهمسر گرام درک نکردن من هم توسط شما لیگم حاج خانوم نکنه دل یم _

 سن شماست؟

 

 بلند ومادرانه گفت یخانوم با خنده ا حاج

 دادم بهت یتخم کفتر نم یپدر سوخته، کاش بچه بود یا

 ؟یات که تو کمتر از چند ماه خوابگاشون رو با عوض کردن چ یاون سه تا هم خوابگاه میشد ریپ ما
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 دست اش زد بیبه س یگاز هیکرد .هد یوجمع را در خنده همراه ردیخود رابگ یخنده  یمجدادا نتوانست جلو نهال

 وگفت

 

 بارها گفتم من مشکل نداتشتم اونا مشکل داشتن رفتن_

 

 

ان فاصله در  بی.عجدیجرعه رانوش نیلبش برد وبالذت اول کیداغ رادران سرما نزد ییباتعارف حاج خانوم چا نهال

 نظرش کمرنگ شده بود.

 

 

 گفت یزیبار سکوت راشکاند وبالبخند طعنه ام نیا نیساتک

 خوب معلومه اونا مشکل داشتند که نموندن _

 

 

 کرد ودهن پر گفت یصدادار یخنده  هیهد

 هیشوهر یمن از درد ب یپرچونگ نیا یهمه  نیگم ساتک یم_

 شمیکن من رو بستون،باور کن خوب م یوفداکار ایب
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بلند شروع به سرفه کرد،قبل از  یو خم شد، با صدا دیپر شیهم در گلو یواندک دیپاچ رونیداخل دهان نهال ب ییچا

ماساژ  یوکمرش را دوران زدیارام کمرش م کهیدر دوقدم بلند خود را به او رساند ودرحال نیساتک یهر عکس العمل

 داد کنار گوشش زمزمه کرد یم

 

 

 حسود یسنجاب کوچولو _

 رینگ یکنه حرف هاش رو جد یم یشوخ

 

 دادن جواب نبود یبرا یفرصت

 گفت  یرا دستش دادوبانگران یاب وانیل عیحاج خانوم سر رایز

 

 دخترم خودم چشمت کردم و اسپندتو دود نکردم یوا_

 کرد جیانقدر حرف زد که من رو گ وروره

 دخترم اخه یشدیچ

 

از اشک  سیخ شیچشم ها  کهیالرها ساخت ودر ح نیمحکم ساتک یبا خجالت کمر خود را از حصار دست ها نهال

 گفت دهیبر دهیخود پاک کرد و بر یمانتو نیبا است شیروز ها نیشده بود بنا بر عادت ا

 

 گلوم دیداغ بود پر ییخودم بود چا یاطیاحت یحاج خانوم ب نیینفرما_
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 نهال ی رهیکه همچنان خ نیبه ساتک یونگاه دیاو رابوس یبرلب اورد وبا محبت خم شد وگونه  یخانم لبخند حاج

 شده بود انداخت وگفت

 

 

 یکه عروس بش شاالیا_

 گرفت وبه خود رنگ گرفت یشینهال با سرعت از تپش قلبش پ یها گونه

 

 مهار شود، شیتا بغض گلو دیلبش را گز یانداخت وگوشه  نییسرش را پا باشرم

 

 .دیکش یاش رانم یذهنش هجوم خاطرات خانوادگ گرید 

 

شب قفل  کی نیاش بود را فقط هم یخاطرات خوب وبد زندگ یگانیکرد در ان قسمت از مغزش که مخصوص با یسع

 محکم نگه دارد. بهیهفت نسل غر یخانواده  نیبزند تا بتواند خود را در مقابل ا

 

 

 ان فوکوس شد. یمرد را جستجو کرد ورو رگونیناخوداگاه نگاه ق نگاهش
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 در نگاه او حل گشت. یلحظات کوتاه یوبرا

 دوخت . نیاز او جدا کرد به وزم یاوج گرفتن ضربان قلبش نگاهش رابه سخت با

 

 گرم دخترش را مخاطب قرار داد وگفت یبالبخند سرهنگ

 نیکن تا از شر ا ییکنن ،نهال جان رو به اتاق خودت راهنما یغذا رو اماده م زیم نیتا حاج خانوم و ساتک زمیعز_

 الص بشه.خ یمشک یمانتو

 

  

 گفت دیکش یم یبه سمت کهیبالخند از حرف او استقبال کرد ودست نهال را گرفت ودر حال هیهد

 زود اتاقم رو بهت نشون بدم. میبر ایب_

 

 

 لبخند برلب اورد هیشب یزیچ نهال

 کرد؟؟! یبه حسادت نسبت به ان دختر در خود احساس نم هیشب یحس چیدانست چرا ه ینم

 

 کرد. یم افتیمثبت هم از او در یانرژ دیشا یحت

 

 .دیبخش یظهر تابستان بود وبر جسم سردش حرارت م یدخترک بود همانند گرما یلب ها یکه بررو یگرم لبخند
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 باخنده دیدخترک راد یباز بود با پا ان را گشود وچون چشم گرد شده  مهیکه ن ستادیا یسرانجام مقابل درب هیهد

 گفت

  

 ال مصب. یشیم یچه خوردن یکن یچشمات ر و گرد م یکه وقت ییوا_

 

 حد ممکن اش برد نیدخترک را تا باالتر یخنده  یمبهوت زده سرس را تکان داد وصدا نهال

 

 گفت طنتیبا ش شیبه سرتا پاها یتخت نشاند و با اشاره ا یاو را بررو باخنده

  

 ینیریش یلیکه خ یوا_

 ازت دل کنده  یرکنم اون سرگرد گوشت تلخ چه جو یم تعجب

 گذرم ینم یلعبت نیکه شخصا از همچ من

 

بود تا  یحرکت کاف نیجمع تر کرد وصدا دار اب دهانش را قورت داد وهم یخودش را اندک یبا تر س نامحسوس نهال

 بلند بزند. یتخت پرتا ب کند وقهقه ا یخودش را بررو هیهد

 

 تخت بلند شد یاز او فاصله گرفت واز رو نهال

  

 امد  بیعج تینها یدر نظرش ب دخترک
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 از خنده گفت یبا دستش اشک چشم خود را گرفت وباته مانده ا هیهد

 

 یباحال یلیبابا خ_

 ل؟یروبکن دختر سرهنگ وهموسکسو فکرش

 ؟یفکر کرد یبا خودت چ ییخدا

 نیدارم هم یفعال شیکوچولو پ کیفقط  من

دوست  چیپدر ومادرش ه یعادت نداشت سوا ییها یوخش نیمحو بر لب اورد،گوش او به همچ یبا شرم لبخند نهال

د  گذران یوقتش راباخانواده اش م  شتریخود خارج شود و ب ییوقت دوست نداشت از الک تنها چینداشت ، ه یکینزد

 داد. رونیب مانندنفسش را اه  د،یبودکه  او را در کام خود کش ییتنها  تیودر نها

 

                                       

 تخت بلند شد وگفت  یمتوجه حال دگرگون او شد از رو  هیهد

  اریمانتوت رو درب زمیعز_

 شمیامشب از شام محروم م میبمون نجایا ادیز

 حاج خانوم چه کرده یدون یتو که نم یوا

 ادیخواست ب یکرده ش م زیپسر عز اخه

 شه؟یامان من مم یریپسر ش نیساتک یدونس یم

 

 دیاشکار پرس یوبا ذوق دیسمت او چرخ ینهال در آن نگاه
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 شه؟یتو م یریبرادر ش یعنی_

 

 به او کرد یهینگاه عاقل اندر سف هیهد

 درست یعاشق_

 اخه  باحال به نظرت من هم سن اون هستم؟ 

 

 خورد . یکمتر از مرد بهش م یلیگشت خ رهیبه او خ یتر  قیبا  نگاه دق نهال

 

 اش به خنده انداخت. قیعم یراهم چال گونه ها هیکرد که هد یزیر یخنده  ناخواسته

 

کرد شال  یم نییکمدش را باال وپا کهیودر حال دیکش رونیاو ب یرا برا یاندام دیبلند وسف کیسمت کمد رفت وتون به

  دیکش رونیرا هم ب  یگلبه

 

 برادر مرحوم منه یریبرادر ش نیساتک قتیرد ودر حقفوت ک یماریبر اثر ب شیچند سال پ نیساتک یرضاع برادر

 

 شده بود گرفت رهیبه او خ قیعم یوشال را مقابل نهال که بابهت لباس

 

 در حد نو زهیتم زمیعز ایب_
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 اریرو از تنت درب یمشک

 کشونه یتلخ گذشته م یخانوم وهمسرش رو به روزها حاج

                                         

 ارام گفت دیکش یقینفس عم نهال

 متاسفم_

 

 وگفت دیاو را کش یلپ گوشت یبالبخند هیهد

 شده ریبجنب دختر د_

 کنم  یدارم کار م یظهر مثل چ از

    دمیاز غذا محروم بشم تو رو درسته قورت م اگر

                                         

 یریبرادر ش ایسوال بود ا کیدر ذهنش فقط  کهیز کرد در حالبا یکی یکیخود را  یمانتو یبالبخند دکمه ها نهال

 شد؟؟؟؟یبرادر دختر نسبت به خود او هم محرم م

 

 

 

مساله بود که به کل حضور دخترک را در اتاق فراموش کرد ولباس  خود را از تن  خارج کرد   نیا ریذهنش درگ انقدر

 دیکش رونیافکار اش ب یایاورا از دن یسوت بلند یلباس راتن نکرده بود که صدا  یکیهنوز  ان 
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 یدوصافیجوون چه تن وبدن سف  یا _

باز به او  شیزده بود وبا ن هیتوالت تک زیسرش رابلند کرد ونگاهش رابه دخترک مقابلش که به م مهیوحشت وسراس با

 زل زده بوددوخت

 

 گفت یبرهنه اش گرفت وبه سخت مهیلباس راباال برد  ومقابل بدن ن  باشرم

 

 ؟یروت رو اون طرف کن شهیم_

 باال انداخت  یباخنده شانه ا هیهد

 

 رابلند کرد وگفت شیرفت صدا یسمت در م کهیودرحال

 

 

 یشیقشنگتر م یکشیخجالت م_

 بجنب یفرصت دار قهیپنج دق فقط

 

 کمر یکیجذب بدنش بود وبار دیرفت ،لباس سف نهیبعد از رفتن او به سرعت لباس خود راتن زد ومقابل ا نهال

 داد.         یکمرش را خوب نشان م یوگود

 

فکرکردن داشت  یبرا یمهم تر لیباال انداخت االن مسا یشانه ا تیبه خود نگاه کرد ودرنها یومعذب لحظه ا باشرم

 ،       دیفهم یرا با مرد م بایان دختر ز نیماب یرابطه  عایسر دیبا
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پف کرده اش انداخت واز  یبه صورت وچشم ها نهیاه را در انگ نیانداخت واخر شیموها یخوشرنگ را بررو شال

 اتاق خارج شد.

 

 .       دیکه نهال از ان وحشت داشت فرا رس یلحظه ا سرانجام

 

 ونگاه هراسان اش رابه او دوخت.  ستادیخود او هم ناخواسته  بلند شد وا یاز جا نیبرخاستن ساتک با

 

فقط  بین هزاران حس عج ایشروع به االرم دادن کردند وخود در م هیاناز ث یبدنش با هم در کسر یسنسورها تمام

 کرد یفکر م زیچ کیبه 

 

 ''گذارد  یمرد او را تنها م''

 

 نشوند. شیباران چشم ها زشیشاهد ر گرانیبست تا د یابر گرفته اش را لحظات یها چشم

 

 اش بود. یریهمان مادرش ایکه مشغول تشکر از سرهنگ وخانومش  دیشنیرا م شیرایمحکم وگ یصدا

 

 ملتهبش را گشود یاو به خودش چشم ها یکیحس نزد با
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 ساکت رو بدم ایبامن ب_

 

 رفت. رونیبه سمت ب یجمله منتظر پاسخ اونماند بعد از خداحافظ نیگفتن ا با

 

 او قدم برداشتند .. یاراده در پ یسست ولرزان نهال ب یبود قدم ها بیعج

 کرد.             یم ینیسنگ شیبررو ینگاه همه همچون وزنه ا ینیسنگ

 کرد خود را ارام نگه دارد.        یراحبس کرد وباز تکرار مکررات کرد وسع نفسش

 

مشت شده اش باز  ینفس حبس شده اش را مهار کرد ودست ها وانیقدمش به ا نیخارج شدن از ساختمان واول با

 گشت .

 

مرد دستش را گرفت واو را به  یکرد قبل از هر حرف یم شیتماشا رهیهراسانش را به نگاه مرد گره زد که خ نگاه

 کشاند.                       اطیسمت ح

 

 

 یگرمش، تپش قلبش اوج م یباهر قدم وبا حرارت دست ها کهیارام دنبالش راه افتاد، در حال یهم همچون طفل نهال

 گرفت.

 

 قرار گرفت . یکینزد یچسباند وخودش مقابل او در فاصله  نیخارج شدند ومرد اورا به ماش اطیر حاز د سرانجام
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 تالشش را  عاجزانه کردو لب زد  نیدر نگاهش  اخر رهیاب دهانش را باصدا قورت داد وخ نهال

 تنها نذار نجایمنم ببر ،من رو ا_

 

 نیخودش چند یاز او برا ییدانست جدا ی.دخترک نمبا محبت دستش را سمت گونه اش برد و لمسش کرد  نیساتک

 برابر سخت تر از او بود.              

 

 ییچه معنا ییجدا نیا ردیبگ میفرصت رابدهد تا خودش تصم نیماند تا به دخترک ا یاز او دور م یمدت دیبا اما

 کند.                           یم دایپ شیبرا

 

 نیکم سن تر بود ودرست دربدتر یلیمقابلش از اوخ ستادهیخودش کامال مطمئن بود.اما دختر ا میاحساس وتصم از

 کرد.                           یم سهیاو را با پدر خود مقا یگاه یاش با او اشنا شده بود وحت یروح طیشرا

 

 

 ..!دنید یناج کیعادت وبه چشم  کی ایکرد تا بفهمد احساس دخترک به او عالقه است  یم یاز او دور دیبا پس

 

 

باشد ،                       یعاطف یوابستگ کیاگر حس دخترک به او فقط  یحت  تیدر هم گره خورد، در نها شیها ابرو

دادن صورت دخترک به  هیاو خواهد ماند.باتک یاوباشد برا یکه برا یزیکند ،چ ینم هیدر ظاهر قض یچندان فرق

 اتش شد .                                   یبررو یهمچون اب شیهادست  یجاخورد و حس قطرات اشک او بررو یدستانش لحظه ا
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خود رادر اغوش او جمع کرد وفقط  ی.دخترک همچون طفلدیطاقت عنان خود را ازدست داده واو را به اغوش کش یب

 ضبط شده تکرار کرد یجمله را مثل نوار کی

 من رو تنها نذار نیساتک_

 

 اوچسباند وگفت  یا قهیشق یرابررو شیشد ولب ها خم

 شتمیپ یزارم مطمن باش هروقت اراده کن یتنهات نم _

 نکن...نترس هیگر

که در اغوش او کرد  یکرد خود را ارام کند سرانجام  با عطسه ا یوسع ختیرا نهال دراغوش او اشک ر یطوالن قیدقا

 کرد یرا پاک م شیاشک ها کهیجدا کرد ودرحالاورا از اغوش خود  نیساتک

 ومحکم گفت یجد یلیخ

 

 .یر ینم رونیب یطیشرا چیه ،تحتیجاهست نیکه ا یمدت نیا ینهال خوب گوش کن تو_

 

 گذاشته بود انداخت وگفت شیرا در نما شیزنانه گ یها ییبایها وز یبه لباس تن او که تمام برجستگ یاخم نگاه با

 

 یمن خوب بلد بود یتنگ نپوش، توخونه  یلباسا نیاز ا گهیبه خصوص پسر سرهنگ پس د ادهیرفت وامد ز نجایا_

 جا هم مراعات کن نیا یش چیپ چیساندو

 

 اعتراض کرد یگرفته ا یوباصدا دیاش راباال کش ینیاب ب نهال
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 س هیلباس هد سیاوال لباس من ن_

 اس مگه.... دهیپوش میلیخ دوما

 

 لبش را گاز گرفت وبا ترس گفت یرها کرد. گوشه  مهیهمان نگاه مخصوص به خود مرد،جمله اش ران با

 

 وگفت دیبه ترس نگاهش زد ومحکم لپش را کش یلبخند محو نیخوب لباس نداشتم                              ساتک_

 

 برو داخل یشیم ضیاالن مر_

 او نگاه کرد.                                        ی دهیبرچ یبلند به لب ها یبا خنده ا نیلپش گذاشت.ساتک یگفت ودست رو یاخ نهال

 

.به سمت صندوق عقب رفت  زدیهرچه زود تر سند اورا به نام خود م دیدختر سخت بود با نیگذشتن از ا واقعا

 وساک اورا خارج کرد.

 

 یببر یتون یساک سبکه م_

 تکان داد. یسرش رابه سخت نهال

 

 دیبود نال دهیبه حبس کش شیدر گلو یکه به سخت یساک را گرفت وبا بغض ی دسته

    

 ؟؟؟یگردیبرم_
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 او زد وگفت یقرار یبه ب یلبخند نیساتک

 

 شک نکن_

 

 اش چشم گشود یشانیاو بر پ یلب ها یبست و باحس گرم یرالحظه ا شیچشم ها نهال

 

 او جدا کرد وگفت یشانیخود را از پ یلب ها نیساتک

 رمیگیباهات تماس م -

 

 وبا خود برگرداند. ردیرفت هر ان امکان داشت دست دخترک را بگ نیرا از دخترک گرفت وسمت ماش نگاهش

 

 برو خونه_

 گرید یبه سمت در رفت وبدون نگاه نیسنگ یسمت او برود اما نگاه مرد مانعش گشت باقلب یخواست قدم نهال

زار  نرسد هیضجه اش به گوش بق یدهانش رابسته بود تاصدا کهیداد ودر حال هیبست وبه ان تکشد در را  اطیداخل ح

 زد.

 

 

 استخوان سوز را.. یسرد یزمان را احساس نکرد نه حت گذشت
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شباهت به چشم  یشد که ب یکیبه اسمان تار رهیودر سکوت خ ستادیبه خود امد که سرهنگ ارام کنارش ا یوقت 

 نبود. شیروزها نیمرد ا یها

 

 از اشکش را پاک کرد .   سیخ یچشم وگونه ها عیشرم سر با

 

 کرد. ینم دایپ نیگفتن وشکستن ان سکوت سنگ یبرا یانداخت، حرف نییرا پا سرش

 

 را بغل کرد. شیمحوزد ودست ها یکرد. لبخند ینشسته در جانش را حس م یکم کم سرما  

 

 سرهنگ نگاهش را به او دوخت، یطوالن یقیداد سرما را تحمل کند اما سکوت را نشکاند. پس از دقا یم حیترج

 

 برداشت و نیزم یپدرانه وپر از محبت..ساک او را از رو ینگاه

 

 داشت شروع به صحبت کرد یروبه ساختمان قدم بر م کهیدرحال

 

بعد ها متوجه  دم،امایکش رونیتو رو از اون خونه ب که یاز دست من دلخور باش یلیاالن خ دیدونم دخترم شا یم_

 .یشیکار من م لیدل

 

  دیدهانش راباز کرد تا بگو نهال
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 لطف را در حقش انجام داده است.      نیداند که سرهنگ بهتر یهم م االن

    

 کرد وسپاسگذار او بود اما دلش...  یم دییکار سرهنگ را تا منطقش

 

ضربا ن قلبش  دیونگه داشت تاشا دیبود سمت قلبش کش دهیرا که از سرما خود رادر اغوش کش یدست ناخواسته

 .                                                     ردیارام گ

 کرد.  یسرهنگ رابه شدت مواخذه ومحکوم م قلبش

 

 خواست. یخاص پدرش را م یمرد بابو یاغوش گرم واشنا ریگیسرد ودل یدر ان هوا دلش

 

 که از جانب منطقش شد قورت داد. یدیخود را باخشم وتهد بغض

 

 کرده بود. دایپ یو احساس یذهن یریدر گ عجب

 

 ادیشب شدن بدت نم مهیزد ساکت شو دختر ،پس توام از عروسک خ بیباسرعت بر او نه منطقش

 با اندوه به دفاع از خود برخواست قلبش

 

 دراز تر نکرد مشیوقت پا از گل چیچند وقت اوه نیدر ا اما

 شد دهیبرروح وجسمش کش یبلند منطقش بود که چون سوهان یخنده  یجوابش فقط صدا ودر
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 .دیاو کش یواحساس یذهن یریبر درگ یانیسرد خط پا یپرصالبت سرهنگ دران هوا یصدا

 

 زهیعز یلیمن وحاج خانوم وبچه ها خ یبرا نینه. اما ساتک ای یدونم متوجه شد ینم_

روزگار ،من رو از  نیبود وفراتر از دوست مثل برادر نداشته م بود افسوس که گلچ یسرهنگ قابل امرزشیخدا ب پدر

 داشتنش محروم کرد.

شمال  یاز شهرها یکی یکه حاج خانوم داشت تو یتنفس یوخواهرش بخاطر دانشگاه خواهرش وناراحت مادرش

                کنند.                             یم یزندگ

 او دوخته شد. یکنجکاو نهال بر لب ها نگاه

 

از خانواده  یاشکار منتظر هر اطالعات یبود که با دقت وذوق بیدانست وعج یدر مورد مرد وخانواده اش نم یچیه او

 گشت. یمرد بود که از دهان سرهنگ خارج م ی

 

 

نشست،ساک را در دستش جابه جاکرد که دخترک  یبر دل م بیبر لب اورد برق نگاه دخترک عج یلبخند سرهنگ

 خود گفت یگرفته وتو دماغ یباسرعت سکوت راشکاند وباصدا

 

 ارمشیخودم ب نینه،بدیسرهنگ سنگ یوا_

 

 .                                 گرددینم مانیدوستش پش نیامانت بهتر یبرلب اورد،مطمن بود هرگز از انتخاب دخترک برا یلبخند
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 پدر ومادرش بزرگ شده است.  یمشخص بود در سفره  کدختر

 

 وترس رادر نگاه دخترک خواند. ستاد،شوکیمقابل دخترک قرار گرفت و ا یا لحظه

 

 مطمن بر لب زد وگفت یلبخند

 

 نیبه اطرافت نگاه کن،درخت ها رو بب_

 دن،توامیدارتر از قبل ادامه م وجون شنیدوباره متولد م ادیفرو رفتن ،اما بهار که ب قیوهمه به خواب عم زمستون

 کی ما یرا از نو شروع کن،همه  یاما منتظر بهارباش ودوباره متولد شو وزندگ یباش تیزمستون زندگ یاالن تو دیشا

 لبخند بزنه وادامه بده... یبه زندگ هبتون دیمونه با یکه م یزود،اون ای ریم،دیریمیروز م

ورم کرده اش  یاز پشت پلک ها یلیناگهان درهم شکست وقطرات اشکش همچون س یبغضش همچون حباب نهال

اره دوب یلبخند  یزندگ  نیوا ایبا ارزشش به دن یها ییتوانست بعد از از دست دادن تنها دارا یگشت،مگر م ریسراز

مرد  گرید یگشت،حت یوقت پر نم چیکه در قلبش از نبود ان ها داشت ه ییبزند.گفتنش به زبان راحت بود اما  خال

 به یدیام چیه گریاز دست داده بود.بهار او خزان گشته بود ود زیدر کنارش ا رام بود را ن دایرا که شد شیروز ها نیا

 نداشت. ندهیا

 

 را به او زده است.  یبد یروح یضربه  نیدانست با جدا کردن او از ساتک یگشت م رهیبه او خ یسرهنگ با ناراحت 

 

 داد  رونیونفسش رابا صدا ب دیکش یاه
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 یخورم روز یاما قسم م یدونم که چقدر قلبت شکسته وچقدر عزا دارهست یکنم اروم باش م یدخترم  خواهش م_

 نباشه ریسراز تیاز چشم ها یبرسه  که جز اشک ذوق اشک

 

 نیروزها داشت در ا نیکند .اکنترل  یاش را توانست به سخت هیاما گر دیباال کش دیرا نا ام شیزد وشانه ها یهق نهال

 شد یکار استاد م

 

 تنهام یلیمن خ_

 

 ترسم  یم ییاز تنها من

 

 ترسم یم رمیبه دست اون ادم ها بم نکهیا از

 ترسم یبمونه م نیوجنازم زم رمیبم نکهیا از

 ترسم یبشم م یجنس یبرسه ومن برده  یروز نکهیا از

 ترسم  یترسم انقدر م یم من

 رمیبم نکهیقبل ا ز ا رمیخوام بم یم که

 

چشمش به  یاو گذاشت ومحکم فشارداد واو را مجبور کرد از پس اشک ها یشانه ها یرا بررو شیدست ها سرهنگ

 او بنگرد

 لحن محکمش گفت نیمحکم تر وبا
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 یتو خدارو دار یسیتنها ن تو

 رفته گردان کیبه خاطر فقط خود تو ،به جنگ  ییکه به تنها یرو دار نیاز خدا ساتک بعد

 

 می،اما هست میپدر ومادرت نباش یبه خوب دی،شا یمن وحاج خانوم رو دار تو

 یسیفکرا نکن تو تنها ن نیاز ا گهید پس

 دیاو پناه برد ونال یسرگرد نتوانست احساس خود را کنترل کند وبه اغوش پدرانه  یصحبت ها دنیباشن نهال

 

 ندارم گهیرو د نیساتک_

 

 رفت من وگذاشت ورفت اون

 گرده یبرنم گهید

 

 وگفت دیکش شینوا یبر سر دخترک ب یبا محبت دست سرهنگ

 

 برگرده کنارت شهیهم یرفت که برا نیساتک_

 نکن دخترکم  هیگر

 دوخت هیسرهنگ برداشت ونگاهش را به هد ی نهیس ینهال سرش را از رو هیپر از نشاط هد یباصدا

 به به چشم حاج خانوم روشن_



 پشتم باش

 
307 

 

 را اشغال کرد اطیح یخنده اش کل فضا ینهال کرد وصدا یحواله  یبود که چشمک جمله اش تمام نشده هنوز

 

 هیکه از فرط ترس گشاد گشته بود به هد ییوبا چشم ها دیکش رونیدستپاچه خودش را از اغوش سرهنگ ب نهال

 ریکو انیاز م یبه شدت لکنت زبا ن گرفته بود به سخت کهیشده بوددر حال رهیچشم دوخت که دست به کمر به او خ

 دیتوانست بگو شیگلو یخشک شده 

 

 م..من..س..سرهنگ_

 زهی..چزی..ما ..چما

 

 کرد یم یکنار اورفت که داشت از وحشت قالب ته هیهد

 برد از سربه سر گذاشتن او.. یلذت م ینبود کل شیدخترک روبه رو ی دهیپدرش ورنگ به شدت پر یچشم غره  اگر

 

 فت او را گرفت وگ  خیدست  باخنده

 

 غدقن  جدهیکلمات مثبت ه نجایا_

 بندازنت کیتار یتو انبار یخوا یکه نم تو

 

 یدیاز سرما چا یتو ،که حساب مینکن بدو بر زیچ زیچ پس

 جواب نماند ونهال مبهوت زده را به دنبال خود کشاند  منتظر
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 دیفقط توانست نفس زنان بگو نهال

 ساکم_

 شرورانه بلند گفت یبا خنده ا هیهد

 ارنیجناب سرهنگ م_

 کاناپه بخوابن یاگر دلشون نخواد شب رو البته

 ..دیخند زیاوضاع در هم خنده اش گرفت ور نیدر ا نهال

...... 

 یبا صدا دیکه د یزیراگشود وبا چ شیوحشت زده چشم ها دیشد یلرزه ا نیزود بود که نهال باا حساس زم صبح

 .دیمتر باال پر کیو دیکش غیج یبلند

قلبش گذاشت وزمزمه  یوباز دورش را گرفته بود دستش را بررو شانیپر ییکه موها دیرا د یاول فقط صورتنگاه  در

 کرد

 

 من رو یترسوند وونهید یدختره _

 کوچک کنارش رابرداشت وباشدت سمت او پرتاب کرد وگفت یمتکا هیهد

 

 ترسوندم تو رو؟_

 یجفتک انداخت ای یحرف زد ای ،یخرو پف کرد ایهم بذارم  یلحظه چشم رو کی یشب نذاشت تمام

 من .. یخدا ی.وا دمیتو ند یدختر به بد خواب میالمصب تو زندگ بابا
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 کردم یتعجب نم ختیر یاب دهنت هم م اگه

 

 به داد شوهر بدبختت برسه خدا

  ستیباتو کار اون ن دنیاما خواب هیکلیه نکهیبچم با ا ایچشم ندوز نیبه ساتک وقتی

 

رنجاند وبرعکس لب  یاو را نم شیدانست چرا حرف ها یزل زده بود نم زدیباز به اوکه همچنان غر م یدهان با نهال

 به کشش امدن داشتند . یبیعج لیم شیها

 

 سرش رابد گذاشته بود.                             شبیکرد احتماال د یکه درد م دیبر گردنش کش یدست

 

 

دلش  بیعج شبیبود ود دهیمرد ارام خواب یبازوها انیردرمیمدت اخ نیرا گذرانده بود در ا یشب سخت شبید

 کرد. یم یقرار یشده بود وب ییهوا

 

 محونظاره گر اوبود. یکردونهال با لبخند  یهمچنان غرولند م هیهد

 

 

 .                                                             دادیاش را به او نشان م کبود شده یبا خنده جاها یوگاه ظیباغ یبدن دخترک را کبود کرده بود واو گاه یجا چند

 



 پشتم باش

 
310 

 

 یامد وبا بدن نییکرد نهال از تخت پا اریاش گشت وسکوت اخت یمحو گوش یلحظه ا هیکه هد یانجام در فرصت سر

 داخل اتاق رفت.                                یبهداشت سیکوفته به سمت سرو

 

 

 گرفت. ینفس حرف زده بود ودر شگفت بود که او چرا فکش درد نم کیاو  یشب برا یها مهیتا ن دخترک

 

کرد که شنونده را ناخواسته به  یم فیخاص تعر یوشور جانیبود وچنان خاطراتش را با ه نیریچند که زبانش ش هر

 کرد. یصحبتش م یادامه  دنیاق شنومشت اوردیم جانیه

 

 د. خود بکشان یشاد دخترانه  یایبکشد ودر دن رونیرا از ذهن اش ب نیبار فکر ساتک نیموفق گشته بود چند یحت

 

 

 .                               کردیهر گز تکرارش نم گریاو سرنگون شده بود واو د یکه برا ییایدن

 

 یکبود ریبه صورت خود نگاه کرد انگشت اشاره اش را ز ییروشو ی نهیخارج گشت .در ا شینفس مانند از گلو یاه

 نداشت .                 تیاهم شیبرا یظاهرِ در همش اندک دیچشمانش کش یپا

 

 

 او ارزش خود را از دست داده بود... یبرا یزیچ هر
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 شده بود .                                     رهیخ دیبار یکه م ینم به باران نم وانیا یاز رو نیسنگ یسوم بود ونهال با بغض روز

 

 داشت.                                                                  دنیبار یبود وهوا یسرش گرفته وابر یاسمان دلش مانند اسمان باال بیعج

 بغل خود برد ونگاهش رابه  اسمان دوخت. ریرا ز شیها دست

 

دست  دیچیدر مشامش پ یبدنش لحظه ا یعطر اشنا یدر ذهنش نقش بست وبو اهیدوچشم س ریناخواسته تصو 

ازاد  یفشار اورد تا خود را از حبس اجبار شیبر گلو بیشده اش،عج نیبغلش مشت شد وبغض سنگ ریدر ز شیها

 سازد.

 

کرد سه روز وچهار شب بود که مرد او را در  یاش را م یتاب یاز حد تصورش تنگ شده بود وب شتریمرد ب یبرا دلش

 از او نگرفته بود.                                   یخبر چیسرهنگ گذاشته بود وه یخانه 

 

                                 داد.     یعذابش م گرید یبودن در نظر مرد از طرف تیاهم یطرف ،واحساس ب کیاز  یخبر یب نیوا

 

 احساس به وجود امده متنبه گردد.      نیبه خاطر ا یوحساب دیان قلبش به درد ا ینیخود را مهار نکرد تا از سنگ بغض

 

 زد. یفرستاد وبه مه خارج شده از دهانش زهرخند رونیب قیرا عم اهش
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 امیا یهم با دوست ها هیانوم به مالقات رفته بود.هانسمت سالن غرق در سکوت رفت سرهنگ اداره بود وحاج خ به

 سر قرار رفته بود.                                   مشیقد

 

 اصرار داشتند تا او را همراه خود ببرند اما نهال با سماجت اصرار کرد تا خانه بماند. یلیخ هیخانوم وهان حاج

 

 تسیل یبر لب اورد ناخواسته بررو یان پوزخند یخال یانداخت وبه صفحه  یخود نگاه یبار به گوش نیهزارم یبرا

 گشت.                                  رهیرا اورد وبه ان خ نیمحدود خود رفت و نام ساتک نیمخاطب

 

 گشت. یاش م یقرار ینامش هم باعث ب دنید یحت

 

گرفت واز دردش اشک در چشم  یکرد گاز محکم یم یارقر یارتباط با او ب یبرقرا یانگشتش را که برا دیکش یپوف

 اش نشست.                                                 

 لرزان ییخوبم استپ کردوناخواسته شماره را گرفت وبا دست ها یاسم بابا  یبغض چند شماره باالرفت وبررو با

 را کنار گوشش چسباند.. یگوش

 

 ''.باشدیدستگاه مورد نظر خاموش م''

 

 بلند در هم شکست،  یغیهمراه باج بغضش

 

 نشست . یمردانه پدرش در گوشش نم یوقت صدا چیه گریخاموش گشته بود د شهیهم یبرا  پدرش
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ودند ب لمیف ینشسته بودند ومشغول تماشا منیدر سالن نش یشستن ظرف ها همگ یمکرر نهال برا یاز اصرار ها بعد

 یبوسه اش بررو نیغرق شده بود ناخواسته اول یگرید یاینهال سکوت را شکاند اما نهال در دن یگوش یکه صدا

 کرده بود. قرار یدرامده بود وقلبش را ب شیبه نما لمیف یچشمش به جا یدرخت جلو

 

 باال ییبه دست با ابرو یدوخت که گوش هیامد ونگاه وحشت زده اش را به هد رونیب ایاز رو شیبازو دیشد باتکان

کردند،دستپاچه خود را جمع وجور  یانداخته به او زل زده بود.سرهنگ وحاج خانوم هم لبخند برلب او را تماشا م

 کرد 

 

 ریخودش رو کشت بگ تیخانوم عاشق گوش_

 

فراموش کرد که کجا ودرکنار چه  جانیباه نینام ساتک دنیاو گرفت وبا د یرا از دست دراز شده  یباشرم گوش نهال

 دیکش ادیوباشعف فر ستادیاست بلند شد وا ستادهیا یکسان

 

 هیمرد باغ وحش_

 

  دیگرد شده  پرس ییبا چشم ها هیهد

 

 ه؟یک_

 

ر ارام ت دیخورد به قلبش چسبانده بود تا شا یرا که همچنان زنگ م یگوش کهیتازه متوجه اطرافش شد در حال نهال

 انداخت وگفت نییشود با شرم سرش راپا
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 نیساتک_

 

 گر گرفت شتریسرهنگ وحاج خانوم گشت وب انیم ینگاه ولبحند معنادار ردوبدل شده  همتوج

 

 با محبت گفت سرهنگ

 

 نگرانت شده یخوره حتما االن حساب یداره زنگ م تیباره گوش نیبرو دخترم دوم_

 

 هینجکاو هدنگاهش در نگاه ک هیپاتند کردن سمت اتاق مشترکش باهد نیسرش را تکان داد وناخواسته در ح نهال

خ پاس یبه دوتماس ب دیرا از قلبش جدا کرد ونا ام یقطع شد واو نفس زنان گوش یگره خوردتا به اتاق برسد گوش

 خود چشم دوخت.                                              

 

 زمزمه کرد یاش با خوشحال یبلند شدن گوش یکوباند که باصدا نیزم یرا محکم بررو شیبغض چند بار پاها با

 من شکرت یخدا یوا_

 

 را به گوش خود نچسبانده بودکه یارتباط را برقرار کرد وهنوز کامل گوش عیوسر

 او تنگ شده بود. یصدا نیا یبرا یدلش حت بیوحشتناک بلند مرد در گوشش نشست وعج یصدا
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 ؟؟ید یرو جواب نم یچرا گوش_

    

 دیاشکار نال یشارداد وبا بغضگوشش محکمتر ف یبررو یرا با دلتنگ یگوش نهال

 

 یتنهام نذار نجایا یتو قول داد_

 

 قلبش مشت گشت یودسش ناخواسته بررو دیشن یرا پشت گوش قشیمهار شدن نفس عم یصدا

 

 دمیپرس یتنهات نذاشتم از سرهنگ حالت رو م_

 بد باشه  یچند مطمنم در کنار اون وروره محاله کس هر

 

 دیدر کل وجودش پخش گرد ی.وحسادت همچون زهر ختیدر قلب نهال فرو ر یزیچ

 

 بزند یدر هم گره خورد و نتوانست حرف شیابروها 

 

 

تحمل وزنش رانکرد وکنار تخت  شیتکرارها پاها نیبار در ذهنش تکرار گشت ودر هم نیاز چند شیاو ب ی جمله

 را در ذهنش اکو کرد هیهد یاز دستش افتاد ذهنش ناخواسته فلش بک کرد وجمله  یسقوط کردوگوش نیزم یبررو
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 ومن رو بستون  ایب نیساتک_

 

پشتش بودند  یپدر ومادرش همچون کوه یزیبود و ومهم تر از هر چ یومهربان وپراز شور زندگ بایز یدختر   هیهد 

 اما اوچه؟

کش حرفه ادم  یعده ا بیبود وتحت تعق دهیسن از وجود پدر ومادرش محروم گرد نیوافسرده که در ا ماریب یدختر

 بود. یا

 .صدا نشان دهد نیبه ا یرمق تر از ان بود که بخواهد عکس العمل یاما ب دیمرد راشن ضیالو گفتن بلند وپرغ  یصدا

 کشاند. یدر کنار هم اورا تا مرز سقوط تا ته دره م هیتصور مردش با هد یحت

 

واردر خود مچاله گشت سرش را در گلو فرو برد وبه بغضش بال وپر  نیوجن دیباال کش یتخت به سخت یرا تا رو خود

 سبک گردد. یکرد اندک یقلبش احساس م یکه بررو ینیفشار سنگ نیداد تا بلکه ا

 

 اش گشت دینا ام دیام یبه مردش شد. وچه زمان لیان مرد تبد یدانست ک ینم یاوحت

 

 نخواهد داشت.  یزندگ نیا یادامه  یبرا یدیام گرید دازدست بده یدانست اگر اورا هم به هربهانه ا ی.فقط م

 خواب او رادر کام خود فرو برد. یچه زمان دیونجوا کرد که نفهم ختیاشک ر انقدر

 شهینشست وبرخالف هم شیلب ها یمحو بررو یلبخند یداریدر خواب وب ش،یحس نوازش شدن موها وگونه ها با

 نام مرد را ارام زمزمه کرد اوردیکه نام پدرش را برزبان م
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 چشم دوخت،که شیبه گرگ کوچول یمحو بر لب نشاند وبا دلتنگ ینام خود از زبان او لبخند دنیبا شن نیساتک

 یم شیدست ها یکرد . وصورتش را بررو یخود را لوس م شیدر مقابل نوازش ها یچگونه در خواب مانند گربه ا

 .دیاوگذاشت وارام بوس یها قهیشق یرا بررو شیطاقت خم شد ولب ها یب دیکش

 

 درخانه اش ،خودش را هم تکان داد..  یساعت شب جلو نیاو در ا دنیعکس العمل سرهنگ با د 

 

مافوقش برود وازاوبخواهد که چند لحظه  دخترک  یدر خانه  یجلو یشب باران مهین یدختر ینبود که برا یمرد او

 تا از حال خوب او مطمن شود . ندیرابب

 

داد اما سرهنگ مرد محکم  یگشت هرچند در ظاهر ارام نشان م شانشیقرارش متوجه حال پر یاز نگاه ب سرهنگ

 . دیدر کنار کش یشناخت .ارام خود را از استانه  یخوب م یلیمقابلش را خ

 

او که قطرات اشک  دیسف یمتکا یتخت بلند شد ونگاهش بررو یشدن خواب نهال از رو نیبعد ازسنگ نیساتک

نداشت و او  یحال خوب د،دخترکیمشت گرد شیبود قفل گشت.وناخواسته دست ها انیان نما یخشک شده بررو

 کرد خم شد  یم یهرچه زودتر کار دیبا

 

 و از اتاق خارج شد. دیاو رابوس یشانیبار پ نیاخر یوبرا

*** 

 هیبروند .هد دیبرود وپس از ان هم خر شیداد تابا او به سالن ارا تیسرانجام رضا هیکالفه از اصرار وسماجت هد نهال

کشد ب رونیوساکت شده بود را ب ریگوشه گ بیروزهاعج نیخواست دخترک را که ا یلباس ببشتر م دیخر یبابهانه 

را تجربه کرده است  یسخت یشده بود دخترک چه زندگ جهاش بهتر بشود.حاال که در لفافه متو هیحال روح دیتا شا

 بهتر شود.  یحال دخترک  اندک دیتر شود تا شا کیخواست به اونزد یم
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رار که داشت مانع از برق یودلتنگ یوبه او خبر بدهد،اما دلخور ردیتماس بگ نیخود رابرداشت تا با ساتک یگوش نهال

اماده گشت واز اتاق  قهیحوصله در کمتر از پنج دق یتخت انداخت و ب یرا بررو یدگوشی. باترد دیکردن ارتباط گرد

ورد خ یکرد وکاهو م یم نییراباال وپا شیبچه ها پاها مانندکانتر نشسته بود وه یکه بررو هیشد وبه سمت هد خارج

 . ستادیا کردیم فیودهن پراز دانشگاه خاطره تعر

 نخواهد. گریکس د چیه یتوام با حسرت برلب نشاند ودر دل از خدا خواست سرنوشت اورا برا یلبخند

 هست؟افرا؟  یعل نیهم گفتمیخالصه داشتم م_

 که؟ شیشناسیکه بهت گفته بودم؟م یهمون

 تکان داد و با لبخندگفت   یسر نهال

 

 چندروز شناختم نیدفتردار وحراست وهمه رو تو ا یحت ایکل دانشگاهتون رو چه دانشجو چه استاد  بایتقر_

 کرد فیرفت وبا اب وتاب تعر یا سهیر هیهد

 

 دم کالس برگشتم بهش گفتم_

 

 نیبهم  تقلب برسون کمی نمیتونم بغلتون بش یم 

 گرد شده ادامه داد ییبه نهال با دهن پرو چشم ها وخطاب

 

 گفت؟ یپرو به من چ یپسره  یدون یم_

 گفت؟ یچ دیپرس ینقش بست وبا کنجکاو شیبرلب ها یلبخند نهال

 بود با خنده گفت ستادهیاوا یجمله  یبه دست منتظر ادامه  ریبه او وحاج خانوم که کفگ یچشمک هیهد
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 لندهور کچل گفت یپسره  یچیه_

 

 ینیبغلم که سرکالس زشته بش  عععععیه

 دهیم ریگ حراست

 ینیبش یتون یکنارم م اما

 

 خنده ریبلند زد ز یباصدا یاراد ریغ یلیخ نهال

 

ه ک هیهدسمت  ریبا کفک یشینما یلیدلش شاد گشت وخ ینادر دخترک اندک یخنده  یصدا دنیخانوم باشن حاج

 رفت دیخند یغش غش م

 

 ینیبغل پسر مردم بش یخواس یکه م یخون یمگه اونجا درس نم دیچشم سف یدختره _

 

 ییتا تهران بدو دادیم یشنهادیپ هیبوده وااِل  بهت  ییاقا پسره

 

 پاتند کرده بود گفت یبه سمت در خروج کهیودر حال دیباخنده از کانتر پر هیهد

 

 یخونشون ماچ  ماچ باز میداد شب بر شنهادیحاج خانوم ،کاله خان داداش باالتر ،اتفاقا پ اهیروم س_
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گشت از ذهنش  رهیخود خشکش زد وبادهان باز به دخترش که از خنده دلش راگرفته بود خ یخانوم در جا حاج

 گذشت 

 شده.. کیزمان نزد اخر

 خود رابر کانتر داده بود گفت هیه تکبه نهال که از خند شیخنده  در صدا یبا ته مانده  هیهد

 که هوا پسه میبدوبر_

 گرم او از خانه خارج شدند. یبدرقه  انیودرم دیباخنده صورت حاج خانوم رابوس نهال

 

 

 یدربست نیکرده بودند مقابل خانه از ماش یکه باهم ط یروز عال کیخسته از  هیغروب بود که نهال وهد یکاینزد

 شدند. ادهیپ

 

ممکن بود که  ریداد غ یبود، حاال در دل حق را به مرد م دهیهابود که به نهال انقدر خوش نگذشته بود ونخند مدت

 فکرت را مشغول کند. قهیاز چند دق شتریبتواند ب یوغصه ا یدختر پر شروشور باش نیدرکنار ا

 

قدمش را داخل نگذاشته بود  نیولگذاشت ونهال هنوز ا اطیراداخل ح شیرا در قفل چرخاند وپا دیبالبخند کل هیهد

هم بلند  هیهد غیج یومتعاقب ان صدا دیکش غی.نهال با وحشت ج دیرا گرفت وبا شدت کش شیبازو یکه دست

 دیونال دمقابلش نفسش را باوحشت مهار کر نیساتک نیصورت خشمگ دنیشد.نهال باد

 میچته تو ترسوند_

 

 داد سکوت کند  حیترج دیوپراز خشم او را د یکند که چون نگاه مشک یحرکت او اعتراض نیهم خواست به ا هیهد



 پشتم باش

 
321 

 

 گفتن نهال من داخل منتظرتم سرش را کامل داخل برد ودر رابست وبا

 یودرد داشت اما  شعله  شدیمرد فشرده م یقو یبه شدت  در دستها شیاب دهانش را پر صدا قورت داد بازو نهال

 کند یناله ا یحت دیوحشتناک بود که ترس یحدبه  دیکش یکه در نگاهش زبانه م یخشم

 ،هـان؟؟یبود یاز ظهره کدوم گور_

 

 دیرفت ولرز برهیو یکه کل بدن نهال رو دیکش ادیرا چنان فر "هــان"

 نرو رونیاز خونه ب یطیشرا چیمگه من بهت نگفتم بودم تحت ه -

 ات زنگ زدم، یاز صبح چند بار به گوش یدون یم اصال

 هیاز دست هد یراه تون سبز شن چکار یبود جلو ینرو ، کاف رونیب یطیشرا چیپردم تحت همن به تو نس مگه

 ومد؟یبرم

 نه؟یبب بیهم اس هیامکان داشت خود هد یفکر نکرد نیبه ا یحت

 رفته؟ ادتیرو  لیوک

 

 افتاد.. یم هیهد یبرا یجمله قفل بود که اگر اتفاق کیکرد ونهال همچنان در  یصحبت م او

 

برافکار خود زد مشخص است که  یبا ارزش تر از جان خودش بود .ناخواسته پوزخند یلیاو خ یبرا هیجان هد پس

 خاص تر است. هیهد

 

داد دستش را مشت کرد وباتمام توانش محکم  ریکم نظ یخود را به خشم یمحوشد وجا یدر ان شیچشم ها ترس

 مرد کوباند ی نهیبرس
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وقت کنترلش از دستش  کیمشت گشت تا  عیخود تکان نخورد .فقط دست  ازادش سر یاز جا یمتریلیم یحت مرد

 .ندیفک دختر طلبکار مقابلش بنش یخارج نشود و رو

 

 رمیرم وچرا م یرم کجا م یم ینداره من با ک یبه تو ربط_

 خودم به خودم مربوطه  یوزندگ شمیم دهیمن دزد تینها در

 با من نچرخه  گهیپار دبهش بس یت هینگران هد یلیاگر خ توام

 

ه ک یکرد،فشار یپوست صورتش حس م یوپر حرارت مرد را بررو  قیعم یبه نفس نفس افتاده بود، نفس ها بایتقر

 ومتاثر بود نیخشمگ یاما به حد شدیتاب تر م یواو هر لحظه از شدت درد ب شدیم شتریبود هر لحظه ب شیبر بازو

 اش مجدادا کوباند وگفت یپشت واریبه د نیداد از درد شکوه نکند سرا نجام مرد اورا خشمگ حیکه ترج

 

 نداره هان؟ یکه به من ربط_

 

 اره؟ یر یخواد م یهرجا دلت م که

 

 باشم که با تو نپره اره؟ میمن مواظب هد که

 

 لب زد ضیسته اش با حرص وغبه خون نش یمشک یدر چشم ها رهیاو کوباند وخ ی نهیمجدادا به س یباسرتق نهال
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 باز... یبشنو ی،اگر دوس دار یدیو همه رو شن یسیکر ن دمیفهم_

 

پشت سرش  واریصورتش گذشت ومحکم بر د یمتریلیجمله اش را کامل نکرده بود که مشت محکم مرد از م هنوز

 شد.                                                  دهیکوب

 بست .                                                      یرا لحظه ا شیوچشم ها دیکش ینیه

چنان  د،سپسیتق مشت دست او را شن یصدا یوقت ستادیاز تپش ا یلحظه ا یبود قسم بخورد قلبش برا حاضر

مرد مماس بر صورتش  نیکوباند که نفس نهال به شمارش افتاد .صورت خشمگ یاش م نهیس یبر قفسه  انهیوحش

 بود

 

احساس درد  کبارهی، کل وجودش به  دیغلت رونیبسته اش به ب یپلک ها یجمع شده در چشمانش از ورا اشک

 بدن او کوبانده شده است. یجا یبر جا وارید یان مشت جا ییکرد.گو یوناتوان

 

 0همچنان نا ارام است شیتوانست بفهمد مرد روبه رو یاو م نیسنگ ینفس ها یاز صدا 

از هم فاصله  شیمرد نشست ،لب ها نیقرار وخشمگ یاز اشکش را ارام گشود ونگاهش در نگاه ب سیخ یها چشم

در هم شکست وبه اغوش خوداو پناه  یبلند یکرد نتوانست سرانجام بغضش باصدا یبزند ،اما هر کار یگرفت تا حرف

 برد.

 

 هقش زدنش رادر اغوش اوخفه کرد. یکردوصدا یاومخف ی نهیرادر س صورتش

 

 شد. رهیخ بردیگشته بود که از ترس خود مادر به اغوش خود او پناه م یبه او که همانند کودک یلحظه ا نیساتک

 او را برخود فشرد. ینیریبازوانش زد وهمچوجان ش انیمحو به ان جسم لرزان م یلبخند
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 به چنگ ودندان گرفته بود. ایدن یه را داشت که کودکش رادر مقابل هم یحس ان مادر بیعج

 بود. یودوست داشتن زیعز شیبرا بیبازوانش گرفته بود عج انیکه در م یدختر

علت کارش  یحت نکهیبار بدون ا نیچند هیاوکه کمرش رادر برگرفته بود با گر یبازوها یبا حس برجستگ نهال

 او کوباند ی نهیس یرابداند ارام سرش رابررو

 

 دیچیپ شیحال محکم مرد در گوش ها نیر عارام ود یوصدا 

 

 سنجاب کوچولواروم باش  سیس-

 

 دیتوانست بگو یدر اغوش اوخود را مچاله کرد وبه سخت شتریب نهال

 

 دمنبر رونیرو ب هیمن هد-

 

 برم رونیاصرار داشت من باهاش ب هیهد

 

 یبر رو یازحسادت کالم او لبخند نیساتک

 قبل او را متوجه گشت. قیدقا ییپروا یب لینشاند.حاال دل لب

 

 نشست. یاو بردل م یحسادت زنانه  نیا بیحساس شده بود. وعج هینسبت به او ورابطه اش با هد شیکوچولو گرگ
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 ان زد  یبررو یسرش چسباند وبوسه ا یشال بررو یرا ازرو شیها لب

 

 ازش نداشتم یخودم بودم که از ظهر خبر ینگران گرگ کوچولو هیاز هد شتریمن ب_

 

 به صداقت یخود اشک مزاحمش راپاک کرد تا پ یمانتو نیاوبرداشت وبا است ی نهیس یسرش را ازرو یباناباور نهال

 اش ببرد. یمشک یکالم او ازچشم ها

 

 دیچیکه دردستش پ یزد چونه اش را گرفت ومحکم فشار داد و ازدرد یاو لبخند یگرد شده  یبه چشم ها نیساتک

 اخم کرد.                                                   یلحظه ا

خود جوش دوباره راه  شیاشک ها کهیداغش چسباندو درحال یدستش را گرفت وناخواسته به لب ها مهیسراس نهال

 باز کرده بودند زمزمه کرد شیخود را در گونه ها

 

 رمیبم_

 

 کنهیدرد م یلیخ

 

 باخودت اخه یکرد کاریچ

 

 با سر انگشتانش قطرات اشکغ اورا پاک کرد نیساتک
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 من خوبم نگرانم نباش_

 ینش ضیبرو داخل تا مر االنم

 

 دیدخترک کش یمرطوب وبرجسته  یلبها یرا ارام بررو سرانگشتش

 اوج گرفتن تپش قلبش لذت برد. واز

 

 دختر بماند. نیدور از ا یتوانست ساعت ینم یحت گرید

 

 

 شدیمال او م شهیهم یبرا دیو وابسته او گشته بود با دیدیم یناج کیاگردخترک اورا به چشم  یحت

 

 

 زد یوبر شرم اوته خنده ا دیشده بود عقب کش سیدخترک انگشتش را که خ ی باعطسه

 

 هیاز هد شتریاو که گفته بود ب یجمله  یهنوز در قلبش برا کهیدوخت در حال نیبا خجالت نگاهش را به زم نهال

 کرد . یم یکوبیاش جشن گرفته وپا نهیوقلبش درس کردیم جانینگران او است احساس شعف وه

 

 فردا یکار امروزت بمونه  برا هیتنب_

 بزند که انگشت  یخواست حرف نهال
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 لبش نشست یبررو نیساتک

 

 اما ببخش نه شمیقائل م فیبارت بود در مجازاتت تخف نیمجازات داره وچون اول دایاز دستور من شد یچیسرپ_

 

 

 یخواب یداخل وزود م یریدختر خوب م کیهم مثل  االن

 

 نمتیبب یحمام رفته وخوشگل تر از هرزمان امیم یخوام وقت یم فردا

 در پنهان کردنش نداشت  یکه سع یجانیبا ه نهال

 

 نجا؟یا ییایفردا م_

 

 زد یباز را گشود وبه ذوق دخترک لبخند مهیبا دست در ن نیساتک

 

 یار_ 

 

 گفت  یبا خوشحال نهال
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 پس من منتظرتم_

 

 زداو را به سمت داخل هل داد وگفت یاخ گفتنش لبخند یوبه صدا دیاورا کش یگونه  نیساتک

 

  برمیرو با خودم م میامانت امیبه سرهنگ بگو فردا م_

 

 سرش راتکان داد  یجیبا گ نهال

 دیایخود او به ان جا ب یدانست چرا دوست داشت مرد برا یذوقش خورده بود نم یتو یکم

 

ه راه ب یکوبی،جشن وپا یازشاد  شیپ یقیکه تا دقا شیبر قلب خو یدخترانه اش زد و تشر یها یبرفانتز یپوزخند

 گرفته بود، زد. یخود مراسم سوگوار یانداخته بود واالن برا

 

 گشت. ریسدر دست مرد ا یلحظه ا یراستش برا یکه بازو ردیرا خواست از مرد بگ شانشیپر نگاه

 

 رد. نک یاما اعتراض دیچیبا خشم فشارداده بود درد در کل جانش پ شیپ یقیراگرفته بود، که دقا ییهمان جا درست

 

 

 کبود شده است. شیکه او داشت  تافردا کل بازو یشک با پوست حساس یب
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 به موضوع برد . ینگاه پ کیگشت ودر همان  رهیاو خ ی دهیموشکافانه در نگاه رنج نیساتک

 

 

 را رها کرد وگفت  شیبازو یزد وهمراه با چشمک یلبخند

 

 برو_

 احساس گفت یوب یکلمه را جد نیکامال ا نیساتک

 کرد. یم هیتنب یچند ساعته اش  تا حدود یدخترک را بابت نگران دیهر حال که با به

 

 که تاب نگاه معصومانه ونمناک او را نداشت. هرچند

 

 اش رااز اوگرفت دهینگاه رنج نهال

 یعقل واحساسش اوراکالفه تر از هرزمان نیجدال ب یهمهمه  کهیکرد واز اوفاصله گرفت در حال یلب خداحافظ ریوز

 کرده بود.

 

 . کردیبر عشق مرد از او دفاع م یداشت حرف قلبش راباور کند که باحرارت از صحت داشتن باورش مبن دوست

 

 اش داشت. هیدر توج یتمسخر او پرداخته بود وسعبه  یمنطق قدر تر از هرزمان اما
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 وارد ساختمان شد نگاه هرسه  که درسالن نشسته ومشغول صحبت بودندمتوجه اوگشت یوقت

 از سر درون... دهدیدانست که رنگ رخساره نشان  م یکرد خود را ارام نشان دهد اما م یسع

 او گواه حال خراب اش بود. یاشفته  ظاهر

عذر  دهیداشت.امارسم ادب نبود که نرس ییبه تنها اجیاحت ستادیوسط سالن ا فینه چندان بلند کرد وبالتکل یسالم

 خود را بخواهد.

 

 خود بلند شد  یخانوم بالبخند از جا حاج

 

 تا گرمت بشه ارمیگرم ب یدنیبرات نوش نیبش زمیعز_

 

 با چند قدم بلند خود را به او رساند کهیدر حالنجاتش شد و یفرشته  هیبه او دهد هد ینهال جواب نکهیازا قبل

رو براش  یدنیخستس من نوش یرفته حساب رونیحاج خانوم بذار نهال بره لباسش روعوض کنه بعد از مدت هاب_

 برم یاتاق م

 گفت عیکرد وسر یبانگاهش ازاو قدردان  نهال

 به اتاقم برم نیبله اگر اجازه بد_

 برگونه اش زد وگفت یشد وبوسه ا کیاونزد مادرانه به یج خانوم با محبت حا

 برودخترم_

 یبه سکوت دار اجیحتما احت یخسته ام نشده باش هیامروزبا وجود هد  مطمنم
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 نهال نشاند.. یجان بر لب ها یهرچند ب یولبخند ختیدرهم ام هیبلند سرهنگ با اعتراض هد یخنده  یصدا

 گشت. داریبه ان عادت کرده بود از خواب ب گریکه د یدیزود  نهال باتکان شد صبح

 

 یب یمانده بود وحساب رشیودست راست خود را که ز دیکش یباز به او زل زده بود پوف یشیکه با ن هیهد دنید با

 . دیکش رونیحس شده بود ب

 دیباز نگه داشته بود پرس یکه به سخت ییاخم وچشم ها با

 

 با ز چته_

 

 بخوابم یکه نذاشت شبید

 

 اخه ؟ یخوا یاز جون من م یسحر خروس خون چ ی کله

 

 با خنده کنار اونشست هیهد

 

 گذاشتن؟ هیچرا اسم.من رو هد یدون یخواستم بدونم  ،م یفقط م_ 

 رابه او دوخت جشینگاه خواب الود وگ نهال

 سوال در ذهنش نقش بست نیاول
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 کرد  یبه صحت عقل اوشک م دیبا ایا

 داد وگفت یبالذت  اوراتکان محکم هیهد

 

 هنوز؟ یبابا خواب یا_

 

 ها واقعا تا حاال بهت نگفته بود م؟ بهیعج

 

 ادیب ادتی دیفکر کن،شا کمی حاال

 

 دیوبا درد نال دیکش رونیاو درد گرفته بود ب یکبود شده اش را که به شدت دردست ها یبازو نهال

 

 یمورد رو فقط نگفته بود کی نینه هم_

 وفت وگفتبر هم ک یدست جانیبا ه هیهد

 یدیفهم یم یکرد یوبهش فکر م یعقل داش ونیلیاپس کیفقط  اگر

 

 توام با خنده گفت ینهال زد و باارامش یبه چشم غره ها ییلبخند دندان نما 

 

 گذاشتن هیدادن.پس اسمم رو هد هیمن رو لک  لک ها بهشون هد نکهیبخاطر ا_
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رفت    یا سهیگرد شده اش  ازشدت خنده ر ینهال وچشم ها یدهان باز مانده  دنیجمله اش  باد انیاز پا پس

 تخت رها کرد. یوخود را بررو

 . زدیپلک هم نم یاو مانده بود حت یبررو رهینهال همچنان خ یگرد شده  یها چشم

 یسوال تکرار کیاز ذهنش  وباز

  گذشت

 

 کرد یبر صحت عقل اوشک م دیابای ا

 

 دیچیپ یم یباخنده در خود مثل مار هیکه هد یبود وقت دهیاو پر یکامال از چشم ها خواب

 

 ختیر یوا_

 

   ختیبه جون تو ر شکوفه

 

 کرد گفت یکنترل م یخنده اش را به سخت کهیمتکا رابرداشت ومحکم بر صورت اوکوباند و در حال نهال

  

 االحوال  ضیمر یبه جون خودت دختره _

 تخت رو به نجاست نکش ییشو برو دستشو بلند

 تخت بلند شد یاز رو یبود پاک کرد وبه سخت یادیز یاز خنده  یاشک چشمش را که ناش هیهد
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 یباحال یلیدختر تو خ یوا_

 

 کنم یباهات حال م یلیکه خ من

 گفتن یدمشون گرم  واقعاراست م ونهیود دونه،خلی کیگفته بودنا ، میقد از

 

 وگفت دیدو رونیداد واز اتاق به سمت ب یجاخال یباخنده ا هیبا حرص سمت او پاتند کرد که هد نهال

 میکاردار یامروز کل ایبروحموم کن ب_

 

 یهمه به حمام رفتناو اشاره م بیمرد افتاد که از او خواسته بود حمام برود .عج شبیحرف د ادیناخواسته  نهال

 کردند.

 

 یدر به تماشا یرا که دراستانه  یا هیبود تا هد یکاف نیوهم دیاش را جمع کرد وخود رابوکش ینیب یاراد ریغ یلی،خ

 بکشاند. شیبود از  شدتخنده تا حد انفجار پ ستادهیاو ا

 

 دوم رو گرفته بود. یکل طبقه  هینهال وهد یمشاجره  یصدا

کند  شیجذب را بپوشد وارا یا روزهیف یکرد وحاضر نبود ان کت وشلوار اب یاو مقاومت م یدر برابر خواسته  نهال

 تختش بخوابد. یکرد تاشب نگذارد رو یم دیهم همچنان او را تهد هیوهد

به  یتیبود که اهم یکالفه وعصب ی.به قدر دینهال بود که مغلوب او شد وغرولند کنان کت وشلوار را پوش سرانجام

 کرد. تنیرقصان او کت وشلوار جذب را  به سخت یحضور دختر نداد ودر مقابل چشم ها



 پشتم باش

 
335 

 

  دیکش یسوت هیهد

 

 روحت رنگ و رو بده یصورت ب نیبه ا یکم نیباش وبش یاالدختر خوبح _

 

 توالت نشست زیمقابل م یحال در صندل یرفت وب یچشم غره ا نهال

را خاک  شیکه دخترانه ها یگذشت از زمان یم یادینگاه کرد مدت زمان ز زیم یشده بررو دهیچ شیارا لیوسا به

 کرده بود.

 

مراسم  کی یبرا دیکرد چرابا یهمچنان درک نم کهیصورت خود شد در حال شیوارام مشغول ارا دیکش قیعم ینفس

ر منتظ یبه گوش رهیغروب بود واو همچنان در اتاق منتظر نشسته بود وخ یکایلباس را تن کند.نزد نیا یخودمان

 .دنبو یهنوز از  او خبر یول دیایبود  گفته بود حتما م نیتماس ساتک

حد مهم  نیتا ا هیهد یدانست  ظاهرش چراامروز برا یوان را عقب انداخت .نم دیفر خود کش یبه موها یدست کالفه

 شده بود.

 

 شیچشم ها یرابست ودست خود رابررو شیتخت انداخت چشم ها یلباسش خود را بررو یبه اتو تیاهم بدون

 گذاشت.

 

دستش  هیثان کیدر مشامش در کمتر از  ییاشنا یبو دنیچینداد.با پ یتیاما اهم دیباز وبستن در راشن ی.صدا

 رفت وبرنگشت یمرد در کنار تختش نفسش لحظه ا دنیراگشود وباد شیرابرداشت وچشم ها

 

 اوبود ی رهیگرد شده خ ییبلند شدونشست هنوز هم با چشم ها عیتخت درکنارش سر یاو بررو بانشستن
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 به خود اورد.بم ومردانه اش بود که او را  یصدا  دنیباشن سرانجام

 زمزمه کرد  اهشیس یدر چشم ها رهیرا عقب زد وخ شانشیپر یموها عیسر

 

 یکن یم کاریچ نجایا _

 

 از عطر حضورش یوباسر مست دیچیعطر تلخش باز در مشام نهال پ یخوشبو یبه سمت او خم شد وبو یکم نیساتک

ن از ا عینگشته بودکه با درد گرفتن گونه اش سر شی ایرابست و هنوز غرق در رو شیچشم ها یدر کنار خود لحظه ا

 ره شده بود.یامد ونگاهش رابه مرد دوخت که بالبخند به اوخ رونیحس عاشقانه ب

 گرفته گذاشت وگفت شگونیدستش را در محل ن

 

 شی،کند یدار کاریاخه با لپ من چ_

 

 

 انداخت نیمرد در کل اتاق طن یخنده  یصدا

 

 کرد وگفت کتریبه او نزد یرش را اندکرقصانش رابه اودوخت س نگاه

 به بعد کاردارم نیتو از ا یمن با همه چ_

 دوست دارم بکنمش هیلپت  نرم وگوشت درضمن

 تامل وتفکر گفت یبدون لحظه ا نهال
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 ش؟؟یبکن دینرم باشه با یمگر هر جاگوشت_

 انداخت وگفت معنا دار ینگاه شیاز اوفاصله گرفت وبه سرتا پا یشینما یکم یبا بدجنس نیساتک

 

 دوست دارم   یلینرم  خ یاره من جا_

 

 کنم هرجانرم تر بهتر یموقعش امتحان م به

 سرش راتکان داد وگفت  یجیبا گ نهال

 یکن یرو امتحان م ی،چ یگ یم یواضح حرف بزن بفهمم چ یوا_

 

 وگفت دیاو راکش یباخنده ولذت مجدادا لپ گوشت نیساتک

 

 باالت ییرایبا توجه به گ هینشون دادن  زمیعز ستین یگفتن_

 ینشونت بدم تا  بفهم  یعمل دیبا

 

 عنان از دست داده واو را محکم دراغوش بکشد نیحرکت او باعث شد ساتک نیسرش را تکان داد وهم نهال

 

 مرد را دوست داشت. نیبه اسارت در امدن در مامن امن اغوش ا چقدر

 

 .تافی یرا در ان حصار تنگ که در برش گرفته بود م  ایامن دن یگشت که تنها نقطه  یم یاغوش او همانند کودک در
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 .دینفس بلع کیعطر تنش را یقیبانفس عم 

 

 گشت. رهیومحکم خود خ یبا همان نگاه جد شیاو را از خود جدا کرد ودر چشم ها مرد

 

 وموشکافانه تا عمق وجودش نفوذ کرد. قیهمان نگاه عم با

 

 .دیلبش را از داخل به دندان کش ینهال گوشه  

 گشت. یونافذ او دستپاچه م میهم در برابر نگاه مستق هنوز

 بود. بیجنس نگاه او عج ییسرعت جابه جا نیا شیبرا

 

 را داشت که در مقابل بازپرس خود نشسته بود . یمجرم حس

 

 یمحکم بودن فشار نید در عکه چانه اش به اسارت دست محکم او درامد هرچن ردینگاهش را خواست از اوبگ 

 نبود. شیبررو

 

زود  یهمچون شهاب شیچشم ها کیاز اسمان تار یبرق یبود اما لحظه ا یزیدانست مرد درنگاه اش دنبال چه چ ینم

 گذر گذشت.
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رو تحت الشعاع قرار  ندتیخوام که کل ا یم یخوب گوش کن چون ته حرفام ازت جواب زنمیرو که م ینهال هر حرف_

 دهیم

 تکان داد  یسر لنها

 

کرد.چقدر ثابت  یم یگشت با روح وقلب نهال باز یکه از دهانش خارج م یشروع به صحبت کرد هر کلمه ا یوقت

 نمود.  ینگه داشتن مردمک چشمانش بدون پلک زدن راحت م

 

 یبهم از نظر شرع دیدست  ودلم ازبابت گناه اون بلرزه با نکهیمراقبت باشم بدون ا کیبتونم از نزد نکهیا یبرا_

 تونم تو رو کنار خودم  نگه دارم یم ینجوری،ا میمحرم بش

 

 بود. نیسنگ یلیخ شیاو برا یشود.هضم حرف ها داریب دید یم یداریکه در ب یاز خواب دیزد تا شا یپلک نهال

 

  کیحال االنش ودر مقابل نگاه تار نیکلمه در ا نیاز ا یگشت ودرک درست یمحرم در ذهنش مدام تکرار م ی کلمه

 کرد  نداشت. یونافذ مرد که موشکافانه او را رصد م

 

 مرد را دوست داشت. نیبه اسارت در امدن در مامن امن اغوش ا چقدر

 

 .تافی یرا در ان حصار تنگ که در برش گرفته بود م  ایامن دن یگشت که تنها نقطه  یم یاغوش او همانند کودک در

 

 .دینفس بلع کیعطر تنش را یقیبانفس عم 
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 گشت. رهیومحکم خود خ یبا همان نگاه جد شیاو را از خود جدا کرد ودر چشم ها مرد

 

 وموشکافانه تا عمق وجودش نفوذ کرد. قیهمان نگاه عم با

 

 .دیلبش را از داخل به دندان کش ینهال گوشه  

 گشت. یمونافذ او دستپاچه  میهم در برابر نگاه مستق هنوز

 بود. بیجنس نگاه او عج ییسرعت جابه جا نیا شیبرا

 

 را داشت که در مقابل بازپرس خود نشسته بود . یمجرم حس

 

 یمحکم بودن فشار نیکه چانه اش به اسارت دست محکم او درامد هرچند در ع ردینگاهش را خواست از اوبگ 

 نبود. شیبررو

 

زود  یهمچون شهاب شیچشم ها کیاز اسمان تار یبرق یود اما لحظه اب یزیدانست مرد درنگاه اش دنبال چه چ ینم

 گذر گذشت.

 

رو تحت الشعاع قرار  ندتیخوام که کل ا یم یخوب گوش کن چون ته حرفام ازت جواب زنمیرو که م ینهال هر حرف_

 دهیم

 تکان داد  یسر نهال
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کرد.چقدر ثابت  یم یگشت با روح وقلب نهال باز یکه از دهانش خارج م یشروع به صحبت کرد هر کلمه ا یوقت

 نمود.  ینگه داشتن مردمک چشمانش بدون پلک زدن راحت م

 

 یبهم از نظر شرع دیدست  ودلم ازبابت گناه اون بلرزه با نکهیمراقبت باشم بدون ا کیبتونم از نزد نکهیا یبرا_

 تونم تو رو کنار خودم  نگه دارم یم ینجوری،ا میمحرم بش

 

 بود. نیسنگ یلیخ شیاو برا یشود.هضم حرف ها داریب دید یم یداریکه در ب یاز خواب دیزد تا شا یپلک لنها

 

  کیحال االنش ودر مقابل نگاه تار نیکلمه در ا نیاز ا یگشت ودرک درست یمحرم در ذهنش مدام تکرار م ی کلمه

 کرد  نداشت. یونافذ مرد که موشکافانه او را رصد م

 

 شدیخوانده نم یزیچ ینهال جز بهت وناباور ازنگاه

کرد دخترک را  یاوگذاشت وسع فیظر یشانه ها یدرنگاهش د ست بررو رهیبارخ نیچانه اش را رها کردوا نیساتک

 خارج کند. شیاز بهت صحبت ها

 

رهم گره او د یحال اشفته  نیاز ا نیساتک  یکرد، ابروها یم ریس یگرید یایدر دن ییزد گو یپلک هم نم دخترک

 خورد

 

 ؟یکن ینهال به حرفام گوش م_
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را که بر لبانش زده بودند رابشکند  یتوانست قفل محکم یسرش راتکان دهد کاش م یتوانست اندک یبه سخت نهال

 از ان ندارد.  یشنود امادرک درست یاو را م یصحبت ها  دیوبگو

 

 یحال کنون یازدواج برا یبکند ازدواج بود وخود کلمه  توانستیم  تیمحرم یکه دران لحظه ازکلمه   یبرداشت تنها

 نمود. یم بیاش غر

 خود را به اودوخت ولب زد شانیشانه اش  نگاه پر یبررو یفشار اندک با

   دمیاز حرفات نفهم یچیکنم واضح ترحرف بزن، من ه یخواهش م_

 محو بر لبانش شکل گرفت. یاو لبخند یاز حالت صورت  بهت زده  نیساتک

 وبتونم  یتا در کنار من بمون یمن باش ی غهیص یمدت دیجونت  با تیامن یگرگ کوچولو  برا نیبب_

 مراقبت کنم ازت

 لب زد  ریومتح دیکش رونیبود ب دهیچیدورش پ یچکیاو که مثل پ یخود را از حصاردست ها ریمتح نهال

 ؟یچ_

 

 ؟یبمونم که تو ازم مراقبت کن توی غهیص یمدت

 

 خواست با خود صادق باشد  یشکل ممکن جا افتاده بود واگر م نیدر ذهنش به بدتر  غهیص ی کلمه

 تمام شده بود. نیسنگ شیبرا غهیص یاز خود واژه  شتریب یمدت ی کلمه
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تخت بلند شد، کل وجودش به لرزش در  امده بود. نفس  یشده بود از رو یشگیروزها هم نیا بیکه عج یبغض با

ت تخ یبررو یاو که با خونسرد یبود هضم حرف ها دهیفا یخود را کنترل کند.اما ب یاندکتا بتواند  دیکش یقیعم

خود را ارام نگه دارد ،وسرانجام در  ،یهنذ نیباتلق یتوانست حت یسخت بود ونم ستینگر ینشسته بود و او رام

تمام  دوبایکه ناگهان در معرض حرارت قرار گرفته باشد پر یکوتاه عنان خود را از دست داد ومانند ذرت یلحظه ا

 .دیکش ادیکه داشت فر یحرص وخشم

ام گ کیرها شده از چله در یریو مانند ت دیبهت اش طول نکش هیاز چند ثان شتریخشکش زد اما ب یلحظه ا نیساتک

 دهانش گذاشت. یبلند خود را به دخترک رساند ودست اش رابررو

 اروم باش وگرنهگرگ کوچولو  سیس_

  میکنن مراسم اخرشب رو االن انجام داد یفکر م اینیپا

 

 خشکش زد یلحظه ا نهال

 پروا سر داد یب یگشاد شده اش خنده ا یچشم ها دنیباد نیوساتک

 زین  شیها یاورا گاز گرفت تا  ازاسارت او خود را ازاد سازد اما جفتک پران یباحرص وباقدرت تمام دست ها نهال

 گذار نبود. ریمرد که اورا محکم تر ازقبل گرفته بود تاث یبررو

 مشکل شده بود.  دنیکه دهانش را سفت گرفته بود نفس کش یوجود دست با

گوشش  یشل تر کرد وکنار الله  یرفت دست دستش را اندک یم نییاو که باال وپا ی نهیس یقفسه  دنیباد نیساتک

 زمزمه کرد

 ساکتت کنم باشه؟ گهید جوریمجبورم  یوپنجول بکش یداد بزن یاگر بخواه دارم یگرگ کوچولو دستم رو برم_

انداخت وسرش رابه  شیبه ابروها یزل زده بود .اخم شیبه لب ها ینگاه بغض دارش رابه او دوخت که با بدجنس نهال

 کرد. نییصحبت اش باال وپا رفتنیپذ ینشانه 

 دهانش برداشت  یاز رو را شیاز خود فاصله داد ودست ها یاورا اندک نیساتک
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که ارام تر شد،از مرد کامل فاصله گرفت و  یرابه مرد دوخت اندک نشیونگاه خشمگ دیهوا را با سرعت بلع نهال

 گفت یسرد دوبالحنینامرتب شده اش  کش یموها یبررو یدست

  دمیمن هم شن یحرفات رو زد_

 نشم یعوض یتو ی غهیص یول رمیبم دمیم حیترج

 یدیرو شن جوابت

 برنگرد گهیوقتم د چیوه رونیاز اتاق برو ب حاال

 کوتاه او را ترساند یبرهم قفل شده وفک منقبض مرد فقط لحظه ا یها دندان

 

 

 خاطر بود که نخواهد بر ترس اش اجازه جوالن دهد.   دهیورنج نیخشمگ یانقدر اما

 

 دیبلند بگو یشد وباعث شد ازدرد اخ دهیمحکم کش شیبرنداشته بود که بازو یوهنوز قدم دیسمت در اتاق چرخ به

 

 بود. ستادهیاز اوا یکم یلیخ یبود ومقابلش  در فاصله  وارکوباندهیاورا به د مرد

 

 یها شعله دنینگاه اش قفل نگاه اوگشت ،  زبانه کش یاش در مقابل وحشتش از او لحظات یشتنداریبا وجود خو نهال

شد که بر جسم لرزانش به شدت برخورد کرد.وقلبش در  یصاعقه ا یلحظات یگونه اش  برا ریق یاتش در چشم ها

 شد. میتقس مهیبر خورد به دو ن نیا
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جور  کی دیوبا یشیحرف نم یمتوجه  یاول گوشت بشنوه اما ظاهرا تو لفظ زنهیکه دهنت م یبهت گفتم حرف کباری_

 کنم هتیتنب گهید

 داشته بود ان رادر بند نگه   یکه به سخت شیدر گلو یبا بغض نهال

 دینال

 یولم کن لعنت_

 

 تو یخوا یاز جونم م یچ

 

 یکمکم کن یشیبامن حاضر م یبه شرط همخواب یگ یروز م کی

 

 باهام دنیبه خاطر نخواب گهید روز

 یرون یمن رو از خودت و خونت م 

 

 شو غمیص یگ یم یکه اومد االنم

 ...ید یکیبه  یکه دلت رو زدم دوباره پاسم بد یبعد از مدت که

 

 شوک زده در یلحظات یپرت شد وبر ا یبود که سر نهال به سمت نیسنگ یکه گونه اش رانوازش کرد به حد یلیس

 همان حال ماند.
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کرد  یکه درقلبش احساس م یسوزش ودرد در مقابل درد نیسوخت اما ا یگونه اش به شدت م یرو یلیس یجا

 بود. چیه

 

 .مودیپ یطول اتاق را در چند قدم طوالن یولحظات دیکش شیدر موها یکالفه دست نیساتک

چشم خود باال اورد واشک چشمش را پاک کرد. هرچند که  ریوارام تا ز دیبر صورت ملتهب شده اش کش یدست نهال

ه فکر کرد را یوسع دیاش راباال کش ینیاز اشک دا ده بود.ب یلیخود را به س یحاال جا نیبود وان بغض سنگ دهیفا یب

 یم یاش خورده بود فکر کند حتما از پا یزندگ یطکه  در  یلیس نیخواست ب اول یراببندد  که اگر م کردن اش

 نشست.

 

 دست مرد شد. ریاس شیبخواهد در راباز کند مجدادا بازو نکهیلرزان به سمت در رفت وقبل از ا ییبا گام ها  

 

 .دیگرد شیمهمان لب ها یرا باال نگرفت ولبخند تلخ سرش

قرار گشته بود وبا تمام وجود دوست داشت  یقلبش ب ب،،یمرد عج نیتوسط هم شیبود که بالمس بازو بیعج شیبرا

از  یحجم فشرده ا دیمردسر دهد تا شا یبلند  در اغوش مردانه  یراباصدا هیبه اغوش خود او پناه ببرد و هق هق گر

 کرد سبک گردد. یم ینیسنگ شیکه بررو یفشار روح

 

مرد نشست.وخود در  یوناخوانا یاش در نگاه مشک شانیچانه اش نشست سرش را باال گرفت .نگاه پر ریبر ز  یدست 

 به اغوش اوپناه ببرد ماند.  یلیبعد از ان س یکرد تا حت یخواستن که اورا مجبور م دیحس شد نیمقابل ا

 یجمع شدن خطوط چهره باعث  ییجز یلبانش را نوازش گونه لمس کرد ودرد یمرد ارام گوشه  یاشاره  انگشت

 .دینهال گرد

بر ابرو نشاند و دست راست وازادش مشت شد. رد  انگشت  یاو از درد ،اخم یصورت جمع شده  دنیبا د نیساتک

 همچون گلبرگ دخترک افتاده بود. فیدرصورت لط شیها
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سرخ شده اش گذاشت سکوت دخترک لرزان  یگونه  یو دستش رابررو دیانگشت خود را از کنج لبانش باال کش ارام

 بود. بیعج شیمقابلش برا

 

حد  نی. نگاه تا افتدیاتفاق ها ب نیا یشب نیخواست در همچ یبود واو اصال دلش نم شانیپر یحساب شیکوچولو گرگ

 . دشیاو م یبرا دیبازوانش گرفته بود با انیراکه در م یدختر لرزان نی.ا دیواورا دراغوش کش اوردیاو راتاب ن نیغمگ

 

شکست  شیصدا یب ی هیکه در اغوش او قرار گرفت گر نیاما هم ختیر یصدا اشک م یتا ان لحظه ب دخترک

 .دیبرروح وجسمش خط کش یبلندش چون سوهان ی هیگر یوصدا

 

 اش فشرد ودر کنار گوشش زمزمه کرد نهیس یمحکمتر بررو سراورا

 

 مصرفت گذشت رهات کنم خیتار نکهیخوام بعد از ا یکه م ستین نیات کنم به خاطر ا غهیاگر من خواستم موقت ص_

 

 نجایونه ا یاتاق خودم بود ینگاه کنم االن تو یقرار بود به تو به چشم ابزار اگر

 

 گفت یوتو دماغ یبه سخت شیهق زدن ها انیاو برداشت  ودرم ی نهیس یسرش را از رو نهال

 

  یکن یم غهیص یمدت یمن رو برا یخودت گفت_
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 دهیدخترک را فهم یتاب یب لیکرد.حاال دل یبه خون نشسته بود اخم هیاو که از فرط گر یچشم ها دنیباد نیتکسا

صورت اش  یپخش شده  شیلرزان او وارا یلب ها دنیباد ردیلبش شکل بگ یرفت تا بررو یرا که م یبود لبخند

 . دیمحو گرد

 دختر کوچولو یمنظورم رو بد برداشت کرد_

 

ا ت گهید شهیپاهاش به تخت خواب من باز م کباریکه  یخودم کنم وداشته باشم .دختر یبرا یمن تو رو موقت محاله

 مونهیهمون تخت من م یاخرش جا ش رو

 

 شدیتر از قبل م جیگذشت وبا هر صحبت  او گ یلحظه که م هر

 دنامجهول شده بو یاو مثل معادله  ی.حرف ها دیتا بگو دیبه ذهنش نرس ی.جمله ا 

 

 باشدگفت  میکرد مال یم یکه سع یبا دست او را از خود جدا کرد وبا لحن نیساتک

 

 نکن لطفا هیگر گهید_

 

 یکرد یتراژد هیبه  لیشب خوبمون رو تبد یچجور نیبب

 

 وگنگ اورا تماشا کرد.متوجه منظور او از شب خوب نشد. رهیخ دیاش راباال کش ینیب نهال

پخش شده  نگاه کرد  شیوقطرات اشک  ولوزام ارا ینیاب ب یتنش که پراز لکه ها دیبه لباس سف ینگاه نیساتک

  دیاکه ب یومرتب بود حاال انقدر دهیاتوکش شهیکه هم ییدانست چرا او یامانم دیکش ششیبر ته ر یوکالفه دست
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 سیسرو او رابه سمت کهیودر حال  تموجود زد .دست نهال راگرف تیبر وضع یلبخند یواکنش نشان ندادوحت

 برد گفت  یاتاق م یگوشه  یبهداشت

از گرفتنت  یبمون گهید کمیچشمت اگر  ریز یاهیس نیاما با ا یکل اب دماغت رو بالباس من پاک کرد هرچند

 شده رید  یکه حساب ایزود دست وروت رو بشور ب شمیم مونیپش

 

او داشت بدون خشک کردن  یحرف ها یادامه  دنیشن یکه برا یخود، باعجله ا یبعد از شستن دست و رو  نهال

 خارج شد . سیصورت خود از سرو

 

ه نگاه او را متوج ینیمرد سنگ ییتامل کرد ،گو یتخت نشسته   وسرخود را گرفته بود ،لحظه ا یکه بررو دیراد مرد

 سر برداشت ونگاه نافذش رابه اودوخت. یشد که دستش را از رو

 

ان را  دیچیکه بر لبش پ یلبش را به دندان گرفت وبادرد یگرفت،  گوشه مرد ،کل بدنش گر  مینگاه مستق دنید با

 شده بود. یمرد زخم یلیلب اش به  خاطر س یگفت.گوشه  یرهاکرد واخ ارام

 

 شد. کیبود نزد ستادهیخود ا یبرجا فیتخت بلند شد وبه او که همچنان بالتکل یاز رو نیساتک

 

 گشت. یاش م یکرد وباعث کالفگ یم یکه زده بود همچنان به او دهان کج یلیس یجا

 

 رد کند.  نیوتیگ غیت ریدخترک نشسته بود از ز حیرا که درصورت مل یاالن، دست نیهم امدینم بدش
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 صورت یتوالت برداشت وبا نرمش خاص زیم یاز رو یکشاند ،دستمال نهیدخترک معصوم اش رابه سمت ا متیمال با

تنگ شده بود  شیسنجاب کوچولو یدلش برا تینها یچند شب ب نیوگلگون گشته اش را خشک کرد،در ا بایز

 دخترک ساده عادت کرده بود. نیبه ا بیعج

 

 از خشک کردن صورت دخترک او را مقابل خود قرار داد . بعد

 

 ؟یکن یبامن ازدواج م_

 

دخترک  ودهان باز مانده اش  یچشم ها تینها یب یرااز گشاد نیشده بود  و ا یمقدمه وارد بحث اصل یب یلیخ

 بود. دهیفهم

 

 بهیرغ رونیب یایبا دن یلیاش که خ یدخترک دوست داشتن یبکشاند بخصوص برا هینبود که بحث را به حاش یادم

 بود.

 

 ستین ایمتوجه شد که  دررو دیچیکه درگونه اش پ یخود گرفت و از درد یاز گونه  یشگونیزد و ن یپلک نهال

در مقابلش نشست وبرق نگاه بدجنس شده اش اورا مطمئن کرد که  ستادهیمرد ا یلب ها یکه بررو یلبخند

 را به او داده  است. شنهادیپ نیمرد ا یداریدرب

 

 یکن یدونستم انقد ذوق م یاگر م_

 دادمیازدواج م شنهادیحرفا بهت پ نیاز ا زودتر
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 او نشان دهد. یبه شوخ یبود که بخواهد عکس العمل یمبهوت زده تر از آن نهال

 در نگاه رقصانش لب زد رهیخ

 

 ؟یکن یبامن عروس یخواه یم_

 

 تر شد قیعکس العمل او لبخندش عم دنیبا د نیساتک

 

 تکان داد یحرف  اوسر دییتا ینشانه  به

 

 واز او ستادهیدر مقابل اوا شیروز ها نیا دارد انگار کامال در خال فرو  رفته بود. مرد یدانست چه حس ینم قایدق نهال

 توانست بگذارد. یاونم شنهادیپ نیا یبرا یکرده بود ،هرچند  هنوز هم اسم یخاستگار

 شده اش رابه او دوخت جیمرد نگاه گ یباصدا

 

تو  یها یاپردازیواسه رو ی،وقت میکرد رید یمنتظر ما هستن وحساب نییاالنش هم همه پا نیگرگ کوچولو هم_

   میندار

 نییپا ایبه سر و روت بکش وب یکنم دست یدارم وعوض م یلباس برم نیمن از ماش تا

 

 م؟یکن یباهم عروس میخواه یاالن م یعنی_

 



 پشتم باش

 
352 

 

 امدیاز ته چاه در م ییگو شیصدا

 .مودیپ یدورانش ،کل صورت مرد را م ونگاه

 

 دیمحکم وقاطع پرس یناباورش بالحن یدر چشم ها رهیهردو دستش را دوطرف صورت او قرار دادوخ نیساتک

 

 انه؟ی یکن یبامن ازدواج م_

 

 وهر لحظه امکان داشت کنترل خود را از دست بدهد دیاز دختر ک نشن یجواب

  

 صورت او مهار کرد  یوبازدمش رابررو دیکش یقیعم نفس

 

 ؟یبا من ازدواج کن یخواه یم یتا ک_

 

 گفت یوخشم کنترل شده ا ضیکرد سپس با غ خی یلحظه ا نیاو، ساتک یجمله  یسرد از

 

 ه؟یمنظورت چ_

 

 یکشه،وتا اومدن اون ها م یطول م یکم انیوتا ب ستنیگفتم که مادر وخواهرم ن نیفقط محض ا یگیرو م غهیص اگر

 .یخودم باش شیخواستم پ
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 ندیرابب یتوانست شک وناباور یم ستینگر یاو را م رهینگاه دخترک که خ در

سربه گذاشتن با ان دختر بعد از  یهم حق داشت او بد شروع کرده بود و باگذاشتن ان شرط که فقط برا دیشا هرچند

 حمام بود، گذاشته بود.  انیجر

 

خود او نبود واو با گذاشتن ان شرط  یکجا بهتر از خانه  چیماند وه یم یامن یجا دیبود وبا بیکال تحت تعق دخترک

 سموم کرده بود.کال ذهن دخترک را نسبت به خود م

 

 یپس نداده بود وبرا یجواب نیکوچکتر یکه در طول عمر خود به کس یکس یکردن شرط اش برا هیهم توج االن

 سخت بود. کمینداده بود  یحیتوض شیکارها

 زده اش گذاشت. خی یشانیبر پ یطوالن ینداشت.خم شد وبوسه ا زیدخترک ران شانیتاب وپر یتحمل نگاه ب اما

دانست  ی.اگر دخترک مدیپلک او لرز دنیو دلش همزمان با لرز دیراد شیپلک ها دنیانش را ولرزشدن چشم بسته

شک االن  یخشن وسرد او شده است ب یایقلب اورا زده است و وارد قلب ودن یاست که کلون در سنگ یکه تنها کس

 حد اشفته احوال نبود. نیتا ا

 

 لحن ممکن گفت نیبه مطمئن تر ش،یدر چشم ها رهیاو جدا کرد وبامحبت خ یشانیپ یخود را از رو یها لب

 

 در نظر گرفت. یمیاون تا یبرا شهیوقت نم چیعالقه و تعهد باشه ارزش داره،وه یازدواج چه موقت وچه دائم تا وقت_

 تونه قبل از ازدواج بگه من صددرصد تا اخرش باهاتم یکس نم چیه

 حد فاجعه نبود نیتا ا ییطالق وجدا زانیبود م نجوریاگر ا که

 راتر کرد. شیباوحشت بازبان خود لب ها نهال
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 بود . نیاو سنگ یحرف ها درک

 ماند . یکرد اما دوست داشت از دهانش بشنود که او تا اخر عمر پشتش م یم قیاو راتصد یته دلش حرف ها هرچند

 

ت لب کرد وباحرار کترینزد شتریبه خود ب یفر و بلند دخترک رد کردواورا اندک یانبوه موها ریدستش را از ز نیساتک

 زد

 

و لوند بمونه من تا اخر خط   نیریش نقدریاالنش ا شه،مثلیکه اگر هم دمیقول رو به سنجاب کوچولوم م نیاما من ا_

 مونم یباهاش م

 

لخ تر  از   زهر در کل وجودش منتشر شده بود  کشنده و ت یارام تر شده بود اما همچنان استرس یته دلش اندک نهال

 دیبود بابغض دست مرد را به دست گرفت ملتمسانه نال ریاجنتناب ناپذ یترس ونگران نیوا

 کنم کاریچ دیاالن من با _

 ماست یامشب عروس یعنی

 انداخت یخود نگاه یراگفت وسرش راخم کرد به لباس ها  نیا

 او سخت تر یرابرا دنیگشت وراه راحت نفس کش یوپر حرارت م شتریب که درگلو  داشت هر لحظه ینیسنگ بغض

 کرد. یم

وکنار گوشش زمزمه  دیبار در عمرش بعد از فوت پدرش غم در دلش نشست .اورادر اغوش کش نیاول یبرا نیساتک

 کرد

 

م د یاز بابت  داشتنت وبودنت در کنارم راحت بشه اما بهت قول م المیکنم تا خ یامشب فقط سندت رو به نامم م_

 تو دلت نمونه یچیحسرت ه کهیطور رمیرو برات بگ یعروس نیپرونده بهتر نیبعد از تموم شدن ا
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 دراغوش امن مرد فشارداد. شتریوخود راب دیاش راباال کش ینیاب ب نهال

 خواهد. یومادر خود را ملحظه دلش پدر  نیکه او فقط در ا دیفهم یمرد م کاش

برهم  یدر هم حلقه شده بود وعرق در کف دست ها شینشسته بود .انگشت ها نیبا استرس در کنار ساتک نهال

 چفت شده اش نشسته بود.

 

 زد. یم ینیریبه ش ادیز یکه از تلخ ییاینبود رو شیب ییایاو مانند رو یافتاده برا یاتفاق ها ی همه

 

 ستیبه اطراف خود نگر  یچشم ریز

 

زمان  یلیکه خ یاو بامرد تیمحرم یافراد محدود حاضر در جشن خودمون یبه لبخند نشسته  ینگاه اش بر چهره  

 گشته بود نشست. شیایدن یبه همه  لیگذشت اما تبد یبااو نم ییاز اشنا

 را سمت اوکشاند. نینگاه ساتک دیکه کش یاه

 توانست حال خراب اورا درک کند یرنگ بر چهره نداشت وم دخترک

 .دیایبه عقد، هرچند موقت درب بانهیغر نیچن نیدر سن او چقدر دردناک است ا یدختر یدانست برا یم

 

شت سخت گ یبرمشت لیکند تبد یکار شیسنجاب کوچولو یقر ار یب یتواند برا ینم نکهیاز ا یلحظه ا شیها دست

 یلحظه ا دیچیپ شیکه در دست ها یکند.ازدرد زپودریسنگ  را  ن نیتوانست سخت تر یدران لحظه م یکه حت

 بود. دهفراموش کر وارید یمشت مهار شده بررو یادگارینشست. شیابروها نیماب یاخم
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 نییکه تز یعقد کوچک یکه در مقابلش در سفره  یا نهیدرحال خواندن خطبه بود ونهال نگاه پر بغضش را ازا عاقد

 پس محرمش شود دوخت. نیه قراربود از اک یکرده بودند به مرد 

او  یبا ارامش برا یرالحظه ا شیمحوبرلب نشاند وچشم ها یخودش لبخند ینگاه او بررو ینیباحس سنگ مرد

 اش نشانده بود. میخود ومطمئن از تصم ینگاه ارام او بود که  دخترک را همچنان برسرجا نیبازوبسته کرد،  و هم

  

  

 رابخواند . غهیص یخود راکنترل کرده بود تا عاقد خطبه  یباهشدار حاج خانوم وسرهنگ به سخت هیهد

درجواب نگاه  مبهوت  یدوخت وچشمک نیاز زبان عاقد بهت زده نگاهش را به ساتک غهیمدت ص دنیباشن یا لحظه

 گرفت لیزده اش از او تحو

 

 نودونه ساله کرده بود. ی غهیاورا ص مرد

 

 جواب از زبان دخترک شد یایخود جو یجد یبار عاقد باهمان صدا نیسوم یابر سرانجام

 

لب  ینگاه همه را بررو ینیسنگ کهیدرحال نیسنگ یدر فضا حکم فرما شد و نهال با بغض یلحظه ا ینیسنگ سکوت

دوخت  نیرنگ ساتک اهیس یمقابل ،به اسمان چشم ها ی نهیکرد خود نگاه اش را از ا یخود احساس م یها

 .شستدست مرد درامد ودردست اون یاز  هم باز شد وبه جستجو شیناخواسته دست هاو

 

زده اش بالفاصله  توسط  دست  مرد فشرده شد  خی یاوفرو کرد و انگشت ها یانگشتها یرادر ال به ال شیها انگشت

 قرار شده اش روانه کرد. یاز گرما رابر قلب ب یلمس موج نیو  هم
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 به بغض نشسته اش خارج شد گفت  یاز گلو یحسرت زده که به  سخت ییباصدا 

 

 جمع بله یبزرگترها یپدر ومادرم وهمه  یبا اجازه _

صلوات   یوصدا هیهد  غیج انیمرد کناراش نشسته را در م یاحساس کرد با بله گفتن اش نفس مهار شده  یا لحظه

 .دیسرهنگ شن یمیمص یسرهنگ وحاج خانوم  ودست عروس وپسر بزرگ خانواده 

 

 برگ مخصوص را امضاکردند . یرو یبله راداد وک یکه مرد ک دیدر دور تند افتاده بود نهال نفهم ییگو زیچ همه

 

  یاش بامرد درذهن اش همچون گردباد  ییافتاده واشنا یحوادث ها یدران مراسم نداشت و همه  یحضور ذهن چیه

 بود. دنیمشغول چرخ یتینها یباسرعت ب

 

 دراغوش حاج خانوم بود که از عطر تن مادرانه اش به خود امد. 

وباگفتن هزار  ختیرادراورد وبرگردن دختر او یپالک ریکوچک دستش زنج یخالص از جعبه  یخانوم با محبت حاج

 اهلل اکبر به عروس ودامادم برم اسپند دود کنم از انها فاصله  گرفت. 

 گفت نیبازش خطاب به ساتک شهیهم شیساند ودست به کمر با نقبل از سرهنگ خود را به ان ها ر هیهد

  یسرت رفته،من رو نگرفت یچه کاله یهنوز زوده بفهم _

 

 شهیم لیتبد یاون شبا تو خواب به چه جونور یدون یکه نم تو

 

 دراورد  ومترقبانه گفت هیهد یبرا یشکلک یمانند کودک  نهال
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 کنارم نداشته دنیبا خواب یاصال هم مشکل دهیاتفاقا خواب_

ه تاز نیساتک یو تک سرفه  هیهد یگرد شده  یچشم ها دنیدر اتاق حکم فرما شد وبا د یلحظه ا ینیسنگ سکوت

 .دییگرا یرنگ اش به سرخ دیصورت سف یداده است ودر آن یچه سوت دیفهم

 خود راکنترل کرده بود یخنده  یبه سخت کهیدر حال هیهد

 ونهال بشنوند گفت نیکه فقط ساتک یطور ارام

 نیدست گل رو به آب داد ،نگویچرا من رو نگرفت دمیاوهوم حاال فهم_

 

نداد واز خنده در  نیوحشتناک ساتک ینهال وچشم غره  یبه برافروخته تر شدن چهره  یتیجمله اهم نیگفتن ا با

 دیتوانست بگو یبه سخت دیکشیم ههیش یمانند اسب کهیحال

 

 گرم من ،  دختر دمت یخدا یوا_

 

 دمیخند چقدر

 

 روز از تنم دررفت یخستک کل

 شهینم ریپ ییدختر فضا نیادم با ا ییخدا یرو واسه ازدواج انتخاب کرد سیک نیبهتر نیساتک یوا

 یوقت خسته نم چیاو موافق بود .در کنار نهال او ه یبخش از صحبت ها نینشست.با ا نیساتک یبر لب ها یلبخند

 شد.
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نثار دختر ک که مشغول پاک  یبر او کرد وچشم غره ا یاخم نیساتک یلب ها یلبخند نشسته بررو دنیباد نهال

 کردن اشک جمع شده در چشمانش بود کرد.

 

 راسمت او گرفت وگفت  یبالبخند جعبه ا هیهد

 

   زمیعز میکن یاشت ایب_

 

 گرفتم  یبرات چ نیبب

 

 بر لب اورد  یساعت دست او لبخند دنیشد وباد دهینهال سمت دست او کش نگاه

 

 دیبا محبت او رادر اغوش کش هیهد

 

 دو طرفس یخوشبخت نیوا یشیخوشبخت م نیدونم در کنار ساتک یم_ 

 یتر خودم هست کیبه بعد خواهر کوچ نینکن که از ا ییوقت احساس تنها چیه

 

 اوزد. یبر  ابرازمحبت صادقانه  یلبخند نهال

 

 امدند. یان ها تا دم در  خروج یبدرقه  یسرهنگ برا یخانواده  یوهمه  دیفرا رس یزمان خداحافظ سرانجام
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 بابغض به قران دست حاج خانوم نگاه کرد. نهال

 

 .دیاوتصور کرد وچانه اش ازشدت بغض  لرز یبشاش وخندان مادر خود را در چهره  یچهره  یا لحظه

 

داده بود  حیاش به او توض یبخش زندگ نیتر یورد خصوصدر م یامشب حاج خانوم مادرانه ودر خلوت دونفر یوقت

 به او دست داده بود. یدیشد ی،شرم واحساس دلتنگ

 

اش صحبت کرده واورا مادرانه  و  یشب زندگ نیاو از قشنگ تر یحاج خانوم نشسته وبرا یاالن در جا دیاو با مادر

 کرد. یم حتیدلسوزانه نص

 

بود که توسط سرهنگ  بانهیداشت و چقدر تلخ وغر اجیبه پدر ومادر خود احت یگریاز هر زمان د شتریاالن وب او

 . زدیمادر نداشته اش بغض بترکاند واشک بر یوحاج خانوم جا ردیقراربگ نیساتک یدستش در دستان مردانه 

 

 گرداند. دهیجوشانش را خشک شهیهم یباشد وچشمه  زیبود که اشک در مقابل ان ناچ یفاجعه در  ان حد عمق

 

  یکرد با لودگ یسع هیوهد دیخانوم توسط سرهنگ سرزنش گرد حاج

 

 تر کند. فیموجود را تلط نیسنگ یفضا 
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 انیبرداشت و دست ازاد خود رادور کمر او حلقه کرد  و در م نیزم یلرزان او ، ساک را از رو یلب ها دنیباد نیساتک

 شدند. نیجمع سوار ماش ی مانهیگرم وصم یخداحافظ

 

داد وچشمانش رابست  هیتک نیسرد ماش ی شهیش یهردو سکوت کرده بودند،نها ل سرش را بررو ریمس یط در

 لذت ببرد. نیبود که بخواهد از دوباره بودن در کنار ساتک یتر از آن نی،غمگ

 

 .ردیخرده بگ یشب نیاو درهمچ یتوانست برنا راحت یکرد ونم یاحساسات او را کامال درک م  نیساتک

 را داخل برد. نیرازد وبا گشوده شدن در ماش موتیر نیمقابل خانه ساتک دنیبارس

 وارام نامش راصدا زد دیراپارک کرد وبه سمت نهال چرخ نیماش

 

 .دیلرز یاز نگاه محزون دختر قلبش لحظه ا نیدوخت وساتک نیاسمش نگاهش رابه ساتک دنیباشن نهال

 لبخند اوضعف رفت. یدوخت وناخواسته ته دلش برا نیلب ساتک ینگاهش رابه لبخند رو  نهال

 

 گفت یباز کردن کمربند او بالحن ارام نیبه سمت اوخم شد ودر ح نیساتک

 

 یبه خونه خوش اومد_

 

 گذاشت. شیبرلب اورد وسخاوتمندانه چال گونه اش رابه نما یلبخند نهال
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 شد. هادیپ نیدر راگشود واز ماش ی رهیاز او کرد ودستگ یلب تشکر ریز

 

.چقدر  دیرس یواق واق سگ از دور به گوش م  یظاهرا مرد قبل از ورد او به خانه سگ رادر النه اش بسته بود .صدا  

کرده بود وحاال از بودن مجددش  یاحساس دلتنگ ابودیمکان دن نیدر نظرش وحشتناک تر یخانه که زمان نیا یبرا

 .ردکیخانه ودر کنار صاحب خانه احساس ارامش م نیدرا

 

 . امدیبه حساب م شیبرا ایمکان دن نیخانه امن تر نیاش ، ا یپدر یاز خانه  بعد

 برلب اورد. یچال گونه اش لبخند یلبخند  وگود دنیبا د نیساتک

 

 در سکوت وهم قدم با هم به سمت ساختمان حرکت کردند. هردو

 

 خیتر کرد، بدن  قینهال نشست و لبخند اش راعم یزده  خیاز گرما برتن  یقدم به  داخل خانه موج نیگذاشتن اول با

بغل  کرد  ریلذت بخش تازه از خود واکنش نشان داد وشروع به لرزش کرد.دستا نش راز ییزده اش  با  احساس گرما 

 لذت ببرد. زیرخوت انگ یاز ان گرما  کیرساند تا از نزد نهیبلند خود را به شوم ییوبا قدم ها

 

کانتر انداخت وبه سمت  یبررو دیکش رونیکانتر انداخت کتش را ازتن ب ید را برروخو چیوسوئ  یگوش نیساتک

 او گرم کند. یبرا یریاشپزخانه رفت تا ش

 

 گذاشت وبه سمت سالن حرکت کرد. ینیپر کردو ان را داخل س یوانی،ل ریشدن ش دهیجوش با
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 دیکش ردندانیلبش را  نامحسوس ز یبه دست ،گوشه  ینیس نیشدن ساتک کیبا نزد نهال

 

  دارشدهیغفلتا ب یقیگرم شدن جسم اش انگار از خواب عم با

 

کرده  است واو االن به  رییچند شب تغ یدر فاصله  زیاست همه چ دهیوتازه ذهن اش شروع به پردازش کرده و فهم 

 است. ستادهیمرد ا یعنوان همسر در خانه 

 

 متوجه قرمز شدن ان شد. شیز داغ شدن گونه هاحاج خانوم اکو شد وا یناخوداگاه اش حرف ها ریضم در

 

صورت ا ش گذاشت ودر دل خود رابه  یدستش رابررو د،ناخودآگاهیراکه شن نیساتک یبلند ومردانه  یخنده  یصدا

 اش ناسزا گفت. یاشفتگ نیخاطر ا

 

 راحت افکارش راخواند. یلیاو خ یبرافروخته  یچهره  دنیبا د نیساتک

 از قبل خوانده شده بود.  یکتابدختر مقابل اش مانند  

 

 سربه سرگذاشتن با اوتنگ شده بود. یدلش برا بیعج وچقدر

 

 هم نداشت. یتیمحدود یاز نظر شرع گریکه د بخصوص
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 لیرابه سمت باال متما شیمحو کنج لب ها ی،لبخند دیچشمانش درخش  یکه درسرداشت لحظا ت یطانیافکار ش از

 کرد .

 

 او را که محکم صورتش راپوشانده بود گرفت. یدست ها گریدست خود گرفت ،وبادست د کیرادر ینی.س

 

صورتش فشار داد، شرم داشت  در  یدستانش ، ان رامحکم تر   بر رو یبررو نیساتک یمردانه  ینشستن دست ها با

 .او وحاج خانوم رد وبدل شده بود نیکه ب ییاو نگاه کند،به خصوص بعد از صحبت ها یچشم ها

 

کاناپه گذاشت وفاصله اش رابا دختر که همچنان صورتش را استتار کرده بود کم  یرا رو ینیخم شد وس نیساتک

 کرد.  

 

 که از یمور مورش شد .باتوجه به شناخت شدیاز گردنش پخش م یگوش وقسمت یحرارت نفس گرم او که در الله  از

  شیکردن ها تیها و اذ طنتیش نیا یگاه بیوعج خود خواهد کرد یدانست تا مدت هااورا سوژه  یاوداشت م

 نشست.  یبرد ل م نیتوسط ساتک

 

 سنجاب کوچولو؟ یکرد میصورتت رو قا یچ یبرا_

 

 شیارام قفل دستها یبا فشار ند،پسیبب  شیسربه سر گذاشتن ها نیداشت صورت سرخ  شده اش را در ح دوست

 خود محکم نگه داشت. یرا در دست ها فشیرا گشود ودستان ظر

ن و استرس به شمارش در امده  جایاش فروبرد،نفس اش از شدت ه خهیتوانست در  یکه م ییسرش را تا جا نهال

 بود.
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 .شدیگذشت پر رنگ تر م یهر لحظه که م نیساتک یلب ها یبر رو لبخند

 به من نگاه کن_

 یقفسه  یچانه اش  بررو شتریاد فشار دادن بکه از خود نشان د یاب دهانش راقورت داد وتنها عکس العمل نهال

 اش بود. نهیس

 

 یکه  ازخجالت  مثل لبو شد مینکرد یهنوز اخه کار_

تپش قلبش را  یتا مبادا مرد صدا ردیکرد از او فاصله بگ یاوتکان داد وسع یرابا شرم در دست ها شیدست ها نهال

 هزار  رفته بود بشنود. یکه  باال

 دستش را دور کمرش حلقه کرد کیو ختیاو رابه خوداو یبا بدجنس نیساتک

 سرش راباال گرفت ومجبورش کرد تا اورا نگاه کند گرشیدست د وبا

 حد ممکن گشاد گشت نیتا اخر شیراببندد که با حرف مرد چشم ها شیباشرم خواست چشم ها نهال

 

 تم ببرمترودستم تا خود تخ یودوست دار ادیکنم خوابت م یفکر م یچشم هاتو ببند_

 

 بود. دهیترس ی.دخترک حساب دیگرد نهال  خند یچشم ها دنیباد نیساتک

 

 .اوردیمرد کم م نیدر مقابل ا  شهیباشرم در دل خود را لعنت فرستاد که چرا هم نهال

 

انداخت  شیدوابرو انیم یمرد رافراهم نکند.اخم حیموجبات تفر نیاز ا شتریخود را ارام کند تا ب یکرد اندک یسع

 نکند   شیرسوا  نیاز ا شتریب شیتالش خود را کرد تالرزش  صدا
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 ادیواصال امشب خوابم نم دمیاتفاقا تا ظهر خواب_

 

 کلمه جاخورد یواقع یبلند مرد به معنا یخنده  یصدا دنیباشن

 ارام لب زد یلیاوکرد وخ یحواله  یچشمک نیساتک

 

 خانوم کوچولو یامشب تا صبح بخواب دمینبا_

 

وبه اغوش خود او  دیکش یغیاز شدت خجالت ج دیفهم یتا نهال متوجه منظور اوبشود و وقت دیطول کش یلحظات

 یمرد متوجه شد که او دارد همچنان م ی نهیاز تکان خوردن س  ندیبرافروخته اش را نب یپناه برد تا مرد چهره 

 خندد.

 

 رگید یشک اگر کم یبه شرم ونجابت دخترک زد  ب  یخندنهال را از اغوش خود جدا کردو لب یقیبعد از دقا سرانجام

 جا غش نکند نینبود که او هم دیگذاشت بع یسربه سر دخترک م

 

 رمیدوش بگ رمیتا من م_

 روکه سرد شده داغ کن وبخور رتیش توام

 

 انداخت ومرد بالبخند از او فاصله گرفت. نییسرش راپا نهال
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 تحمل وزنش رانداشت. شینهال مهار گشت.کل بدنش گر گرفته بود و پاها ینفس حبس شده  نیرفتن ساتک با

 

 شد  یسخت م شیبرا دنیونفس کش امدیکرد کل بدنش به لرزش درم یاخر شب را که م فکر

 

 دنیوبا د دیپر یواز جا دیکش یغیگاهش با وحشت ج منیدر نش یزیکاناپه انداخت وبافرو رفتن چ یرابررو خود

 .ردیرابگ دنشیتند کوب یجلو دیقلبش گذاشت تا شا یدستش رابررو ریش یدمر شده  وانیل

 سرنگون شده وانیدولیکوب نیرابر زم شیبار پاها نیچند کالفه

کرد تابه اتاق  یهرجورشده خود را تا صبح سرگرم کار م دیگذاشت وبه سمت اشپزخانه برد، با ینیرا داخل س  

 گذاشت ییظرف شو نکیرا داخل س ینیگرفت ،س یلب خود راگاز یمرتب با حرص گوشه  یاشپزخانه  دنینرود.باد

 .دیسر یم جهیکرد کمتر به نت یم کرف شتریاما هرچه ب دیکش یم یگرینقشه د دیبا دیکش شیداخل موها یودست

 

دلش  یگرفت،دل تو شیاتاق خواب را در پ ریزد ومس ایاش را مهار کرد،دل به در ازهیساعت خم میبعد از ن بایتقر

 باشد . دهیقبل از رفتن او خواب نیکرد ساتک ینبود ودعا م

 

ت تخ یمرد بر رو یاز پاها یقسمت دنیوباد دیبه داخل اتاق کش یباز بود ارام سرک مهیدر ن دیدر اتاق که رس پشت

 بست وبا خود زمزمه کرد ی.چشمانش را لحظاتختیدر قلبش فرو ر یزیچ

 شیپ یمشکل چیوه یدیبار کنارش خواب نیاز چند شتریب یخواب یبار کنار اون م نیاول نیا ،مگهیترس یم یاز چ-

 ومدهین

 شود.  یوارد اتاق خوب اوم نیبار بادفعات قبل فرق دارد وحاال او به عنوان همسر ساتک نیدانست که ا یهم م خودش

 

  میتوبخواب ایاگه ستخاره کردنت تموم شد ب-
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 قلبش گذاشت. یدستش را بررو دویکش ینیاو ه یصدا دنیباشن

 

 است . ستادهی، که اوپشت در ا دهیفکرکند که مرد از کجا فهم نیخواست به ا ینم

 

 خود را پشت دراتاق رسانده بود. ییصدا نیبدون کوچکتر او

 کرد . یفکر م زیچ چیامشب به ه دینبا

 

 فرمان ورود به اتاق راصادر کرد. شیتازه کرد وبه پاها ینفس

 

چشمانش کرده  لیبود ودست راستش را حا دهیتخت دراز کش یبرهنه بررو یحمام رفته وبا باالتنه ا نیساتکَ

 اوثابت ماند.  یومردانه  دهیورز یباال تنه  ینگاه اش بررو یبود.لحظه ا

 

 کمرش نشست. ی غهیبر ت یکرد وعرق سرد دنیقلبش شروع به تپ 

 

بود.باوجود تمام استرس  دهیتخت  با اونخواب یوقت برهنه بررو چیاما ه دید یبار  نبود که اورا بدون لباس م نیاول 

 داد. نتیناخواسته لبانش را ز یکه کل وجودش رادر برگرفته بود  لبخند یجانیوه

 

 او شده بود  یبرا گریاش پس از پدرش د یزندگ یحام نیوبزرگتر شیروز ها نیا مرد
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را که ناگهان در کل وجودش منتشر شده  یتعلق نیریحس  ش نیا نسبت به او محرم تر شده بود واو یوازهرمحرم 

 بوددوست داشت.

 

شد که همچنان با لباس  رهیشده به دخترک خ زیر ییچشمانش برداشت وبا چشم ها یدستش را ازرو نیساتک

 بود  ستادهیا فیبالتکل رونیب

 .دیگرد شیمهمان لب ها یلبخند

 

 وحشت واضطرابش  مشخص بود. زانیوفشارش بر آن م  گریکدیاو بر یقفل شده  یدست ها از

 

 دیازاو پرس  یمیمال بالحن

 

 ؟یهست ینهال پس منتظر چ_

 

 

 دینگاه اش رادزد عیبه اودوخت وسر ینگاه پرشرم وتب دارش رالحظه ا نهال

 

 کارکنم؟یاالن چ دیمن با_

 

 یدختر دوست داشتن انیچانه  ریدستش را ز  ستادیتخت بلند شد ومقابل او ا یاز رو یبا لبخند شرورانه ا نیساتک

 گذاشت و سرش راباال اورد 



 پشتم باش

 
370 

 

 

 چشمان اونشست کینهال ناچار در عمق چاه تار نگاه

 

 دندان نما گفت یباال انداخت و بالبخند ییبدجنسانه تاک ابرو نیساتک

 

 یکن یکار ستیتو قرار ن_

 کارا رو خودم بلدم ی همه

 

 به اوزد یجمله چشمک نیبازدن ا همراه

 

 را به اسارت دندان دراورد شیلب ها یاز شدت خجالت گوشه  نهال

 کشاند. شیلب ها یرابررو نیساتک ونگاه

 اش دوخت دهیگرفت وبه چشمان ترس شینگاهش را از لب ها نیساتک

 

مانند  ،دوست نداشت دیدیاورا م ینگاه هراسان و وحشت زده  یدشواربود اما وقت اریدختر بس نیدربرابر ا کنترل

 ،حمله کند دیلرز یم یدرنده به اوکه همچون غزال یریش

 شد دهیکش زشیلرزان وهوس برانگ یلب ها یمجدادا بررو نگاهش

 گفت یوبه سخت دیخود را کنار کش نیکه نهال کرد ساتک یا باعطسه
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 میابخوابیبپوش وب یرو عوض کن ،لباس راحت رونتیبرو لباس ب 

 سرش راتکان داد واز اوفاصله گرفت نهال

 ساک لباست تو اتاق لباس _

 ایبپوش وب زیچ هی فعال

  ینیبعد ساک ات رو بچ تا

 یبه لباس ها دیاتاق قرار داشت رفت باترد یوسراغ ساک خود که درگوشه  مودیاتاق  راپ ریدر سکوت ،مس نهال

 اندک درون ساک نگاه کرد.

 

 شد. یهنذ تیانتخاب لباس دچار وسواس در

 

جلب توجهش را یسبز رنگ یحلقه ا نیبه تن کند. لباس است دیبا یراهنیهمسر چه پ کیدانست االن وبه عنوان  ینم

 قلب پاک باخته اش با اوج گرفتن خود ابراز وجود کرد. یکرد ولحظه ا

 

 

برود هرچند محرم  نیساتک شیلباس پ نیکه در ا دیشهامت راند نیکرد وسرانجام در خود ،ا نییراباال وپا لباس

ن ا هیسخت بود با خواندن چند ا شینکند وحاال  برا کیخود را پوشانده بود تا مرد راتحر شهیمدت هم نیباشد، در ا

 شب، بشکاند. کیرا در میحر

 

 

 .دیراپوش دانیانتخاب کرد و باترد یمشک یرا باشلوار راحت یدیکوتاه سف نیلباس جذب است تینها در
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بود که مرد او را سوژه کند ونه انقدر  دهینه انقدر پوش دیرس ینظر مناسب م ست،بهیخود رانگر شیروبه رو ی نهیا در

 برافروخته اش نداشت. یگونه   یبررو یریباز بود که     احساس شرم کند .هرچند که ظاهر موجه اش هم تاث

 

 

نشدنش توسط مرد خوشحال  دهیداز  یلحظه ا کیاتاق تار دنیکه داشت از اتاق خارج شد وباد یدلهره ا باتمام

دلهره  نیگزیخود را جا یوجا دیاش پر کش یکه در ذهنش روشن شد تمام احساس خوشحال یگشت،اما باجرقه ا

 کرد.

 

 

از او باعث شده بود ارامش اغوش اش  یچند شب دور نیلرزش داشت که تحمل وزنش رانداشت ، ا یدر حد شیپاها

 بهراسد دنیرافراموش کند و مانند روز اول از با اوخواب

 

 

 شهیبرات گرون تموم م امینکن که خودم بلند شم که اگر من سراغت ب یدختر خوب بخواب کار کیمثل  اینهال ب_

 

 

 ومردانه اش وحشت اورا دوچندان کرد . یجد یصدا

 

 

 که در کنار مرد داشت به همان شدت هم از او وحشت داشت. یارامش زانیهمان م به
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 وار فرمان حرکتش رابه سمت تخت فرمان دهد. کیومغزش اتومات دیایخورد که باعث شد نهال به خود  ب یتکان مرد

 

 

 دستش راگرفت نیکامل مستقر نشده بود که ساتک دوهنوزیتخت دراز کش یتخت قرار گرفت ودر انتها  یبررو ارام

 .دیه سمت خودش کشوب

 

 

 شد . دهیبه اتش کش یاوپرتاب شدو از حرارت بدن داغ اش کل وجودش در آن یدراغوش برهنه  بایتقر نهال

 

 

 ی هجیبود،ونت دهیفا یاندازد ،اما ب یخودشان ب نیب یفاصله ا دیداغ او گذاشت تا شا ی نهیس یسردش رابررو دست

 در اغوش اوبود. شتریتالش اش فشرده شدن ب

 

 

 یسوخت برعکس قسمت   ها یاوبود از حرارت بدن داغش م یبرهنه  ی نهیاز گونه اش که درتماس س یقسمت ان

 در ان رخنه کرده بود.  فیضع یبدنش که رعشه ا گرید

 

در خود جمع شده بود زد،دستش را  یلرزان که در اغوشش همانند طفل ی دهیبه ان دختر ترس یلبخند نیساتک

 . دیبلندش را  از بند کش  رهان یموها یعبور داد وبه سخت شیخرمن موها یازال
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لذت  بیعج شیها یحجم مردانگ یبرا نیگشت وا یدراغوشش مچاله تر م بیهرتماس دستش با او، دخترک عج با

 بخش بود.

 

اش رابه مشام فرستاد  یشمیابر  یبران زد وعطر معطر موها قیعم یاو نشاند وبوسه ا یموها یرابررو شیها لب

 لذت را از انبرد. تیونها

 

بلندش را کنار زد وچشمانش  یبرد.با دست ازادش موها یدخترک رادوست داشت ولذت م یعطر تن وموها بیعج

 گردنش ثابت ماند. یبر رو یاو افتاد ،نگاه تبدارش لحظه ا ی دهیوکش دیبه گردن سف

 

  جادیرا ا یریونفس گ بایز یگردنش، هارامون یدیبا سف شیموها یاهیس

 بود. کرده

 

 یدر خلسه ا یقیگردنش گذاشت و دقا یپر حرارتش را بررو یدون دون شدن پوست گردنش ناخواسته لب ها با

 غرق شد . ییایرو

گردن او برداشت  یرا از رو شیاش ،لب ها نهیس یاشک بررو یخورد. با حس گرم یدر اغوشش تکان سخت دخترک

 زاشک نهال گره خورد.ونگاهش در نگاه پر ا

 

ده کنن کیقلب عاشق او ،تحر یهم برا شیلرز پلک ها یدانست حت ی،نم دهیدختر ترس نیگرمش شده بود وا بیعج

 است.
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محوباسرانگشتانش  یکمر اوسفت فشرده گشت،چشمانش راباز وبسته کرد وبالبخند یدستانش بررو یا لحظه

 نشاند .  شیگونه ها یکوتاه بررو  یزدودوبوسه ا شیگونه ها یقطرات داغ اشک را ازرو

 

 ."ترسم  یمن م "بود  نیا دیکه شن یرانجواگونه زمزمه کرد ، او تنها کلمه ا یزیدخترک چ یلبها

 

رابه گوش اوچسباند وارام درکنار  شیکرد ولب ها کتریکرد ،او را  به خود نزد یاو اخم یپلک ها شتریب دنیلرز واز

 گوشش زمزمه کرد

 

 منم  یبترس دیوقت ازش نبا چیکه ه یتنها کس_

 

ودت خ لیمن بدون اجازه وم یمحرم وهم بسترم باش یاگر تو باش ی، حت ستمین  یبهت گفتم من،ادم متجاوز کبارمی

 زنم یبهت دست نم

 

 نهیس یدر اغوش او خودش را جمع کرد .ان قسمت از گونه اش که بررو شترینفس داغش که به نهال خورد ، ب حرارت

 هزار برد. یداغ او قرارداشت گر گرفت وتپش قلبش رارو ی

 

را بالبان خوشرنگش با تمام وجود  شیاو بگذارد تا گرما ی دهیورز یها نهیس یرا بررو شیداشت لبها لیتما بیعج

 احساس کند.

 

 .داد نتیرا ز شیلب ها یاولبخند یجمله  یاداوریاو مشت شد و با  ی نهیس یدستش بر رو ناخواسته
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 .شدیتر م قیان لبخندش هردم عم ینیریقند راه انداخته بودند واز ش یدر دلش کارخانه  انگار

 

 شیکرد  شکسته شد ولب ها یم ینقش شانه راباز شیموها یاو که ارام البه ال یسد مقاوتش با انگشت ها سرانجام

 متوقف شد. یلحظه ا یزمان برا ییاش نشست ودر همان نقطه گو نهیس یاز قلب، بررو میبا حکم مستق

 

اش  نهیس یاحساس کردواز شدت شرم صورتش راکامل بررو ش،یموها یرا بررو نیساتک یمکث دست ها یا لحظه

 بم مرد در گوشش نشست یکرد وصدا یمخف

 

 نکن دختر کوچولو طنتیش_

 

 خودم رو نقض کنم ینکن ،حرف قبل یکار

 .دیخودشون کش یوخم شد وبا دست ازادش پتو را برداشت وبررو دیاحساس تپش تند قلبش ارام خند با

مانند جرعه  شیموها یبررو شیسپرد حس نوازش دست ها نیارام دستان ساتک یخود رابه دست نوازش ها نهال

 ناب شده بود . یشراب سکراور بود واو مست از ان م دنیجرعه نوش

 

او  ی نهیدر س یاش بود سرش را اندک یاز ارامش درون یکه ناش یچشمانش مست خواب شدند وبا لبخند تینها در

 جابه جاکرد وخود رابه دست خواب سپرد.
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از ب شیکه بان هیهد دنیراباز کرد وبا د شیخورد با وحشت چشم ها یکه م یدیشد یظهر بود که باتکان ها یکاینزد

 ذهنش هنگ کرد . یبه اوزل زده بود لحظه ا

 

 دیاز درد کش یخفه ا غیوج دیسه فازش پر دیچیپ شیکه در بازو یکرد وبادردچشمانش راباز وبسته  یبار چند

 دیونال

  وونهید یدختره  یهو_

 اخه یکن یم ینجوریاومد چزا ا دردم

 نمیواسا بب اصال

 

  یصبح اول

 

 یکن یم کاریچ نجایتو ا اخه

 

 حواله اش کرد وخونسرد گفت یبا خنده چشمک هیهد

 

 ..سی..ه سیه_

 

 باش دخترم اروم
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 باش اروم

 

 نثار ش کرد یچشم غره ا نهال

 

 مچاله گشت نهیقلبش در س یلحظه ا نیساتک دنیاز خوابش را در اطراف چرخاند وباند جینگاه گ عیسر

 

 کرد گفت یم ییخودنما دایشد شیکه در لب ها ضیعر یکرده بود با لبخند بینگاه او را تعق ریکه مس هیهد

 بابا قبال تستت کرده  نترس

 

 با علم به جفت کات اومده جلو پس

 

  نییدرضمن،پا

 

 فرارنکرده 

 

 خداروشکر هنوز  سالم،سالم بود دمشید 

 

 زشدیخ میتخت ن یاز رو نهال

 مرد گذاشته بود. ی نهیس یگفت،سرش را درطول شب بررو یوازدرد گر دن خشک شده اش اخ 
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 کنه؟ یدرد م ردلتیز یاخ_

 

 نگران نباش هیعیطب

 

 اومدم نیبخاطر هم منم

 

 از ذهنش گذشت  باتعجب

 ردیدلش درد بگ دیچرابا

 مهمتر دخترک خبر داشته باشد وازهمه

 دیپرس هیاز هد یذهنش رابا گنگ سوال

 

 گفت دنیخند نیودرح دیخند یبلند یسوال اوباصدا دنیباشن هیهد

 

 مخت آکبند ودست نخوردس ایدختر تو واقعا از فضا اومد_

 

 تخت اشاره کرد وگفت یبا نگاهش بررو  طنتیحواله اش کردوبا ش یچشمک

 

 یضعف نکرده باش شبیدرماراتن د وقتیاوردم تا  یبرات کاچ_
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و ازشرم  فتدیب شیحواله اش کرد باعث شد دوزار هیکه  هد یاوگره خورد وچشمک طنتینهال در نگاه پرازش نگاه

 سرخ شود .

 

 دیکش یادیاش فر یاز حرکت ناگهان هی.هد دیاورا گرفت وبه سمت تخت کش یحرکت ناگهان کیدر

 نقطه ضعفش گذاشت وقلقک اش داد ینشست و دست بررو هیهد یکند نهال بررو یامد حرکت وتا

 

 دیکش یم ادیقهقه زدن مرتب فر نیدر ح هیهد

 

 غلط کردم_

 

 حاج خانوم گفت صبحونه بخدا

 یغش نکن ارمیب مخصوص

 

 رو تختتون ختین رخنگ نک نهال

 



 پشتم باش

 
381 

 

 نشانده بود. نیساتک یلب ها یرابررو تیهردو بود که سکوت خانه راشکانده بود ولبخند رضا یخنده  یوصدا 

 نفر نیان عمارت بزرگ راکه مشخص نبود باخون چند یسنگ فرش شده  یخودطول جاده  نیارام با باماش نیساتک

 کرد. یساخته شده است ط ییبایز نیبه ا

 

 رابا دست راست گروه اجل ،بدهد. یقرار مالقات بیبود ترت توانسته

 

دانست او در شرف انتقام  یکه کمتر از چهل روز قبل پسر وتازه عروسش رابه قتتل رسانده بودند وحاال م یکس 

 است.

 

 گشت. ادهیپ نیرا مقابل عمارت پارک کرد واز ماش نیماش

 

 . ندیان مرد منفور رابب یها ومحافظ گاردهایتوانست باد یفاصله هم م نیهم از

 

 کنج لبانش راشکل داد. یخند  پوز

 

 گرفت شیعمارت رادرپ ریقدرت اش بود.مس یمحکم وراسخ که نشان دهنده  یی.با قدم ها 

 برابر کرده بود . نیاش را چند دهیورز  بتیکه بر تن داشت ه یواندام یکت وشلوار مشک 

 

 ستادیا گاردهایبه درب عمارت کنار باد دنیبارس
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 مطمن شد تیاز جانب امن یکرد و وقت یبدن یاو راباز رس یبدون کالم گاردهایاز باد یکی

 وار گشوده شد. کیرمز کنار در را وارد کرد ودر اتومات یگرید ان

 

 باتمسخر باال انداخت  ییابرو تاک

از دست دادن  یبرا  یزیچ گریخود را از دست داده بود  ود ییدارا نیبا ارزشتر اوییودارا تیهمه امن نیوجود ا با

 نداشت جز جان ومال خود که او از دست بدهد.

 

و را  در داند ا ینم یدارد که  کس یکر والل  یکه کرده بود متوجه گشته بود مرد دختر پنج ساله  یقاتیچند با تحق هر

 کرده  است. یمخف یکدام سوراخ موش

 

را    شیکنج لب ها یپوزخند  یتیامن یها نیدورب دنیوت اش را  کاوشگرانه در خانه چرخاند وبادتفا یبه ظاهر ب نگاه

 باال برد.

 

 سالن رفت . یگشت  به سمت انتها یاسکورت م گاردیتوسط دوتا باد کهی.در حال

 شدند. ادهیدوم پ یراگشود وداخل اسانسور  شدند وطبقه  یا شهیاز محافظ ها دراسانسور ش یکی

 

 .ستادندیا یدر اتاق یسالن رفتند وروبه رو یان دو ،به سمت انتها یباهمراه

 

 بفرست داخل  ،یجمله  دنیبه در زد وپس از شن یتقه ا محافظ
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 داخل اتاق شد ودر بالفاصله پشت سرش بسته شد. نیدر اتاق توسط همان شخص گشوده شد و ساتک 

 

 رد دوخت.در نگاه م میبرداشت ومستق شیرا از چشم ها نکیع

 

 پدر داغ دار نبود. کیبه  یشباهت چیمرد اصالح شده ومرتب ه ان

 

 کارش اشاره کرد. زیبا دست به مبل کنار م مرد

 

شده بود وبه نظر  ینقطه ا ی رهیتوجه به او خ یاو نشست ونگاه نافذ خود را به مرد دوخت که ب یروبه رو نیساتک

 در فکر فرو رفته است. قایعم دیرس یم

 

شده بود   وارید یبررو یهمچنان محو همان نقطه  کهیدر سکوت گذرانده شد وسرانجام مرد در حال یطوالن قیدقا

 شروع به صحبت کرد.

 بیعج یلیخ ایدن_

 

 میتر ما ادما هست بیاون عج واز

ز اتونه مارو  ینم ییروین چیوه میقدرت مطلق میکن یوفکر م میترس ی،نم میاز دست دادن دار یبرا یزیچ یتاوقت

 میریگ یمرگ رو هم به سخره  م  یگاه یبکشه حت نییتخت سلطنت مون پا
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 ه ادیدست ز یکه دست باال ممیفهم ی،تازه م مید یبا ارزش رو از دست م زیاون چ یوقت اما

 

 کور ینقطه  هیبه  میرس ی،م گهیوقته که د واون

 

 دوخت . نیگرفت وبه ساتک واریزده اش را از د خینگاه  مرد

 

 . ستندیبهم نگر رهیسخت خ یا هردولحظه

 

 محوبرلب اورد گفت یمرد لبخند سرانجام

 

 سرگرد  ارهیاز پا در نم یچیرو ه عقرب

 

 خودش شین جز

 

نشان نداد،وهمچنان  یواکنش چیه میریسرگرد جا خورد اما صورتش از پس ان گ یکلمه  دنیاگر چه از شن نیساتک

 داشت.نگاه اونگه  ی رهیرا خ مشینگاه مستق

 هر دونگاه بود. نیب ینیسنگ ماراتن
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رد پر  صدا  ک یوسرانجام مرد خنده ا  دندیکش یم   گریکدیکردند وبر رخ  یم یابیبا نگاه خود قدرتشان را ارز ییگو

. 

 

 گرفت . شیتراس رادر پ ریخود بلند شد ومس زیپشت م از

 

 .وستیخود بلند شد وبه او پ یهم از جا نیساتک

 

 او برده است. تیبه هو یبود که ان مرد چگونه پ نیا ریدرگ فکرش

 شد. یاشکار م تشیبار بود  که هو نیاول نیبودن راداشت وا یمامور مخف یسابقه  او

 

 ان مرد چگونه او راشناخته است . دیفهم یم دیبا

 

 نکند. دیراتهد شیگرگ کوچولو یخطر تا

 

 ..انهیعمارت خارج خواهد شد  نیمرد، زنده از در ا نیدانست پس از شناخته شدنش توسط  ا یاالن هم نم هرچند

 

کرد  یتماشا م رهیرا خ شیداده بود و منظره باشکوه روبه رو هیتراس تک ینرده ها یدو دست خودش رابررو مرد

اگر نان حرام  د،یجو یم یمغزش  را م یا  انهیهمچون  مور یبرد بلکه فکر ینه تنهالذت نم  شییبایهرچند که از ز

اغوش سرد خاک  یپسرش به جا اینبود  ا التیثروت هنگفت ودم وتشک نیا یاورد ودارا یخود نم یه سرسفر

 دراغوش گرم  همسرش نخفته بود
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 داد رونیب نهیپرطمطراق از س یاه

 بود را پس داده بود. ختهیر نیزم یرا که ناحق  بررو ییتقاص تمام خون ها پسرش

 

 دار مکافات بود وافسوس که او تجربه را تجربه کرده بود. ایدن

 

 بود.  یکاف گرید

 

 گذاشت. یاش م یزندگ یونابخشودن نیسنگ یپرونده  نیبرا یانیپا ینقطه  دیبا

 

خواست   ینم گریود دیکشیاو دست راست خود را از دست داده بود وبار عذاب اش راتا اخر عمر دردناکش بردوش م 

 ازدست بدهد. زیانش را ندخترش نور چشم

 

 دیخود با ییزبانش هم ،بدون پدر ودر تنها یدخترکش را هم از دست داده بود دخترک معصوم وب یبه نوع هرچند

 شد. یبزرگ م

 

نرده ،احساساتش راکنترل کردو  یبررو شیرا فشار داد وبافشار مشت ها شیگلو ینیدخترکش بغض سنگ یاور ادی با

 نگردد. انیعر نیاز ا شتریتا ضعفش بفرستاد   نییبغضش را پا

 

جر اش من یراهش بردوزخ کنون یوکجا راه رو اشتباه انتخاب کرده بود که انتها یفکر کرده بود ک یلیمدت خ نیا در

 گشته
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 بود. 

 

 

رو داشته  شیارزو شهیکه هم ستادهیا ییبزرگ تنها  وداغ داردر جا یرسه که تهام یم یگفتن روز یاگر به من م_

 خود یبرا گریاو رو داشتن و دارن،اما د گاهیدرجا ستادنیها حسرت ا یلینکرده وخ غیدر یکثافت کار چیوبراش از ه

 .دمیخند یم یممکن ریغ زیچ نیو به همچ دمکر ینداره ،باور نم یتیاهم نیقدر ت ومقام کوچکتر نیاو ا

 

 

 سرانجام مهر سکوت خود را شکاند نیساتک

 

 شده؟ رید یمونیپش یبرا ینک یفکر نم- 

 

دوخت که با امدنش به انجا جانش را  یگرفت وبه ان سرگرد جوان وباشهامت ینگاهش را از دوردست لحظه ا مرد

 دردست گرفته بود.

 

 دوخت وگفت شیروبه رو یمکث کرد سپس مجدادا نگاهش را به منظره  یا لحظه

 

 رهیچرا د_

 

  رهید اهمیس یپاک کردن پرونده  یبرا
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 رهیبازگرداندن همسر وپسرم د یبرا

 ستین ریانتقام گرفتن از قاتل پسرم د یبرا اما

 

 بمونه نیزم دیپسر من نبا خون

 

 کشم یکه من زندم ونفس م یتا وقت نه

 

 کرد بینگاه او راتعق ریمس نیساتک

 

 شه؟یم یچ یختیر نیکه زم یهمه ادم نیپس خون ا-

 

 شه؟ یم یچ یختیشکل ممکن ر نیکه به بدتر یمادر وپدر دختر خون

 

 سرشار از ندامت گفت ییدوخت و باصدا نیمجدادا نگاهش رابه ساتک مرد

 

 کنم یدونم  هرکار یم-

 شهیکه کردم  نم ینیمقتول یکه با خانواده ها یکار جبران
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 که دارم کال ببخشم یاگر ثروت یحت

 دسیفا یب باز

 

 دمیم یقول کیجا بهت  نیاالن وهم اما

 

 که تازه شروع یبار نگاهش را به اسمان ابر نیمکث کرد وا یا  لحظه

 که داشت یکرده بود دوخت وبا تمام شهامت دنیبه بار 

 دار برم یچوبه  یخودم به پا یکه با پاها-

 

 دار بکشونم یدر قتل هاداشتند به پا یرو هم که نقش ییکسا وتمام

 ونابود کنم ستیوگروه اجل روکال ن 

 

 یقول رو بهت دادم جناب سرگرد احمد نیساعت ا نیجا ودر هم نیهم من

 

 دوخت شیروبه رو ی دهینگاه نافذش را به مرد در هم کوب نیساتک

 تلخ برلب اورد  یپوزخند

 

 که  یبرزخ نیرا از ا شیتوانست گرگ کوچولو یمرگ او هم نم یحت

 نجات دهد زدیان دست وپا م در
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 ارام ترش کند دیشا هرچند

 تراس رفت یشده  دهیچ یها یوسمت صندلکرد  یتک سرفه ا مرد

 

 را به نشستن دعوت کرد نیوبادست ساتک ونشست

 

  دیکش یقدرت صاحبش را به رخ م گریبار د یکه برا نیسنگ ییباقدم ها نیساتک

 

 مقابل اش نشست  یصندل یسمت او رفت وبررو به

 

 نبود ودرست یاز ان شکست وندامت خبر گریمرد شروع به صحبت کرد د یوقت

 جز سرگرد  یگریهرکس د دیبود که شا یبه گونه ا شیصدا لحن

 انداخت یرا به رعب  و وحشت م شیروا روبه

 

  یامد نجایخودت به ا یکه با پا یهست یتو ادم شجاع-

 بخشم یم لیجان تو را به دودل ومن

 

 هستم ونیکه من به اون مد یکن یمراقبت م یتو از دختر نکهیاول ا لیدل

 

 ادیسرش ب ییخواهم بال ینم گریود
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 من از شهامت وسر نترس تو خوشم اومده نکهیدوم ا لیدل واما

 

 رمیبندازم وانتقامم رو ازش بگ ریتا قاتل پسرم رو گ یخواهم بهم کمک کن یوم

 

 از تمسخر زد وگقت یپوزخند نیساتک

 

 تو روقبول کنم شنهادیکه من  پ اریب لیدل کیوحاال تو -

 

 نمود یمضحک م یکه به طرز احمقانه ا یخنده ا دیبلند خند ییبا صدا مرد

 

 ؟یشیدر خارج م نیتو زنده از ا نکهیبهتر از ا لیدل-

 

 باال انداخت وگفت ییپوزخندش پررنگ تر شد با تمسخر تاک ابرو نیساتک

 ؟یفکر کرد یتو با خودت در مورد من چ_

 ا؟نجیا امیب یوانیپشت یرویهستم که بدون ن یکس یفکر کرد-

 

 زدوگفت یلبخند مرد
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 ییایبه تو برسه ، اون دن یکمک یرویمن اراده کنم تا ن اگر

 

 زد  هیتک زیوبه م دیخود را عقب کش نیساتک

 

 لحن خود گفت نیونافذخود رابه مرد دوخت وبا محکم تر میمستق  نگاه

 

 برم  ییجا ییعادت ندارم تنها-

 برم ینکن قبلش تو رو باخودم م شک

  دیخند مرد

 

 جان یتلخ وب یا خنده

 

 قطع شد هیاز ثان یاش در کسر خند

 رو غالف کن جوون رتیشمش

 رهیبم یکس نجایا ستیقرار ن فعال

 میدار اجیبهم احت ماهردو

 

 رهیکار هردومون بهم گ یوچه نخواه یچه بخواه چون

 زهیچ هیهردومون  هدف
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 انتقام

 

 انتقام پسرم من

 

 محافظت از او یتو  سوا و

 

 یریبگ یخوا یمعشوقه ات رو م یرغم شغل وحرفه ات انتقام خانواده  یعل

 

 یبه من کمک کن اگر

 

 یکنم تا بفهم یهم کمکت م من

 اون دختره یقتل خانواده  یبود برا ختهیتو حساب من پول ر یک

  دیسرگرد وباد کردن رگ گردن اش فهم یفشرده شدن دندان ها از

 از معشوق رادارد. شتریب یاونقش یحدس زده است وخترک در زندگ درست

 

 داشت ان رادر سطح کنترل کند،گفت یکه سع یوخشم ضیباغ نیساتک

 

 مثل تو اعتماد کنم؟ یرو حرف ادم دیبا یروچه حساب_
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 او داد وگفت لیمحو تحو یلبخند مرد

 واسه از دست دادن ندارم یزیچ من

 تا االن هم زنده موندم فقط به خاطر انتقام  اگر

 

 یخودم بد لیواون حرومزاده رو تحو یانجام بد زیخوام تم یرو که ازت م یئن باش اگر کارمطم پس

 یخودم بد لیکنم تحو یم دییتا

 دمیبهت م یخواه یرو که تو م یزیچ منم

 

 یاپایپا یمعامله  کیگن  یم بهش

 رسه یم دیکه با یمونه وبه ارامش یواون دختره نهال هم زنده م میرسیبه هدف مون م هردو

 باز نکن یباز نیماجرا به ا انیرو تا پا سیپل یپا فقط

 

 خوام  یرو خودم م امکیس من

 داده بشه سیپل لیقرار باشه تحو اگر

 شروع نشه بهتره یباز

 شد  داریصورتش ازخواب ب ینور بررو میصبح زود با تابش مستق نهال

 

 دوخت هنوز نه نشده بود وارید یرا به ساعت رو نگاهش

 ردیخوابش بگ دیودمرشد تا شا دیکش یا ازهیخم



 پشتم باش

 
395 

 

 

  دیاز خواب  درخودند یاثر یتالش وقت قهیاز چند دق پس

 که   یامدو ناخواسته نگاهش را به تخت قسمت نییتخت پا یاز رو کالفه

 

 دوخت دیخواب یدران م  نیساتک

 شود داریامد که مرد بعد از او ب یم شیکم پ یلیمحوبرلب اورد ,خ یاغوش تنگش لبخند یاور ادی وبا

 

 زده بود رونیشد مرد از خانه ب یم داریهروقت اواز خواب ب معموال

 رادوست نداشت. نیا  واو

 

 حس وحالش را یپر از حسرت اش را از تخت گرفت و بدن ب نگاه

 کشاند  سیتا سرو یسخت به

 از اتاق خارج شد شیاز شستن دست ورو پس

 دیکش یبزرگ اما سوت وکور اه یان خانه  دنید با

 

 ، ییهمه تنها نینبود اما حجم ا یاو، چندان دختر معاشرت   هرچند

 کشاندش. یم یوانگیتا مرز د یگاه

 

 تگرف شیسالن را پ ریمس کیوبه همراه ک رکردیراپراز ش وانیاش ل یشگیسمت اشپزخانه رفت وطبق عادت هم به
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 راتماشا کرد رونیاش ب یصبحانه حاضر خوردن نیرفت ودرح یسراسر ی شهیسمت ش به

 

خانه نشسته بود  لیتمام وسا یکه بررو یگردو خاک ینگاهش بررو یاز خوردن صبحانه اش برگشت و لحظه ا بعد

 افتاد واحساس شرم از خود شرم کرد

 

مدت متوجه شده بود به نطافت  نینهال در ا نکهینگفته بود با ا یکالم یوقت در مورد نظافت خانه و واشپز چیه مرد

 دهد یم تیاهم یلیو شکمش خ

 

 کرد یم زیوخانه را تم دیکش یخانه م یبرسر رو یدست دیبا

 انداخت نهینگاه خود را به ا نینهال اخر 

 

 امد یاش م دیبه رنگ صورت سف بیکه برتن خود کرده بود عج یقرمز رنگ زیشوم

 

 خواست. یکردن م یدلبر یدلش کم بیعج امروز

 

 رفت  یصبح زود از خانه م دید ینم یرا درست حساب نیبود که ساتک یچندروز

 خواست یدلش  با او بودن م بیگشت واو عج یبه خانه باز م روقتید وشب

 وده ستیپارت  دو#
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 بود باز گذاشت دهیباسن رس یبلند ا ش را که  بر رو یموها

 

 بلند ومهار شده اش دارد یبه موها یخاص یدانست که مرد عالقه  یم

 او را از بند کش ازاد نکند وبخوابد ینداشت شب موها امکان

 

 کرد یظینسبتا غل شیخود برد وارا شیارا لیبعد از مدت ها دست در وسا 

 

 برلب نشاند  یلبخند نهیخود در ا  ریتصو دنیوبا  د 

 

 اش زد یگلو ریمچ دست وز یرا برداشت وبررو  عطر

 

 زد نهیا یجلو یچرخ مین

 داد  یتر نشان م دهیاش را کش دهیکش یبود, پاها دهیکه پوش یونسبتا جذب یمشک ساپورت

 

 صندل کم داشت کیخوبش  پیبود وفقط ت یعال زیچ همه

 نداشت. نجایکه ان را  ا 

 کرد یم هیبه ان ها نداشت ته یاجیراکه تا االن احت ازشیموردش ن لیوسا عیسر کیحتما  دیبا
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  ششیارا فیانداخت واز ک یاش نگاه یخال یبه پاها باحسرت

 به ان زد  یبوسه ا  جانیکردوبا ه دایپ یقرمز رنگ الک

 

 شد شیدست وپا یرا باز کرد وبا دقت مشغول زدن الک به انگشت ها درش

 

 کارش تمام شد ان را فوت کرد تا زودتر خشک شود  یوقت 

   

 دیلرز یواکنش مرد م جانیکه از ه یاز خشک شدن الک از رود تخت بلندشد وباقلب بعد

 از اتاق خارج زد 

 

 شود یامشب عال یبرا زیکرد تا همه چ یشام را اماده م لیوسا دیبا 

 توانسته بود خورشت بادمجان بار بگذارد. نترنتیوبا کمک گرفتن از ا یبا هزار سخت 

 

سرخ کردن بادمجان سوخته بود  نیبه دست اش که در ح ینگاه دیرس یدر قابلمه رو برداشت به نظر بد نم بالذت

 توانست  یکرد  حاال که از سوزش افتاده بود م

 توانسته بود طبخ کند یکه با هزار سخت ییبزند به غذا  یلبخند بالذت

 سرش احساس کرد یرا بررو یزیچ یمشغول برداشتن بشقاب کرد که سفت نتیکاب از

 

 ییکدبانو یچه دختر کوچولو_
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 حس شده  یودستان ب دیلحظه خون به   بدنش  نرس کیکه در گوشش نشست در  یو بم بهیغر یصدا دنیبا شن 

 شکست. یبلند یباصدا کیافتاد وبا برخوردش ا ش با سرام نیزم شیاش از هم باز شدند و بشقاب از دست ها

 

 سرت که شکست یفدا_

 

 وقدربود قضا

 باز ماند یلحظات یبرا دنیخود را فراموش کرد واز تپ یی.زمان متوقف شد وقلبش کارا ستادیا ایدن

 اش کوباند نهیس یاش با شدت هرچه تمام ,خود را به قفسه  یجبران کوتا ه یسپس برا 

 

 کابوس شبانه اش بود  زیسرش ن یمرد وفشار جسم سرد بررو یخواب بود وصدا حتما

 

 دید یکه کابوس م یگریمانند هر زمان د گرید یقیقاتا د که

 اش وارامش نوازش یباران یگونه ها یبررو نیداغ ساتک یبا تماس لب ها 

 گشت ومرد اورا در یم داریمردانه اش از خواب ب یدست ها 

 داشت یکرد وانقدر اورا در اغوش خود نگه م ی.اغوش همچون کوره اش دعوت م

 

 فرو رود شیبازوها انیدرم یقیکرد تا ارام گردد وبه خواب عم یودر کنار گوشش با حرارت زمزمه م 

 احساس کرد شیدر پا ها   یدیخورد وسوزش شد یخود سکندر یجا در
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 اسلحه  نیوا  ستیبه او فهماند که خواب ن دیسوزش شد نیوهم

 حس شده اش را مشت کرد یدست ب ستیکابوس ن کیدرخانه  وحضورمرد

 

 نجاتش قرار دهد  یمرد را فرشته  گریرا بر زبان اورد واز خدا خواست تا بار د نیوناام ساتک 

 

 بتواند ترس اش راکنترل کند دیهم قرار داد تا شا یاش را بررو یباران یها چشم

 

 کهیسرش برداشته بود ودر حال یکند مرد اسلحه را از رو دایپ یوراه نجات 

 

 منحوسش در گوش نهال نشست  یفاصله گرفت وصدا یکرد از او قدم یم ینوچ چنو

 

 اخه دختر خوب حواست کجاست-

 

 بدم لیتو رو سالم تحو دیبا من

 

 شده؟ یگذار هیچقدر پول روت سرما یدون یم

 

 یارز یم یلیمصب تو خ ال
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 یارز یم یلیمثل من  خ یکی یبرا حداقل

 

 نم؟یبب افتویمن ق یبرگرد یخواه ینم حاال

 

 در خود مچاله گشت  شتریب نهال

 است. دهیرابا هم شن شیدندان ها کیستریبرخورد ه یومطمئن بود مرد صدا دیلرز یبدنش م کل

 

 از ترس زد که مرد را به خنده انداخت  یسکسکه ا 

 

 که زهر نهال راترکاند یا خنده

 

 نترس دختر کوچولو_

 

 باش ونلرز اروم

 

 دم یندارم قول م یباهات کار یباش یخوب اگردختر

 

 نداشته بود که یاورفت تا برش گرداند اما هنوز با بدن او برخورد یمرد دراز شد وبه سمت شانه ها دست

 اسلحه را سمت قلب دخترک نشانه رفت  عیسر یباعکس العمل هیثان کیکمتر از  دودریرا از پشت سر شن ییصدا
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 دست ات به اون دختر بخوره_

 ارزو باشه نیکنم مرگ برات بهتر یم یکار

 

 

 گشت. یبه هق هق بلند لیتبد شیصدا یب ی هیگر ن،یساتک یصدا دنیباشن نهال

 

 . دیچیپ شیجان سوز درپاها یسمت جلو برداشت که باز درد  یمحابا برگشت و قدم یب

 

 را از شدت گاز گرفت شیها لب

 بلند نشود. ادشیفر یتاصدا

 

 داشت یتیدرد چه اهم 

 

 را در کنارش داشت شیروزها نیمرد ا یوقت

 

 که قلبش را هدف گرفته بود  یاسلحه ا باوجود

 

 قفل گشت نیساتک نیوخشمگ اهیبا نگاه س ینگاهش لحظه ا یوقت 
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 شد  تیازحس خوب امن زیلبر قلبش

 

 در گوش اش نشست بهیغر یصدا

 

 کنم یقلبت رو سوراخ م یتکون بخور-

 

 خودش ثابت ماند  یبا وحشت در جا  نهال

 

 دیرا د  نیساتک نیخشمگ یمرد مقابلش بود واز پس ان چهره  ی دهیپوش ی چهره

 

 بود دهیند نیحد خشمگ نیاو را درا تاحاال

 

 خون غرق شده بود  یایچشمانش در در یدیسف

 

 اش سکوت را شکانده بود  یعصبان ینفس ها یگردنش  متورم شده بود وصدا یها رگ

 

 ه رفته بودمرد رانشان مغز

 

 اش یانحصار یشده بودکه در محدوده  ی ریش یدرست به خطرناک    
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 تعرض کرده باشند  . 

 

 دیغر یوحشتناک یصدا با

 

  مینداشته باش برگرد تا صحبت کن یبا اون دختر کار-

 

 نهال منجمد کرد یکه خون  را در رگ ها یخنده ا دیخند یبلند یبا صدا مرد

 

 را بر زبان اورد نیلب نام ساتک ریز 

 گفت یبلند ینثارش کرد وبا صدا یچشمک مرد

 

 یفقط حواست باشه اشتباه نکن باشه

 

 دختر زنده بمونه نیا یخواه یاگر م البته

 

 دوخت نیمرد گرفت وبه ساتک یبا وحشت نگاهش را از نگاه قهوه ا نهال

 

 اش مشت شد.اش نگاه کرد واز شدت خشم دست ازاد  دهیترس یبه گرگ کوچولو نیساتک
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 . شدیخارج م شیبه شدت از پاها خون

 کرد یم  یباز نیبدجور با اعصاب ساتک نیغرق درخون او  شده بود  وا  کیکف سرام 

 

 شدیجان نهال تمام م متیبه ق یسکیر نیکوچکتر

 

 زدیبر  نییاالن مغز مرد را پا نیتوانست هم یبود که م نیکرد هرچند انقدر خشمگ یعمل م دهیسنج دیبا

 نهال

 پشت دست اشک اش راپاک کرد با

 نهال را گرفت فیمچ دست ظر بهیغر مرد

 گردم  یمن برم_

 

 سرگرد جناب

 

 ماشه اس باشه یتوام حواست به اون انگشتت که  رو  

 

 مکث کرد سپس با طعنه ادامه داد یا لحظه

 

  یمن رو بزن یکه بخواه ییحرفا نیدونم عاقل تر از ا یم هرچند

  ییاز بازجو قبل
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ت دس یراقفل شده بر رو نیساتک نینگاه تا ان حد خشمگ یوقت اوردیکرد مچ دست اش را ازدست او در ب یسع نهال

 .دید شانیها

 

ونهال ازپشت کامال دراغوشش  دیبرگشت ونهال راسمت خود کش یحرکت ناگهان کیمرد در  یقبل از هر واکنش 

 اسلحه راپشت سر خود احساس کرد. یقرار گرفت وباز سفت

 

 اتفاق افتاد عیسر یلیخ زیچ همه

 

 خشکش زد. یهم لحظه ا نیساتک یداشت که حت ییسرعت عمل باال انقدر

 

 تر کند. قیمغز او دق یو نشانه اش رابررو ابدیزود توانست خود را باز  یلیخ اما

 

 یصداافتاده نگذشته بود که  یاز کل اتفاق ها یا هیچند ثان هنوز

 

 دیمرد به گوش رس یمبهوت زده  

 

 پسر یخودت نیمن ساتک یخدا یوا-

 



 پشتم باش

 
407 

 

 از نهال فاصله گرفت یحرف اسلحه را از  سر نهال جدا کردوقدم نیگفتن ا با

 

 باال برد وگفت میدستانش را به نشان تسل نیباال رفتن دست ساتک وبا

 

 اروم پسراروم باش منم  یه-

 تیدوست دوران سرباز دیسع

 را که برچهره زده بود برداشت یحرکت ،ماسک کیجمله در  نیگفتن ا با

 

 او رابشناسد  نیتا ساتک دیطول نکش شتریب یا هیثان

 

 که ازکمان رها شده باشد یری، نهال مانند ت یوقبل از هر واکنش 

 پرتاب کرد بایتقر نیرساندوخودش رادر اغوش ساتک نیدر دوقدم بلند خود را به ساتک 

 

 کردند  یحکم اورادر اغوش  گرفت که اگر نخ رد مم وچنان

 

 عبور کند نشانیبود از ب محال

 

 اورامحکم تربرخود فشرد و در کنار گوشش زمزمه کرد  نیساتک
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 نترس سنجاب کوچولوم -

 

 کنه ینم دتیتهد یخطر چیه گهیود نجامیا من

 

ش برلبان یلبخند هیگر انیامد ودر م نیریاگر سنجاب خطاب اش کرده باشدبه مذاقش ش یاش  ،حت تیم مالک چقدر

 نشاند

 

 در اغوش اش فشار داد وزمزمه کرد شتریسرش را ب 

 

  دمیچقدر ترس یدون ی،نم یتو نبود-

 

 دمیترس یلیخ نمیوقت نب چیتوروَه گهیمن رو بدزده ود نکهیا از

 تقش بست. نیساتک یبرلب ها یمحو لبختد

 

 نرم بران زد یگذاشت وبوسه ا شیموها  یرا بر رو شیها لب

 

 مواظبت باشم شتریبه بعد ب نیدم از ا یقول م-

 

  رهیمجنون داره از پاهاش خون م -
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 به حال زخم پاش کن  یفکر هی اول

 

 ادیکه من از خون بدم م یدون یم

 

 او گرد شد  ینهال از گستاخ یوجمله اش چشم ها بهیمرد غر یصدا دنیشن با

 نثارش کرد ونهال را کامل از خود جدا کرد یجانانه ا یچشم غره  نیساتک

 نگاه کرد شیوبه زخم پاها 

 

 دیرس یم قینظر عم به

 

 یوخوش تراش اش در ان ساپورت تنگ ومشک دهیکش ینگاهش بر پاها یا لحظه

 کرد. یماند ،سپس اخم رهیخ 

 

 دیحرکت اورا دراغوش خود کش کیدر  یکالم بدون

 

 ختیر نییپا یقلبش حور او یاز حرکت ناگهان نهال

 

 را دور گردنش حلقه کرد دستانش
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  دیعطر تنش را نفس کش  ب،یعج یوبالذت 

 دیرا شن دیمتاثر  سع یقبل از خارج شدن ازاشپزخانه  صدا 

 

 داداش  متا سفم-

 

 توست یخونه  نجایدونستم ا یم اگر

 ....هر

 

 دیصحبتش پر انیم نیساتک

 

 دیقفل شده اش با خشم غر یدندان ها انیاز م 

 

 ؟ یمتاسف-

 

 ن؟یهم

 

 ؟یمن متاسف یخونه  نجایا چون
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 یخونه اش رفت میکه به حر دیگز یبود ککت هم نم یگریهرکس د اگر

 ناموس؟ یمشت ب کیبه  شیوبفروش یناموسش را بدزد تا

 

 کرد یکه اوصحبت م یمدت درتمام

 انداخته بود نییسرش را پا دیسع

 

 .دید یمشت شده اش را م یدست ها شیچشم ها یاز گوشه  ونهال

 

 کند. کتریاورا به خودش نزد نیباعث شد ساتک دیکه کش یاه

 

 االن  افتاده بود یا مد چه  اتفاق یاگر ان مرد اشنا از اب در نم نکهیفکر ا یحت

 انداخت.  یرابه لرزش م تنش

 

 نگاه پراز خشمش را  ازاوگرفت وگفت نیساتک

 

 میکن یصحبت م امیاالن م-

 

 منتظر جوابش بماند نکهیبدون ا سپس

 هرچه زودتر  دیگرفت با شیاتاق خواب را در پ راه
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 کرد یدخترک را پانسمان م یپاها

 با پا در را باز کرد وداخل اتاق شد  نیساتک

 

 گفت عیتخت بگذارد که نهال سر ینهال را بررو خواست

 

 شهیم فیتخت کث-

 

 مدیکل خونه رو به گند کش شینجوریهم

 

 نگاه اش رابه او دوخت نیساتک

 

 دیاش راکش ینیبرلب اورد وب یلبخند

 

 ستیمهم ن_

 

 تابش رابه اودوخت ینگاه ب نهال

 

 یناخواسته نگاه سرکش شده اش بررو 
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 مکث کرد یولحظه ا دیچرخ شیلب ها 

 

 به خود امد که لب یشد،  وقت یچ دینفهم

 

 نشست وارام شیلب ها یمرد بررو یها 

 

 بران زد. یبوسه ا 

 

 وشرم چشمانش جانیاز شدت ه 

 

 ناخواسته بسته شد.قلبش  محکم بر 

 

 .وعرقدیکوب یاش م نهیس یقفسه  

 

 کمرش نشست ی غهیبرت یسرد 

 

 محکم تر نیدور گردن ساتک دستانش

 

 نتوانست خودش را کنترل کند تیاو زد. و در نها یبر صورت برافروخته شده  یلبخند نیحلقه شد.ساتک 
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 گرفت . یمیاش را گاز مال یوگوشت ییباال ولب 

 

 چشمانش راباز کرد . یهمراه با اخ نهال

 

 یبرلب ها یباخنده بوسه ا نیساتک

 

 حمام یسکو یگذاشت واو رابر رو  نشیریش 

 

 نشاند. 

 

 نکن دختر کوچولو  طنتیش_

 

 کنم یچپت م یلقمه  کیجا  نیهم وگرنه

 

 ریمرطوب شده اش راز یلب ها نهال

 

 واز شدت شرم سرش را دیدندان کش 
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 اش فرو برد. خهیدر 

 

 و بازدم  دیکش یقینفس عم نیساتک

 

 نیفرستاد  ظاهرا ا رونیمحکمش راب 

 

 کردنش راکرده وانهیدختر امشب قصد د 

 

 بود 

 

 

اش  فیاخم کرد برگشت  به سمت اتاق برود، تا ک شیجفت پاها دیشد یزیاز اوفاصله گرفت واز خونر نیساتک

 دست نهال گشت . ریابردارد اما مچ دست اش به شدت اسر

 

 پرسشگرش را به او دوخت نگاه

  

  دیبا وحشت نال نهال

 

 ترسم یاون مرده هنوز خونست  م نرو
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 گفت میمال یبا لبخند نیساتک

 

 گرگ دختر من نترس

 

 ودر کنارتم نجایا من

 

 یگفتم تا من زنده هستم کس بارها

 

 رسونه یبه تو نم یبیاس 

 

 تونه که برسونه ینم یعنی

 

 خاص طیشرا نیکه دخترک در ا یسوال با

 

 که یدیوبا وجود سوزش ودرد شد 

 

تو انسته بود پرونده  شهیکلمه تعجب کرد واز ذهنش گذشت او هم یواقع یبه معنا ی،لحظه ا دیاحتماال داشت پرس  

 شناسدوقت نتوانسته بود ز ن هارا ب چیسخت ونامجهول را حل کند اما ه یها
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 گرگ دختر من؟ یچرا بهم گفت_

 

 او گفت زیوبا لبخند به اخ ر دیاو را گرفت ومحکم کش یزد و گونه  شیدر گلو یخنده ا تک

 

 رهیاخه دختر خوب از پاهات داره خون م _

 یپرس یم یچ وتوازم

 

 ماند  یظرش ممنت دیرابرداشت مطمن بود که سع فیجمله معطل نکرد وبه سمت اتاق رفت وک نیاز گفتن ا بعد

 

 مهم زیاواز همه چ یوحال اش  برا نهال

 

 اول تیتر بود ودر حال حاضر جز اولو 

 

 اش شده بود. یزندگ 

 

 زانو زد . نیزم یبه حمام باز گشت ومقابل او بررو فیاز برداشتن ک پس

 

 در هم گره خورد. شیدخترک ثابت ماند وابروها ی دهیرنگ پر ینگاهش در  چهره  یا لحظه
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 رفت. یم ناژیاعصابش پات یاش بررو هیسرخ شده از گر ینیصورت پخش شده اش ونو ک ب شیارا

 

 یبر شانه   فشیظر یدخترک برشانه اش نشست از شدت دردبا دست ها یزخم بود که دست ها یضد عفون مشغول

 اورد . یاوفشار م

 

 زد. یدر ان مانده باشد لبخند پراز درد یا شهیخرده ش دیبود تا شا شیکردن زخم پاها یبه اوکه مشغول وارس نهال

 

 گشته بود. یدرد براو مستول تازه

 

 مرد قرار داد. ی دهیورز یشانه ها  یخود را جلو برد وبررو یدر ددست ها ازشدت

 

 کارش پرداخت . یرا احساس کرد ،اما مکث اش کوتاه بود وبا دقت به ادامه  نیمکث کردن ساتک یا لحظه

 

 خواست. یرانم نیسکوت سنگ نیدانست چرا دل نا ارامش ا ینم

 

 بود . دهیفا یسکوت را بشکاند اما ب نیبار دهان گشود تا ا نیچند کالفه

 

 دیوارام پرس اوردیسکوت را طاقت ن نیا تینها در
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 گرگ دختر من یچرا به من گفت_

 

 دختر من از زبان مرد حساس شده بود. یبه کلمه  دایشد

 خند نگاه اش را به او دوختبالب نیساتک

 

 ؟یگرگ زن من بش یدوست دار-

 

 کرد وگفت یناخواسته اخم نهال

  

 ستم؟یاالن زنت ن مگه

 

 به ینگاه خاص طنتیبا ش نیساتک

 

 گفت یاوانداخت وبا لحن خاص 

 

 ینه االن گرگ دخترم_

 

 کرد یاشاره ا شیبه سرتا پاها شیابرو با
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 وبا چشمک گفت 

 

 یادامه بد ینجوریاما اگر ا-

 

 از گرگ دختر به یدم به زود یم قول

 

 یمن بش لیگرگ زن تبد 

 

 را شیودست ها دیکش ینیباشرم ه نهال

 

 اوبرداشت یاز شانه ها 

 

  ستادیبه او زد وکار پانسمانش را تمام کرد ا یبا خنده چشمک نیساتک

 

 تخت برد وگفت  ینهال کمک کرد وتا رو به

 

 استراحت کن یکم-
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 دیپرس یبا دلواپرس نهال

 

 شش؟یپ یبر یخواه یم-

 

  دنیوبا د دیکش رونیحرکت لباس خود را از تن ب کیبا  نیساتک

 زد وگفت یبدن برهنه اش لبخند یگرفتن دخترک از رو چشم

 

 شناسمش ینگران نبا ش  م-

 

 گشت ریغافلگ نیساتک میبه او انداخت هرچند که نگاهش از جانب نگاه مستق ینگاه دزدک نهال

 

 گفت دینگاهش رادزد عیشرم  مجدادا سر با

 

 اون اسلحه داره _

 

 شیدیهست که ند یمدت زمان طوال ن وتو

 

 ؟یتا االن دوستاش خبر کرده باشه چ اگه
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 فکر نکن یزیگفتم که تو استراحت کن و به چ-

 

 حواسم جمع  من

 

 گرفت شیسالن را درپ ریجمله اتاق ودختر نگران را ترک کرد ومس نیاز گفتن ا بعد

 رفتند  یخانه م نیتر از ا عیهر چه سر دیبا

 

 امدیبه حساب نم یامن یجا نجایا گریشده بود ود ییشناسا ظاهرا

 

 کند یاو وسط خانه اش چه م قایتابفهمد دق زدیحرف م دیتر باسع عیهرچه سر دیبا

 

 دیرسینبود وصدا از اشپزخانه به گوش م ییرایپذ دیسع دیرس نییپا یوقت

 سمت اشپزخانه رفت  به

 

 بود کیسرام دنیکش یمشغول ط دیسع

 انداخت نییوسرش راپا ستادیا نیساتک دنیباد

 به سمتش رفت  میمستق نیساتک

 

 رابه صورتش کوباند یمشت محکم اول یکالم چیه یاو قرارگرفت و ب یمحکم وبلند بود روبه رو شیها قدم
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 صاف کرد عیسرش کج شد اما سر دیسع

 

 یینجایاالن ا نکهیرو زدم بخاطر ا نیا_

 برصورتش کوباند یمشت رامحکم تر از اول نیدوم

 

 بودم االن زنم در خونه نبود دهیرس رید یاگر کم نکهیا یروهم زدم برا نیا_

 صورتش که غرق در خون شده بود کوباند گریمشت راهم به سمت د نیسوم

 

 واسلحه دستت باشه یجا باش نیتواالن ا دیزدم که چرابا نیا یروهم برا نیا_

 افتاده ریام تو باند خالف گ یمیدوست قد دیخوام باور کنم سع ینم

 

 

 از خود دفاع کرد یکرد ونه حت ینه صحبت دیخوررد سع یکه مشت م یتمام مدت در

 

 دوستش بنگرد. یبد بود که نتواند در چشم ها یکه کرده بود به حد یسرش را بلند هم نکرد .کار یحت

 

قبل اسلحه  یقیوباهم نون ونمک خورده بودند وحاال تا دقا امدیبه حساب م شیبرا یدوست خوب یکه زمان یکس

 داد همسرش باشد گذاشته بود. یرابرسر ان دختر که احتمال م
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 باخشم گفت  نیساتک

 

  اطیح ایصورتت روبشور ب-

 

 میصحبت کن دیبا

 

 رفت اطیکانتر برداشت وبه سمت ح یرا از رو گارشیس یراگفت وبسته  نیا

 بتواند خشمش را کنترل کند. دیاتش زد تا شا یگاریس

 

 کنارش قرار گرفت دیبود که سع دهیخود نرس ی مهیبه ن گاریس هنوز

 

 خودم رو ندارم حیوتوج حیفعال وقت توض-

 

 خونه به شدت نا امن  نیا

 

 یجارو ترک کن نیتر ا عیهرچه سر دیبا

 

 وگفت دیکش شیموها یال یدست نیساتک
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 یاومد یاز طرف ک-

 

 کالفه تر از او سرش را تان داد وگفت دیسع

 

 خونست بدزدم نیرا که در ا یزدن اگر بتونم وارد خونت بشم ودختر امیپ لمیمیا به

 

 زنن یپول به حسابم م یقابل توجه مقدار

 

 کردن زیهم به حسابم وار یمقدار البته

  یدیکنم که زود رس یهم خداروشکر م یاز طرف یزنداداش رو ترسوندم ول نکهیاز ا متاسفم

 

 ندادم وونیمشت ح هیدست خودم ناموسم رو به دست  تابا

 

 را کف دستش خاموش کرد وگفت گاریبا خشم س نیساتک

 

 شنیناموس من وتو محسوب م نتیسرزم یلعنت به تو که کل دخترا-

 

 دیسع یانقدر حرومزاده شد یک
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 مردانه گفت یکه کرده بود با بغض یوشرم از خودش وکار یز شدت ناراحتا دیسع

 

 پول الزم بودم-

 

 دیقفل شده غر یوفک ضیانداخت و باغ نیله شده را زم گاریمشت دستش را باز کرد وس نیساتک

 

 یدختر مردم رو بفروش نکهیشرف داشت به ا یفروخت یاگر خودت رو م-

 

 دیدوستش نگاه کند بگو یتوانست در چشم ها یسرش راباال گرفت وبه سخت دیسع

که خونه رو با کلک به اسم خودش زده وزن حاملش  ادتهی گمیروم میبار بود تو زندون بودم وشوهر نرگس ابج نیاول_

 رونیوانداخته ب رمیومامان پ

 رفته یکدوم جهنم دره ا ستیمعلوم ن االن

 سرپناه هستن یب میوابج مامان

 دیکش رونیب نیرا از دست ساتک گاریبرلب اورد وپاکت س یتلخ لبخند

 

 گذاشت. شیلب ها انیبرداشت وم یگاریس

 

 رابه او دوخت . نشیرا اتش زد  ونگاه سنگ گارشیس نیساتک
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 زد هیتک وانیبه ستون ا دیسع

 

 فرستاد رونیان راب ظیخود زد و دود غل گاریبه س یقیعم پک

 

 ریبخ ادشی-

 

 ستیحاصلگ یهمه ب یشد باق یخوش ان بود که با دوست سپر دوران

  

 گمیرو م یسرباز دوران

 

 ،منم اشپز بودم. یاز اول تو کارا زبر زرنگ بود تو

 

 کیمکان یقبول شدم رشته  رازیباشه من کنکور ش ادتیاگه  یبود بعد از سرباز  یخوب دوران

 یدانشگاه درس حساب کی یتو

 

 تر محجبه وخوشگل اشنا شدمدخ کیدوم بود که با  ترم

 

 بود وکم کم ی. دختر خوبمیسوم بود که مخش رو زدم خالصه دوست شد ترم
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 که خودم رو کمیرفت وقرار شد  یم شیخوب پ یلیخ زیازدواج با اون شد,همه چ تمین

 شیوجور کردم ننم رو ببرم خاستگار جمع

 

 ن ،برادرش رگ گردن باد کرد دید ابونیروز داداشش با چندتا از دوستاش مارو باهم توخ کی نکهیا تا

 نشد. میهم مستق یصراط چیال مصب با ه 

 معرکه شدن اریب شیکردن وات یم کشیبد تحر دوستاش

 

  دمیشد واصال نفهم دیشد یریدر گ 

 

 شد ودوستاش از کجا چاقو به یچ

 

  دمیبه خودم اومدم که د یدستش رسوندن وقت 

 

 کنه یم هیداره باال سر داداشش گر قیدستم دستبند زده و شقا سیپل

 

 یداداشس نمرد، منتها بد شکمش پاره شد. منم افتادم هلفدون نکهیا خالصه

 

 نداد ودوستاشم به ضرر من شهادت دادن  تیرضا المذهب
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 رو بگه بدتر گفت قتیکه از ترس خانوادش دهن باز نکرد وحق قمیشقا

  

 بوجود اومده یریودر گ دهید ابونیمدت مزاحمش شده بودم وداداشش مارو توخ کی من

 

 داد تیبعد از پنج سال  داداش عذاب وجدان گرفت ورضا خالصه

 

 داشتم  یچون تو زندان اخالق ورفتار خوب منم

 

 رو هم که گفتم شیرو دادن وبق میازاد حکم

 

 

 خت .اندا نیچس دود شده بود زم شتریخود را که ب گاریس

 

 اش  ادامه داد یروبه رو اطیح یمنظره  یکیدر تار رهیخ

 

 رقم خورد ینجوریداداش سرنوشت ماهم ا خالصه

 

 نداشتم میمامان وخواهرم رو االخون بب نکهیدونم راه رواشتباه انتخاب کردم اما طاقت ا یم
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 نبود حتیدر مود نص دیکش یقینفس عم نیساتک

 نبود  ییگو ادهیاهل ز کال

 

 شناسم یذاتت روم نکهیدمت فقط به خاطر ا یقانون نم لیمن تحو-

 

 یراه رو اشتباه انتخاب نکن گهید دوارمیام

 

 مانع اش گشت یفیظر یصدا دیبگو یبخواهد سخن دیاز ان که سع قبل

 

  نیساتک-

 

 اشکار یاز ترس دیمرد همزمان با هم نگاه شان را به او دوختند وسع هردو

 انداخت نییظاهر نامناسبش  باشرم سرش را پا نیسته بود وهمچندر نگاه دخترک نش که

 

 نوا را نترسانده بود  یامشب دختر ب کم

 

 باز نگشته بود نیکه گذشته بود وساتک یطوالن قیپس از دقا نهال

 نگران حال او شده بود  یبه حد 

 ندیکند و در اتاق منتظر امدن مرد بنش شهینتوانست صبرپ که
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به دور از اغوشش اورابه خواب واستراحت  یشب نیکرده بود که در همچ یبا خود چه فکر نیدانست ساتک ینم

 دعوت کرده بود.

 

  دیبه سوزش شد تیاهم یبا کمک از نرده ها وب یهزار سخت با

 رفت. نییکردند از پله ها پا یان را سوزن سوزن م ییکه با هر قدم گو شیپاها جفت

 بود  چیقرارش ه یسوزش در مقابل قلب ب نیاشوب بود وا دلش

 

 بغض نگا ه هراسانش را در سالن واشپزخانه چرخاند. با

 

 قبل از ان که بخواهد 

 وترس سردهد یاز سر ناتوان یادیفر شیروزها نیمرد ا دنیاز ند 

 

 ارام شود دیتازه کرد تا شا ینفس دیراد یباز درب خروج مهین در

 

 ب قدم برداشت.لرزان به سمت در ییقدم ها با

 

 کشاند یم یوانگیامده باشد او را تا مرض د نشیسر ساتک ییبال نکهیتصور ا  یحت

 دوخت که  نیگرفت وبه ساتک بهینگاه هراسانش را از غر نهال
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 دینگاه ش را متوجه خود د یشده بود وقت رهیاخم به او خ با

 

 یکرد ووقت یرفت که نهال در جا قالب ته شیبرا یچنان چشم غره ا 

 

 دست مرد گشته بود، ریراستش اس یشده بود بازو رید یلیکند که خ یتوانست نگاهش را معن 

 

 . شدیسمت سالن کشانده م وبه

 

 راهم نداشت دنیشده بود اما از ترسش جرات نال دیشد شیکف پاها سوزش

 بود  دهیمرد بدجور در هم تن یابروها

 را بفهمد  تشیصبانع لیدل دیبهت نامش را صدا زد تا شا با

 

 نیساتک_

 

 دیوبا خشم در صورتش غر دیمرد اورا سمت خود کش هیثان کیاز  کمتر

 

 وبمون اتاقت نییپا ایمگه بهت نگفتم ن-

 دیعقب کش یاو خود را کم یحالت تهاجم نیوحشت زده از ا نهال
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 کرد نلرزد گفت یم یکه سع ییدهانش را قورت دادو با صدا اب

 

 وردیخوب نگرانت شدم دلم طاقت ن-

 او انداخت وگفت یبه سر تا پا یبا خشم نگاه نیساتک

 

  ایبهت گفتم ن یمن لعنت-

 

 یاومد یسروضع راه افتاد نیبا ا یمن نشو ،پاشد نگران

 

  یامشب تنت کرد هیلباس چ نیا اصال

 دیسف یها نهیوبه سر س کرد بینگاه او را تعق ریگرد شده ابتدا به او وسپس مس ییبا چشم ها نهال

  دیکش ینیواز شدت بهت وشرم ه دیافتاده اش رس رونیب

 

 فرستاد یانداخت وبا بغض در دل بر شانس خود لعنت نییرا پا سرش

 

 کردن انتخاب کرده بود یدلبر یرا برا یشب عجب

 

 رفته بود بهیوان مرد غر نینزد ساتک شیابرو 
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 دیخشم مرد را متوجه شده بود بادست ازادش لباسش را باال کش لیدل حاال

 

 گفت شدیخارج م شیاز گلو یکه به سخت ییبا صدا 

 م..م..من.._

 

 بود نگذاشت تا جمله اش را ادامه بدهد دهیچیپ شیکه در پاها ییودرد طاقت فرسا بغض

 وپونزده ستیپارت دو#

 نرم تر شد یشد اندک یم نییکه باال وپا شیگلو بکیس دنیبا د نیساتک

  

 را گذرانده بود. یشب سخت یحساب دخترک

 

 برد. یاندازه نگران او شده بود لذت م نیتا ا شیگرگ کوچولو نکهیکه ارام تر شده بود  از ا االن

 

 کرد لحن خود را ارام تر کند یسع

 

 نهیتو رابب یزنانه  یها ییبایجز خودم ز ینگاه چیدوست ندارم ه_

 

  یو خوشگل کن یلباس بپوش ینجوریمن ا یبرا دیبا توفقط
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 باشرم سرش راتکان داد وارام نجوا کرد نهال

 

 من اصال حواسم به ظاهرم نبود_

 دینگران تو بودم ببخش فقط

 وگفت  دیاش رو کش یگوشت یبا لذت گونه  نیساتک

 

 دونم دختر کوچولو یم_

 

 زد  مردانه اش رتیبر غ یانداخت ولبخند نییسرش راپا  نهال

 

 اش رانسبت به خود دوست داشت. تیحساس

 

 

 میبر نجایاز ا دیمدت با هیروجمع کن  لتیبرو وسا_

 

 دیماس  شیلب ها یبا بهت سرش رابلند کرد ونگاهش را به او دوخت .لبخند بررو نهال

 

  دیواو رادر اغوش کش شیزانوها ریمحو دست انداخت ز یبالبخند نیساتک
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 نگران نباش سنجاب کوچولو_

 

 میدور بش نجایمدت از ا کی میمجبور شتریب تیامن یبرا فقط

 

 قلبش رابه درد اورد دیدخترک سر یکه از چشم ها یاشک قطره

 

 زد وگفت یمرطوبش رابوسه ا یاشک او را پاک کرد وگونه  شیشد وبا لب ها خم

 

  شهیزود تموم م یلیخ زیهمه چ_

 

 و گذاشت وزمزمه کرد ا نهیسرش رادر س نهال

 تو رو دارم یترسم تا وقت ینم_

 

 پر محبت نثارش کرد یلبخند نیساتک

 وسرهنگ تمام شد. دیاش باسع یوهماهنگ نیاسمان کامل روشن نشده بود که صحبت ساتک هنوز

 

 گرفت . شیاتاق خواب رادرپ ریمس یباخستگ
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 فرو رفته بود . ارام به سمت تخت رفت واباژور کنار تخت را روشن کرد . یکیراگشود اتاق در تار در

 شود . ینم داریاز خواب ب فینور ضع نیدانست  با ا یخواب نهال م یتوجه به سابقه  با

 

 وبه سمت اتاق لباس رفت . دیکش رونیرا از تن ب راهنشیپ

 

وبه سمت تخت حرکت کرد ساعت اش را  دیرا برداشت وپوش یشلوارک ردیبود که بخواهد دوش بگ یتر از ان خسته

 کاناپه انداخت. یبررو ریمچ دستش باز کرد ودر مس یازرو

 

 نشاند نیساتک یفرو رفته بود که لبخند رابرلب ها یقیچنان در خواب عم دخترک

 

 .دیاو رادراغوش کش ینتیز یمانند عروسک اطیوارام وبا احت دیتخت دراز کش یبررو 

 

وگرم  فیاغوش ظر نیبه ا بیوبتواند بخوابد.عج ردیدختر ارام بگ نیجز دراغوش ا ییجا گریدانست د یم دیبع

 کرده بود. دایپ ادیاعت

 

 شیاو قرار داد ودست ها ی نهیس ی،سرش را بر رو ردیکرد تا در اغوشش ارام بگ یبدقلق یدر خواب کم دخترک

 رابست. شیوچشم ها دیاش رابوس قهیشق کینزد ییجا زد یراکنار شیموها نیرادور شکمش حلقه کرد ،ساتک

 

شده  ودشمن پشت پرده چه  ریاج یاز جانب چه کس دیسع دیفهم یتر م عیهرچه سر دیداشت با یروز پرکار فردا

 .ستینهال وبه دست اوردنش چ بیاز تعق تشیاست ون یکس
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 ظهر بود که نهال اماده وساک به دست از اتاق خارج شد. کینزد

 

 داشتیقدم بر م اطیارام وبا احت شیخاطر سوزش پاها به

 

 وکمر صاف کرد دیکش یاه دیکشاند. سر پله ها که رس یم نیزم یان را بررو بایبود وتقر نیوزن او سنگ یبرا ساک

 ینیه یشبیهمان مرد د دنیبرگشت وبا د عیشد .سر دهیقدم رابردارد ساک از دستش کش نیوقبل از ان که اول

 .دیود رو عقب کشخ یوکم دیکش

 

 .زدیو نگاه هراسان اش در نگاه مرد مقابلش دو دو م دیکوب یاش م نهیدر س ،یقلب پرنده  ا یبه تند قلبش

 

 لحن ممکن گفت نیبه فراست متوجه ترس دختر  از خود شد باارام تر دیسع

 

 خوام یمعذرت م شبیبابت اتفاق د_

 رافراموش کن شبیکنم من رو ببخش واتفاق د یم خواهش

 

 مونه  یمثل برادر نداشته ام م نیساتک

 هم زن داداشم نیساتک وزن
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در کل  ینیری، حس ش نیزن ساتک یکلمه  دنیزن داداش ارام گرفت واز شن یکلمه  دنینا ارام نهال باشن قلب

 . دیوجودش پخش گرد

 

 برلب اورد  با احساس شرم ارام گفت حیمل ینهال را ارام کرد .لبخند یرنگ نگاه صادقانه وکالمش تا حدود جنس

 

 کنم یحتما فراموش م_

 

 

 رفت. نییهمراه ساک او از وپله ها پا یکالم چیه یدختر زد وب یبرافروخته  یبرگونه ها  یلبخند دیسع

...... 

 

 مهمش رادران گذاشت یبرداشت وکل پرونده ها یدراتاق کار خود کارتن نیساتک

 کرد. یم یکامل خانه را پاک ساز دیضبط شده رفت وان هارا پاک کرد .با یها لمیسمت ف به

 

 پرونده راحل نیهرچه زودتر ا دیرابرداشت وته ساک قرار داد.با دیشده در دستمال سف دهیچیپ پوریگاوصندوق ش از

گذاشت  یاما نم کردیخود فرو رفته ودر دل باند ان ها نفوذ م یشد در جلد مامور مخف یاگر مجبور م یکرد. حت یم

 .فتدیب شیگرگ کوچولو یبرا یاتفاق
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بار که ناخواسته پادر  نینگاه محزونش رابه ساختمان دوخت.اول ن،یاخر نهال قبل از سوار شدن داحل ماش ی لحظه

رفتن از ان  یبرسد که قلبش برا یکرد روز یخانه گذاشته بود وان راباغ وحش خطاب کرده بود هرگز تصور نم نیا

 حد فشرده گردد. نیا خانه تا

 

 او رابه خود اورد. دیچیکه در مشامش پ ییعطر اشنا یفشرده گشت وبو یتوسط دست دستش

 

 مرد دوخت وزمزمه کرد  رگونیرادر نگاه ق نگاهش

 

 یمتاسفم بخاطر من مجبور به ترک خونه ات شد_

 

 دیکرد وبا لحن محکم ونگاه نافذش پرس یاخم نیساتک

 

 گهیمنظورت از من، زن خودمه د_

 

نما  دندان یان لبخند ینیریواز ش دنیقند در دلش ساب لویک لویبار از دهن خود او، ک نیزن ا یکلمه  دنیازشن  نهال

 برلب اورد

 

 گفت  یو با بدجنس دیاش را گرفت وکش ینی،ب دیلب او، خند یلبخند بررو دنیباد نیساتک

 

 ایکال زن من شدن رو دوس دار_
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ت سفت اش گرف یاز بازو یشگونیاو نتوانست خنده اش راکنترل کند ن یدر نگاه مشک طنتیبرق ش دنیبا د نهال

 .دیزخندیور

 

...... 

 

 تلفن را در دستانش فشار داد . یبا خشم گوش نیساتک

 

 امد . یفرود م کرشیبر پ یا انهیهمچون تاز یریکب یخنده  یصدا

 

 اریپسر جان ،جوش ن اریجوش ن_

 

 من به نفع توست. شنهادیکه قبول کردن پ یخواستم بدون فقط

 

تونستم نهال رو از اون خونه  یخواستم راحت م یخودت فرستادم و اگر م یداخل خونه  یراحت نفوذ یلیخ  یدید

 بکشم. رونیب

 

 ندارم یمن با اون دختر کار اما
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 فقط قصدم گرفتن  انتقام هستش من

 ومن رو خبرکن  ریرو بگ متیزود تصم یلیرات مهمه ،خعاقل باش ،اگر جون اون دختر ب پس

 که سرش کاله بره ستین یکس یریضمن به اون دوست احمقت بگو که کب در

 کنم ریاج دیرو با یدونستم ک یم من

 وکجا بکنم یوک

 

 هیزبر وزرنگ یبچه  دوستت

 

 زارم زنده بمونه یم نیبخاطر هم ادیکارمون م به

 

 بودم دهینرس نجایبخورم االن به ا یقرار بود باز اگر

 

 

 از سر تمسخر زد وگفت یخنده ا نیساتک

 

 ؟یمطمن_

 

 بزرگ یریکب یخورد یشکست رو تو باز نیبدتر تو
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 یات رو از دست داد ییدارا نیوبهتر

 

 دیرسیمرد از پشت تلفن هم به گوش م یدندان ها دنیساب یصدا

 

 ارام تر شود  یاندک نیصدا باعث شد ساتک نیهم

 هم گذاشتم کنار  امکیس یبرا_

 در برابر چشم  چشم

 

 اب بره سرگرد رشیخوابه ز ینم ییجا یریکب

 

نخواهد  یگذشت ورحم چیبار ه نیکنم وا یم داتیمن باز پ یکه سهله،تو اگر شهر و مملکتت رو هم عوض کن خونه

 بود.

 

 گفت یبلند ابیتقر  یباخشم ارامش خود را از دست داد وباصدا نیساتک

 

  یفکرش رو هم نکن که بخوا یحت_

 یش کیدختر نزد نیا به

 

 دختر نداره  نیبه ا یربط چیه امکیتو با س مشکل
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به  یشگیبا همان صالبت هم شیصدا قینفس عم کیوسرانجام از پس  دیپشت خط سکوت برقرار گرد یا لحظه

 دیگوش رس

 

 رو که گفتم بکن یعاقل باش وکار_

 نترسون یتو خال دیاز دست دادن ندارم پس من رو با تهد یبرا یزیچ گهینکن که من د وشک

 

 تا ارامش خود راحفظ کند. دیکش یدر پ یبار نفس پ نیرو قطع کرد وچند یکالفه گوش نیساتک

 

 

 نبود. قهیعت یاز فروشنده  یدو ظهر بود وهنوز خبر کیانداخت ساعت نزد یبه ساعت مچ دست اش نگاه دیسع

 

 بتاپ اش سخت مشغول بودوبا ل نیساتک

 

 شک متوجه ساعت نبود .نفس اش یب 

 

 داد وخم شد از داشبورد رونیراکالفه ب 

 

 را که نهال  به ییلقمه ها نیماش 
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 ان ها گذاشته یدرخواست خودش برا 

 

 بود برداشت . 

 

 دیمتوجه خود د یرالحظه ا نیساتک نگاه

 

 پر گفت یدندان نما زد وبا دهان یلبخند 

 

 تیبمونه اذ یزخم معده دارم اگر خال_

 

 شهیهم که داشته باشی بدتر م شم،استرسیم 

 

 برداشت وگفت یگاریخم شد س نیساتک

 

 ؟یدار یاسترس چ_

 

 دیبلع یلقمه را به سخت دیسع

 

 ارم؟یاب ب دیچرا به عقلم نرس_



 پشتم باش

 
446 

 

 

 رهیم نییسخت از گلوم پا لقمه

 

 استرس داشته باشم؟ دینبا

 

 م؟ییکجا قایکن االن دق نگاه

 

 پول منتظر یجاجرود باکل یها ابونیتوب

 

  میمشت خالفکار هست هی 

 

 کنم ،ترس هم داره یحاال که خوب فکر م ییخدا

 

 برترس اوزد یلبخند نیساتک

 

 در محل مستقر شده واوضاع تحت کنترل  یبانیدر ضمن گروه پشت ادینم شیپ یرینترس،درگ_

 

 گفت یشکر یلب اله ریلقمه را داخل داشبورد گذاشت وز یباق دیسع
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 اد؟ینم شیپ یریدر گ یازکجا مطمن_

 

 عقب گذاشت  یلپتاب راخاموش کرد .برگشت وان رادر صندل نیساتک

 

 دست ریز انیکه االن م یینایا_

 

 که نهیا فشونیوفروشنده هستن و وظ 

 

 کنن وجنس هارو اب دایتاپ پ یمشتر 

 

 که نیمگر ا انینم یریدرگ یکنند.پس برا 

 

 ننیبب یمورد مشکوک 

 

 تکان داد وگفت یسر دیسع

 

 زبون رو  بده  یهمه پول ب نیحاضر شده ا یریمثل کب یادم بهیعج_

 

 را کج کرد نیکنج لب ساتک یپوزخند
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 حاضر کل پولش رو خرج کنه اما انتقام_

 

 رهیخودش رو از قاتل پسر وعروسش بگ 

 

 شدن کینزد ،بایگریاز هر حرف د قبل

 

 به ان ها هردوسکوت کردند. ینیماش 

 گذاشت شیزانو یرابرداشت وبر رو یبزرگ فیخود ک یپا ریاز ز دیسع

 گفت واهسته

 

 ست؟ین بیهستن،عج نیماش کیکال _

 

 داشبورد یرا بررو گاریپاکت س نیساتک

 

 خود رابرداشت وبرچشم زد. نکیانداخت وع 

 

 ادیز یمطمن یقرار ها نیهمچ ینه برا_
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 کنن تا تابلوشه  یشلوغ نم 

 

 دن؟یآگاهی چ یقرار رو بچه ها_

 

 شد. ادهیراباز کرد وپ نیدر ماش نیماش دنیتکان داد وهمزمان با رس یسر نیساتک

 

 از جانب ان هاماند. یومنتظر واکنش ستادیا نیبه در ماش کینزد نیساتک 

 

 شدند. ادهیدوتا مرد جوان پ نیبعد از ماش قهیدق چند

 

 کردن اوضاع نیوپس از سبک سنگ ستندینگر نکیرا از پس ع گریهمد رهیخ یلحظات

 

 گفت ییرسا یاز همان دونفر با صدا یکی

 

 یخوا یم یوچ یاومد یاز طرف ک_

 

 به جانبش کرد. ینامحسوس یاشاره  نیشود که ساتک ادهیخواست پ دیسع

 

 امیم اهیاز طرف کاظم س_
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 نیدار ادیجنس خوب همه جوره ز دمیشن

 

 وطرف معامله رو دارم  هیمنم پا_

 

 اومدم بهیاالن بخاطر کت یول 

 

 ؟یپول اورد_

 

 از نظر گذراند وگفت  یچشم ریاطراف راز نیساتک

 

 اره_

 

 ادیرو رد کن ب یامانت

 

 شد ادهیبه دست پ فیک کلیه یقو یکرد ومرد نیبه داخل ماش یتکان داد واشاره ا یسر مرد

 

 میریگ یوم میدیم لیهارو تحو یهرد و همزمان امانت نیبب_
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 ارهیبگو پول روب پس

 

 شد ادهیپ نیرا برداشت واز ماش فیاو ک یبا اشاره  دیانداخت وسع دیبه سع ینگاه نیساتک

 

 کردند یراط گرید کیمخالف  ریبه دست مس فیومرد هردو  ک دیسع

 

  تهیبه ان ها گرفت ،فرمال دیتوسط سع فیراهم زمان بادادن ک فیک نیساتک

 به ان انداخت یقیراباز کرد ونگاه دق فیک

  

 دالر کامل درسته؟ اردیلیدوم_

 

 ستیدالر هم کمتر ن کی یحت_

 

 بشمار یاش رو اگر دار وقت

 

 گذاشت . نیداد ومرد ان را داخل ماش شیرا به مرد کنار فیتکان داد وک یسر مرد

 

دم را ق مودیپیمعامله به سمتش م ید طرف اصلرا که مر یریداد ومس دیرابه دست سع فیک اطیهم با احت نیساتک

 برداشت .
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 گرفت نیومرد دستش رامقابل ساتک ستادندیمقابل هم ا هردو

 

 بود  یخوب یمعامله _

 

 خبرم کن یبود داریوخر یداشت یاگر مشتر بازم

 

 دست او رادر دست فشرد  نیساتک

 

 حتما_

 

 افتاد. یاصل یبه جاده  نیماش کهیهنگام

 وگفت دیکش یقینفس عم دیسع

 

 گذشت ریبه خ_

 

 مانعش گشت نیراباز کند که ساتک فیانداخت در ک دست

 

 بشه  یانگشت نگار دیاول با_
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 رو عقب فرستاد فیگفت وک یاهان دیسع

 داد یشتریسرعت ب نیگاز فشار داد وبه ماش یخود را بررو یپاها نیساتک

 

 بودند بیبرگشت وبه عقب نگاه کرد تحت تعق نیبا به پرواز در امدن ماش دیسع

 

 ؟یکن کاریچ یخواه یم_

 

 داشبورد انداخت  یخود را از چشم برداشت وبررو نکیع نیساتک

 

 برداشت اتش زد وخونسرد گفت یگاریس

 

 میر یرو م رمونیمس_

 

  دیبه طرف اوچرخ یبالبخند اندک دیسع

 

 یخونسرد یبه طرز وحشتناک میهنوزم مثل قد_

 

 به عقب نگاه کرد نهیباال انداخت واز ا ییابرو نیساتک
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 که خونسرد باشم نیکارم ا یالزمه _

 

 عادت کردم یزندگ نیا به

 

 دیمشترک خند یخاطره ا یاور ادیبا   دیسع

 

 ریبخ ادشی_

 

 بچه سن بود دیتپل وسف دبودیاون پسره  فکر کنم اسمش وح ادیم ادتی

 

 کردن یاش م تیها اذ بچه

 

 یدماغ ودهن طرف رو تر کوند یوزد یدیخفت اش کرده بود که تو سر رس ییپشت دستشو یکی باری

 

 محو بر لب اورد وگفت یلبخند نیساتک

 

 دادن رفت  یرو انتقال دیکردن وبنده خدا وح یبود ،موضوع رو ماست مال یا کارهیاره طرف باباش _
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 بالبخند ادامه داد  دیسع

 

 یهواش رو داشت نیک پر خودت بوده و به خاطر همت دیشد که وح عهیاز همون جا شا_

 یگفت یو به همه م یها خونسردبود عهیشا نیدر برابر ا توام

 

 بشه دیوح نیگزیتونه جا یدلش بخواد م یهر ک_

 

 کرد شتریزد وسرعتش را ب یتک خنده ا نیساتک

 

 اره _

 

 یکردن جلدم شد یهمه فکر م یتو با من جور بود چون

 

 دیکوب شیبر بازو یبا خنده مشت دیسع

  

 کردن یبم نگاه م گهیچشم د کیاخراش همه به _

 

 بردن یبگن ازمون حساب م یزیجرات نداشتن چ اما



 پشتم باش

 
456 

 

اش  رادست یبه او دستکش تیاهم یکرد که ب یم ینیبود وچپ چپ نگاه ساتک ستادهیا یکنار نهیدست برس حسام

 بود . یمیقد ی هیکرده بود ومشغول اسکن کردن کتب

 

 کرد. یهم به حضور او نم یداد واصال توجه یودقت کار را انجام م باحوصله

 

 داد یان را انجام م یانگشت نگار یشده بود وکارها یمهم بود که خودش شخصا وارد اگاه یلیخ بهیکت ظاهرا

 

 اسکن انگشت باال امد هیوصل کرد وکمتر از چند ثان ستمیاسکنر را به س دستگاه

 منطبق نشد. یمجرم چیبا ه دیکمال تعجب د ودر

 

 .دیکش شیکالفه دست بر موها یا لحظه

 

 با ان تماس نداشته است.  یدست ریز چیدر امده باشد وه امکیدست خود س ریاز ز میمستق بهیداد که که کت احتمال

 

 سرگرد ایریدر گ یحساب_

 

 بشه یکه چ یگرد ریخودت رو در گ یبابا،حساب الیخ یب

 

 باش ات یبه فکر خودت وزندگ کممی
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 و لذت ببر از بودنش ریبگ زن

 

 حسام به خود امد  یباصدا نیساتک

ومعصوم نهال در ذهنش نقش بست  بایز یچهره  ریگرفت وبه اودوخت وناخوداگاه تصو وتریرا از صفحه کامپ نگاهش

 کرد لیکنج لبش را به سمت باال متما یولبخند

 

 گرفت زیاش را از م هیفربه اش داد وتک کلیبه ه یتکان طنتیلبخند او باش دنیبا د حسام

 

  یانگار  باجناقم بش یگرفت میبار تصم نینه اگه خدا بخواد ا_

 

 خدمتتون میاریب یرسم فیتشر یک

 سرگرد ریامر خ کی یبرا

 

 لبش پر رنگ تر شد یلبخند رو  نیساتک

   

 واسه خواهر زنت یتو هنوز دنبال شوهر_

 من شو حسام الیخ یب

 

 گفت با خنده  حسام
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 ها شهیم یزندگ ه،زنیباور کن دختر خوب_

 لبخندش راجمع کرد  نیساتک

 

 دونم چرا تا االن رو دستت مونده ینم غیهمه تبل نیبا ا_

 

 با خنده گفت حسام

 

 مید یبه کس کسونش نم_

 

 باال انداخت وگفت ییبا لبخند ابرو نیساتک

 عجب _

 

 یهر صورت حاال که انقد نگران من در

 

 بگم من زن گرفتم دیبا

 

 بود نش باشد وجا بخورد یبود که حسام متوجه جد یجد یبر خالف لبحند محوش در حد شیصدا لحن
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 دیسرشار از بهت پرس یلحن با

 

 یگ ینم یجد_

 

 دستکش را از دست خارج کرد وگفت نیساتک

 

 هستم یکامال جد_

 

 دیانگشت اش چرخ یحسام بررو نگاه

 بخورد واز ذهنش بگذرد یبود تا تکان سخت یکاف نیساتک ینگاه برا نیوهم

  

 نداشتند گریکدیتعلق بر  یها حلقه  ان

 

 گفت یبا ناراحت دیرفتن د یرا اماده  نیساتک یشده بود وسرانجام وقت رهیهمچنان نا باورانه بر اوخ حسام

 

 خبر  یچه ب قیرف_

 

 ؟یدیدادن ترس ینیریش از
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 رابرداشت وگفت  هیمخصوص کتب فیک نیساک

 

 حرف نزن ستوان نیکوچه نش یزن ها هیشب

 

 میهنوز نگرفت یمراسم

 

 نیمراسم حتما دعوت ی.. براانشاا

 

 به او زد وبا لبخند گفت یچشمک حسام

 

 شد فیح_

 

 دیاز قفس پر مرغ

 

 کنم یم یخوشبخت یارزو برات

 

 فیتعلق دختر برخودش را، در انگشت ظر یهرچه زودتر حلقه  دیپس از تشکر ، از اداره خارج گشت . با نیساتک

 نشاند. یدختر ک م دیوسف
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 دور کمرش حلقه شد یبود که دست ینیزم بیمشغول سرخ کردن س نهال

 

 بکشد. ادیاشنا بود که نهراسد وفر یعطرش در حد یبو

 

اش، که  یدگاش را از پشت به مرد زن هیمورمورشده تک یلرزان وپوست یبا قلب یاش در دست دلش بود وقت عنان

 شده بود داد. شیروزها نیمرد ا نیگزیزود جا یلیخ

 

ت سخ یلحظه ا یبرا دنیونفس کش دیلرز شیگوشش احساس کرد پلک ها یالله  یرا بررو شینفس ها یگرم یوقت

 گشت  شیبرا ایکاردن نیتر

 

 از پشت بغلتون کنه؟ یکیکه موقع کار  نهیهاتون ا یاز فانتز یکیچرا شما دخترا _

 

 یان را اندک طنتیکه برق ش اهیس ی لهیگرد شد در همان حالت سرش رابرگرداند و نگاهش با دوت شیچشم ها نهال

 براق کرده بود دوخت وزمزمه کرد

 

  ینه هر کس_

 

 فقط عشقمون بغلمون کنه یبه هر بهونه ا میدخترا دوس دار ما
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 اوراکامل در حصار بازوانش داشت  کهیباال انداخت در حال ییابرو نیساتک

 اش داد . هیتک خچالیعقب رفت وبه در  عقب

 

 را کامل به سمت خود برگرداند  نهال

 ولذت ببرد. ندیبتواند شرم نگاه اش را بب تا

 

 اما نتوانست . ردیخواست باشرم نگاه اش را از او بگ نهال

 

 تازاند . یمقلب  نیا بیقلب اش بود و عج یدر دستان قو ارشیاخت زمام

 

 داشتن او  ضعف رفت. یزد ودلش برا یلبخند شدیم نییاو که به شدت باال وپا ی نهیس یبه قفسه  نیساتک

 

بسته بود از بند کش مهار کرد و ان را دور  یاز باال دم اسب شهیبلندش را که مثل هم یراجلو برد وموها دستش

 شد رهیگذاشته بود خ شیکه دخترک از خود به نما ییبایز ریصورتش مهار کرد.به تصو

 

 م؟یدوس دار یما مردا چ یدون یم _

 

 مسخ شده در نگاه اش لب زد نهال

 



 پشتم باش

 
463 

 

 نه_

 

 او چسباند ولب زد یشانیاش رابه پ یشانیپ نیساتک

 

 زده بشه وقلبش بلرزه جانیه ینجوریعشقمون فقط توبغل خودمون ا نکهیا_

  نهیرونب یا گهیکس د چینگاهش جز مردش ه 

 

 نیپشت گردن اش نشست وبه او ا نیجمله تکان خورد خواست سرش را جدا کند که دست ساتک نیا دنیباشن نهال

 اجازه را نداد

 

 اش دوست داشت. نهیس یبررو راهنشیوار قلب دخترک  رااز پس پ وانهیتپش د حس

 

مرطوب دخترک  شهیبرجسته وهم یلب ها یبررو شیکنترل خود را از دست داد و لب ها شیپلک ها دنیبالرز

 اش گشت . دنیمشغول بوس صانهینشست و حر

 

 

 نهال از پشت در فیظر یها دست

 

 حرکت نا  نیلباسش چنگ شد وهم 
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 شترشیب کیتحر یخواسته اش برا 

 

 زد نشیریز یبرلب ها یقیبود .مک عم یکاف 

 

 وبا برخورد زبانش با زبان گرم او بوسه 

 

 خود گرفت . به یا انهیاش حالت وحش 

 

 نفس کم اورده بود، اما چنان از ان نهال

 

 پر حرارت، در خلسه فرو رفته یبوسه  

 

 برود . شیپ یبود که بخواهد تا مرز خفگ 

 

 برلبان باال بیکه به ترت ییها بوسه

 

 نشاند چنان محکم وپر یاش م نییوپا 
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 حرارت بود 

 

 کرده داریزنانه اش راب یکه تمام حس ها 

 

 شیکرد تا لب ها یبود واو را وسوسه م 

 

 یخود لمس کند، اما هرکار یرا با لب ها 

 

 ناخواسته یکرد  نتوانست. شرم وحس 

 

 نبرد نیگشت وحاصل ا یمانع اش م 

 

 راهنیپ شتری، فشرده گشتن ب یاحساس 

 

 مرد در دستانش بود.  

 

 لب نیبا کم اوردن نفس، ساتک سرانجام

 

 نهال جدا کرد و یلب ها یرا ازرو شیها 
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 مهین یبسته ولب ها یچشم ها دنیبا د 

 

 برلبانش یباز متورم شده اش  لبخند 

 

 نقش بست. 

 

 گذشت کنترل کردن خودش یکه م یهرروز 

 

 واز شدیدختر سخت تر م نیدر مقابل ا 

 

 هم دوست نداشت یطرف 

 

 یایاز دن دیسف یاوراباشناسنامه  

 

 دخترانه اش جدا کند . 

 

 خود یبرا یهرچه زودتر او را قانون دیبا
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 کرد  یم 

 

 هرچند ناموفق به یبا شرم تکان نهال

 

 خود داد اما مرد چنان او را دراسارت 

 

 دستانش ریاز ز یگرفته بود که ازاد 

 

 نیا ی فتهیمحال بود، هرچند که خود ش 

 

 اسارت وزندان بان گشته بود. 

 

 سرد در انگشت یزیحس فرو رفتن چ با

 

 بسته اش بالفاصله باز یچشم ها شیها 

 

 دیکه دردست مرد بود رس شیمرد عبور کرد وبه دست ها ی رهیگشت واز نگاه خ 
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 که در انگشت  یوساده ا دیسف نگیبه ر نهال

 

 شد  . رهیخ دیدرخش یحلقه اش م 

 

 بازمانده بود . ریاز شدت تح دهانش

 

 یحلقه  یتا توانست معنا دیطول کش یلحظات

 

 انگشتش رابفهمد اما  ذهن  مغشوش اش در 

 

 از ان نداشت یک درست 

 

 لحظات  قبلش خارج یاز شوک جمله  هنوز

 

 در انگشت اش نشست نگیر نینشده بود که ا 

  

 نیحلقه و نگاه رقصان ساتک نیاش مدام ب نگاه

 

 دیبگو یزیکرد چ یبار سع نیچند دیچرخ یم 
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 اما نتوانست. 

 

 و دیکش رونیاش را از دست مرد ب انگشت

 

 ساده نگیبه صورتش برد وبه ان ر کینزد 

 

 چشم دوخت . بایز نیودرع 

 

 دوست داره عشقش فقط در بغل یهر مرد-

 

 زده شه جانیاون بلرزه وه 

 

 مرد در سرش اکو گشت وپشت سر یجمله  

 

 هم تکرار شد.  

 

 بود دهیاو را عشق خود نام مرد
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 او در انگشتش به شدت خود یهم حلقه  وحاال

 

 کرد. یم یینما 

 

 انگشت اش در یحلقه  یبه درخشندگ یلبخند

 

 انعکاس نینقش بست ودر نگاه ساتک شیلب ها 

 

 کرد.  دایپ 

 

 زده اش را سرانجام از حلقه  گرفت جانیه نگاه

 

 دوخت وناخواسته نگاهش لحظه نیوبه ساتک 

 

 یراو ادیمتوقف شد وبا  شیلب ها یبررو  یا 

 

 لبش یگوشه  شیپ یپرحرارت لحظات یبوسه  

 

 راگاز گرفت اما خوشحال تر از ان بود که 
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 بخواهد احساس شرم کند . 

 

  یعکس العمل نهال  لبخند   دنیبا د نیساتک 

 

 یگشته بود که بارب یزد.همانند دختر بچه ا 

 

 گرفته باشند . شیمورد عالقه اش رابرا 

 ظیغل یدر هم گره خورد واخم شیابروها

 

 از یانداخت وقت هیدر صورت اش سا 

 

 که گرگ ستیبعد، به ماجرا نگر نیا 

 

 کی انیساده  ودر م یلیخ شیکوچولو 

 

 هنوز داغ دار بود کهیدر حال بهیمشت غر 

 

 او درامد. یبه همسر 
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 او حلقه کینش که دور کمر بار دستا

 

 وپراز شعف او به  ان رهیرانه ونگاه خذوق دخت دنیبا د یگشته بود لحظه ا 

 

 یساده مشت وناخواسته بر پهلو یحلقه  

 

 دخترک فشرده گشت. 

 

 که هر لحظه نیبافشار دست ساتک نهال

 

 گشت یم شتریب شیدر بر پهلو ها 

 اش حبس گشت  نهیدر س یازدرد لحظه ا نفسش

 

 نیا دنیانداخته بود.قلب اش باد هیاخم در چهره اش سا یدوخت که به طرز وحشتناک نینگاه پر درد اش را به ساتک 

 را از سر گرفت یقرار یحالت صورت او به تالطم افتاد وباز ب

 دانست. یمرد را نم یاخم ناگهان لیدل

 هر چند محو برلب داشت. یخوب بود لبخند شیپ یفیدقا تا

 وناخواسته وبا درد لب زد اوردیدرد رانتوانست طاقت ب سرانجام
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 کمرم ییاخ ا_

 

 یدست ها یاورا متوجه گردد ، وقت یجمله  یتا معن دیبه طول انجام یاوبه  خود امدولحظات یبا صدا نیساتک 

 او مشت شده بود یکه در پهلو شیدست ها یکوچک دختر بررو

 

 نشست ،نفسش را از شدت خشم مهار 

 

 کرد وفشار دستانش راکمتر کرد . 

 

 گرم شهیدخترک برخالف هم یها دست

 

 حرارت رادوست داشت . نیبود واو ا 

 

 اش یشگیاغوش نهال ارامش هم یگرما  

 رابه او بازگرداند.  

 شیبر موها یولرزان دخترک رابر خود فشرد وپس از بوسه ا فیجسم ظر 

 

 کنار گوش اش زمزمه کرد  
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 خانوادت رو یخال ینتونم جا دیشا_

 

 شهیدم  تا هم یبرات پر کنم اما قول م 

 پشتت باشم. 

 

 قرار نهال را ارام بخشد یبود تا قلب ب یمردکاف یمحکم وتکرار یجمله  نیهم

 کند. قیتزر شیامن بودن اش را به تک تک سلول ها وحس

 شیبار در چشم ها نیکه ا یاشک جنس

 

 فرق داشت وان اشک ذوق بود .  شهیباهم  دیحلقه بست ودرخش 

 

 یدانست شانه ا یوم وحشتناک تنها نبود یایدن نیدر ا گرید

 

 نیکرده است پرامن ترا هیکه بران تک 

 

 . استیاغوش دن 

.......... 

 لباس خود را ی  خهی کهیدر حال دیسع
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 را که متفکر به او نیکرد ساتک یمرتب م 

 

 زل زده بود مخاطب قرار داد  

 

 من از عهده اش یکن یچرافکر م_

 

 ام؟یبرنم 

 

 فهمم یوزبون اون هارو خوب م دمیمشت خالفکار  حبس کش کی ونینکن من چند سال در زندون فارس م فراموش

 یبشم و نخوان به نفوذ دهیمثل خودشون د یکیصحبت کنم تا  دیبا یفهمم که بدونم باهاشون چجور یم یاونقدر

 بودنم شک کنن 

 

 لطفا نگران من نباش وبذار من کارم رو بکنم پس

 

 وگفت دیکش شیدرموها یکالفه دست نیساتک

 

  ستین یمعمول یباز کی نیا_
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 یدیانجام م یکه دار یکار

 

  شیبا ات یباز

 

 وتجربه داشتن  از نیتمر یمون رو  که کل یحرفه ا یها یشترنفوذیب ما

 شکل کشته شدند نیچون اکثرا لو رفتن وبه بدتر مید یدست م 

 

 هستم ینفوذ کیمن خودم  نکهیضمن ا میفرستادن ادم خوب کم ندار ینفوذ یمابرا

 پسر خودت رو بکش کنار ستیتو ن یباز نیا

 

 گفت شهیمحکم تر از هم  نیساتک یدر چشم ها رهیراسخ خ یبا نگاه دیسع

هست وخود اون سه سال با من هم  یاون حروم زاده کاره ا شیمن پ یهم زندون میتا بفهم میکرد قیباهم تحق یکل_

 باز کنم ییخودم جا یتونم اون جابرا یم بند بوده پس راحت تر

 

 یاتش زد وبا خشم یگاریس نیساتک

 

 کنترل شده گفت 

 

 خانواده ات باتوست تیمسول_
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 پابه ماهه خواهرت

 

 ازش گذشته  یسن مادرت

 

 وگفت دیحرف اش پر انیم دیسع

 

 که جونش از چند جا در خطره یوزنداداش

 

 رونیرا ب گاریس ظیدود غل نیساتک

 

 رونیخواست صدا از در ب یفرستاد   نم 

 

 ان ها رابشنود گرگ یبرود ونهال مکالمه  

 

 ارام شده بود. کمیتازه   شیکوچولو 

 

 دید یشب ها مثل قبل کابوس نم گرید 
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 . دیخواب یودر اغوشش ارام م 

 

 دنیبرق نگاهش باهربار د یداور ای با

 

 انگشت خودش ودست او که با یحلقه  

 

 چند محو برلب اورد.هر یلبخند 

 

 چیافتاد وتحت ه یهم م یهراتفاق 

 

 حاضر نبود او را از دست بدهد یطیشرا 

 

 حال محکم نیارام اما در ع ییصدا با

 

 گفت 

 

 من حواسم به نهال هست ومواظبشم_

 

 یباصدا بایباخشم برخالف او تقر دیسع
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 گفت  یبلند 

 

 با چند مدل یدون یم سیکار تو تنها ن_

 

 یباند خالف در افتاد 

 

 طرف کی یریکب

 

 گهیطرف د امکیس

 

 اتفاق نیا یهمه  یکه باعث وبان یوکس

 

 هست یک یدون یهاست که اصال نم 

 

 دستاشن ریز نایا که

 

 .. نیتلخ وسنگ ی. سکوت دیسکوت برقرار گرد یا لحظه
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 یوقت نقطه ضعف چیکه ه ینیساتک یبرا

 

 در کارش شهینداشت وهم یدست کس 

 

 اسمش کمر یموفق عمل کرده بود و حت 

 

 ادم ها رالرزانده بود حاال نیسخت تر 

 

 که یتوسط دختر نینچنیسخت بود که ا 

 

 شود. دیعاشقش شده بود تهد 

 

 توانسته بود از  شهیبود که هم یمرد او

 

 پرونده ها نیتر دهیچیپ ی عهده

 

 یسن به درجه  نی، و درا دیایبرب 

 

 او کنترل تیبرسد .راز موفق یسرگرد 
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 اش در مواقع یذات یخود با خونسرد 

 

 مناسب بود یسخت  وراه حل ها 

 

 یاوفرق داشت وپا یپرونده برا نیا اما

 

 یوسط بود که توانسته بود برا یدختر 

 

 نیبار قلبش رابلرزاند وکوچکتر نیاول 

 

 متیتوانست به ق یم یحرکت اشتباه 

 

 جان  نهالش تمام شود. 

 

 یبه خط قرمز او در زندگ لیتبد نهال

 

 اش شده بود. 

 شود یم کیبه او نزد نیساتک یدر هم فرو رفته  یچهره  دنیبا د دیسع
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 دهد یاو قرار م یشانه ها یرا بررو دستش

 

 دید یکالفه وسردر گم م نیچن نیتر از برادرش را ا کیاش  ونزد یمیبار بود که دوست قد نیاول

 

 داد یوخامت اوضاع را نشان م نیوا

 

رحم به دست اورده  یکه از ان دوباند خطرناک وب یمدت کم وبا توجه به شناخت واطالعات نیخود  اوهم در ا هرچند

 برده بود یبودن اوضاع پ میبود به وخ

 داد ینشان م دیبا یواکنش دچهید یاش را در خطر م یاوبود وعشق زندگ یتوانست تصور کند اگر جا ینم یحت

 دوخت یوزمان را برهم م نیشک زم یب

 

 بود شیقابل ستا نیساتک ریناپذ ریمحکم وتسخ ی هیروح نیا

 

 کرد تا بگذارد او وارد باند شود. یهرجورشده اورامتقاعد م دیبا

 

 فتدیب یاتفاق شیتوانست اجازه دهد برا یچند وقت چنان مهر دخترک بردلش نشسته بود که نم نیا در

 

 نگران نهال نباش_
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 من هم بهت کمک کنم بذار

 کردم  دایپ قیکه من تو باندشون رف االن

 راحت شده یلیشدنم خ وارد

 میبد یریکب لیروتحو امکیس کهیزود اون مرد یلیخ میتون یم

 میرو زود تر بفهم میخواه یکه م یزیوچ

 

 ادوقت رو هدر د دیکه نهال جونش در خطره ونبا یدون یخودت هم م نیساتک

 دیغر شهیکالفه از اصرار وسماجت او محکم تر ازهم نیساتک

 

 ماجرا باز کنم نیتو رو به ا یدوست ندارم پا-

 نشده عقب بکش و برو رتریتا د انیجر نیرو از ا خودت

 ییابا چیوخالفکار هستند که از کشتن ه یمشت ادم جان کیاون ها  ستیراحت ن یکن یاونقدر که تو فکر م اوضاع

 ندارن

 

 مشکل من هست  نیا

 

 امیخودم از عهدش برم و

 

 دمیروخودم م یریکب جواب



 پشتم باش

 
484 

 

 

 از بابت توام نگران باشم وفقط نذار

 

 ذهنم رو معطوف مراقبت  

 نهال کنم از

 

 او برداشت  یشانه  یبا اخم دستش را از رو دیسع

 

 من مراقب خودم هستم نگران من نباش-

 شمیم امکیخودم وارد باند س لیخودم رو گرفتم وبا م میتصم من

  یریوجلوم روبگ یریبگ میبرام تصم یتون ینم توام

 

  دیبه گوش رس یبلند ی، صدا نیقبل از هرگونه سخن از جانب ساتک 

 مانند شکستن...  ییصدا

 

 بلند خود را به در رساند وبا شتاب ان را گشود ییقدم ها با

 

  میمستق انیکه در مقابل جر یمجنون دیبود ومانند ب ستادهیکه پشت در ا دیراد نهال

 دیلرز یقرار گرفته باشد م باد
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 افتاد ییچا یشکسته  یها وانیدگرگون شده ول ینیس یبررو نگاهش

 ان دو را استراق سمع کرده بود ینا خواسته حرف ها ظاهرا

 

 حال شده بود شانیپر نینچنیا که

 

 شکسته رد شد یها وانیل یاز رو 

 

 رنگ شده و لرزانش کالفه یب یصورت نهال ولب ها ی دهیرنگ پر دنید ستادبایاو ا یوروبه رو  

 کرد کیاو را به دست گرفت وبه خودش نزد یفرستاد وبازو رونیراب نفسش

 

او پنجه کردتا  یمردانه  یدردست ها یرا به سخت شیدوخت.دست ها نیبه ساتک یفروغش را لحظه ا ینگاه ب نهال

 کند یریاز لرزش اش جلوگ دیشا

 

 فرو رفته بود یتمام نشده بود وفقط او چند وقت بود که در خواب خرگوش یچیه

 

درذهنش،  ارام واهسته  ریچند وقت اخ نیافتاده در ا یاتفاق ها یدر سرش در حال شکل گرفتن بود .همه  یگردباد

 چرخاند یچرخاند وم یوم ختیاو یوسپس شدت گرفته وباسرعت در هم م

اتفاق  دنیچرخ یجلو دیسرش گذاشت تا شا یازاد ساخت وبررو نیا از بند دست ساتکحس شده اش ر یب دست

 ردیهارابگ
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 نشست دیاش در نگاه نگران سع یباران نگاه

 مردن  یکرد برا یاورا تماشا م رهیبود وخ ستادهیدر چارچوب در ا یبا نگران 

 جوان بود  یادیز

 

 دیگشت و لرز یدر ذهنش تداع لیجان دادن وک یصحنه  

 

 

 به خاطر او کشته شود یگریکس د دینبا

 از داشتن برادر محروم گردد یوخواهر ندیبه خاطر او داغ فرزند بب یمادر دینبا

 

 قفل شده بود. ییکار منع کند اما نتوانست دهانش گو نیدهانش راباز کرد تا ان ها را از ا یسخت به

 

 گشت . یاز قبل م شتریگردباد سرعتش هر لحظه ب 

 

 کشاند  . یم کیتار یا رهیو او را به سمت دا دیچرخ یدور سرش م زیهمه چ 

 

 گشت . رهیبر مقاوت او چ  سرانجام

 

 فرو رفت. یرا از جا کند چشمانش بسته شد وقبل از سقوط در اغوش گرم شیپاها 



 پشتم باش

 
487 

 

 

 دوخت . نینگاه اش را به زم دیچیراستش پ یکه در پا یدیجلو برداشت که با  درد شد ینگران قدم دیسع

 فرو رفته بود. شیکه در پاها دیراد یزینوک ت یشکسته  ی شهیش

 

 فوران زد . دوخونیکش رونیخود ب یشکسته را از پا ی شهیحرکت ش کیشد ودر  خم

 هوش را کامل در اغوش خود گرفته بود یکه نهال ب نیاش به سمت ساتک قیبه زخم عم تیاهم یب

 

 زد رفت ینامش را صدا م ارام

 دیپرس ینگران با

 

 دختر غش کرد  نیشدچرا ا یمن ،چ یخدا- 

 

 کنمیرو روشن م نیماش عیسر رمیم االن

 مارستانیب مشیبرسون

 

 صورت او بلند کرد یسرش را از رو نیساتک

 

 او افتاد یخسته اش به پا نگاه
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 رفتن به سمت اتاق خواب گفت  نیرا محکم برخود فشرد ودر ح نهال

  

 بهش وارد شده وفشارش افتاده یشک عصب ینهال خوبه فقط کم-

 زنم توام برو زخم ات رو پانسمان کن یاالن بهش سرم م خودم

 

 داخلش نمونده باشه شهیباش خرده ش مواظب

 

 راه ان ها گشت یسرش را تکان داد ونگاه نگران اش بدرقه  دیبا ترد دیسع

 

 به ان گروه بود وستنیزودتر پ ینقشه برا دنیذهنش به سرعت مشغول کش کهیدرحال

 

 سمت اشپزخانه رفت  تا زخمش را پانسمان کند به

 

 شکمش چشمانش را باز کرد یبررو یزیچ ینیبا احساس سنگ نهال

 

 عادت کند. یکیتا چشمانش به تار دیطول کش یبود ولحظات یکیغرق در تار اتاق

  دیخواب از سرش پر یجیکه گ یبخورد اما نتوانست ،کم یتکان خواست

 

 که دور شکمش حلقه شده بود دیرا د نیساتک یها دست
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 شد رهیوبه صورت اوخ دیرا باال کش نگاهش

 

 داد نتیرنگ شده اش را ز یب یپردرد لب ها یلبخند 

 

 اش، ازهیمهار کرن خم نیح در

 دیاو کش یموها ینوازش وار بررو دیچیکه در ساعدش پ یقیتوجه به درد عم یرا بلند کرد وب دستش

 شب ودر کنار ی مهیکه در نبار بود  نیاول

 

 یگشت وم یم داریاو از خواب ب 

 

 مردانه و غرق در یتوانست چهره  

 

 خواب اورا تماشاکند. 

 

 گردن او قرار کیدر نزد ییاش جا صورت

 

 یبودو دست ها دهیداشت .به پهلو خواب 
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 دور شکم او محکم تگراشیمردانه وحما 

 

 حلقه گشته بود.  

 

 صورت او برد تا کیاش را نزد صورت

 

 اش رابهتر احساس یحرارت نفس ها 

 

 دم اوگردد. شیکند وبازدم نفس ها 

 

 بر لب یدر صورت اش لبخند کمرنگ رهیخ

 

 که تلخ تر از ینقش بست .لبخند شیها 

 

 بود. یهر جام شوکران 

 

 در خواب ضعف رفت. یمردانه اش حت یجذبه  یبود ودل او برا دهیدر هم تن شیابروها زیخواب ن در

 

 یبررو متیسر انگشت اش را با مال 
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 سخت در ی.بغض دیکش شیابروها 

 

 دنیچنگ انداخت وراه نفس کش شیگلو 

 

 او بست. یبرا یرالحظات 

 

 برود وبا یبلند یخواست باال یم دلش

 

 قلب نا دیبکشد تاشا ادیتمام توانش فر 

 

 ارامش ارام گردد. 

 

 م گذاشته یچشمانش رابررو یا هیثان

 

 یخدارا بر بزرگ یوناتوان تر از هر زمان 

 

 خودش قسم داد تا اگر پدر ومادرش را 
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 او یمرد رابرا نیا گریاز او گرفت د 

 

 نداند وجان او رابراو ببخشد. یادیز 

 

 نیاز سر ا ییاگرتار مو  یدانست  حت یم

 

 ماند یزنده نم گریمرد کم شود او د 

 

 که بخواهد  یتابرسد روز 

 

 او بودن را تجربه کند. یب یروزها 

 

 پر پشت یموها انیارام در م انگشتانش

 

 را که ی.با شانه اش قطره اشک دیاولغز 

 

 بود پاک دهیاجازه بر گونه اش سر یب 

 

 لرزانش را از شدت بغض یکرد .لب ها 
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 دیمحکم گرفت، تا شا یگاز یقرار یوب 

 

 در مقابل قطرات اشکش که یبتواند سد 

 

 سبقت گرفته بود بسازد.  یگریبر د یکی 

 

 باز به  دیچیشور خون در دهانش پ طعم

 

 گناه به یاو اورد که خون چند نفر ب ادی

 

 .زدیقرار است بر یوحت ختهیر نیخاطر او زم 

 

 شده یمتالش یچهره   ریتصو یا لحظه

 

 در ذهن اش نیوغرق در خون ساتک 

 

  دیدور سرش چرخ ایمجسم گشت  ودن 

 



 پشتم باش

 
494 

 

 باز ماند. دنیکوتاه از تپ یلحظات یقلب اش برا 

 

 اندوه نیتحمل ان حجم سنگ ییگو

 

 را نداشت. امدهین یواضطراب روزها 

 

 

 کرد  وسد یاو مخف ی نهیرادر س سرش

 

 جمع شده در پشت پلک  یاشک ها 

 

 یراشکاند وبه ان ها اجازه  شیها 

 

 داد. انیطغ 

 

 یداص دنیبرهنه اش چشمانش راباز کرد وبا شن ی نهیشدن س سیخ نیبا تکان دخترک در اغوشش وهمچن نیساتک

 هق هق ارام نهال دربغلش دستانش را از دور او برداشت واباژور کنار تخت را روشن کرد.

 

 فیظر یشانه ها دیکه د یزیچ نیاول
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 بود که در شیولرزان گرک کوچولو 

 

 اغوش اش جمع شده بود. 

 

 دهیاش چسب نهیاو را که سفت بر س سر

 

 ییاز خود جدا کرد وباصدا یبودبا سخت 

 

 یدر چشم ها رهیدورگه وخواب الودخ 

 

 اش نگران لب زد یباران 

 

 حالت خوبه؟_

 

 کنه یدرد م تیجا ای، یدید کابوس

 

 دیاش به گوش نرس هیاز او جز هق هق گر یجواب
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 از اشک اش قرارداد سیخ یدست اش را جلو برد وبر گونه  کف

 

 ،حرف بزن زمیعزنهال _

 

 سمیروبلد ن هیزبون گر من

 بشم. داریگرگ دخترم از خواب ب ی هیگر یشب باصدا ی مهین دیچرا با بگو

 

 اش گشت. یخواب یسرخ شده از ب یمشک ی لهیغرق در دوت یلحظات ینگاه اش رابه او دوخت وبرا نهال

 

مشغول کار در دفتر کار بودند و صبح  دیمدت با سع نیوقت در ا رینکرده بود اکثرا تا د تیمدت کم او را اذ نیا در

 شدند . یزود هم هردو از خانه خارج م

 

او  یچشمانش از حرارت لب ها هیهم افتاد وکمتر از چند ثان یبررو شیشدن صورت او ناخواسته پلک ها کینزد با

 هزار رفت یسوخت و ضربان قلبش بررو

 .دیلرز یاو  دست ودلش م میاه مستقنگ ایتماس او باخود، و نیهم با کوچکتر هنوز

 

داد واو را کامل  لشیمهربان تحو یرا از چشمان او جدا کرد . با گشودن چشمان دخترک لبخند شیلب ها نیساتک

کرد کنار  یبلندش را نوازش م یموها کهیخود قرار داد ودر حال ی نهیس ی.سرش رابر رو دیدر اغوش خود کش

 . دیاش رابوس قهیشق
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 رادور شکم او حلقه کرد. شیاو جابه جا کرد ودست ها ی نهیرا در سسرش  نهال

 

 کرد.  یسرش احساس م یرا بر رو نیساتک یچانه  ینیسنگ

 

 اش را پر از عطر اغوش او کرد و بابغض زمزمه کرد هیر

 

 هر روز تن وبدنم بلرزه خسته شدم نکهیخسته شدم از ا نیساتک_

 

  میتمومش کن ایب

  

 کم اوردم . دمیرم،بریخوام انتقام بگ ینم گهید من

 

 ترسم یتو رو هم از دست بدم م نکهیا از

 

 اش نشاند . یشمیابر یبر موها یبوسه ا نیساتک

 

 کند. یکیخواست اورا در همان لحظه باخود  یدلش م دید یحد نگران حال خود م نینهال را درا یوقت
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 نیاگر او هم قصد گذشتن از قاتل یدانست حت یه است.نمنبود وشکار بود یدانست از اول هم شکارچ ینم دخترک

 او را رها نخواهند کرد. یخانواده اش را داشته باشد ،ان ها پ

 

 پرونده را باز کند گفت یتا االن نتوانسته بود گره  نکهیاز ا کالفه

 

گم تو نگرا ن من نباش ونذار  من هم  یمن مراقب خودم وزن خوشگل خودم هستم،بارها بهت گفتم وباز هم م_

 نگران تو باشم .

 

 او جدا کرد ی نهیس یسرش را از رو نهال

 زد . یدلش غنج م یزن خوشگل از دهان او از خوشحال یکلمه  دنیتا ان حد نگران او نبود حتما از شن اگر

 

 در نگاه او لب زد  رهیخ 

 

 یرحم نم یچیتو دل اون ادم ها که به ه یوبر یبش ینفوذ یخواه یدونم م یم ینگرانت نباشم وقت دیبا یچجور_

 کنند.

 

 کرد  یاز عدم اعتماد نهال نسبت به خودش  اخم نیساتک

 

 سرگردم  کیمن  یفراموش که نکرد_

 خودم رو بلدم؟ وکار
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 نگاه او اب دهانش راقورت داد  ینهال از جذبه  

 

 بود . دهیشن اریاو رابس فیگ تعراست و از سرهن یکار کشته ا سیدانست که او خود پل یم

 

 کرد. یم دیاش راتشد یکه داشت نگران یدلشوره ا قیحس عم نیبودند وا یمشت جان کیاما ان ها هم  

 

 پرد .بود گوش س ایدن یقیموس نیباتریاو گذاشت. به ضربان قلبش که ز ی نهیس یسرش را بررو اوردیاو راتاب ن نگاه

 

ثابت قدم است  شیدانست در حرف ها یمدت او را خوب شناخته بود وم نیکرد در ا یسکوت م دیبا لشیخالف م بر

 ومحال است که از نظر خود باز گردد.

....... 

 .دیسر انقالب د یروزنامه فروش  وسکیحافظ را در کنار ک دیعصر بود که سع یها کینزد

 گفت وبه سمت او قدم برداشت. ییتو  دیبه ام ایلب خدا ریمحو برلب اورد، ز یپوزخند 

 

 قیاستفاده کند واز طر یفرصت عال نیکند به او  اجازه دهد  از ا یراض یرابه هر نحو نیتوانسته بود ساتک تینها در

 شود . امکیوارد باند س قهیعت یحافظ به عنوان فروشنده 

 

 ه کار کند.دست حافظ شروع ب ریاست واو قرار بود ز امکیدانست که حافظ دست راست س یم
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کرده بود او را متقاعد کند که پا پس بکشد واو  یبار سع نیاخر یبرا نیساتک یرا به خاطر اورد وقت شیساعت پ چند

 کند . یخواهرش برادر یوبرا یمادرش پسر یبرا فتدیب شیبرا یبار نرفته بود .در اخر گفته بود  اگر اتفاق ریز

 

کمک او به  یتواند بر رو یمرگ، مات شود م یباز نیدانست ،اگر در ا یداشت م نیکه از ساتک یتوجه به شناخت با

 خانواده اش حساب کند.

 

 مشت گشت. شینگاه نهال از پس اشک چشمانش، دست ها یاور ادیبا

 

 مجهول باشد. یپرونده  نیحل ا یبرا یتوانست کمک موثر یم یتوانست همانند بزدل ها فرار کند وقت یم چطور

 

حاضر بود  دیداشت که سع یساده ودوست داشتن تیان چنان شخص یدوست اش بود و سوا نیدختر، زن بهتر ان

 رابکند. یسکینجات جانش هر ر یبرا

 

 یدر صورت او با حالت دوران یونگاهش با نگران دیلرز یم شیگشت.مردمک ها کیلرزان به اونزد ییبا قدم ها نهال

 .دیچرخ یم

 وبا  مزاح گفت دیخود را عقب کش  یشیحالت او با حالت نما نیا دنیبا د دیسع

  سمی،شوهرت من ن یاشتباه گرفت یابج_

ت به دس نکهیوقبل ازا یبغل کن یمن رو اشتباه رتیجو نگ وقتیشده.  رهیغضب بهت خ ریهستش که مثل م یاون

 اقا غوله نفله بشم نیکشته بشم به دست ا امکیس
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رم وباش  دیکش ینیچشمک او ه دنیگشت وبا د رهیکه از فرط تعجب گرد شده بود به او خ یبا چشمان یلحظات نهال

 .دیجلو رفته را عقب کش ریمس عیسر

 

 به او یبرافروخته اش با لبخند یگونه ها دنیبا د  نی.ساتک دندیواکنش او هردو خند دنیبا د نیوساتک دیسع

 کرد حلقه شیشد و دست اش را دو ر کمر گرگ کوچولو کینزد

 

 یمن نذار که با من طرف یسربه سر گرگ کوچولو_

 خنده .. ریزد ز یجمله پق نیا دنیباشن دیسع

 

 گرگ کوچولو؟ یگ یم نیبه ا ییخدا_

 

 بره اس تا گرگ هیشب شتریب نیا

 زار  زده دمشیدیکه هر وقت د ما

 

گرفت  شیاز بازو یزیر یشگونینهال چنان ن هیوکمتر از چند ثان دیبلند خند ییجمله با صدا نیا دنیبا شن نیساتک

 اخش بلند شد یکه صدا

 

 وگفت دیخند یبلندتر یصحنه با صدا نیا یبا تماشا دیسع

 

 بوده  شیهمون گرگ در لباس م ی هیاهان پس قض_
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ن خنده از ا دیخند حانهیبه خنده افتا د ومل زیکرده بود نهال ن انیان راب یبالحن با مزه ا دیجمله که سع نیا دنیباشن

 به لرزه انداخت. نیسنگ ساتک ی نهیکه دل را در س ینادر یها

 

هال ن یمهمان لب ها یلحظات یشده برا یکند ولبخند را حت فیتلط یرا اندک یتراژد یتوانسته بود ان فضا دیسع

 کند.

 

مرتعش نهال  که  یاکرده بود ترک کند،صد هیرا که سرهنگ در مرکز شهر موقتا ته یخواست  خانه ا یوقت سرانجام

 دیبه گوشش رس امدیاز ته چاه در م ییگو

  یقول بده زنده بمون_

 

 ینزن یبده به خاطر من دست به هر کار قول

 

 بار عذاب تو رو هم به دوش بکشم نذار

 

 شیکرد نگاه اش را به دخترک روبه رو خکوبیدر جا م یرا لحظه ا دیسع یمحزون بود که پاها شیاهنگ صدا چنان

 دیتوانست بگو یدوخت و به سخت

 

 گردم نگران من نباش. یمن برم_
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 انداخت . یکه اورا در برگرفته بود چنگ نیساتک یبست وبر بازو یچشمانش رالحظه ا نهال

 اشک اش اتش برجان دومرد انداخت. قطرات

 

 نامحسوس لب زد یبا بغض دیسع

 

 دم یگردم بهت قول م یمن بر م_

 بود که قبل از خروج از خانه زد. یجمله ا نیاخر نیا

 

 باز به استقبالش رفت ییاو،حافظ متوجه اش گشت وبا دست ها یدوقدم در

 

 نمیب یروم یک نیپسر بب یوا_

 

 یهم سلول یچطور

 

 بم جاخوردم یزنگ زد یوقت

 

 از ما کرده یادیمعرفت  یعجب ب گفتم

 

 یاورد ریرو از کجا گ شمارم
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 یشک باق یبرا ییکرد تا جا یمانند گذشته رفتار م دیدر نقش خود فرو رود با دیبود که سع دهیوقت ان رس گرید

 گذاشت. ینم

 

 که بچه محل ما بود یدون یگرفتم م یاز شکر_

 

 از شانس ما ،شماره تماست رو داشت_

 

عبور مردم  ریکرد در مس تیکمر او گذاشت وبه سمت جلو هدا  یاز او فاصله گرفت دستش را بررو یقدم حافظ

 متنفر بود  یبودند واو از شلوغ ستادهیا

 

 جنس نداشت  لیامروز قرار تحو اگر

 رفت یم ناژیاعصاب نداشته اش پات یبر رو یادیگذاشت ز یقرار نم ییجا نیدر همچ هرگز

 

 یکرد یخوب کار_

 

 به تو نداشتم یکه دسترس من

 

 زد باال وگفت  یلبخند دندیکه رس نیماش کینزد
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 بپر باال که کارت دارم_

 

 دیکش یاو سوت یمازارات دنیباد دیسع

 

 وگفت 

 

 نیماش ولیا_

 

 یکن یم ییپول شو وسید

 

 دیخند یبلند یباصدا حافظ

 ها یهنوز بد دهن_

 

 کجابود  ییشو پول

 

 هست حاال ییجز یکارو کاسب کی

 

 دیبه سمت او به پهلو چرخ دیسع
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 یحساب یالبته تو زندونم که بود_

 

 بود دمت گرم فیاوضاعت رد 

 

 را روشن کرد واز پارک در اورد نیماش حافظ

 

 رهیوم ادیم یپول کیاره خداروشکر _

 داد  رییصحبت را تغ ریشد مس دیسع ی رهیوچون متوجه نگاه خ دیکش یاه

 

 شو پسر الیخ یخوب من و فعال ب_

 خودت بگو اوضاع تو چطوره  از

 

 شد؟ یچ شیخواس یاون دختره که م یراس

 

 بود شکل داد شیها یان دختر، که باعث تمام بدبخت یاور ادیرا با  دیسع یتلخ لب ها یپوزخند

 

 همسفر خودمون شد لمیهمون بهروز، تو ف ی هیبابا قض یچیه_
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 حامله اس دمیرفتم زندون اومدم د_

 

 شکل نگرفته حافظ در جا بخشکد یتلخ بود که خنده  یجمله اش به حد طنز

 

 رونیرا از داخل پاکت ب یکیرا برداشت،  گاریس یبسته  نیداد،خم شد واز داشبورد ماش رونیراب نفسش کالفه

 وروشن کرد دیکش

 

 پسر تخمشون رو که ملخ نحورده الیخ یب_

 

  گهید یکینشد  اون

 

  رونیب میکه از اون خراب شده در اومد نهیا مهم

 

 هم او اتش زد یگاریزد و س یپوزخند دیسع

 

 

 شهیم کیسلول تنگ وتار کیبه  لیوسخاوت اش برات تبد یبا تمام بزرگ ای،دنیریکه گ یزمان

 

 بسا از زندون بدتر... چه
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 یواسه خواب ندار ییلقمه نون وجا هیکردن  دایاونجا مشکل پ حداقل

 

و ل وپ یشرط رو ببر ایکه شب بخواد خفتت کنه  فتهین رتیناتو گ یهم سلول یکه مواظب باش نیفکرت ا تمام

 ادیدر ب گارتیس

 

 ینش دهیتا در یبدر دیهمون خراب شده با رونیاماب

 

 نقش نداشت یفایبه ا یاجیرا که بر زبان اورد احت یا جمله

 

 کند. یبود که با احساس مخاطب باز زیتاثر بر انگ یکاف یبه اندازه  شیصدا اهنگ

 

 به او انداخت وگفت یینگاه گذرا حافظ

 

 اوه اوه _

 

 ؟ییایسرحال ب مینیبساط بچ کی میبر یخوا یم ا،یداغون پسر

 

 انداخت رونیبود ب دهیهم نرس مهیرا که به ن یگاریوس دیکش نییراپا نیماش شهیکالفه ش دیسع
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 کرد یاشاره ا نیماش یگاریس ریکرد و با ابرو به ز  یخنده ا حافظ

 

 ماست پسر یشهر ما خانه _

 

 کرد ییمعنا یب یخنده  دیسع

 

 کنم یمشت بدبخت تر از خودمون  م کی  یبرا  ییپسر دارم اشتغال زا الیخ یب_

  دیبا که متوجه منظور اونشده بود با شک پرس حافظ

 

 داره؟ یچطور؟چه ربط_

 

 یزیکنه واسه تم یاستخدام نم ییروین یباشه ،شهردار زیاگر همه جا تم خب

 زندون یبعد راه یوکم شنیم کاریب یعده ا پس

 

 سرش راتکان دادوگفت یا با تک خنده حافظ

 

 پسر تو هنوز هم در ،یا هیعجب نظر_

 یرینظ یخزعبل گفتن ب 
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 با خنده گفت دیسع

 

 استاد  میخودتون یدست پرورده _

 

 سر خود را  تکان داد یبا خنده ا حافظ

 دیاو کوب یبر بازو یدست خود را ازدور فرمان برداشت ومشت محکم کی 

 

 نیسنگ طیشرا یبود  وکم ندیخوشا شیبرا یلیدر انجا خ دیکرده بود حضور سع یکه در زندان سپر یچند سال نیا

 زندان را با او راحت تر تحمل کرده بود.

 

 گرفته پسر  یلیدلت که از روزگار خ_

 سیاوضاع بر وفق مرادت ن معلومه

  

 چه خبره مینیبب فیبتعر

 

 اوضاعت شکراب باشه ومدیبه نظر نم یاونقدر میکه بود زندون

 

 بستن کمربند خود گفت نیصاف نشست ودر ح دیسع
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 دست فرمونت افتضاست_

 

 عروسک که دست توست نیا فیح

 سیوبچه توش ن سیجا خ دمیزندون که دراومدم د از

 اب روش وانیل هیبود  دهیخونه رو باال کش دوماد

 یکه تموم نشده افتادم هلفدون درسمم

  لیتعط چیکه ه مدرک

 سمیکه خدارو شکر بلد ن میا حرفه

 خورده میشونیکه رو پ یاز همه مهر زندون وبدتر

 

 قمر در عقربه یاوضاع حساب خالصه

 کنم دایپ یکار کیتر  عیسر یهرچ دیبا

 بتونم مادر رو جابه جا کنم تا

 

 دیرا  پارک کرد و به سمت اوچرخ نیخلوت ماش ییدر جا حافظ

 

 قیرف یگرفتار یپس حساب_
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 کرد قیرا براو تزر یندیاز زبان او حس نا خوشا قیرف یکلمه  دنیشن

 

 کرد وگفت یسرفه ا تک

 

 گرفتارم  گهیفعال که د_

 

 خواد  یم یخدا چ نمیبب تا

 

 ادیم شیپ یچ نمیبرام باشن ،تا بب یبه چندتا از برو بچه ها سپردم دنبال کار حاال

 

 داشت دیترد دیخواست بگو یکه م یاز جمله ا ییمکث کرد گو یلحظه ا حافظ

 

 ؟ید یباشه انجام م یهر کار_

 

 وسپس محوگشت دیزود گذر درخش یهمچون شهاب د،یدر نگاه سع یروزیپ برق

 

 نمک یجوون کمیبرام بندازه که بتونم خانوادم رو جابه جا کنم وتهش اگر شد  یفقط اونقدر سینوع کار برام مهم ن_

 بگذرونم. یپول یخوام تو ب یروهم نم شیعمرم که تو زندون حروم شد ،بق یسال ها نیبهتر

 بلند کرد وگفت یخنده ا حافظ
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 یلذت ببر تیاز زندگ یبه بعد بتون نیکه از ا نهیسرت سالمت ،مهم ا_

  

 با اخم گفت دیسع

 

 حتما یخال بیاره با ج_

  

 زد شیبر موها یرا گفت و کالفه چنگ نیا

 

 بالبخندگفت  حافظ

 

 ؟یبا خودم کار کن یخوا یم_

 

 در دل گفت دیسع

 

 به نفع ما چیه کی _

 

 بهت زده به سمت او برگشت یبا ظاهر سپس

 دمت گرم داداش_
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 وپرسش یکین

 

 ؟یکار چه

 

 کالفه گفت  حافظ

 

 سیفقط بدون حالل ن_

 

  یبدون دیچند با هر

 

 میباالخره ما تو زندون باهم اشنا شد چون

 تکان داد و با پوزخند گفت یسر دیسع

 

 حالله یبابا االن چه کار یا_

 

 پسر  الیخ یب

 

 تار عنکوبت بسته بمیج ته
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 کارم رو یکنم وک کاریچ دیبگو با فقط

 شروع کنم 

 

 خود را به او دوخت مینگاه مستق حافظ

 

 گفت یجد یلیو خ 

 

 بزنم دیزنم که نبا یرو م ییحرف ها یچون دوسم نیبب_

 

 پس اول به حرفام خوب گوش کن 

 

 ریبگ میفکراتو بکن وبعد تصم 

 

 در ظاهر خود را متفکر نشان داد دیسع

 

 در چشم اومنتظر صحبتش ماند رهیوخ 

 دیخواهد بگو یدانست او چه م یکه خوب م هرچند
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 بنده  یزمان ممکن م نیکنم ،تو رو از هر نظر  تو کمتر یم شنهادیکه من بهت پ یکار  نیبب_

 

  دهیم زیهمه چ ژ،یپرست ت،یپول، قدرت، شخص بهت

 

 هستش تی،اونم انسان رهیگ یبا ارزش رو ازت م زیچ هیدر عوض  اما

 

ارج خ یتون یخودت نم یوقت با پاها چیه گرید یساعت وارد باند من بش کی یبرا یفکراتو بکن، چون اگر حت خوب

 مگر جنازه ات یبش

 

 کنم یتونم برات کار یهم نم ،منیحت ،یحت

 

 هستش یکیهمه  یقانون برا چون

 

 دیمشکوک پرس یبا نگاه دیسع

 

 که انقدر خطرناکه یچه شغل نیا_

 

 را روشن کرد واز پارک خارج کرد نیماش حافظ
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  شهیهمه کار توش انجام م_

 

 ودختره قهیوفروش عت دیخر شیکار اصل اما

 

 ندارم یوفروش دختراش کار دیمن با قسمت خر البته

 

 یشی،وردست خودم م یام توام اگر قبول کن قهیتو کار عت شتریب

 حاکم گشت نیماش یبر فضا  نیسنگ یسکوت یطوالن یلحظات یبرا

 بود که سکوت راشکاند دیسع یصدا نیا سرانجام

 

 ؟یتو خودت چرا توباند_

 

 با اخم گفت حافظ

 

 رو االن بهت گفتم لشیدل

 

 پاش اونجا باز شه یهرک

 

 نداره یراه برگشت چیه
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نگفتم وتو  یچیجا فراموش کن ،انگار که ه نیامروزمون رو هم یکنم حرف ها یم شنهادیکه من بهت پ نیهم بخاطر

 ینشنفت یچیهم ه

 

 داد رونیکالفه نفس خود را ب دیسع

 در وجود او مانده بود تیجو  انسان کیاشتباه کرده بود وهنوز  ظاهرا

 خود، در یشگیهم یکه با همان خونسرد نیخود بلند شد ودر مقابل ساتک زیمتفکر از پشت م یبا چهره ا سرهنگ

 جلوس کرده بود نشست. یمبل راحت

 

کاربود هرچند  یالزمه  یدر شغل ان ها ارامش وخونسرد رایبود ز نیقابل تحس یطیاو در هرشرا یخونسرد نیا

 گشت. یزمیلبر  یهمه ارامش وخونسرد نیصبر اوهم، از ا  یکاسه  یگاه

 

 یپرونده رو دست گرفت نیا یطیکه در چه شرا یدون یسرگرد خوب م_

 

 صحبت کنم. یکه تا االن کرد  ییها سکیکه من از ر سیوالزم ن یدر حال حاضر از لحاظ قانون ،خود تو مجرم هست 

 

 یها یما نفوذ کهی.در حالیپرونده بازکرد نیپسره رو در ا نیا یکه چرا پا نهیکه درک اش برام سخته ا یزیچ اما

 کنند کسرهیباند بشن وکار رو نیراحت وارد ا یلیتونستن خ یکه م میدار یاریقابل بس

 

 مکث کرد .سپس  با لحن کوبنده وقاطع خود صحبت اش را از سر گرفت یلحظه ا سرهنگ
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وسوسه بشه   رهیگ یاش قرار م یرو شیکه پ یهمه ثروت باداورده ا نیدوست تو،اگر در مقابل ا نیا یدون یم چیه_

 پول قرار نگرفت . ریتحت تاث میاصال  بگ ایو

 فته؟یم  یرواعتراف کنه  چه اتفاق زیتجربه بودن اش  لو بره و همه چ یوب  یاگر به خاطر ناش اما

 

 ؟یجنبش فکر کرده بود نیبه ا اصال

 

 سکوت کرد. یلحظات اریاخت ینشست کامال بر مذاق سرهنگ تلخ امد وب نیساتک یکه در کنج لب ها یپوزخند

 

 کند. یم یوبرس یابیخوب ان را ارز یدانست که او قبل از هر اقدام یم دیبا سرهنگ

 

ود خ یبرا شتریاو هم ب یخطر ونگران نیکرده است وبزرگتر یبزرگ سکیدر ان باند  ر دیدانست با بردن سع یم

 نداشت یگرید ی دچارهیخود سع یوقت  واصرار ها قیبود اما با توجه به ذ دیسع

 ه کمک یزیبغرنج  تنها چ طیشرا نیورود به ان باند باز کنند ودر ا یبرا یان ها بتوانند راه یها یبرد تا نفوذ یم زمان

 

 داشتند خود زمان بود. 

 

 

شدن بود.باو جود او  ینفوذ یبرا نهیگز نیبود بهتر زین امکیکه از قضا دست راست س یباوجود دوست دیپس سع 

 انگار نصف راه را رفته بودند.
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 .دیایکند از پس کار برب یبود بتواند تا خوداو در باند نفوذ م دواریاست وام یزبر وزرنگ یبچه  دیدانست که سع یم

  

 نبود ، یمنطق ریسرهنگ غ یها حرف

 

 جان یپا یدانست وقت یاما سرهنگ نم 

 

 خواهد زد. یکارباشد او دست برهر  انینهال در م 

 

   ارمیکاره ب ینحس بخونم ونه تو ی هیخوام از اال ن ا ینم رهیکه خ شاالیدرهر صورت ا_

 

 را به دنبال خودداشت نیاهسته اما قاطع سرهنگ ،نگاه ساتک یجمله  نیا

 

  ارمیدر ب یقیتو رو انجام بدم وتو رو از حالت تعل یزودتر کارها یهرچ دیبا_

 یدنبال پرونده باش یشتریخاطر ب بیبا ط تا

 شیدانست سرهنگ وخانواده اش تا چه حد نگران او وگرگ کوچولو یاو زد م یمحو بر پدرانه ها یلبخند نیساتک

 هستند 

 به خاطر اورد یپر رنگ تر شد وقت لبخندش

 یبه دخترک گفته بود که برا یوقت امروز
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 دخترک چقدر بردیم رونیشب او را ب 

 

 خوشحال گشته بود . 

 

 کرد مدت ها بود که او را یکه فکر م الحا

 

 کرده بود وانقدر یواریچهار د ریاس 

 

 یذهن یپرونده شده بود ومشغله  ریدرگ 

 

 او نگذاشته بود. یبرا یداشت که وقت 

 

 

 خواست با او مسافرت یدلش م بیعج

 

 ارام، وقت یبرود ودر کنار او با ذهن 

 

 درست یوقت بود حت یلیبگذراند. خ 
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 سربه سرش نگذاشته بود یوحساب 

 

 رنگ در صورت یباز یدلش برا بیوعج 

 

 او تنگ شده بود. 

 

 با او وقت شتریب یپس کم نیاز ا دیبا

 

 افسرده نشود. شیگذراند تاسنجاب کوچولو یم 

 

 کرد یم یسرفرصت او را راض دیبا یحت

 

 شب که کیتا سر مزار خانواده اش برود  

 

 یشگیاز خواب با همان کابوس هم 

 

 شیها هیگر انیکرده بود در م دارشیب 
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 در اغوش او زمزمه کرده بود که با 

 

 خودش عهد بسته است تا سر قاتل 

 

 ندیدار نب یچوبه  یخانواده اش راباال 

 

 سراغشون نرود. 

 

دارد وامکان دارد مدت ها طول  یاو سر دارز یخانواده  یدر هم پرونده  یپازل ها دنیدانست چ یخوب م نیساتک

 بکشد.

 

 شود . یشگیبغض ها هم نیکابوس شبانه وا نیخواست ا ینم

 

 گشت. یارام تر م یبرد دخترک کم یاگر اورا بر سر مزار ان ها م دیشا

........ 

 بر خود انداخت . نهینگاه  را در ا نیبا ترس و استرس اخر ختهیام یجانیبا با ه نهال

صورت خود داشت دست دست ودلش  شیکه به ارا یبیعج لیزده بود وبا وجود م یوساده ا یمشک پیت شهیهم مثل

 کند. شیرفت تا ارا یکار نم نیبر ا
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 فرستاد رونینفس اش را کالفه ب سرانجام

 عطر را برداشت وبر گردن ومچ ی شهیش

 

 دست خود زد .ارام از اتاق خارج شدو 

 

 بودکه با لپتاب مشغول  نیساتک دنیباد 

 

 قرارش نا ارام تر یب شهیقلب هم 

 

 گشت. 

 دل در شتریگذشت ب یکه م یروز هر

 

 عالقه نیسپرد وهم یمرد م  نیا یگرو 

 

 که ارام ، ارام ، همچون  باد صبا از یا 

 

 وکل ردیقلب اش گذشته بود ،شدت بگ 

 

 یبرتنه  یچکیوجودش را همچون پ 
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 .ردیجسم اش در بر بگ 

 

 نگاه او سرش را ینیبا حس سنگ نیساتک

 

 لپتاب بلند کرد وبه اوچشم یاز رو 

 

 لب، یکمرنگ بررو یدوخت که بالبخند 

 

 خودش غرق گشته بود. یایدر دن 

 

 بلند یراحت یرا خاموش کرد از رو لپتاب

 

 .مودیبر دخترک راپ دنیرس ریشد ومس 

 

 ،که یشگیهم یاشنا یبو دنیچیبا پ نهال

 

 یخوش زندگ یاور روزها ادی بیعج 
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 ایاز اوهام ورو الشیخ یاش بود، پرنده  

 

 خود یمیقد کیرا در  نیبازگشت وساتک 

 

 لبش پر رنگ تر گشت . ی.لبخند بر رودید 

 

 چاله گونه اش  با خنده دنیبا د نیساتک

 

 دیبود کش یان را که برخالف اندام الغر اش گوشت 

 

 که یترسم اخر من رو اقا گرگه کن یم_

 

 حرکت دختر گرگه رو بدره  وچند کیدر 

 

 تا توله گرگ ... 

 

 وبا دیاش پر یدهان نهال در گلو اب

 

 شدت مشغول سرفه گشت. 
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 شانه اش از شدت کهیدر حال نیساتک

 

 پشت او قرار گرفت دیلرز یخنده م 

 

 وچند ضربه ارام برپشتش نواخت 

 

 که ته خنده را در خود ییباصدا 

 

 محفوظ کرده بود گفت 

 

 کنهیهم م یخوب حاال چه ذوق_

 

 داره  ازودی رید نترس

 

 سوخت وسوز نداره اما

 

 اوعقب یدست  ها ریخود را از ز نهال
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 برافروخته از سرفه یوبا صورت دیکش 

 

 لب زد یوشرم به سخت 

 

 عمل.. یول یگیتوام که همش م_

 

 مرد مقابلش که از فرط یچشم ها با

 

 گرد شده بود به خود طنتیتعجب وش 

 

 را که باعث گشته بود مرد یامد وجمله ا 

 

 عکس العمل ازخود نشان دهد، در نیهمچ 

 

 به صدا درامد. یذهنش همچون ناقوس 

 

 بادست 

 شیلب ها ینه چندان ارام بر رو یا ضربه
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 کوباند درکل وجودش در کمتر ازچند 

 

 عرق شرم نشست . هیثان 

 

 ینقل اتیخانه تا ح ریمس نیشرمگ

 

 خنده یصدا کهیوکوچک خانه را در حال 

 

 یراه اش بود ط یبدر قه  نیساتک ی 

 

 وخود را دشنام دیکرد باسرعت نور دو 

 

 فرستاد . 

 منظور اش رابد رسانده بود شهیهم مثل

 

 یرا سوژه  نیهم نیومطمن بود ساتک 

 

 بود نیامشب خواهد کرد و بدتر از ان ا 
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 ازتوانست در چشمان او  ینم گریکه د 

 

 شدت شرم نگاه کند. 

 

 نیاش را از ماش هیشدن او ،تک کینزد با

 

 گذاشت . دنیتپ یگرفت.قلب اش بنا 

 

 انداخت وبا انگشتر نییسرش را پا باشرم

 

 دست اش خود را سرگرم کرد 

 

 را دور نیبه اوماش ینگاه میبا ن  نیساتک

 

 سوارشدن نگاه اش رابه نیزدودر ح  

 

 نشست. ینهال دوخت ،صورت گلگون شده اش بر دل م 

 

 خانوم عجول نیبش ایب_
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 ودر دیجا بلع کیاب دهانش را  نهال

 

 کند حیکرد خود را توج یم یسع کهیحال 

 

 نینزده است سوار ماش یکه او حرف بد 

 

 گشت وکمربند خود رابست. 

 

 سکوت کرده بود. همچنان نیگذشته بود وساتک یطوالن قیانتظار نهال دقا برخالف

 خورد. یسکوت را نم نیا بیشناخت وفر یرام نیکه نهال خوب ساتک هرچند

 دوخت . رونیاش را از پنجره به ب نگاه

 

 رونیکل وجودش رادر برگرفت،هر بار که از خانه ب یبد حس

 

 افتاده بود یندیرفته بود  ،اتفاق ناخوشا 

 وحشت ناخوداگاه برگشت وبه عقب خود نگاه کرد . با

 

 گذاشت نیسرد ماش ی شهیش  یخارج کرد برگشت سرش را بر رو هیرا باشدت از ر نفسش
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 سردش در هم قفل شد وچشمانش بسته گشت. یدست ها 

 

 نکهیامن خانه باشد تا ا میکوچک ودر حر یصدمتر یداد االن در همان خانه  یم حیامدند ترج ینم رونیب کاش

 در وجودش النه کند. ایبد دن یو تمام حس ها دییایب رونیب

 

 نکرد . یاریاورا  به خانه باز  گرداند اما زبانش او را  دیبگو نیبار دهانش را گشود تا به ساتک نیچند  

 

 شود وتکرار مکررات شود . دهینزد او بزدل د نیاز ا شتریخواست ب ینم

 

 دیگو یخود را م یشگیهم یدانست او همان جمله  یم

 

 کس نترس چیوه زیچ چیتا من هستم از ه_

 برسونه یبیکس به گرگ کوچولوم اس چیگذارم ه ینم من

 

 که همسرش بود اعتماد داشت.  یمرد نیاز ته دل به ا واو

 

حالش  یمتوجه  شانشیدستان در هم گره خورده  ونگاه پر دنیبه نهال دوخت وبا د ینگاه اش را لحظه ا نیساتک

 در هم گره خورد . شیگشت. ناخوداگاه ابروها
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نگاه دخترک در نگاه اش گره  هیاو گذاشت ودر کمتر از چند ثان یدست ها یفرمان برداشت وبر رو یرا از رو دستش

 خورد.

دست خودش  ریدنده وز یبرداشت و دست اش رابررو شیپاها یودستانش را از رو دیبر صورت اش پاچ یلبخند

 گذاشت.

 

 لبخندش پر رنگ تر گشتگشت  ریدندانش اس ریاو که ز یلب ها یگوشه   دنید با

 م؟یکجا بر یخوب دختر خانوم دوست دار_

 دستانش جابه جا کرد .  ریسرد نبود ومانند کوره داغ گشته بود ز گریدستش را که د یاندک نهال

 

 مرد برود . نیهمراه ا ایتا سر دن یترس و واهمه ا چیحاضر بود بدون ه گرید حاال

 

خت و چشمان اودو اهیس ی لهیبر لب اورد ونگاه اش را در دو ت یلبخند هیشب یزی،چ نینگاه منتظر ساتک ینیسنگ با

 ارام لب زد

 

 نداره  یبرام فرق_

 

 رود یم زیدل زمزمه کرد با او تا خود جهنم ن ودر

 بر دست او وارد کرد یفشار نیساتک

به او زدوبا  یچشمک دیدپارک کرد وچون نگاه متعجب نهال را  یبزرگ دیرا کنار مرکز خر نیبعد ماش ی قهیدق ده

 وگفت یبدجنس
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 میکن دیخر یکم میبر_

 

 وگفت دیصحبت اش پر انیم نهال

 

 دارم یاما من همه چ_

 

 شدن گفت ادهیپ نیراباز کرد ودر ح نیدر ماش نیساتک

 

 یخواد رو ندار یکه من دلم م یزیچ_

 بدجنسانه گفت یبا تک خنده ا دیتعجب نگاه او را د وچون

 

 شو دختر ادهیپ_

 

 دارم زیسوپرا یکل برات

 

 یدر کنار خود هردو به سمت در ورود نیشد وبا قرار گرفتن ساتک ادهیپ نیکمربندش راباز کرد واز ماش دیباترد نهال

 رفتند. دیمجتمع بزرگ خر
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 ناخوداگاه در جان نهال نشست . یداخل مجتمع شدند لرز بد یوقت 

 

مانند ان  یبودند. دلش کم دیوخر دیوخنده مشغول د یباشادچشم دوخت که  یجوان یحسرت به دختر وپسر ها با

 کرد . شتریچنگ انداخت ولرزش راب شیدر گلو نیسنگ یخواست. بغض یها بودن م

 

 تر کرد . کیدست او را گرفت وبه خودش نزد نیساتک

 

 یلیبود هنوز خ ستادهیکه کنارش ا یاحساس اش بود ودختر ی نهیکردن احساس او سخت نبود .چشمانش ا درک

 تلخ کم سن بود. یهمه تجربه  نیا یبرا

 

 دوخت. شیروز ها نیگرفت وبه مرد ا تینگاه سرگردانش را از جمع نهال

 

 گفت  طنتیداد و با ش لشیتحو یلبخند مهربان نیساتک

 

  د؟یخر یاومد پیجنتلمن خوشت کیبا  نکهیاز ا یدار یخوب گرگ کوچولو چه حس_

 

را از خود دل زده وخسته نکند  نیبرخورد کند تا ساتک یاواخر طور نیکرد مانند ا یورد وسعبغض اش را فرو خ نهال

 بر لب نشاند وگفت یمصنوع یلبخند

 

 سرگرد یاقا یپر مدعا هس یلیبهت بگم که خ دیحتما با_
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 داد ودر ادامه گفت لشیتحو یچشمک

 

 یقیحواسم نبود سرگرد تعل دیببخش اخ

 

 باال انداخت  ییبا خنده ابرو نیساتک

 گفت نیکشاند ودر همان ح یبرق یخود حلقه کرد واورا به سمت پله ها ینهال را دور بازو دست

 

 داد یبیعج شنهادیگرگ دختر پ کیبه  شیکه چند وقت پ  یقیسرگرد تعل کیاره _

 گرفت دنیتپ ینهال بنا قلب

 احساس کرد شیخون را در گونه ها هجوم

 

 کرد ودر کنار گوش اش زمزمه کرد سرش را خم یبا بدجنس نیساتک

 

 که از طلبم بگذرم ستمیهم ن یادم_

 دختر خانوم رمیگ یطلبم رو ازت پس م یبزود

 

 حاال که نسبت بهت حق هم دارم مخصوصا
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 گردن اش را سوزاند. یاز پس شال هم، گوش وتا حدود ینفس پر حرارتش حت هرم

 

 نکند . شیرسوا نیازا شتریتپش قلبش ب یاز او فاصله گرفت تا از صدا یوکم دیرا گز شیها لب

 

 یبه اسمان لیافکنده بر وجودش را تبد هیسا یاسمان ابر شهیمرد هم نیتظاهر نبود ا یاز رو شیلبخند ها گرید حاال

 کرد. یوصاف م یاب

 

 پهن تر گشت شیلب ها یلبخندبرروراس اش را رصد کرد و ریت ینگاه نهال مغازه ها دندیدوم سالن که رس ی طبقه

 خود را گذاشته بود. ریاش تاث هیوجو شاد حاکم درپاساژ در روح جانیبود وه دیعاشق خر یمانند هر دختر اوهم

 با او هم نیاورا به سمت مغازه ها کشاندهر چند اگر خود ساتک جانیرا فشرد و با ه نیساتک ی دهیسفت و ورز  یبازو

 متر او را تکان دهد. یسانت کیتوانست  یگشت نم یقدم نم

 

 داشت . یقدم بر م گرید یسمت مغازه  یحرف چیه یوب ستینگر یمغازه هارا م نیتریذوق و با

 

 کند. دینداشت تا کل مغازه ها را کامل از نظر نگذراند خر عادت

 

 د .کر ستادنیونهال را مجبور به ا ستادیا نیکنار چند مغازه که عبور کردند ،ساتک از

 

 نگاه متعجب وپرسشگرانه اش رابه او دوخت نهال
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  یخر ینم یزیپس چرا چ_

 

 یکن ینگاه م فقط

 

دم  ینم نینده که تضم لیرو که ، اخه  من پول  همراهم ندارم رو بهم تحو یا شهیکل یجمله  نیدم ا یهشدار م بهت

 نکوبم واریسرت رو به د نجایهم

 

را  نوک زبانش طنتیکرد، سپس با ش نیگشت و جمله اش راسبک ،سنگ رهیگرد به او خ ییبا چشم ها یلحظه ا نهال

 کرد داد  یم شیکه حاال اومتعجب تماشا نیدراورد ونشان ساتک رونیبه ب

 

 کنم . یم دیبا حساب شما خر یمورد تعارف ندارم ،شک نکن کل کی نیجناب سرگرد،تو ا رینخ_

 

 رو کنم دمیعد خرب میخوب کل پاساژ رو بگرد دیبا اول

 

 دنیکش نیودر ح دیاو دلش ضعف رفت خند یغل وغش واعتراف صادقانه  یحرکت کودکانه وب نیا دنیبا د نیساتک

 لپ او گفت

 

به خونه برنگردونمت واون  دیخر یجا به جا نیهم دمیبهت قول نم یات ادامه بد یجور به خوشمز گ نیاگر هم_

 شرطم رو اجرا نکنم
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 دخترانه کند. یبود تا کل وجود نهال را مملو از شرم یجمله کاف کی نیهم

 

سربه سر گذاشتنش  یبرا ینیچن نیا یبهانه ا گریواز ذهن اش گذشت اگر نهال را تصرف کند د دیخند نیساتک

 نخواهد داشت.

 

 دست او خواهد داد. ادیکردن اش ز تیاذ یدانست دخترک بهانه، برا یچند که خوب م هر

 

 احساس کرد. ییاوبود که مکث نگاه نهال رابر جا دیپر از خر نیشان بود ودست ساتک دیخر یاخرها بایتقر

 

 .نقش بست شیلب ها یشرورانه بررو یولبخند دیرس یفروش ریلباس ز یکرد وبه مغازه  بینگاه اش را تعق ریمس

 

 زمزمه کرد  یخم کرد ودر کنار گوش اش پر حرارت تر از هر زمان یرا در دستانش جابه جاکرد .سرش راکم دیخر

 

 وبنفش  یمشک_

 

 دیوخود راعقب کش دیکش ینینفس اش ه یاو وحرارت سوزنده  یناگهان یصدا دنیباشن نهال

  

 کوباند گذاشت یم نهیقلبش که با شدت ، خودرا درس یاش را بررو دست
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 زنان گفت ونفس

 

  وونهید دمیترس_

 

 یخوب زیدانست چ یم طانشیکرد ، از برق نگاه ش یکه نهال رامشکوک  م ییزد ، از همان لبخندها یلبخند نیساتک

 دی.مشکوکانه نگاهش راقفل نگاه او کرد وپرس ستیدر انتظارش ن

 

 ؟یوبنفش چ یمشک_

 

 ؟ یزن یحرف م یرمز  چرا

 

 وبنفش؟ یمشک

 

 کنترل شده گفت یبالبخند نیساتک

 

 جور  رمز  ورود کیگفت ، شهیاوهوم م_

 

 بود  یجد شهیرقصانش لحنش مثل هم یشد برعکس چشم ها جیگ نهال
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 ورود به کجا؟_

 

اس لب یکرد وبه مغازه  بینگاه خودش وانجا بود تعق نیدر چرخش ب مینگاه او را که دا ریمس یرا گفت وبا گنگ نیا

 همان مغازه ماند. یبر رو رهیباز ماند و نگاه اش خ یودهانش مانند غار دیرس یفروش ریز

 

وبنفش او شد وصورت اش مانند لبو سرخ  یمشک یمعن یاز قبل داغ کرد.تازه متوجه  شتریهر کلمه اش ب یاور ادی با

 یداپاتند کند که ص یلب گفت وخواست به سمت در ورود ریز یباشرم لعنت نیساتک یخنده  یصدا دنیگشت. باشن

 دوخت.  نیزم یرا بر رو شیپاها یدخترانه ا

 

 سالم جناب سر گرد_

 

 . دیبه سمت صدا چرخ یدر آن نگاهش

 قرار گرفته بود خشک اش زد. نیساتک یکه روبه رو ییبایوز یدختر چادر دنید با

 

 سالم ستوان_

 

 از خنده در ان نبود یاثر گریوخشک شده بود ود یجد شهیمانند هم نیساتک یلحن صدا 

 

 نهال نگشته بود یظاهرا متوجه  دخترک

 



 پشتم باش

 
542 

 

 توجه به حضور او شروع به صحبت کرد یباحرارت وب رایز 

 

 از تهران، خارج شده بودم  تیمامور یبرا یمن مدت طوالن_

 

ال چند س نیراستش تعجب کردم ،اخه در ا نیستیون نیگرفت یکه شما مرخص دمیبرگشتم ،وشن شهیم یروز چند

 سابقه بود  یب میکه باهم داشت یهمکار

 

 زل زده بود . یجمع شده به ستوان کاظم ینگاه اش را به نهال دوخت که با اخم وچشمان نیکسات

 

 حسادت دخترانه اش زد . نیا یبرا ینامحسوس لبخند

 

 همراه شما هستن؟ شونیا_

 

 د؟یکن ینم یمعرف

 

 به او دوخت تینگاه اش را از نهال گرفت وبا جد یستوان کاظم یصدا دنیباشن

 

 همسرم نهال_
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 دکر کیستوان ،دست سرد نهال رابه دست گرفت وبه خود نزد یجمله در مقابل نگاه مبهوت زده  نیاز گفتن ا پس

 

 اجبار دستش را مقابل نهال گرفت  یواز رو یکرد خود را کنترل کند به سرد یم یسع کهیدر حال یکاظم

 

کشته ومرده داشت وخود  یباشد که در اداره کل یهمسر سرگرد پیرنگ ورو وبدت یدختر ب نیسخت بود ا باورش

نگاه او به خود  کیاز  غیاز ان ها بود که مدت ها تالش کرده بود تا نظر سر گرد رابه خود جلب کند اما در یکیاوهم 

 در اداره... یگریهر کس د ای

 

 گفت شیرنگ ورو یبه ظاهر ساده وصورت ب یزیام ریخشک ونگاه تحق اریبا لحن بس  

 

 خوشبختم تونیاز اشنا_

 

 هستم ستاره

 

 دواند. شهیدر کل وجود نهال ر شیاو به سرتا پاها زیتلخ نگاه طعنه ام حس

 

 اش را نشان نداد. یاشفتگ نیظاهرش ا اما

 سرد تر از او در جواب گفت یلحن با
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 نطوریمنم هم_

 

بر  یضیبار خودجوش وغر نیاول یکه برا  یوبا لحن طناز ختیاو نیساتک یرا گفت ومنتظر جواب او نماند از بازو نیا

 کمک اش امده بود گفت

 

  هیاون مغازه عال یرایلباس ز زمیعز_

 هی میمتنوع داره بر یرو هم درشکل ها یتو بنفش ومشک یشک رنگ مورد عالقه  یهستن ب یژورنال همشون

 میبنداز ینگاه

 

 اش که از حسادت سبز  گشته بود انداخت . ییروبه رو نیبه دختر خشمگ یمندانه ا روزیراگفت ونگاه پ نیا

 

 نگاه اش به نگاه خندان  ومتعجب  یوقت

 گره خورد نیساتک

 

 یبه راحت یسوژه ا نیاز همچ نیخواهد گشت وساتک مانیجمله پش  نیبعد، از به کار گرفتن ا یدانست کم یم

 نخواهد گذشت .

 

 دختر در ظاهر ستوان مهم بود. نیچزاندن ا شیاالن فقط برا اما
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م ه نیکرد وخوشحال بود که ساتک یسرد یخداحافظ دیکش یکه چال گونه اش رابه رخ دخترک م قیعم یبالبخند

اه نگ ینیسنگ کهیجواب گذاشت وبه همراه او در حال یاش را هم ب یسوال قبل یسردتر از او بادختر برخورد کرد حت

 سمت مغازه قدم برداشتندکرد به  یدختر را ازپشت احساس م

 

  یمطمن نمیحسود من ، بگو بب یخوب گرگ کوچولو _

 

 شه؟یم دایمن اونجا پ ی قهیسل

 

 از سرعت عمل او در سربه سر گذاشتن اش خنده اش گرفت نهال

 

 کنم یحاال که خوب فکر م_

 

 هم دوست دارم ییمویپول تو حسابم مونده ومن رنگ قرمز ول یکل هنوز

 که .. ییباشه از اونا ریخوابم حر لباس

 

وض ع ایدن یقیموس نیباتریمرد را حاضر نبود با ز یخنده  یاو کوباند وصدا یبه پهلو یمحکم یبا شرم ضربه  نهال

 کند.

 

 که حافظ را به خنده انداخت دیکش یعمارت بزرگ ،سوت دنیبا د دیسع
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د ا و سالم کردن دنیداخل برد.نگهبان هاباد را نیدر توسط نگهبان باز شد وحافظ ماش هیزد وکمتر از چند ثان یبوق_

 کرد یباغ را ط یطوالن ریگاز گذاشت ومس یرا بررو شیتکان داد وپا یان ها سر یوحافظ برا

 

 

 تهرون خودمونه؟ نیهم نجایالمصب ا_

 

 تا کجا؟ یاختالف طبقات اخه

 

 نگفت یزیبر لب زد وچ یدر جواب او فقط پوزخند حافظ

 

خاطب را م دیسع دیبار با ترد نیاخر یشدن برا ادهیرا پارک کرد وقبل از پ نیبزرگ وباشکوه ماش یعمارت یکینزد در

 خود قرار دا د وگفت

 

  رمیبگ دیند نجایتونم االن هم بخاطر رفاقتمون چشم رو هم ببندم واومدنت رو به ا یم_

 

فراموش کن برو و به کم خودت  شهیهم یرو هم برا یحافظ نام ی،برگرد برو وحت یخواه ینشده اگر م ریهم د االن

 داشته باش یاروم یقانع باش و زندگ

 عمارت خارج نیباز گشتن حتما االن از ا یلحن ملتمسانه اوبرا نینبود ،با ا انیدر م نینهال وساتک یاگر پا دیشا

 کرد. یوپشت سر خود را نگاه نم شدیم
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 رها کند. مهیرا ن ینبود که کار یشده بود و ادم التیتشک نیاو با هدف وارد ا اما

 

 رفت. یم یباز نیتا اخر ا دیبا پس

 

 بود گفت دهیچند سال او راد نیکه حافظ در ا یتر از هر زمان یجد

 

 داشتم دیترد التیخونه ودم تشک نیا دنیقبل از د دیشا_

 

 نجاستیتوالت ا ی کنم که احتماال اندازه یزندگ یپسر مگه من چند سال زنده ام که بخوام تو خونه ا اما

 مردم رو کردن ... یبهتر از صد سال نوکر یالتیتشک نیوهمچ ییجا نیکردن در همچ یزندگ کسالی

راه رو انتخاب  نیومن خودم ا یکه.. تو بهم حق انتخاب داد سمین ری،صغ ریشو و عذاب وجدان ما رونگ الیخ یب پس

 کردم

م که باچش ییبود که برخالف ان ها یمرد بالغ دیبر اتش شد وحافظ را ارام کرد حق با او بود وسع یاش  مانند اب جمله

باز راه خود را انتخاب کرده  یدیراه جان خود را از دست داده بودند باد نیباند شدند وچه بسا در ا نیبسته وارد ا

 بود.

در کنارش اورا  دیگرفت وسع شیاختمان رادرپس ریشدند .حافظ مس ادیراباز کردند وپ نیهمزمان در ماش هردو

ضبط شده در ذهنش  یهمچون نوار نیکرد ارامش خود را حفظ کند .جمالت ساتک یم یسع کهیکرد در حال یهمراه

 گشت یپالیر

 

 کنه شهامتت هست یم نیکه جونت رو تضم یزیتنها چ یوارد باند شد یوقت_
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 کنه.. یدلشون لونه مدر  ینیتخم شک وبدب ننیترس رو در نگاهت بب اگر

 

 یوارد اونجا شد ینهال بود ،پس وقت دنیوکارت دزد یبود دهیاصال من روند شینکن که تو تا چند وقت پ فراموش

 .یاز اونها وارد شد یکیفکر کن واقعا به عنوان 

 

 حافظ حواسش را جمع کرد ونگاهش رابه او دوخت یباصدا

 

 شناسهیجارو نم نیاصال ا یعنی ادینم نجایکنه، ا یما کار م یکه برا یهرکس_

 

 ..زارنیفقط افراد قابل اعتماد وثابت شده پا م نجایا

 

 ینظر خودم کار کن ریاوردمت تا ز نجایا میحساب تو جداست ومن مستق اما

 

 داره ریونگ ریبگ یگاه امکیس

 

 یوکمتر با اون در ارتباط باش یکن در برخورد باهاش محافظه کارانه بر خورد کن ی،پس سع سین یادم نرمال یعنی

 

 .بشنوه. دیرو که با یزیوچ نهینب دیرو که نبا یزیکه چشمهات چ یمون یزنده م یتازمان یما شد پیوارد اک یوقت

 یکن ینقش کورو کر روباز دیبا یگاه یحت
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 رفتن رو هم کال بزار کنار یرابیز فکر

کنم  یم دیزات،تاکیدر غاز پول ، جون خودت و عزبخاطرچن یکه نخواه ادیم رتیدر هر معامله پول گ یانقدر

 ..یرو به خطر بنداز زانتیعز

 

متوجه  یدر هم گره خورد.تا حدود شیو ابروها دیلرز شیدست وپاها یلحظه ا زیعز یبر کلمه  دیتاک دنیباشن

خانواده اش تکرار شود رعشه بر  ینهال ،برا یمشابه خانواده  یبخاطر او اتفاق نکهیتصور ا یمنظور اوگشته بود وحت

 انداخت . یاندامش م

کرد .داخل ساختمان  یخود را کنترل م دیکرد افکارش را نظم بخشد.با یکرد وسع شیها هیسرد را وارد ر یهوا

 ان ها را گرفتند. یشدند ودو خدمتکار به استقبال امدند وپالتو

 بهتش زد. یلحظه ا برق آسا به اطراف انداخت واز شکوه ساختمان ینگاه دیسع

 

 رفتن با لبخند گفت نیدر ح حافظ

 

  یدار ادیپسر حاال فرصت مال تماشا ز ایب_

 

 یکن فیتوپ رد یخونه ا یخودت رو جمع وجورکن یتا بتون یجابمون نیبه بعد هم نیکنم از ا یفکر م نیبه ا دارم

 

 نگاه اش را از اطراف گرفت و به سمت او چرخاند دیسع
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 جدا؟_

 

 هست؟ یمال ک نجایمنتها اصال ا شهیم یعال

 

 گرفت وتعارف کرد دیبرداشت وبه سمت سع یفرانسو یشراب شهیبه سمت بار رفت وش حافظ

 

  امکیمال س_

 

 ادیبه چشم ن یبزرگ هست که حضورت حت یانقدر منتها

 

 بزن  ایب

 

 دست او نگاه کرد  ی شهیبه ش دیسع

 

 بابا وسط روز و چه مشروب _

 

 بابا میش یم اخرشب که کسل تا

 جام خود را پر کرد وگفت یبا خنده ا دیسع
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 که،شرابه ،سبکه  ستین یبابا عرق سگ_

 روداشتم یروز خسته کننده ا ارهیسرحالم م کمی

 

 بزنه یحرف دیسع نکهیاز ا قبل

 

 دیبه گوش رس شهیوپس از ان انعکاس شکستن ش یدختر ادیفر یصدا

 

 صدا چرخاند یجاخورد ومجدادا نگاهش رادر پ دیسع

 لجباز یلعنت به تو دختره _

 

 شد. یجمله از زبان حافظ نگاهش او را رصد کرد جام شراب در دستانش فشرده م نیا دنیباشن دیسع

 

 داد سکوت کند. حیگردن اش و چشمان به خون نشسته اش ترج یبرجسته  یرگ ها دنیباد  دیسع

 

قفل  یدختر یبررو دیچشمان سع هیشد وکمتر از چند ثان دهیشن یتند یپا ینگذشته بود که صدا قهیچند دق هنوز

 امد. یم نیینامناسب از پله ها پا یاشفته وظاهر ییگشت که باموها

 

تفاوت به جام  یب یزود نگاه اش را از او گرفت وباظاهر یلینگاهش مات او گشت اما خ یرعنا لحظه ا دنیبا د حافظ

 شرابش دوخت.
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ل ک کهی. در حال ستادیحافظ ا یقدم کیبا چند قدم بلند خود را به بار رساند ودر  دیبه حضور سع تیاهم یب رعنا

 گشت. انینما شیگونه ها یبر رو یپنج انگشت دست یرا کنار زد وجا شانشیپر ی،موها دیلرز یوجودش م

 

 یفرستاد وهنوز جرعه  نییپا یاول را به همراه خشم اش به سخت یلبانش برد جرعه  کیجام شراب را نزد حافظ

 یسانت کیوبا شدت پرتاب کرد ودرست از  دیانگشتانش کش انیبود که رعنا با خشم جام را از م دهیدوم را ننوش

 کوبانده شد واریگذشت وبه د دیصورت سع

 

 اما نه روز اول وقبل از پولدار شدن رمیامکان داره بم یداداش تو گفت_

 

 وطنز ش ندادند  دیبه سع یتیدر هم گره خورده بود اهمکه  نیاز ان دو نگاه خشمگ چکدامیه

 

 کنترل شده یفرستاد وباخشم رونیاش راب هیداخل ر ینجام حافظ هوا سرا

ات جانش را نج دیشد وباز عکس العمل به موقع سع دهیکوب واریشراب به د ی شهیبار ش نیبرداشت که ا یگرید جام

 داد.

 

 کرد. جادیراا  یبد یافتاد وصدا نیزم یمحکم بررو یبلند شد که با ضرب اش صندل یصندل یحافظ چنان از رو 

 

بود که صورت رعنا برگشت وخون از  یدر حد یلیاش بلند شد ودر جا درصورت دخترک نشست. شدت س دست

 زد. رونیب شیلب ها یورا
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 با بهت نامش را صدا زد دیسع

 

 حافظ_

 

بر  یدندان ها انیپنجه کرد واز م شیکرد در موها یکه زده بود ذق ذق م یلیبا خشم دستش را که از شدت س حافظ

 دیهم چفت شده اش غر

 

 یریم ینم یبارها بهت گفتم با لجباز_

 

 یریبم زارهینم امکیس

 

 کنه یزجر کشت م اما

 

 پس تمومش کن  یوزنده بمون یمرگ کن یصدبار ارزو یکنه روز یم یکار

 به عقب رفت یکه رعنا قدم دیکش ادیکن دوم را چنان فر تمومش

 

 زیشد ،نگاه ست ینم دهیاز بغض در ان د ینشان چیبود وه زیکشدارش طعنه ام یرعنا شروع به صحبت کرد،صدا یوقت

 اش رابه اودوخت. انهیجو
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 گذاشت وگفت شیگلو یرا بر رو دستش

 

 رسوندم نجاشیچرا اخراشه ،به ا_

 

 کنه یخالصم م اینمونده  یزیچ گهید

 شکم گنده یشتم به عربافرو یم ای

 خوابشون..... ریز ادیومن اصال بدم نم هههه

 

 یبررو یحفظ ارامش اش داشت کنترلش را از دست داد ودستش را که بلند کرد دست یکه برا یبا تمام تالش حافظ

 دستش نشست

 

 نشست دیدر نگاه سع نشیخشمگ نگاه

 

 تو قاموس ما زدن زن ،راه نداره_

 باش وارامشت رو حفظ کن اروم

 

وتر چند قدم جل یمقابلش کوباند که صندل یوبا پا چنان بر صندل دیکش رونیبا خشم دستش را از دست او ب حافظ

 واژگون گشت. یبلند یباصدا
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 تجمله گش کی یتنها تداع دیوار وتلخ که در ذهن سع کیستریه یخنده ا دیبلندخند ییوبا صدا دیرعنا نهراس اما

 

 تر است زیغم انگ  هیمن از گر یخنده _

 

 از سرنوشت به درد امد . نیرعنا خروشان از عشق وخشمگ قلب

 

 بود . یقهار گریالحق االنصاف باز اما

 را مخاطب قرار داد وگفت بهیدر چشمان حافظ ،ان مرد غر رهیزد وخ یشخندیر

 

 واژه تو فرهنگ لغاتشون معنا نداره نیههه قاموس؟ اصال ا_

 

 چرا؟ یدون یم

 

 ناموسن یاز دم ب چون

 

 شیساعت ورودش انتظار  نما نیشده بود در اول جیاز خود نشان دهد . کامال گ یچه واکنش دیدانست با ینم دیسع

 از جانب حافظ را مهار کند. ینداشت، فقط مواظب بود تا هر حرکت احتمال یوودیهال  لمیهمچون ف
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 امد. دیچند لحظه سکوت مطلق پد یبرا

 

 گفت یبیعج یحافظ بود که سکوت راشکاند وبا خونسرد امسرانج

 

 اریدر ب تیپنبه رو خوب از گوش ها_

 با مرگ یعمارت وجود نداره حت نیاز ا یراه فرار چیه

 

 ناژنکنیپات امکیباش ورو اعصاب من وس یگم ،دختر عاقل یبار م نیاخر یبرا پس

 کی هیکرد و نفرت شب دایاز خودش نفرت پ رویهر کلمه از زبان او وجود رعنا به لرزش در امد .با تمام ن دنیباشن

 سرپوش قلبش رادر برگرفت.

 

 نبود. شیاز اقتدار وتحکم در لحن صدا یخبر گریشروع به صحبت کرد د یوقت

 

 امد یاز ته چاه در م ییگو شیصدا

 

 یره، لحظه ا یم رونیخراب شده ب نیخودم اومدم وفقط جنازم از ا یادما،با پا ی هیقصد فرار ندارم،من هم مثل بق_

 زد گفت خی شیکه خود از سرما یوبا لحن سرد دیکش یقیسکوت کرد وسپس نفس عم

 

 یبریم رونیکه بادستات من رو ب ییتو نیوا رهیم رونیخونه ب نیمن از ا یحافظ،جنازه  رهیاما م_
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اند م یم شتریب یا قهیشک اگر دق یپشت سر گذاشت .ب یکیرا گفت ونگاه از او گرفت وبا دو پله هارا چند تا  نیا

 بردند. یبه تاراج م زیغرورش را ن یان ته مانده  شیاشک ها

 

 شیکه سکوت کرده بود  برا نینداد.  هم دینگاه سع ینیبه سنگ یتیدر راه پله ها ماند،واهم ی رهینگاه اش خ حافظ

 شیاتاقش رادر پ ریمس یرابرداشت وبدون کالم  یسکیو ی شهیافتاده ش ییبه درد امده وشانه ها  یبودبا قلب یکاف

 گرفت.

شک  یگاه اورا متوجه گشته بود .ب یگاه وب یاه ها لیحاال دل ستینگر رهیاو خ ی دهیاز پشت به قامت خم دیسع

د توانسته بو ینگاه حافظ به راحت ضیان ها بوده است با وجود نفرت نگاه دختر و خشم وغ نیب یعاشقانه ا یرابطه 

 .ندیرا از پس ان بب یعشق خاموش شده ا

 وسط بود. نیدر ا امکیکرد نقش س یم جیکه او را گ یزیچ اما

.......... 

 

 فت.داد به او گ یانجام م دیکه با ییاز کارها یظهر بود که حافظ خالصه ا یکاینزد

 

 بود . قهیاب کردن اجناس عت یبرا یکردن مال خر ومشتر دایکار او پ ظاهرا

 

 کرده بود . یمال خر به اومعرف نیچند نیامد،به خصوص که از قبل ساتک یبه نظر نم یکار سخت چندان

ر را شد .به دقت س زیخ میجست.ن زندیاتش بر یالماس،مانند دانه اسپند که بررو نیگردنبند با نگ دنیباد دیسع

 باز وچشمانش گشاد مانده بودگفت: مهیدهانش ن کهیودر حال ستیالماس نگر یها نیبردوبه نگ کینزد
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 الماس؟ یخاک ریگردنبند ز نیمن ا یخدا_

 

 به حالت صورت اوزد وگفت  یخنده ا حافظ

 

 اوهوم الماس_

 

 دالر پولشه ونیلیم7/3وزنش و راطیق60/3

 

 گشت. یافزوده م دیسع رتیگذشت بر ح یم هرچه

 

 توانست به ان دست بزند. ینم یحت

کرده  لیرا تکم شیبایز زیقطعه الماس به رنگ زردکمرنگ ن کیشکل داشت.و یضیوب یقطعه الماس به رنگ صورت2

 بود

 بود. رینظ یب

 

 وگفت  دیخود راعقب کش یکم یسخت به

 

 انه؟یالماس اصل  نیداد ا صیتشخ دیحاال از کجا با_
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 هم انداحت وگفت یحود را بررو یپا حافظ

 

  یریبگ ادیرو  زیهمه چ قهیعت یتقلب ایاصل و صیحاال زوده  در مورد تشخ_

  شهیفقط با جون پرداخت م یتقلب ی قهیعت دی.چون تاوان خریکار خبره بش نیدر ا یلیخ دیوبا برهیم زمان

 

 یکن یدست خودم کار م ریز یبش یمدت تا حرفه ا کی نیهم بخاطر

 

 ادیدستت م زی.کم همه چوکم

 

 نهیا یبابدل یالماس اصل صیراه تشخ نیراه ودم دست تر نیم،راحتریکن یاز الماس شروع م االن

 

 یعنیموند  یکار بدون خط وخطوط باق نیاگر الماس بعد از ا یکشیرو الماس اروم م یدار یپارچه برم ایکاغذ  کی

 اصل 

  فتهیروش نم یخط چیالماس اصل ه چون

 

 روشش هست نیراحت تر نیا تهالب

 

 زل زده بود. بایشگفت زده همچنان بر ان گردنبند ز دیسع

 



 پشتم باش

 
560 

 

  چیدر مقابل ان ها ه نی،ا ینیبیرو م ییبایز یها قهیبه بعد عت نیاز ا_

 

  دیپرس یتکان داد و با کنجکاو یسر دیسع

 

 ن؟یاریهارو از کجا م قهیعت نیا_

  

 تکان داد وگفت یدر جواب او سر حافظ

 

 یرو بدون نایا ستین یاجیفعال احت_

 .ارکردیندانست وسکوت اخت زیرا جا نیاز ا شتریب یکنجکاو گرید دیسع

 

 گذاشت یکنار یرا با خستگ یط رعنا

 

 روحش را در اتاق چرخاند . یونگاه ب 

 

 گشته بود .  زیجا تم همه

 

بود واالن  دهینخواب یگریرشب دمثل ه شبیبه اندام خسته اش داد.د یکمرش را صاف کرد وکش وقوس یباخستگ

 داشت.  اجیاحت یشگیخواب هم کیفقط به 
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 اونبود. یرایمرگ هم پذ یبر افکار پوچش زد.حت یپوزخند

 

 اندازد. یب رونیافکارش رابتواند از ذهنش ب  دیتکان شا نیتکان داد تا با ا یسر

 

 شده بود. یهم راض یوانگید نیواو به ا شدیم وانهیداشت د دیمحو برلب اورد ،شا یلبخند

 

 قلبش ضربان گرفت یحافظ شد .لحظه ا ی نهیبه س نهیرا برداشت واز اتاق خارج شد وس یط

 یوس ستیپارت دو#

 

 توانست اورا تا اوج برساند. یبست.هنوز هم نگاه پرحرارتش م خی شیحافظ،سر جا یدرچشم ها رهیخ

 

 تمام وجودش ازاکراه وتنفراشباع شد. ،گذشتهیاداوریبا

 

 دستان اوگشت. ریاس شیمحکم به اوکوباند وخواست ازکنارش بگذرد که بازو یضربه ا شیها باشانه

 

 گاهشانیو یکیزیقرارش بود که همچنان باهرتماس ف یدل ب یبرا دانستیکرد که نم یتوجه به تپش قلبش،اخم یب

 کشانده بود یاش رابه تباه یکه زندگ ییاو یبرا ای دیلرز یم
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 من بردار یرو از رو فتیولم کن،دست کث_

 

ارد و شیبربازوها یفشار ضیبود.باغ رونیاندامش ب شتریب شهیاو چرخاند  مثل هم نیینگاهش را از باال تا پا حافظ

 کرد وگفت

 

 رو تو اون مخت فروکنن یزیبه زور خشم چ دیحتمابا دس،یفا ی،امابیخرفهم بش دیبارها بهت گفتم تا شا_

ترداد  نییلباسش را پا ی خهیزد وبا دست ازادش  ینگاه او متوجه منظورش شده بود لبخند ریکه از مس رعنا

 را در معرض تماشا قرار داد. شیها نهیاز س یشتریوقسمت ب

 

 ماند رهیبود خ جادکردهیا ییبایاش هارمون ز یمشک نیاو که باسوت دیسف یها نهیس یبررو یحافظ لحظه ا نگاه

 

کرد تا در فک رعنا فرود  یکنترل م یگشت،دست ازادش مشت شده بود وبه سخت دهیبهم سا یبررو شیها دندان

 .دیاین

 

 کند. یم یباز رتشیبا غ یدهدوقت یاوراچگونه عذاب م دید  یتر شد وقت قیلبخندش عم رعنا

 

 زنانه گفت یبه گردنش مهار کرد وبا عشوه  ا کینزد ییاو برد وحرارت نفسش را جا کیرا نزد سرش

 

 نداره یربط میدوس دارم عرض اندام کنم،وبه کس_
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 دیجمله سرش راعقب کش نیگفتن ا با

 به اودوخت وبانفرت  گفت میاز خنده وکرشمه نبود مستق یگراثریپر از نفرتش را که د ونگاه

 

 ناموس یب اریواسه من درن ارویرتیادم غ یادا_

 

 یکرد یوجود تر از خودت نم یب امکیخواب اون س ریمن رو ز یداشت رتیجو غ هیاگر  که

 

ر ب یا انهیبود وهمچون تاز یکرده بود کار انیمختلف ب یاز هزار بار ودرشکل ها شتریرا که ب یا یدانست جمله  یم

بار عکس العمل نشان داد دست مشت شده اش شل گشت ونگاه پراز  نیهزارم یچون او هم برا امدیاو فرود م کریپ

 اش محزون گشت. ضیغ

 

تنگ ونمور بود رفت خودش  یادامه نداد واز کنار او باشتاب گذشت وبه سمت اتاقش که همان انبار گرید رعنا

و  خودش کهیاش رابسته بود مهار کرد در حال یرا که راه تنفس شینفره انداخت وبغض سخت گلو کیتخت  یرابررو

 کرد. یم نیرا نفر یحافظ را وان روز لعنت

 

............ 

 یان را م یخاص تینظر گرفته بود که باچه وسواس ریهم بادقت اورا ز دیگردنبند بود وسع دنیچیمشغول پ حافظ

 وگردنبند را رد کنند. ردیصورت بگ ی.قرار بود معامله ا شدینظر حافظ  شروع م ریاش ز یروز کار نیامروز اول دیچیپ

 

 ه جوان وچهارشان یمرد دنیوباد دیگشوده شدن در نگاه اش به سمت در چرخ با
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 بود. دهیعمارت او را د نیباشد وسرانجام او بعد از چندروز اقامتش در  ا امکیس دیزد که با حدس

 خود را جمع وجور کرد. یکم ناخواسته

 وگفت دیحافظ کوب یبا سه قدم بلند خود را به ان ها رساند وبا دست محکم برشانه  امکیس

 

 پسر؟ یچطور_

 

 سرش را تکان داد وبه گفتن خوبم بسنده کرد ودوباره مشغول کارش گشت. حافظ

ثابت ماند وموشکافانه  یلحظه ا یا بهیغر یانداخت ونگاه اش بر چهره  دیمقابل سع یکاناپه  یخود را بررو امکیس

 کرد. یابیاو را ارز

 

 زد وگفت یخندشیر دیکاو یاو را م یحساب یچشم ریبود،که ز یچرده ا هیچهار شانه وس جوان

 

 یکن ینم یرو معرف قتیحافظ رف_

 انداخت امکیبه س یتفاوت یگردنبند گرفت ونگاه ب یاماده  بایتقر ینگاهش را از  بسته  حافظ

 

 هیزبر وزرنگ ی،بچه  قمهیرف_

 

 دم. یم ادیراه وچاه رو بش  یمن هستم حساب یمدت کار کنه تا وقت هیدستم  ریز قراره
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 به ان زد. یرابرداشت وگاز محکم یقرمز بیس زیم یباال انداخت وخم شد از رو ییابرو امکیس

 

 میحرف یحاال در مورد بود نبودت بعدا م_

 

 پسر.. نیدر مورد ا واما

 

 بود. یاز دقت وکنجکاو یبیعج بیترک ستینگر یم دیبه سع یچهره اش وقت حالت

 

 کرد ارامش خود را حفظ کند. یسع دیسع

 

 .ستین قیبحث وتحق یبرا ییجا یعنیخونه اورده  نیوتو ا نجایو احافظ تو ر یوقت_

 

 رو گفته زیکارو وگروه بهت همه چ یدر مورد چگونگ مطمنم

 خود خواهد شد. یبرا یحتما عجوبه ا دییایب رونیدست حافظ ب ریکه از ز یکس مطمنم

 

 یهر صورت به گروه ما خوش اومد در

 

 دیشکارش شده بود ،سع ی رهیبود که از دوردست خ یتشکر کرد چشمانش درست مانند عقاب یبا لحن محکم دیسع

 تواند افکارش را از پس ذهنش بخواند. یکرد او م یاحساس م یحت
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 شده بود رعب اور بود. رهیشده به او خ زیکه ر ییکرد ان چشم ها ینگاه اش به او القا م یحس بد  بیعج

 

 راجلب خود امکیکرد ونگاه س یشد که تک سرفه ا امکینگاه نافذ س ریز د،یحال سع  یظاهرا متوجه دگرگون حافظ

 کرد.

 ارهیتابلو فرش دبه در م یداره سر معامله  یقیشف_

 

 یکار هس انیوخودتو در جر میبابت اون دخترا که برامون فرستاده بش بدهکار گهیم

 

 دیبا خشم غر امکیس

 

 سوال برد ریاعتبارمون رو ز یبهمون انداخته بود که کل یدزیدختر ا وز،دوتایپف ی کهیغلط کرده مرد_

 

 داد واریاش را به د هیبا تعجب صاف نشست وتک حافظ

 

 مگه باکره نبودن؟_

 

 داد وگفت رونیروشن کردن گل ،نفس اش را کالفه ب نیدر ح امکیس
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 بودن یمینه بابا ترم_

 

 ومدیافتضاح به بار م یداد، حساب یم یتررو دست مش ضایسرم غر زد که اگر اون مر یکل خیش

 

 رنیگ یم شیقبلش ازما میاورد شانس

 

 

 اش انداخت. ینیبه ب ینیچ زدیکه او م یگل یاز بو دیسع

 

 : دیپرس دیبا ترد حافظ

 

 ؟یکن کاریچ یخوا یحاال م_

 

 دستش زد یگاریبه س قیعم یخونسرد پک امکیس

 

 میهم دار یساعت بهش وقت بده وبش بگو نمونه کار48_

 

 شد یریکب انیاو به  جر زیر یمتوجه اشاره  حافظ
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 کرد وگفت یاخم

 

 ایس سین یهمه دشمن تراش نیبه ا یازین_

 

 یوجا دیازش بع یعکس العمل چیبه نظرم نشون ندادن ه ادیبه نظر مشکوک م یلیخ یریکب یخونسرد شینجوریهم

 ابهام داره

 

  میهم وارد جنگ بش یقیبا شف نکهیبرسه ا چه

 

  میرو از رو ببند ریشمش دینبا

 

 میراه بنداز یباز شیباز ات میرو نداره بخوا نیپول ارزش ا اون

 دیانداخت وغر یگاریس ریگل را در ز نیخشمگ امکیس

 

 مشت بزدل دشمنم بشن هی ستیمهم ن_

 شده میترسه ومثل بزدل ها قا یم امکیچون مثل سگ از من س ادیاز ش درنم ییصدا یریکب

 

 که بخواد من رو دور بزنه  یکس دهیینزا مادر
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 رو بکنه هیوچهار ساعت مهلت بده بگو پول رو بده وقال قض ستیچهل وهشت نه ب بهش

 

 نداد عاقبت کارش باخودش اگر

 

 ادامه نداد دسیفا یدانست ب یرا که از قبل م یبحث گریتکان داد د یسر حافظ

 راند. یم شیپ لومتردرساعتیباسرعت صدوهفتاد ک لیاتومب

 یم شیافزا دیسع یوالتهاب درون جانیشدند ه یتر م کینزد یرفت وبه شهر کوچک مرز یشماره هاجلوتر م هرچه

 .افتی

 

.نفس شدیم دهیچند درخت و خانه د ی هیشد . سا زیخ میجلو ن  یصندل یرو دینمودار شد .سع یا هیخط افق سا در

برداشت اتش زد وبه حافظ که در کنارش ارام نشسته  یگاریداشتبورد س یفرستاد .از رو رونیملتهبش رابه شدت ب

 کرد تعارف کرد  یم یورانندگ

 

بود که انجام  یادیز یبه خاطر معامله ها دینمود .شا یخونسرد م تینها یاو که ارام وقرار نداشت حافظ ب برعکس

 داده بود.

 

 مسلط گردد. شیکرد براعصاب متشنج ونا ارام خو یسع

 

 یکردند وبا فاصله  یافرادش اورا اسکورت م نیرا ازدست او گرفت .ماش گاریوس ستیعقب خود نگر به نهیاز ا حافظ

 امدند. یاو م یاز پ یکم



 پشتم باش

 
570 

 

 

 ن؟یقرار اب کردن جنس رو گذاشت یابونیب نیحاال چرا تو ا-

 

 فرستاد وگفت  رونیب شیلب ها یرا از ورا گاریدود س حافظ

 

 یجنس با مشتر لیمحل تحو-

 

 میریگ یوپول رو م میدیم لیوسالم تحو حیجنس رو صح ما

 

 ن؟یفتیب سیپل ریگ نیترس ینم-

  

 دیپرس دیبا شک وترد دیجمله راسع نیا

 

 یبرس ییبه جا یخواه ی.اگر م یریجونت رو دستت بگ دیخودش رو داره،تو کار ما با سکیر یدر هر صورت هر کار_

  میبر نگرد چکدومیه میکه هست ینفر شیبکشه واز ش کیبار یکار به جاها یداره اونجا حت امکان

 

 انداخت وگفت رونیراب گاریداد وته س نییرا پا شهیش دیسع

 

 لذت ببرم. فیپول کث نیزنده بمونم تا از ا ینقدریا دوارمیام-
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 در گلو کرد وسرش راتکان داد وگفت یخنده ا حافظ

 

 نترس یمون یم-

 

 شد . ینم دهیمخوف د یجاده انقدر گریود دادیروز م یدیخود رابه سپ یشب جا یکیکم تار کم

 

وحافظ  دندیمورد نظر رس یپشت سر گذاشتند وباروشن شدن کامل اسمان به شهر مرز ریرادر مس یادیز یروستاها

 نگه داشت. ییرادر کنار مهمان سرا لیخسته اتومب

 

بدنش گرفته بود. تمام شب  قبل راهم فکر به  یعضله ها یکرد وتمام یم یساعت بود که رانندگ نیاز چند شتریب

 هم بگذارد. یچشم بررو یرعنا نگذاشته بود لحظه ا

 .دندیلرز یکه  در جانشان نشست  لحظه ا ییشدند واز سرما ادهیپ نیاز ماش 

 سرد بود . یان شهر کوهستان یصبح گاه یهوا

...... 

 

  یسربار یگرفت سواانداخت واو در هوا اسلحه را دیراسمت سع یاسلحه ا حافظ

 گرفت. یرا به دست م یواقع یبود که او اسلحه  یبار نیاول

 دیپرس دیخود جابه جا کرد و باترد یان را در دست ها 
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 کنم کاریچ نیبا ا دیبا-

 

 برلب اورد یلبخند مضحک حافظ

 

 یکن یحفظ جونت ازش استفاده م یاگر الزم شد برا یچیه

 

 نابالغ شده بود. یپسر ها هیرفتارش شب قایسوال احمقانه اش احساس حماقت کرد .دق نیاز ا دیسع

 

از او اسلحه راپشت خود برد وانرا تا نصف  دیکرد اوهم به تقل یحافظ که اسلحه راپشت شلوار خود جاساز دنیباد

 را تن کرد. شیداخل شلوار کرد وپالتو

 .کرد یم کیاش رابدتر تحر یخال یمعده  نیو ا شدیم نییاال وپاجا ده ب یبلند در ناهموار یشاس نیدر ماش دیسع

 

 وگفت: دیکش شیموها یبررو یدست کالفه

 

 قرار نگذاشتن یچراداخل شهر خو-

 

 ستینظرت مشکوک ن به

 

 کنار پل قطور قرار گذاشتن که
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 ؟یمونده به خو لومتریوپنج ک ستیب اونم

 

 کرد خود را محکم نشان دهد اما چندان موفق نبود. یم یبه اضطراب او زد هر چند سع یلبخند دیسع

 

 سربه سر گذاشتن او گفت: یزد وبرا یلبخند

 

 میمعامله دبه کرد راحت تر باش نیاز طرف کیکه اگر هر  میذار یخوب داخل شهر قرار نم-

 

 کمرش نشست رکیبر ت یعرق سرد دیسع

  

 گرفت یم یرا جد نیساتک یان روز هشدار ها کاش

 

 کند یسر ان ها پرواز م یخود باال اهیس یکرد مرگ با بال ها یم احساس

 .دید یشوم ان مرغ مرگبار را م یپرها هیبال وسا یاوصدا

 

 عرق شده بود وقدرت سخن گفتن نداشت.  سیخ بدنش

 

 پنجه کرد شیشده اش راباال اورد و در موها نیسنگ یدست ها یسخت به
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 سپرد. یرا دست سرنوشت م زیهمه چ دیبا

 

 کوباند. شیبازو یبررو یدر گلو کرد ودستش را از فرمان جدا کرد و مشت محکم یتک خنده ا حافظ

 

  سیکه بد ن ییوماجراجو جانیه کمیپسر، الیخ یب-

 

 خونت باال بره نیوادرنال یتجربه کن کباری ی هیکاف

 

 را گفت وخنده اش را مهار کرد نیا

 

 به او انداخت وگفت یبا اخم نگاه دیسع

 

 الوده بشه یحرومزاده ا چیخواد دستم به خون ه یدلم نم_

 

 زد  یوپوزخند دیاز دور پل را د حافظ

 

 یندار گهید یراه برگشت چیفکر کن که ه نیواالن به ا یرفتیتو شرط رو پذ_

 خودت رو جمع وجور کن پس
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 بارته  نیچون اول مینباش ما هوات رو دار نگران

 

 بار خود را سرزنش کرد که چرا انقدر خود را باخته است نیچندم یبرا دیسع

 مشت بزهکار بود. کی انیسال بود که زندان ودر م نینبود وچند یا زهیکه ادم پاستور مخصوصا

 

 کرد دست از نکوهش خود، برداشت. جادیا یخاک یجاده  یبررو نیماش یکایکه الست ییوصدا نیترمز ماش با

 

گفت که  یلب بسم اله ریکرده بود برداشت ز جادیا یکه در پشت صندل یاز جاسازدست انداخت وبسته را  حافظ

 امد . بیعج دیسع یبرا

 

 . دید ستادهیا نینگاهش را از حافظ به سمت مقابلش چرخش داد ودوتا ماش دیسع

 

 اند. دهیزودتر از ان هارس یا قهیشده بودند ومشخص بود چند دق ادهیپ نیاز ماش شیها نیسرنش

 

از بار استرس  دیوان را از لفافه اش خارج کرد داخل دهانش گذاشت تاشا دیکش رونیخود ب بیاز ج  یادامس دیسع

 بزدل در خاطر ها بماند. کیتا  ردیداد باشرف بم یم حیاش بکاهد حاال که امده بود ترج

 

 : دینگاه نافذش رابه او دوخت وپرس حافظ
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 ؟یآماده ا-

 

 بودن اوضاع کند. یرا متوجه جد دیبود تا سع یجد یبه اندازه ا شیصدا اهنگ

 

 شدند. ادهیپ نیتکان داد وهمزمان با ان هردو از ماش یسر

 

 شدند . ادهیپ نیاز ماش نشیهم همزمان چند متر ان سمت تر توقف کرد وچهار نفر سرنش یعقب نیماش

 

 بسته رادر دست جابه جا کرد حافظ

 

 گفت: ردستانشیوارام به ز 

 

 گفت یبلند یوبعد باصدا نیاماده باش یهمگ -

 رهیپول رو بگ سهیوسط رئ نیا یهرک-

 

 جلو ادیب یدوز وکلک چیوبدون ه 

 

 وپول رو بده رهیبگ لیرو تحو جنس
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 چهارشانه داخل یکه مرد دید حافظ

 

 را برداشت وبه یخم شد وساک نیماش 

 

 جلوتر یکه از همه قدم یسمت مرد 

 

 بود گرفت. ستادهیا 

 

 بلند یبود وموها یچهار شانه ا مرد

 

 توجه زین یکیرنگ اش دران تار ییطال 

 

 کرد. یرا به خود جلب م نندهیب  

 

 میایقدم جلو م شیهر کدوم با هم ش-

 

 ایپس آسته ب ستمیدوز وکلک ن اهل

 

 بلند بود که یناشناس به حد یصدا
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 سکوت ان شب وحشتناک رابشکاند 

  

 شمرده به سمت ییبا قدم ها هردو

 

 گام برداشتند گریکدی 

 

 شد اضطراب یکه برداشته م یقدم هر

 

 برد یرا به شدت باال م دیواسترس سع 

 

 پوش اهیس تیان جمع یچشم ازرو 

 

 را شیدست ها یداشت وبه سخت یبرنم 

 

 یکنترل کرده بود تا به سمت اسلحه  

 

 پنهان در پشت کمربندش نرود 
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 گریکدیهم به  یدر شش قدم سرانجام

 

 .دندیرس 

 

 دادند . لیرابهم تحو باردستشان

 

 گردنبند را گرفت وگفت مرد

 

 یپول را بشمار یوقت دار قهیچند دق -

 

 هم از اصل بودن جنس مطمئن بشم من

 

 محکم گفت وباز همزمان یباشه ا حافظ

 

 یراط شانیها نیماش ریمس گریکدیبا  

 

 کردند. 

 

 فرستاد رونینفسش را اسوده ب دیسع
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 شیپ یداشت به خوب زیهمه چ ظاهرا

 

 رفت. یم 

 

 کم سن گروه شمرده گشت. یاز پسرها یکیتوسط منوچهر  پول

اما تمام توجه اش جلب مقابلش بود که چگونه ابتدا مرد گردنبند را مقابل دهانش گذاشت وچند بار نفسش  دیسع

 ستیسپس مقابل چشمانش گرفت وبا دقت ان را نگر دیالماس درون گردنبند دم یرابررو

 دیکار اورا از حافظ پرس لیارام دل یکنجکاو با

 

 به مرد انداخت وگفت ینگاه میحافظ ن-

 

بعدش کدر نشه وهمچنان شفاف بمونه  ره،اگریگ یهوا قرار م یدر مقابل بخار دهن به واسطه  یوقت یالماس واقع-

 اصله

 تکان داد یرباال ان اخت وس ییابرو دیسع

 

تکان دادند و  یسر تیبود هردو با رضا یاش مانند ساعت قهی،هر دق نیاز طرف کیهر  یکه برا یطوالن یقیاز دقا پس

 خود شدند. یها نیسوار ماش

 

 گفت شیکش دادن به دست ها نیبرلب اورد ودر ح یلبخند پهن دیسع
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 میمعاملمون بزن نیجوش خوردن ا یمشروب برا کیپ هیمهمون سرا  میبر ریپسر گازش رو بگ-

 

 پدال گاز فشر د یرابررو شیزد وپاها یلبخند حافظ

 

 افتی یم شیقرار گرفته بود هر لحظه افزا یکه ازان وجا یمنف یکرده بود وانرژ ریرا ان پوزخند اخر مرد درگ ذهنش

 . دیلنگ یکار م یجا کینظر  به

 

 منوچهر را گرفت . یرابرداشت وشماره  یوشبود که او اشتباه کرده باشد .گ دواریچند ام هر

 

 .تخیفرو ر دیسع نیحس ای ادیهمراه با فر یبینه یباصدا نیعقب ماش ی شهیارتباط برقرار نشده بود که ش هنوز

 

 ثابت حرکت ریمس کیکرد در یگاز فشرد وسع یراتا اخر بررو شیرابه چپ وراست کشاند وپاها نیماش عیسر حافظ

 نکند 

 گرفت . یم یحس بدش را جد دیبا

 

 بود. ریافرادش در گ نیبا ماش گرید نیاو بود وماش بیدر  تعق ینیابتدا به عقب نگاه کرد ماش نهیا از

 

 بود. دهیچسب یدوخت که سفت برصندل دیگرفت وبه سع نهینگاهش را از ا سپس
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 بود. نیسنگ یادیمعامله اتفاق افتاده ز نیاول یحق داشت برا دیخود را گم کرده است وشا یبود حساب مشخص

 

 د. ریتوانست اوضاع را تحت کنترل گ یگشت م یها اضافه نم نیبه تعداد ماش اگر

 .ختندیگر یمعرکه م نیاز ا عیداد وسر یوقت را از دست م دینبا

 

 یرو هدف قرار بد نیماش کیکن الست یکن سع کیوشل اریخوب به حرفم گوش کن اسلحه هارو درب دیسع-

 

 توانست خود رانبازد یاوشود چطور م یحرف ها یبود که متوجه  یمنگ تر از آن د،امایاوراشن یجمله  دیسع

 

 کشان از بغل گوشش گذشته بود . ریصف یگلوله ا کهیوخونسرد باشد ،درست زمان 

 

 برابر کرده بود. نیوحشت اش را چند نیفرسوده رابرداشته بود وا یمیوقد یفرع یگلوله ان جاده  کیشل یصدا

 

واز او کمک بخواهد اما غرور مردانه اش مانع از ان گشته  ردیتماس بگ نیبار از ذهنش گذشت با ساتک نیچند یحت

 .بود

 

 حافظ کلمات در ذهنش معنا گرفت نیوخشمگ ضیبار با نگاه پراز غ نیحافظ به خود امدو ا ادیفر یباصدا
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 از تن خارج کرد. شدیاش را که مانع کارش م نیسنگ یالتووپ دیکش رونیکلت را از پشت کمرش ب عیسر

 

 کرد . یمرگ م میخود را تسل دیبود نبا دهیکش نجایکه کار به ا حاال

 

 را ابتدا به چپ وسپس به راست چر خاند نیباز ماش حافظ

ظه بود که لح بیخواندند وعج یخود را م یفاتحه  دیبا دندیجنب یم رید یبا اوکم شده بود واگر کم نیماش ی فاصله

 چشمانش نقش بست. یجلو یجفت چشم اب کی یا

 حال سرکش.... نیوجذاب ودر ع رایرعنا با ان نگاه گ 

 

او را  یها یچند وقت سرکش نیبه او رحم نخواهد کرد وانتقام ا امکیشک س یب فتدیاو ب یبرا یدانست اگر اتفاق یم

 شکل خواهد گرفت. نیبه بدتر

 

 شان بود. یکرده بود فقط به احترام او و دوست اریتا االن هم سکوت اخت اگر

  

 یراهدف قرار دهد اما تکان ها نیماش کیکرد الست یبرد وسع رونیسرش راب ید،وکمیکش نییرا پا شهیش دیسع

 ندیبه هدف بنش رشیتا ت شدیمانع از ان م ادشیسرعت ز نیوهمچن نیماش دیشد

 گفت وسرش راداخل اورد یلعنت کالفه

 

 گفت عیسر حافظ
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 رو چپ وراست کن نیماش یتون یوتا  م ریفرمون رو بگ ایب

 

 پسر  بجنب

 

مخمصه  نیخواند واما حافظ تمام ذهنش نجات از ا ییلب دعا ریبه سمت او خم شد وفرمان را گرفت وز عیسر دیسع

 جان او باشد. یه جان رعنا در گروک ینداشت اما نه تا زمان تیاهم یزیپش شیبود.جان خودش برا

 

 لب زمزمه کرد ریز ناخواسته

 

  نالمیوز هجر نم ٖ  چمیپیوصل نم با

 

 من بنده فرمانم  ییآن چه تو فرما حکم

 

 که چون مجنون مستیب یلیخوبتر از ل یا

 

 ابانمیتو بگرداند در کوه و ب عشق

 نیکه داشت به سمت ماش یبرد وبا مهارت رونیوسرش راب دیکش رونیرا از پشت کمر ب برشیباسرعت کال حافظ

 کرد کیکردند شل یم یراندازیوقفه ت یوب شدیم کیکه باسرعت به ان ها نزد یعقب

 سخت.. طیشرا نیمهارت داشت اما نه در ا یریهدف گ در
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 دیکش ادیفر نیبرد ودر همان ح رونیب نیخود را از ماش شتریب یکم

 

 فرمون را به چپ بچرخون دیسع -

 

جز و  دیرس یظلمت شب به گوش م ظیغل یکیوقفه دران تار یب یانداز ریت یبالفاصله فرمان را چرخاند صدا دیسع

 نمانده بود .قطعا زنده ماندن شان تا االن معجزه  بود. یا شهیش چیبغل ه یها شهیش

 

 به عقب نگاه انداخت.  نهیاز ا 

 

 بودند. ریم در گباه نینبود و احتماال ان دو ماش یخبر گرید نیدوماش از

 

 شد گفت: یم دهیدر ان همه صدا شن یکه به سخت یبلند یبا صدا یانداز ریت نیدر ح حافظ

 

 رو بردار و بده من، ۹2از جاساز برتا   زود

 رو بچرخون که من سمت جاده باشم نیماش یونگه دار طور یخاک چیرو گفتم بپ3 یشماره  یوقت 

 

 ؟یدیفهم
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 قهیگفت و کمتر از چند دق یحله ا دیسع

کشاند  یخاک یرا به شانه  نیوهمان طور که او گفته بود ماش دیحافظ را شن یدو رگه شده  یرا باصدا3 ی شماره

ر را به رگبا ییرو به رو نیحافظ ماش قهیوکمتر از چند دق ستادیا یبینه یباصدا نیوماش چاندیوفرمان را تا اخر پ

 رابرهوا فرستاد نیگرفت وماش

 

ه بود که ب ییصداها نیاز دلنواز تر یکی دیگشت شا جادیا نیبازم نیکه ازشدت برخورد ماش یبیبلند ونه یصدا 

 بود.  دهیتا ان زمان رس دیگوش سع

 

پشت فرمان خم  مهیمتوجه شد همچنان تا ن دیکشاند وتازه ان زمان بود که سع نیخسته خود را داخل ماش حافظ

 شده است

 

 .دیکرد وخود را عقب کش یتکلف یب ی خنده

 

 یمن رو مهمون مشروب کن یتون یحاال م-

 

 زد  یجان یلبخند ب دیسع

 

 سین یاز بچه ها خبر_

 

 شد وگفت ادهیپ نیخسته از ماش حافظ
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 گردن  یاگر زنده باشن حتما به تهران برم_

 

 میرو هوا بفرس نیماش دیشو با ادهیپ

هران ت میبعد مستق میکن یصبر م کمی.تا روشن شدن هوا میشیم ریسه سوت دستگ میوارد شهربش ینجوریا اگر

 .میگرد یبرم

 

 کابوس تمام شده است. نیا شدیشد باورش نم ادهیپ نیرابرداشت واز ماش گارشیپالتو وس دیسع

 

گردنبند  نیماش دنیان ها خود را داخل کشاند تا قبل از ترک یچپ شده  نیعقب ماش یاز پنجره  یبه سخت حافظ

 کند. دایرا پ

 

 هم گردنبند را داشتند وهم پول آن.... گرید حاال

 

 عیسر نیبرداشت و قبل از انفجار ماش دید ییهمان ناشناس مو طال یجان وخون یجسم ب یپالتو بیان رادر  ج  

 نشود. دایپ یاثر انگشت چیرا به اتش کشاند تا ه نیشد وهردو ماش ادهیپ

........ 

 ..دیبه گوش نهال که در اشپزخانه مشغول طبخ غذا بود رس زنگ در یغروب بود که صدا کینزد

 

 به گوش برسد. نیساتک یزنگ در خانه  یامد تاصدا یم شیکم پ یلیجاخورد ، خ یا لحظه
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 یمجدد زنگ دست اش رابررو یکرد باصدا دنیبست ،ضربان قلبش نامنظم شروع به تپ خی یوجودش در لحظه ا کل

د دهن یم کیوچهار ساعت چند نفر محافظ کش ستیدانست خانه تحت نظر است وب یکه م یقلبش گذاشت باوجود

 سست ولرزانش اورا به سمت در کشاند . یاما باز وحشت داشت . پاها

 

ان را  فرصت نیگفته بود در اول نینداشت وساتک یریتصو فونیساخت بود ا یمیخانه در ان بود که چون قد نیا یبد

 کند. یم یریتصو

 

 گفت شدیاز حنجره اش خارج م یکه به سخت یلرزان یرابرداشت وباصدا یگوش

 

 هیک-

 

 حبس کرد نهینفسش رادر س یلحظه ا یبرا دیچیکه در گوشش پ ییصدا

 

 یمعطل اش نگه ندار نیازا شتریکه بهتره ب یکس-

 

 وحشتناک وپراز اظطراب، ذهنش قادر به پردازش نبود. یاشنا بود اما دران لحظه  شیبرا صدا

 

 دمینهال باز کن بابا سع-
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 دستام رو بهت نشون بدم؟ یخوا یم

 

 بار در ذهنش پخش شد وسرانجام نفس محبوس شده اش مهار گشت. نیچند دیسع ی کلمه

 .دیدر به گوش اش رس کیت یفشار داد وصدا دیرا باترد دکمه

 

 نه.. ایاو گشوده است  یدر را برا نیرده  درنبود ساتکک یدانست کار درست ینم

 

 خبر داشت. دیوسع نیساتک نیب قیعم یکه از دوست هرچند

 

 رابرتن کند. یراباز کرد وبا شتاب به سمت اتاق خواب خود رفت تا لباس مناسب تر یورود در

 

که در اشپزخانه مشغول ناخونک زدن به غذابود  دیسع دنیکرد و از اتاق خارج شد باد ضیراباسرعت تعو شیها لباس

 داد . نتیراز شیلب ها یناخواسته لبخند

 

 گرسنمه یبده بخورم که حساب زیچ کی اینده زود ب لمینگاه نکن من رو ولبخند ژوکوند تحو یاونجور-

 

 اش جاخورد ییپروا یاندازه اش باخود داشت از ب یب یوراحت دیسع تیکه باشخص ییبا وجود مختصر اشنا نهال

 نثارش کرد وبه سمت او حرکت کرد. ییلب پررو ریز
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 دیسالم عرض شد اقا سع-

 

 گفت ودوباه مشغول شد یکیدهن پر عل دیسع

 

 راجمع کرد وگفت شیچشم ها یگوشه  یبا حالت چندش نهال

 

 خوب ارمیبرات ب نیدست نزن به غذابش-

 زد وگفت ییلبخند دندان نما دیسع

 

 خوبه یلیدست پختت خ نکهینه ا_

 انقدر هولم نهیبخاطر هم المصب

 در ابرو انداخت وبا اخم گفت یگره ا نهال

 

 ینداز یم کهیت-

 

 کرد واز سر گازدور شد یخنده ا دیسع

 

 انقد تابلو بود؟-
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 برلب نشاند دو دوست کامال به هم شباهت داشتند. یاو لبخند ییپروا یوب یهمه گستاخ نیبر ا نهال

 را گرفت . نیساتک یخود رفت وشماره  یبه سمت گوش ،ییبه دستشو دیرفتن سع با

 وجودش رافرا گرفته بود بیعج یگرفت وحاال ذوق یبه ندرت با او تماس م یلیخ

 .دیتپ یکه به او داده   تماس گرفته باشد قلبش م یپسر یبار با شماره  نیاول یگشته بود که برا یدختر نابالغ مانند

 

 در گوشش نشست. نیحال محکم ساتک نیگرم ودرع ید بوق صدااز چن پس

 

 جونم -

 

 لب ندیاحساس خوشا نیواز ا افتیدر دلش راه  یمنتظره ا ریغ ی.شاددیاش تپ نهیجونم،دل درس یکلمه  دنیباشن

 .دیدندان کش ریرا ز شیها

 

 گوش دیچیپ یاو که در گوشش م ینفس ها یچه با اوتماس گرفته است ودرسکوت به صدا یکرده بود برا فراموش

 داد. یم

 

 کند. جانیاندازد واو راغرق در شور وه یتوانست قلبش رابه تپش ب یم یمرد درهر حالت نیا

 

 گرگ دختر پشت خط خوابت برد؟-
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 چه با او تماس گرفته است با لکنت گفت یبرا اوردیکرد به خاطر ب یخود را جمع وجور کرد و سع عیسر نهال

 

 خوام بگم.. ی... مهزی...چزیچ-

 دهانش راقورت داد وگفت اب

 ..زیچ

 

 دیچیدر گوشش پ نیبلند ساتک یخنده  یصدا

 

 نکن  زی،چ زیچ ا،انقدیادب شد یباز ب-

 کنم یکاررو تموم م گهیامشب د یخوا یم زیچ یلیخ اگر

 

 گفت مهیسراس نهال

 

 خوام  ینم زینه ..نه ..چ-

 

 دیمردانه اش به گوش نهال رس یخنده  یصدا باز

 

 انهی یخوا یم زیباالخره چ دمیبابا اخرم نفهم یا-
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 یارام بر گونه  یلیکشاند س یناخواسته بحث رابه تخت خواب م شهیاز شدت شرم وحرص از دست خود که هم نهال

 خود زد

 

 یگذاشت ،مهم اهنگ صدا یگرم وبم مردانه اش مجدادا نوازشگر گوشش شد مهم نبود اگر سربه سرش م یصدا

 مردانه اش بود که ارام بخش روح وروانش بود.

 

 شمیم زیمن که اول واخر صاحب اون چ-

 یبگو چرازنگ زد حاال

 

 گفت جانیزنگ زدنش رابه خاطر اورد باه لیتازه دل ییتق در دستشو یباصدا

 

 ییایم یاومده ،ک دیسع-

 

در درونش   یاهویسکوت باعث ه نینشدوهم دهیخط شن یاز ان سو ییصدا چیوه دیسکوت برقرار گرد یا لحظه

 کرد . یکار اورا مواخذه وشماتت م نیبا ا ییگو دیکوب یاش م نهیشد.قلبش باشدت برس

 

 کرد یدونم قبلش باهام هماهنگ یم-

 

 گفت  یجیباگ نهال
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 ؟یدون یم-

 

 از اومدنش؟ یخبر داشت یعنی

 

 خونه بشه کیتونه نزد ینر هم نم یپشه  یمن حت یاره گرگ دختر بدون اجازه -

 ادیباهام تماس گرفت گفت داره م دیسع

 بودم دهیوروره جادو شدم وگرنه تا االن رس نیا ریاس من

 

 را از گوشش یگوش یصدا کم یدر گوشش نشست واز بلند ییاشنا غیج یاز جانب نهال،صدا یاز هرگونه پرسش قبل

 فاصله داد

 

 من وروره جادوام اره؟-

 

 یبهش م نمشی،صبر کن بب یریگ یانقد خودت رو م یگرگ دختر گرفت ک،یحاال خوبه به قول خودت   گهید خوبه

 گم

 

 نهال گشت یبخش لب ها نتیز یلبخند

 برگشته بود. رازیتنگ شده بود.پس از ش شیها یو  پرچونگ هیهد یبرا دلش
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 دیچیرادر گوشش پ نیساتک یجد یصدا

 

 ریاروم بگ قهید کیدختر -

 

 کرد وگفت یخنده ا نهال

 

  نجایا یاریم یرو دار هیهد-

 

 نبود گفت ادیکه  کمتر از فر ییبود باصدا دهیکش رونیب نیرا از دست ساتک یگوش یکه به سخت هیهد

 

 من رو که، توله گرگ ارهیشوهرت  نم نیا-

 ارهیکردم ب مجبورش

 

 شهینم یتیامن از لحاظ گهیم امیرو بده خودم ب دهیگم ادرس خونه جد یصبح بهش م از

 

 سین ونیخوبه زنش دختر شاه پر واال

 ارتمیاوردم، حاال چشم بسته نم شانس

 

 باخنده گفت نهال



 پشتم باش

 
596 

 

 

 دارم ونیکمتر از دختر شاه پر یچمه مگه چ شوریب-

 

 دیهمزمان با هم به گوشش رس هیهد ادیوفر نیساتک یخنده  یصدا

 

 اعتماد به نفست تا سقف بره باال دیبا گهیاره د-

 

 بشم شیبلور یقربون پا گهیره ،ننش م یباال م واریاز د یهمون سوسکه ،حتما شد مثال

 

 شبونت  یبا اون جفتک ها یهست یدونم چه توله گرگ یندونه من م یشکیحاال ه خوبه

 

 خنده اش را کنترل کرد وگفت  نهال

 

 برس خونه بعد فک بزن ایگمشو ب-

 

 یشوهرم رو خورد سر

 

 بابا سیناوهوع شوهرت ،خوبه تحفه -
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با داده بود و هیاشپزخانه تک زیمواجه شد به م دیسع ی رهیراقطع کرد برگشت وبا نگاه خ یکرد وگوش یخنده ا نهال

 کرد یباال رفته اورا تماشا م ییابرو

 

 چشمش را تنگ کرد وگفت ینهال گوشه -

 

 هان؟-

 

 رو زی،م ونیبابا دختر شاه پر یچیه-

 

 خوره یروده بزرگه رو م کهیروده کوچ ادیتا شوهرت ب نیبچ 

 انداخت وگفت شیبه ابرو یگره ا یشینما نهال

 

 رسن  یتحمل کن ،تو راه بودن االن م-

 نمیرو بچ زیتونم م ینم دوبار

 

 شام شد. لیرا گفت ومشغول اماده کردن وسا نیا

 تو راه بودن؟-

 

 یمهمون دار مگه
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 وبالبخند گفت دیبه سمت او چرخ نهال

  

 ادیاوهوم ،دوستم داره م-

 

 را به خنده انداخت دیبرق سع نیجمله چشمانش برق زد وهم نیگفتن ا نیح در

 

 پس مهمونت دختره،مثل خودته؟-

 

 دیبا تعجب پرس نهال

 

 از چه لحاظ-

 

 کنترل کرد وگفت یخنده اش رابه سخت دیسع

 

 انهی ونهیکه مثل تو دختر شاه پر نهیمنظورم ا-

 

 به سمت ،او برداشت یشینما یزیخ نهال

 وگفت
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 پروو نیکردم ساتک یمن فکر م ییخدا-

 که  یاز اون هم پروتر تو

 

 دیچرخ ینگاه هردو به سمت در ورود یدخترانه ا یخنده  یباصدا

 

 مجنون یاقا ریبگ لیتحو-

 

 تیلیاز ل نمیا

 

 پرواز کرد وخود رادر اغوش اوانداخت بایتقر هیبه سمت هد یبا خوشحال نهال

 از خود دور کرد وگفت یبعد  نهال را کم هیبا خنده چند ثان هیهد

 

 مهیکنار ستمایمن ن یبغل کن دیکه با یاون-

 

 داد و ارام کنار گوشش زمزمه کرد  لشیتحو یچشمک نهال

 

 کنم ینگران نباش اون رو شب بغل م-

 گرفت  شیاز پهلو یشگونیباخنده ن هیهد
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 باز کرده ییرو یچ نیروز نبودما بب ستیب دیچشم سف یدختره -

 

 دیرا در کنارش شن دیسع یصدا یکرد وقبل از صحبت یزیر یخنده  نهال

 

 اشکش دم مشکش بود شیدید یهروقت م دمشیکه د یبار نیاره واال اخر-

 

 دونه  یم ونیخودش رو دختر شاه پر دمشیکه بعد از چندروز د االن

 

 رفت وبا او دست داد نیحرف به سمت ساتک نیز گفتن ادوخت که پس ا یا بهینگاه کنجکاوش را به پسر غر هیهد

 

 باشد  نیساتک یداد که از همکارها احتمال

 نداشت رانیدر ا یکینزد شاوندیانجا که اطالع داشت،نهال خو تا

 

 گفت یمقام دفاع از دوست خود برامد و بالحن تهاجم در

 

 !!ماشاال دوستم هم خوشگل هم خانوم گهیخوب هست د-

 

 گرد کرد وگفت یدختر چشم یلحن تهاجم نیبه ا دیسع
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 خدابه صاحبش ببخشه-

 

 دمیرو خوب فهم نیام بارم نباشه ا یچیکه از خدا گرفتم ه یچند سال عمر نیتو ا کال

 

 بازن جماعت بحث نکنم نکهیا اول

 هستن یونیزن ها ماشاال هزار ماشاال مال خودشون شاه پر یهمه  نکهیم ا دو

 یمحو به بحث ان ها گوش م یوبالبخند واریبرد هیکه تک نیکه اگر چشمک اش به ساتکحرف رازد  نیا یجد چنان

 کردند. یکرد نبود، ان دو دختر صحبت اش راباور م

 

 وگفت ضینازک کرد باغ شیبرا یپشت چشم هیهد

 

 بحث نذاشت که آخه یبرا ییاولت جا یجمله -

 

است احتماال تا اخر عمرتم  دهیفا یبه بعدم بحث باهات ب نیبارت نبوده پس از ا یچیتا االن ه یکه گفت نطوریهم

 شهیبارت نم یزیچ

 

مردناشناس برگشت سمت  یحد باز شده  نیتا اخر یو  چشم ها نیارام ساتک یتوجه به خنده  یحرف ب نیگفتن ا با

 خنده اش راکنترل کرده بود وبه ناگاه منفجر گشت یکه به سخت دینهال اوراد
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 هان؟ یزنیبه من نم زنگیشارژت تموم شه که  یدیخانوم ،ترس یه-

 

 یم دایپ گهید یلیل هیاون شوهر سرگردت بره وپول خرج کن که فردا اگر تنبونش دوتا بشه  بیودلت تو ج دست

 مردک اشک مشکت نیبه قول ا یمون یکنه اون وقت توم

 

درازه به خاطر اسن  کمیکه زبونش  هیشغلش طور شینجوریگم ، هم ینداره ها من بخاطر خودت م یمن ربط به

  یو وا بد  یشل ول بش ینجوریا یبخوا کممیبه حالت که  یورسمش توچشمه،  وا

 

 کوبم تو گوشت که یکردم، که چنان م یکاش به حرفت گوش م یخواهر حق داشت هیهد یه یمن بگ شیپ ییاین بعد

  یبش یکی واریبا د

 

 .االن پس حواست رو خوب سر جاش جمع کن  وعاقل باش. ادیدم مب یهند لمیکه من از صحنه ف یدون یم خودت

 

،منزلش زنگ بزنه اون مجبوره  تمیاوج مامور دهینسخ بابا سرهنگم رو کش یچجور نیحاج خانوم بب شیپ ایسر ب کی

 تو کاناپه بخوابه دیجواب بده وگرنه با

 

 شمنیبابام ماش چارهیب ینداشته زن ها بخاطر پولش وسوسه بشن ،ه بشیته ج ی،ننه هم که پول رهیمن پ یدد حاال

 پژو هس. یحت

 

 ی،حواست رو جمع کن بو یپس خوب طعمه ا رهیرو بکن شوهر تو جوونه برو رو داره پولشم که از پارو باال م فکرش

 ...یرینگ یقرمه سبز
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 داد وارام لب زد را مخاطب قرار  نیساتک ریمتح دیهمچنان مشغول صحبت بود که سع هیهد

 

 س؟ شهیدختر تو فاز ش نیمن ا یخدا یوا-

 

 رفت نفس اون نرفت  سرمن

 

 کرد وگفت.... یعادت داشت تک خنده ا هیهد یکه به پرچونگ نیساتک

 رومنبر رهیساعت م کیشنوه  باز  یپسر م الیخ یب

 

بود  زیم دنینهال که مشغول چ یداشت برا یجانیشد که باچه شور ه هیهد یچهره  ی رهیمحو خ یبالبخند  دیسع

 رفت یم سهیارام از خنده ر یبلند وگاه ییکرد ونهال هم باصدا یم فیاز دانشگاه تعر یخاطره ا

 

 نرفتم چوندمیکردم پ یاول ترم رو من تنبل یدو جلسه  شدیکه چ یدون ینهال نم یوا-

 

شماره رو بگه براساس اون شماره،  کیشت سوال دا یکرده که هر ک یاستاد دانشجوهارو روز قبل شماره بند اقانگو

 طرف مربوط به شماره پاشه جواب بده.

 

 دمیدوتا سوال داشتم از جام بلند شدم با اعتماد بنفس سوالم رو پرس یکیمنم ، گهید یچیه
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 استاد گفت شماره بده ییهوی

 

 هول شدم گفتم منم

0۹12 232.. 

دادم رون رانسلمیرفتن ،حاال خوبه ا رونیدوتا پسر از کال س ب یکی شهیکالس منفجر شده از خنده باورت نم ییهوی

 گذاشتم دوازده رودادم یکالس کار

 

 به زور خندش رو نگه داشته بود سرش رو تکون داد وگفت کهیدر حال استادم

 

 موندن..... ستیما فرار مغزها ن مشکل

 دهیم لیبهم لبخند ژکوند تحو نهیمن رو مب یهنوز که هنوزه هرک نهال

 

 اوتنگ شده بود. یخاطره ها یبرا بیدلش عج دادیداده بود وسرش راتکان م هیتک زیاز شدت خنده بر م نهال

 

 خود احساس کنند. یتوانستند نگاه غرق در لذت هردو مرد رابررو یکردند م یدقت م یان لحظه هردو دختر کم اگر

خلوت  یبرا یرفت که به سمت اتاق خواب رفته بود دلش لحظه ا نیغذا نهال در عقب ساتک زیم دنیاز چ پس

 .دیدونفره پرکش
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ردانه م کلیمحو ه یبود ازپشت لحظه ا ستادهیکمد ا یبرهنه روبه رو یکه باباالتنه ا دیراد نیراگشود وساتک دراتاق

 ضعف رفت. شیاش شد ودلش برا دهیو ورز

 

 سخت بود. شیمرد همسرش  باشد برا نیا نکهیهم باور ا هنوز

 

 شد . کیبرلب اورد وبه او نزد ینهال لبخند ی رهینگاه خ دنیراتن زد وبرگشت باد یدیسف شرتیت نیساتک

 

 شب رنگ وگفت یزل زد به ان جفت گو طنتیبا ش نهال

 

 اقاسرگرد یخسته نباش-

 

   دیه سمت خود کشحرکت او راب کیبرق نگاه او وچال گونه اش عنان خود را از دست داده و با دنیباد نیساتک

 در اغوشش پرتاب شد. بایونهال تقر

 

 تخت انداخت. یعقب رفت وخودرا به همراه اوبررو عقب

 

 .دیکش یخفه ا غیج جانیباوحشت توام باه نهال

 

مهارکرده بود کنار زد ودر  رشالیرا که جسورانه خود را از ز شیموها یخود جابه جاکرد طره  ریاورا ز نیساتک

 فاصله در صورت اش پرحرارت لب زد نیکمتر



 پشتم باش

 
606 

 

 

 که من پرو ام اره-

 

 از حد او به خود زمزمه کرد شیب یکینزد جانیزد وبا وبا ه یلبخند نهال

 

 کم نه-

 

 زمزمه کرد شیتر کردومماس با لب ها کیرا به او نزد شیلب ها نیساتک

 

 کنه منم اره؟ یم زیچ زیهم که چ یحتما اون-

 

 نهیاش به شدت در س نهیدهانش راقورت داد.ضربان قلبش چنان اوج گرفته بود که سمسخ در نگاه اش اب  نهال

 گشت. یم نییمرد باال وپا یها

 

 یمرد راتک تک سلول ها نیرفت. خواستن ا یشده بود وحرارت بدنش هردم باالتر م کیبه شدت تحر احساساتش

 .دیکش یم ادیبدنش فر

 

 متعلق به خود کند. یواقع یخواست مرد اورا به معنا یدلش م بیعج 

 هستند ومهمان دارند . زبانیفراموش کرده بودند که م هردو
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 سوزاند.  یاش با او ،بدنش را به اتش کشانده وم یکیحرارت نزد 

 

 دشوار کرده بود. شیرابرا دنیکرد که نفس کش یم یقرار یب نهیدر حال انفجار بود.چنان  درس ییقلبش گو 

 

 لبش زمزمه کرد کینزد ییدندانش کرد وجا ریرا اس شیلب ها ی گوشه

 

 یتو شوهرم نکهیباشه مگرنه ا یینکنم پرو ،فکریکن یمنحرف فکر م یباشه که تو یزیاگر منظورم اون چ یحت-

 

زمزمه  شیدر چشم ها رهیبه اوزد و خ یچشمک طنتیرا نشان نداد باش نیاز حرف او جاخورد اما صورتش ا نیساتک

 کرد

 

 ؟یبش لیکه از گرگ دختر به گرگ زن تبد یاماده ا یعنی-

 

از جانبش ، تا  یحرکت ایحرف و نیدانست االن کوچکتر یداد.م یشده اش فرار طانیباشرم  نگاهش را از نگاه ش نهال

 مدت ها  گران تمام خواهد شد. 

 

دن بود کرد او در حال نرم ش یخودش را کنترل م نیکه ساتک ییشرم کل وجودش رادر برگرفت در جا احساس

 خواست یفاصله را م نیدلش برداشتن ا بیوعج
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 کیکرده بود وبا هر فکر تحر دایبا او پ یمیبار ارتباط مستق نیکه سر نزاع با قلب اش داشت ا شهیبرخالف هم عقلش

 کشاند. یقلبش رابه چالش م یکننده ا

 

 به خود بدهد یخواست تکان 

  

 ان رانگه داشت.سرش برد و یرا گرفت وباال شیدست ها نیساتک که

 

 .دینگاه خمارشده اش راد یدخترک زد وقت یقرار یبه ب ینامحسوس لبخند

 

اورساند وچنان  یرا برلب ها شیتشنه به اب لب ها یکرد .فاصله راتمام کرد وچون ماه ینگاه او راتشنه تر م نیوهم

کردوبرشدت بوسه  کیتحر شتریمردانه اش راب یوحش  یاخ خو نیگفت وهم یزد که نهال ناخواسته اخ یقیمک عم

 اش افزوده گشت.

 

 

 یگذاشت همچون شراب یم شیکه بر لب ها یقیعم یگرفته شد و هر بوسه  یاوبه باز ینهال توسط لب ها یها لب

 کرد. یناب سکر اور ،اورامست از حس خواستن م

 

 به او چنان در او شدت گرفت تا افتنیحس خواستن وتعلق  سرانجام

 

 گشت. نیساتک یلب ها دنیچند وقتش به همراه شرم اش شکسته شد و ارام مشغول بوس نیسد مقاومت ا 
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د نشان نیساتک یها یبوسه اش رابرلب ها نیاول یوقت دیقرار ترشد وحرارت اش به اوج خود رس یقرارش ب یب قلب

 افزوده شد. شیمحکم فشرده گشت وبرشدت بوسه ها نیساتک یدر دست ها شیودست ها

 

 کبود یاوجدا کرد وبرلب ها یرا از لب ها شیبا اکراه لب ها نی.ساتک دیکه به گوش رس یجروبحث یصدا دنیباشن

 زد. یومتورم شده اش لبخند

 

 راهمچنان بسته نگه داشته بود. شیاز شدت شرم چشم ها نهال

 

 .دیلرز یم یمانند قلب بچه کبوتر قلبش

 

 .دیه اش رادبرافروخته  شد یبسته وگونه ها  یچشم ها یوقت  نیساتک

 

 هم افتاده اش گذاشت. یرو یبر پشت پلک ها یقیعم یزد و سرش راخم کرد وبوسه  یلبخند

 

 گوشش زمزمه کرد، یکینزد ودر

تو که از قضا محرمم هست سخته بخصوص شبا که تا  ییبایبه ز یمقاومت در برابر دختر یلیکه مردم خ یمن یبرا_

 کنم یصبح حرارت وجودت رو احساس م
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خودم  متعلق به دیسف یشناسنامه  کیوبا  یفاتیمراسم وتشر چیهست که بدون ه  نیاز ا شتریب یلیتو خ اقتیل_

 کنم وتصرفت کنم.

 

 او نشست کینهال ناخواسته گشوده شد ونگاه تبدارش در نگاه تار چشمان

 او چسباند وزمزمه کرد ی قهیشق یرابررو شیخم شد ولب ها نیساتک

  

 کنمت یمال خودم م یود به طور رسمتحمل کن ز گهید کمی-

 

 از شدت شرم چهره اش گلگون تر گشت نهال

 

 احساسش نشده است. یمتوجه  نیپنداشت ،ساتک یبود اگر م احمق

 بوسه دشنام داد کی یدر دل خود را به خاطر وادادنش برا یچندبار

 

 کاذب گفت یخودشان فاصله انداخت وباغرور نیب یجمع کرد و کم کجایرا  شهامتش

 

 کنم؟  دتحملیرو  با یچ قایدق یبگ شهیم-

 

 قرار گرفت شیزد ونهال بررو یغلت نیساتک
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 ببرد . شیپ یوانگیقصد کرده بود امشب نهال را تا مرز د نیساتک ظاهرا

 

 دیرس یکه همچنان به گوش م یبحث یتوجه به صدا یارام کرد وب یکرد خنده ا یقلب نهال را احساس م تپش

 

ش که دستان یوقت دیدستانش لرز ریلباس او رد کرد وکمر برهنه  اش را لمس کرد.دخترک اشکارا ز ریرا از ز دستانش

 .دیاو  کش فیاز کمربرهنه وپوست لط یقسمت یرا نوازشگرانه بررو

 

 زمزمه کرد یگردش با بدجنس یدر چشم ها رهیخ

 

 موش کوچولو یدیخودت منظورم رو فهم-

 

 بدم حیبهت واضح تر توض ادینممنم بدم  یاگر بخوا اما

 

 شود  . شیرو شیمانع پ دیدست او گذاشت تا شا یدستش را عقب برد وبررو نهال

 

 شده بود. دهیاو به اتش کش ینفسش به شمارش درامده بود.  کمرش با لمس دست ها 

 دیخشک شده اش توانست بگو یگلو یاز ورا یسخت به

 

 رونیولم کن دستت رو بکش ب-
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 باال انداخت  ییتاک ابرو یبابدجنس نیساتک

 

 نوچ-

 

 یسیمگه زنم ن چرا

 

 زنمیبهت دست نم گفتم

  

 تونم بکنم یرو که م طنتیش یکم اما

 

 دست دخترک عبور دادوبه سمت شکم برهنه وصافش کشاند ریداد واز ز شیبه دست ها یرا گفت وچرخش نیا

 

 شکمش یاو بررو یبالمس دست ها نهال

 صاعقه زده ها خشکش زد. مانند

 

 فراموشش شد. یلحظات یهم برا دنینفس کش یبود.حت دهیحالت ممکن خود رس نیچشمش به درشت تر یها هیقرن

 

 .دیچرخ یم یصورت او دوران یشکم او ثابت ماند و نگاه رقصانش همچنان بررو یبررو نیساتک دست
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 .دیباز او کش مهیکبود شده ون یلب ها یدست ازادش رابررو یاوبودبالذت انگشت اشاره  یشرم دخترانه  نیا عاشق

 

 یدوس دارم اما نه اسمان یاوم اب-

 

 مشخص بودبا ابرو اشاره کرد. رانشیپ ریاو  که از ز ریتمام به بند لباس ز یجمله با بدجنس نیاز گفتن ا پس

 

 رادر هم گره زد . شیابروها یتصنع یخودش را جمع وجور کرد با اخم یزد و اندک یبیبر خود نه عیسر نهال

 

 قلبش از بند او ازاد گردد. یبتواند  برخالف خواسته  دیاو فشار وارد کرد تا شا یها نهیس یبررو بادستانش

 

 گفت: یتوجه به شرم اش همانند خود او با بدجنس یب

 

 هستم  یاسمان یکه من عاشق اب نیمهم ا-

 

 نبود. ینیب شیقرار گرفته بود اصال قابل پ شیکه بر رو یمرد نیا

 

 یچشمک طنتیاز لپش گرفت وباش یدر گلو گاز محکم یتر کرد وبا خنده ا کیاورا به خود نزد لشیم برخالف

 داد لشیتحو
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 ادیکنه چون در هرصورت در م ینم یکه فرق هیدر اصل قض-

 

 ادیمن نباشه زودتر درم یرنگ مورد عالقه  حاال

 

 کرد. یخود او مخف ی نهیواز فرط خجالت سرش رادر س دیکش ینیباشرم ه نهال

 افزود. یبرشدت شرمش م نیساتک یخنده  یصدا کهیحال در

 سرش یشال را بررو هیرفتن نهال ،هد با

 

 که یبلند کیمرتب کرد وبا توجه به تون 

 

 برتن کرده بود مانتو را از تن خارج کرد 

 

 کاناپه انداخت. یوبررو  

 

 یرابررو دینگاه سع ینیتوانست سنگ یم

 

 لب ریکرد وز یخود احساس کند اخم 
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 به نگاه تیاهم یگفت ب یزیه ی کهیمرد 

 

 فشیاش را از ک یگوش نشیسنگ 

 

 برداشت وبه سمت اشپزخانه رفت 

 

 اماده نشست. بایتقر زیپشت م یصندل یوبررو 

 

 یرازیوساالد ش زیبر م ینگاه بالبخند

 

 یمحتوا دنیاش انداخت ولبخندش باد 

 

 تر گشت. قیساالد عم یدرشت خورد شده  

 

 دست وپا بود. یدختر  مانند خودش ب نیا

 رد نگاه خندان اورا گرفت وچون دیسع

 

 گفت طنتیباش دیبه ساالد رس 
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 یخند یبه شاهکار دوستت م-

 

 در جا خشک هیهد یلب ها یبررو لبخند

 

 خود را به اخم یودر جا جا دیگرد 

 

 داد. یظیغل 

 

 صورتش وتحکم کالمش به ی جذبه

 

 پدرسرهنگ اش رفته بود .هر چند که او 

 

 کرد. یبه ندرت از ان استفاده م 

 

 جناب ینخور یتون یم-

 

 حد با نیدر ا یتا به حال دختر دیسع

 

 نیا شد،یبود باورش نم دهیجذبه ند 
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 باشد که از بدو یزبان نیریهمان دختر ش 

 

 فیو تعر طنتیورودش مشغول ش 

 

 خاطره بود. 

 توانست مانند ینفر م کی چطور

 

 حد نیلحظه تا ا کیها در  شهیهنرپ 

 

 چهره دهد. رییتغ یحرفه ا 

 

 هستم دیسع-

 

 باال انداخت وبا تمسخر گفت یتفاوت شانه ا یب هیهد

 

 چند ساله از تهران؟؟-

 

 گرد شده به اوزل زد ییبا چشم ها دیسع
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 بود. یدختر بلبل زبان عجب

 نشست . یصندل یاو بررو یرو روبه

 

 رابه اودوخته بود  مشینگاه مستق کهیدر حال 

 

 دیپرس طنتیباش

 

  یهرچندساله که توبخواه-

 

 فرستاد وبا تمسخر گفت رونیکالفه نفسش را ب هیهد

 

 تو اخه یهس یعسل ک نیریش-

 

 در نگاهش گفت رهیخ ینثارش کرد وبا لحن بامزه ا یچشمک دیسع

 

 شمیعسل تو م نیریش یاگر بخواه-

 

 یش یثابتم م یمطمن باش که مشتر میبچش اگر
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 همه نیبود از ا هیبار نوبت هد نیا

 ،چشم گرد کند. بهیمرد غر نیا  یگستاخ 

 روبه رو نگشته بود وبه شدت جاخورده بود. یادم گستاخ نیبه حال با همچ تا

 

 بلند شد وبه سمت اوخم شد وگفت یصندل یخشم از رو با

 

 رسه من اشغال خور باشم؟؟؟ یبه نظرم-

 

 باال انداخت وگفت ییابرو یبرلب نشاند وبا خونسرد یکالم او،لبخند ینیبا وجود سنگ دیسع

 

 یخوا یواگر م یذائقت رو عوض کن یتون یبه بعد م  نیبوده  ،اما از ا یدونم خورد وخوراکت چ یرو نم نیتا قبل از ا-

 از من شروع کن

 

 گفت یبلند مهین بایتقر یوصدا ظیوبا غ دیکوب زیم یبررو یبا خشم مشت محکم هیهد

 

 یهس یک گهیمن تو د یخدا-

 

 گفت عیدندان نما سر یبالبخند دیسع یاز هر حرف قبل
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 هستم دیسع-

 

 کوباند وگفت نیرازم شیبار پاها نیبا حرص چند هیهد

 

باشه .پس کنجکاو شدم خودت رو  قیرف ییعقل ها نیریش نیخوره باهمچ ی،بهش نم نیساتک تیباتوجه به شخص-

 کن یمعرف شتریب

 

 گشت. یتر م یخواستن تینها یب شدیم نیخشمگ یزد .دخترک وقت یبه خشم او لبخند دیسع

 

 بر دلش نشسته بود. نشینگاه خشمگ  بیعج

 

 رادر بند گذرانده بود. یادیز یبود که به خاطرش سال ها یاور دختر ادی نگاهش

 

 کش دار گفت یاورا از ذهنش عقب راند وبالبخند ولحن فکر

  

 ساله از تهران گفته باشم قصد ازدواج روهم ندارم کیو یس دیمن سع-

 

 تند دخترک به خنده اش انداخت واکنش
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 گفت  یوبا لحن چندش زشدهیر ییاش رو جمع کرد و چشم ها ینیب عیسر

 

 .. یلیده خ یزن مبه تو  یحاال ک شیا-

 

 وگفت دیحرفش پر انیم عیسر دیسع

 

 زنش رو بده دمینبا یکس-

  

 سمیپس مونده خور ن  منم

 

 خوام یم نیرجیخوام و ینم زن

 .اوردیرا طاقت ب یگرسنگ نیتوانست ا ینم گریخود بلند شد و یبلند از جا یرا گفت وباخنده ا نیا

 

ه گشت ک رهیبه او خ ریباشند متح دهید ییکه ادم فضا یدندان گرفت ومانند کسان ریرا ز شیلب ها یگوشه  هیهد 

 چطور بشقاب برداشته و پراز غذا کرد ومقابلش گذاشت ومشغول خوردن شد.

 

 نگاهش سرش را از غذابلند کرد وگفت ینیبا حس سنگ دیسع

 

 بخور ایتوام بکش ب یاگر گرسنه ا نیبب-
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 رفتن ماه عسل اون دو تا نباش احتماال منتظر

 

 مونه ها یکاله م یب سرخودت

 

 چسبه یبهم نم ییتنها غذا

 دیباتمام حرص خود غر هیهد

 

 چسبه یدر کنار توام به من نم-

اگر مزه  یوسپس با ارامش  مشغول خوردن ولذت بردن از غذاشد .حت دیشانه اش راباال کش یهمراه با لبخند دیسع

 ده باشد. وفتاینداشته وجان یانچنان خاص ی

 

 شد. رهیچانه اش گذاشت و به او خ ریبا اخم دستانش راز هیهد

 

 او با اشتها همچنان به خوردن مشغول شد. ی رهیتوجه به نگاه خ یاما ب دیسع

لغاتمون  برامون معنا  ی رهیاصال تو دا گهید یلغت ها یلیمعذب مثل خ ی.واژه مییمردها برعکس شما خانوما ما

 نداره.

فقط مواظب  یکن یم کیبدتر اشتهام رو تحر یکه مثال من رو از غذا خوردن بنداز یقدرم به من زل بزنتو هرچ االن

دخترک که با بهت به او زل  یبرا یرا گفت وبا خنده سر نیلقمه چپ کنم ا کینشم که تورو هم  کمیباش انقدر تحر

 شد شیتوجه دوباره مشغول خوردن غذا یزده بود تکان داد وب

 ارامش از دست رفته اش راباز گرداند . دیرا پر از هوا کرد تا شا شیها هیر یدر پ یبار وپ نیچند هیهد
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 نبود هیکرد اسمش هد یان پسر راکم نم یرو اگر

 

 پرغرور گفت ییاش حلقه کرد و باصدا نهیرادور س دستش

 

 ؟؟یکن یواون دهن گشادت رو باز م میمن ک یدون  یاصال م-

 

 سرش راباال گرفت و بالبخند گفت دیسع

 

 !؟یهس یدختر کوچولو تو ک یاخ-

 

 زل زد وگفت شیدر چشم ها روزمندانهیپ هیهد

 

 یپدرم روبشناس دیدونم با یم دیکه بع یباش سیاگر توهم پل نیهستم .مافوق ساتک یمن دختر سرهنگ ابجد-

 بود . دهیشن نیرا از زبان ساتک یجدبار اسم سرهنگ اب نیجاخورد اما ظاهرش ان رانشان نداد چند دیسع

 باال انداخت و باتمسخرگفت ییابرو

 

 اس سیدخترمون باباش اقا پل یاخ-

 ندا زه یزنه وزندان م یمارو دستبندم م،حتمایکن تشیاگر اذ که
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 وگفت دیرابرهم ساب شیها اد،دندانیرزیبا حس تحق هیهد

 

 کشه ینه کاربه اونجاها نم-

 شکونه یگردنت رو م چون

 

 کرد. یارام یحالت صورت اوسرش راتکان داد وخنده  دنیباد دیسع

 

 انداخت. یم هیداد دخترک را به گر یادامه م گرید یشک اگر کم یب

 

 گشت. شیتوجه به او مشغول خوردن غذا یب پس

 

 نمانده بود. شیخوردن برا  یبرا ییاشتها گریان بود که د بینبود وعج شینگاه او بررو ینیسنگ گریبارد نیا

 

 انداخته بود. نییبه دخترک انداخت که بغ کرده وسرش را پا ینگاه یچشم ریز

 

 سیدختره ،دختر پل یه-

 

 اونشست. یدست ها یرفت وبررو شیدستش پ دینشن یبار نام او راصدازد وچون جواب نیچند دیسع
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 دخترک کریشدبرپ یصاعقه ا ییحرکت ،گو نیهم

 

 میکن مشغول ش فیخاطره هات رو تعر ازاون یکیحوصلمون سررفت ،-

 

 با برخورد دست گرم او  هیهد

پارچ دوغ رابرداشت  هی،هد یجاخورد وقبل از هرگونه واکنش دیسرش راباالگرفت که سع یشوکه شد ،چنان ناگهان  

 ختیسرش ر یوباحرص تمام بررو

 

 ترباشه . یعیخاطره،خواستم طب کی نمیا ایب-

 

 هیکنن چ تیکه من رو اذ یینشون دادم ،که جواب پسرا فیتعر یبه جا پس

 

 

 یگشت که بالبخند رهیشده بود به دختر مقابلش خ یدوغ شیاز سرتاپاها کهیمبهوت زده درحال دیسع

 

 کرد. ینشسته وا ورا نظارت م نهیدست به س روزمندانهیپ 
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 یبراتش عمل کردوزبانه  یدخترک مانند اب حیمل یگشت. اما خنده  لیبه مشت تبد شیخشم دست ها ازشدت

 خشم اورا خاموش کرد.

 

،  میشاپ  نشسته بود یروز بادوستم کاف کیکه  نیداد تا ا یم ریپسر تو دانشگاه بود همش بم گ هی  ریبخ ادشی-

 مانشست. زیاومد سرم

 

 روسرش ختمیرو رداغ  ینه گذاشتم ونه برداشتم قهوه  گهیهمون لحظه سفارش ماروهم اوردن ،خالصه د 

 بود ودر همون حدسرش سوخت. کیاورد فنجونش کوچ شانس

 

مقابلش  طانیبردختر شروش یپاک کردن صورت اش  لبخند نیبرداشت ودر ح زیم یرا از رو یدستمال دیسع

 زدوگفت

 

 ادیتا حساب کار دستم ب یکرد یم فیخاطره رو زودتر تعر یکم دیبا-

 

 لبخند ش اعتراف کرد. ییبایدخترک را شکار کرد. ودر دل بر ز یلب ها یراگفت ولبخند نشسته بررو نیا

 

 شدهیمن چ یخدا یوا-

 

 یگردشده نگاهش بررو یینهال نگاه هردو همزمان به سمت او برگشت که با چشم ها یمبهوت زده  یصدا دنیباشن

 دیچرخ یبدتر از ان م دیشده وسع  فیکث زیم
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 شده یختیر نیچرا ا زیم-

 یشد یشکل نیتو چراا دیسع

 

 اش رابه او دوخت وگفت یبا حرص نگاه طوفان هیهد

 

 خوش گذشت-

 

 حواس گفت یهم ب نهال

 

 یلیاره خ-

 

 از تاسف تکان داد یسر هیزد وهد هیبه هد یکرد  چشمک یترک م زرایم کهیبا خنده در حال دیسع

 

 دیشد وارام پرس کترینهال به او نزد دیسع بارفتن

 

 افتاده یچه اتفاق-

 

 او دا د وگفت لیتحو یکبود او با خنده چشمک یلب ها دنیبا د هیهد
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 یگرفت یم یکه تو  باشوهرت رو تخت کشت یموقع یچیه-

 

 میکرد یم ییشازده پسرم زورازما نیا من

 

 رو کار یبعد بر ادیمهمون ب یبود منتظر

 شب رو ازت گرفتن  مگه

 

 دیخند شیکه حاال ارام تر شده بود به صورت قرمز مثل لبو هیانداخت وهد نییباشرم سرخ شد وسرش را پا نهال

 .ستادندیا وانیلب ا دیوسع نیشب بود که ساتک اخر

 

 که دردست داشتند پک زدند . یگاریهردو در ارامش به س یلحظات

 

 داشتند ذهنشان را ارام کنند. یکدام سع هر

 شکاند وگفترا یان شب سرد زمستان نیسکوت سنگ دیسع سرانجام

 

 هنوز هم صداش تو سرمه شهیمن پسر، باورت نم یخدا یوا-

 

 زنه المصب یدختر حرف م نیا چقدر
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 در اسمان پرستاره لب زد رهیبرلب اورد وخ یلبخند نیساتک

 

 نهیش یحرفاش به دل م_

 

 زد ودودش را رو به اسمان باال فرستاد گارشیبر س یقیپک عم یمحسوس ینگران با

 

 تنهاس یلیخ نهال

 

 پرونده ام  یدنبال کارا شتریواگر هم باشم ب ستمیکه اکثرا ن من

 

  شهینهال م ی هیروح دیخانه،باعث تجد نیدر ا هیهد یگاه حضور

 

 تکان داد وگفت یسر دیسع

 

 هم بده ها یتک فرزند-

 

 داشت یحداقل خواهر برادر کاش
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گ قرار گر یب نیاز ا شتریصحبت را عوض کرد تا ب ریانداخت ومس نییحوصله پا یب وانیرا از ا گارشیس نیساتک

 دخترش نشود 

 

 چندروز؟ نیتو ا یکرد کاریچ تو

 

 کند.نگران ن نیاز ا شتریراب نیزد تا ساتک یلبخند یبه سخت ریچند روز اخ نیافتاده ا یاتفاق ها یاور ادیبا  دیسع

 

 

 کردم  دایشغل مورد عالقم رو پ قیرف یچیه

 

 کرد وگفت یخنده ا دیخود د یبررو میرا که مستق نیساتک یوسوال رهیخ نگاه

 

 کنن  یبابا المصب پول پارو م-

 

 دارن یکه چه زندگ یدون ینم

 

 کنم  یفکر م یگاه شهینم باورت

 کنن یم یپولدار ها زندگ نیا اگر

 میکن یم کاریماها چ پس
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 دستش را از نرده جدا کرد نیساتک

 

 وگفت: دیاو کوب یبازو یمحکم بررو یومشت 

 

 یزندگ یاسمش رو بذار اگر

 سیپول ن زیچ همه

 

 را ماساژ داد وگفت شیباخنده بازو دیسع

 

 شعار نده بابا-

 

 دوران مدرسه افتادم یانشا ادی

 

 ثروت ایعلم بهتر است -

 

 زدم علم یم شهیاسگول رو بگو هم من

 با خنده سرش را تکان داد و گفت: نیساتک

 ایراه کج رو دار یامادگ-
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 داد وگفت لشیتحو یچشمک دیسع

 سوال  هی-

 

 ابرو باال انداخت ومنتظر نگاهش کرد نیساتک

 

 شهیم یچ شیقض رمیگ یوم شمیجا کاسب م نیمدت ا نیکه من ا یپول نیا-

 اره گهیخودمه د مال

 

 ختمیر نیعرق جب دمیزحمت کش بخاطرش

 

 وگفت دیخند یبلند یتعجب کرد سپس باصدا یلحظه ا نیساتک

 

 پسر یهس یک گهیتو د-

 

 بابا همش مال خودت  نه

 

 وگفت دیکش شیموها یبررو یبا خنده دست دیسع
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 وولیا-

 

 دیمن رو به مرجع تقل یرجوع نداد خوبه

 رفت تو هم یکالمون سخت م که

 

 یکرد کاریتو چ-

 

 مجدادا نگاهش رابه اسمان دوخت وگفت  نیساتک

 

 فتمیب میقیتعل یفردا قراره دنبال کارها-

 میبکش یدرست حساب ینقشه  کی دیبا بعد

 

 کنه یطاقت شده ،به خصوص که از جانب دخترش هم احساس خطر م یب یریکب

 ....میرو ببند امکیس یتر حداقل پرونده  عیهرچه سر دیبا

 نیکرد وچند یخال نیفرمان ماش یشد وتمام حرص خود رابررو نیکالفه از دادسرا خارج شد وسوار ماش نیساتک

را موردضرب وشتم قرارداده  یباشد که مجرم نیا یفقط برا یهمه دوندگ نیا شدیباورش نم دیمشت محکم بران کوب

 کرده است. یچیبود وازفرمان مافوق خود سرپ

 

 شغل برگردد . نینهال وسط نبود محال بود که بخواهد سر ا یپا اگر
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 اش را ابالغ کند. یغیتعل افتنی انیماند تا باز پرس پرونده نامه به ناجا بزند وحکم پا یمنتظر م دیبا

 

 داشت . امکیشکار س یبرا یخوب یراند .ظاهرا طعمه  یریکب یالیبه سمت و میرا روشن کرد ومستق نیماش

 

خود  اورا داخل بفرستد یداشت بدون بازرس یریاز کب میبوق زد ونگهبان که دستور مستق دیرس الیکنار و کهیهنگام

 راباز کرد. یودربزرگ اهن دیرا کنار کش

 

 ازش ینامعقول یخواسته  یریبود کب دواریراند ام یرا به سمت ساختمان اصل نیزد وماش شیبرا یبوق نیساتک

 نداشته باشد.

 

 دسته از ادم ها اعتماد کرد. نیشد به ا ینم اصال

 

 شد. ادهیپ نیرا پارک کرد واز ماش نیماش

دخترکوچک شد که عروسک در بغل در  هی یخود احساس کرد سرش را چرخاند ومتوجه  یرابررو ینگاه ینیسنگ

 نشسته بود وبه او زل زده بود. یچوب مکتین

 

 قفل گشت وقدم از قدم نتوانست بردارد. شیپاها ریسنگ فرش ز یبررو شیپاها یشدت جا خورد ولحظات به

 

 باشد سخت نبود. یریان بچه دختر کب نکهیزدن ا حدس
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 دلش را تکان داده بود .  بیدخترک عج یاب نگاه

 

 گشت . شیقفل شکن پاها ییلبخند گو نیبرصورتش نشاند وهم یلبخند دخترک

 

 از مغز  یناخواسته وبدون فرمان شیپاها

 .ستادیبه سمت دخترک برد ودر مقابل او از حرکت ا میمستق اورا

 

نگاه اوگشته بود.عروسک دستش را محکم تر  اغوش خود فشرد ودر خود  ی رهیگرد دخترک باوحشت خ یها چشم

 جمع گشت.

 

 

 لبانش نقش بست. یمحو بررو یلبخند

 

 0حد جمع کرده بود نیرابسته وتا اخر شی، ودر خود مچاله شده بود وچشم ها دهیاز حضور اوترس یحساب دخترک

 

 نشست . مکتین یاوبررو کنار

 

 دارد متاثر گشته بود. یینایوب ییترک مشکل شنواکه دخ نیدانست چرا ازا ینم
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 خاصش بود. طیکودک باشرا نیا ییتنها  تشینها یتاثر ب لیهم دل دیشا

 

 از اوراداشته باشدنداشت. یکه صالح نگه دار یسن کم،ازنعمت مادر داشتن محروم گشته بود. وپدر نیطفل درا نیا

 

 دارم درسته سرگرد ییبایدختر ز-

 

 حضور او نگشته بود. یغرق در افکارش شده بود که متوجه  انچنان نیساتک

 

 ماند. رهیبست وبه اوخ خی هیاز ثان یپرحرارتش در کسر نگاه

 

 دستانش را از هم گشود وخود رابه سمت او جلوکشاند. یریکب دنیباد دخترک

 

 .ردیخم شد تا اورادر اغوش بگ یوقت دیراد یریلبخند محزون کب نیساتک

 

خود  یرابررو نیدوخت وچون نگاه ساتک نیبه ساتک یاش رالحظه ا ییایخود رادراغوش اوجمع کرد نگاه در دخترک

 کرد. یپدرش مخف ی نهیوحشت زده سرش رادرس دید

 

 لخت اش نشاند. یبرسر دخترک وموها یبوسه ا یریکب
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 خودت شیپ ی،چرا اورد ستیجا امن ن نیا-

 

 گفت یروح یب ینگاهش را به او دوخت وباصدا یریکب

 

 ستیاون ن یامن تر از اغوش پدرش برا ایدن یکجا  چیه-

 

 زد. یپوزخند نیساتک

 

 پدر تلخ باشد . کیخواست باوجود حزن نگاه  ینم 

 

 بود. دنیمرد شن یریگفت ومسلما کب یم دیبا اما

 

 .دیتنها به شعاردادن اکتفا کن دیودرشت، نبا زیهمه دشمن ر نیبا وجود ا -

 

 ستیامن ن شیجا اصال برا نیا-

 

 دیدورش کن نجایتر از ا عیچه سر هر

 .نینگهش دار  یمخف امکیس یتمام شدن پرونده  وتا
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 .دیکه در چشمان مرد نشست.هرچند نشسته خشک گرد یجا خورد از نم یراگفت ولحظه ا نیا

 

که دورکمرش حلقه  ییبرخود فشارداد ودست ها ینیریکه چطور دخترکش را همچون جان ش دید نیساتک یول 

 گشته بود چه جور مشت گشت.

 رحمانه با او یجور ب نیا دینبا دیشا

 

 نگاه دخترک دنیکرد با د یصحبت م 

 

 رونیخودش کالفه نفسش راب یبررو 

 

 را نثارش کرد. یفرستاد ولبخند مهربان 

 

 گناه یمثل نگاه نهال معصوم وب نگاهش

 بود . 

 

 برسرش نشاند واو یبوسه ا یریکب

 

 یلیخود پاست بیگذاشت از ج نیرازم 
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 دراورد وسمت او گرفت وبا دستش 

 

 نیساتک یبه او کرد که برا یاشارات 

 

 نامفهوم بود . 

 

 پنج سال داشت یکه به سخت دخترک

 

 کهیپشت به ان ها کرد ودرحال 

 

 عروسکش رابغل کرده بود به سرعت از 

 

 ان ها فاصله گرفت ودورشد. 

 

 کامال  دخترک از نظرهردو مرد تا  نگاه

 

 او همراه بود. یگردد در پ دیناپد 
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  ازیاسمش ن-

 

 ازیاومد اسمش رو ن ایاون به دن یافسرده شده بود و وقت دایدوره شد کیاسم رو براش انتخاب کرد چون  نیا مادرش

 بود . ازیاش ن هیروح یگذاشت چون واقعا برا

 

 داره؟ ییناشنوا یمادرزاد-

 

 . دیارام پرس نیسوال راساتک نیا

 

 اره از بدو تولدش مشکل داشت -

  میعملش کن میتون یکه پرشه م شیگه پنج سالگ یدکتر م البته

 

 یحلزون عمل

 

 شهیخوب م یلیاش خ ییشنوا ینجوریا

 برلب اورد. یلبخند نیساتک

 

 بود که معالجه شود. یدیام پس

 



 پشتم باش

 
641 

 

 

 کرد وگفت یتک سرفه ا یریکب

 

 دارم یمهم تر یفعال حرف ها-

 

 گردو خاک کرده  گهید یکیبا  امکیس دمیشن

 

 شهیمخش داره مرخص م دهیاز بس گل کش پسره

 

 ینفوذ کن یتون یوتو راحت تر م شهیاون م ریبه نفع ماست ،چون حواسش در گ البته

 

 داره یخاص یها یکنه ومشتر یکار م زیتم یلیخ قسیاز بچه ها به اسم کوروش تو کار عت یکی

 

 کنه اما رو اصول یچند بار م یکنه ،سال یمعامله نم یباهرکس

 

 خواهان معامله با اون هست یلیخ امکیس

 

 مثل اون نکرد. ییها وسید ریکوروش عاقل بود ومثل من خود رو درگ اما
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 کسرهیو کار رو  یبش امکیکوروش وارد باند س قیاون واز طر پیتو اک یباهاش صحبت کردم وقرار شد تو بر من

 . یکن

 

 دیموشکافانه پرس نیساتک

 

 نکرده امکیس ریخود رو درگ یکس چرا

 کنه یباز یخواد حاال خودش را قاط یم

 زد  یزهر خند یریکب

 

 پول...پول...پول-

 

 بره یعرش م ابهیانسان رو  طمع

 کوبه یم نیزم ابهی

 

 کنه یشد چند ملک در چند کشور مختلف به نامش کنم تا باهام همکار قرار

 

 . رمیکردم وحاال همش رو حاضرم بدم تا فقط انتقام بگ یپول من هر کار نیهم به دست اوردن یبرا

 

 هم رنگ چشم اوبود . ازیبه ان مرد شکسته چشم دوخت رنگ چشم ن نیساتک
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 کنه یدو سر سود نم یمعامله  یاز کجا مطمنئ-

 

 امکیباتو وارد معامله بشه وهم س هم

 

 با تمسخر گفت یریکب

 

 وخرفت نشدم که بخوام ریهنوز انقدر پ-

 

 خودم رو دارم یهوا معامله کنم  من هم برگ برنده ها یب

 

  رهیش کیوناتوان شده باشه باز  ریهرچقدرم پ ریدونه که ش یمثل کوروش خوب م یکیضمن  در

 

 از دست دادن ندارم یرابرا یزیچ من

کشم خودش وخاندانش رو که تا هفت نسل زبون به زبون  یدورم بزنه چنان به خاک وخون م یقرار باشه کس اگر

 بچرخه

 ببرد. امکیس یغذارا از دست مستخدم گرفت تا به اتاق شخص ینیبا حرص س رعنا

 

 خود اوبه اشپزخانه فرمان  صادر شده بودغذا توسط او برده شود. ازشخص
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 دست وپنجه نرم کردن با خودش تنگ شده بود . یحتما دلش برا دیکش یاه

 

 خوب شده بود. یبدنش به تازگ یها یکبود

 

 کرد. یاماده م یتازه تر یها یکبود یخود رابرا دیبا باز

 

وخشم ونفرت در وجودش زبانه  دیحافظ را از پشت در اتاق شن یصدا ی.لحظه ا دیپشت در اتاق او رس کهیهنگام

 .دیکش

 ظاهرش نگاه کرد. به

 

 دانست حافظ تا چه حد به ظاهر او حساس است. یم خوب

 

 باز بود. مهیلباسش ن شهیمثل هم بایتقر

 برهنه اش افشان کرد. یرااز کش رهاساخت ودورشانه  شینسکافه ا یموها

 بود . ایعداب دادن حافظ مه یبرا زیچ همه

 

 افتد. یم شیبرا ینبود بعدش چه اتفاق مهم

 

 د اتاق شد.اجازه گرفتن در راگشود و وار بدون
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 .دینگاه اتاق رادر نور د کی در

 

 بود. یکوچک ی چهیقال یمشغول وارس نیتخت نشسته بود و با ذره ب یبرهنه بررو یباباالتنه ا امکیس

 

 ....شهیهم مقابلش نشسته  ومشغول حساب کتاب بود مثل هم حافظ

 

 یهرانه چنان طول اتاق را باعشوه وطنازتق تق کفش پاشنه بلندش توجه دو مرد رابه خود جلب کرد ورعنا ما یصدا

 فرش قرمز ودرمقابل هزاران چشم  قرار داشت. یبررو ییداشت که گو یقدم برم

 

 لبش را پررنگ تر نمود. یدر هم گره خورده اش لبخند رو یوابروها دیچشم اخم حافظ راد یگوشه  از

 

 قرار داد. زیم یبررو نهیغذارا با طمان ینیس

 

 

 داد امکیس لیتحو رینفس گ یلبخند

 توانست یزن م کیکه  یلوند باتمام

 داشته باشد .  

 را دگرگون کرد امکیحال س یطنار نیهم
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خراب  یهم برا یلبخند مصنوع نیکار راکرده است اما هم نیچزاندن حافظ ا یدانست در اصل رعنا برا یم نکهیبا ا 

 0بود. یکردن حالش کاف

 

 لذت رااز او نبرد. تیکرد ورام شده بود چرا نها یم ینقش باز یوحش یگربه  نیکه ا حاال

 

هوادرواغوشش افتاد وچقدر سخت بود لبخند لبش راهمچنان حفظ کند  یورعنا ب دیرعنا را گرفت وکش دست

 گرفت. یمرد متنفر بود که اگر شهامتش راداشت جانش رابادستان خودش م نیچنان از ا کهیدرحال

 

 کننده بود. وانهیدختر د نیتن ا ی.بودینشاند وعطر تنش رانفس کش شیپاها یاو را بررو امکیس

 

 یباد کرده  یرگ ها یبرگردنش نشست وقلبش ارام شد وقت امکیداغ س یلب ها یبدنش مور مور گشت وقت پوست

 .دیگردن حافظ راد

 

 نکند. یتوانست انجا بماند وکار ینم شتریب یا هیثان یبرا یحت حافظ

 

 ن ان دورا خواستار بود.دلش شکستن گرد بیعج

 

 سرد گفت یکرد ارام تر خود رانشان دهد بالحن یم یسع کهیمبل بلند شد ود حال یرو از

 کنم یحساب کتاب رو تا فردا اماده م-

 ریرم شب بخ یفعال م من
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 بست اماظاهرش ان را نشان نداد. خیجمله ونگاه او  یرعنا ازسرد قلب

 

 بخواهد کنترلش را از دست بدهد از اتاق خارج شد. نکهیقبل از ا حافظ

 

اجازه را به او نداد ودر کنار گوشش پر  نیا امکیکه س دیبسته شدن دراتاق،رعنا با نفرت خواست تود راعقب بکش با

 حرا رت لب زد

 

  گریکجا خانوم باز-

 

 پس تا اخرش برو یکرد یونقش باز یاومد شیجا پ نیکه تا ا حاال

که پوست رعنا به  دیرعنا گذاشت وچکان محکم مک یاستخوان ترقوه  یرابررو شیجمله لب ها نیتن ابا گف همزمان

 سوزش درامد.

 

 دیباپشت ارنج خود محکم برشکمش کوب بانفرت

 

 لعنت به توحروم زاده-

 نشو کیکن بهم نزد ولم

 در گوش او خواباند که صورت رعنا برگشت . یلیبا خشم اورا برگرداند وچنان س دیچیکه در دلش پ یبادرد امکیس
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 شه زیکه لبر یاز اون روز یداره وا یصبرم من هم حد ی شهیهرزه کوچولو حواست رو جمع کن که ش-

 

 ارهیتونه تو رو از دستم درب یخدا هم نم یکه سهله حت حافظ

 

 دیکش رونیکرد وخود را از اغوش او ب یخورده بود زهرخنده ا نیبه مراتب بدتر ازا یکه کتک ها رعنا

 

 یبکن یتون ینم یغلط چیعمله ه یتو-

 نکن دمیتهد

 

 برد  ورشیدر رفته از کمان به سمت او  یریزد و مثل ت یزیخ امکیس

 

 براوماند. رهیقدم از قدم برنداشت وهمچنان لجونانه وبانفرت خ رعنا

 

 کتک ها وحقارت ها نبود  نیسوزش ا اگر

 رت النه کرده  از حافظ رادر وجودش را حفظ کند.توانست نف ینم

 

کرد االن  یشد که احساس م یم دهیبود وچنان کش امکیدر مشت س یا هیدر کمتر از ثان شینسکافه ا یموها

 نکشد ادیبود که نتوانست فر  ادیز یدر سرش به حد دهیچیشود شدت درد پ یاز پوست سرش جدا م شهیبار
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 تونم بکنم اره ینم یغلط چیکه من ه-

 یبدبخت پاپت یدختره  اخه

 

 کشم یکارات من تو رو م نیبا ا یکن یم فکر

 

 کنم یکشمت ،زنده به گورت م یاحمق نم نه

 

 ازت پول دراوردم یکل نکهیبعد از ا تازه

 احمق تر از خودته یکاررونکردم فقط بخاطر اون پسره  نیتا االنم ا اگر

 

 او کوباند. یپاها انیچپ خود را بلند کرد ومحکم م یپا یآن میتصم کیبا درد در  رعنا

 

که  یافتاد وازدرد نیزم یرعنا را رها کرد ودو زانو بررو یها رالرزاند دستش شل شد وموها شهیش امکیس ینعره   

 .دینعره کش دیچیدردلش پ

 

 عقب عقب رفت ونفس نفس زنان گفت رعنا

 آشغال ریبرو بم-
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نفسش  کهیودر حال یبه سخت دیچیپ یدر خود م یمانند مار نیزم یاز شدت درد بررو کهیبا خشم در حال امکیس

 دیبود نال دهیازدرد بر

 کشمت رعنا یم-

 

 بلند کرد وگفت یخنده ا رعنا

 

 من جون دادم فتیتن کث ریز شیپ کسالیمن رو از مرگ نترسون حرومزاده که -

 

 درگاه در قرار گرفت. محکم گشوده شد وحافظ نفس زنان در یباضربه ا دراتاق

 

 داد وگفت لشیتحو یپوزخند رعنا

 

 دکتر رو خبر کن -

 

 کنم مقطوع النسلش کردم فکر

 

 مثل خودش وتورو پس نندازه ییوونایح تا

 

 خشک شده بود. رهیخ دیچیپ یزد ودر خود م یم یکه صورتش به کبود امکیس یحافظ اما بررو یمبهوت زده  نگاه
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حافظ رابه خود  نیمحکم به اوزد وهم یعبور تنه ا نیفاتحانه اورا پس زد واز کنارش گذشت ودر ح یبالبخند رعنا

  دیلب غر ریبه او انداخت وز یزیاورد نگاه ت

 

 بار هم وساطتم کارساز باشه نیدعا کن ا-

 سر رهیخ یدختره  یگور خودت رو کند وگرنه

 

دواند اما کوتاه تر از ان بود که  شهیاه وحشت در کل وجودش رکوت یلحظه ا دیاو لرز یجمله  نیته قلبش از ا رعنا

  فکندیب هیبخواهد برصورتش سا

 

 به اوزد وگفت  یچشمک

 

 تر از خودشه وونیمشت ح هی ریز دنیپسر تهش خواب الیخ یب-

 که لذت نداشت دنیخواب امکیباس

 با اونا ... دیشا

 

در مات ماند  یوبررو دیاو چرخ یگاهش از صورت قرمز شده حرفش با مشت محکم حافظ بردر ناتمام ماند.ن ی ادامه

 مشت محکمش تو رفته بود یجا
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 او ثابت ماند یرافراموش کرد ونگاه  ماتش بر مچ دست خون دنیتپ یرعنا لحظه ا قلب

قفل کرد ونفرت  نیزم یرابررو شیکه در ذهنش پخش گشت. پاها یریبه سمت اوبرداشت اما تصو یقدم اریاخت یب

 .دیجوشان در وجودش جوش یمثل چشمه 

 

 تا ارام شود. دیکش یقیعم نفس

 

 دستش رابه هم کوباند وبالبخند گفت چندبار

 

 یواو عجب ضرب دست-

 

 حال کردم وولیا

 

 شد وپر حرارتر در کنار گوشش زمزمه کرد کتریبه او نزد یکم

 

 بد نباشه دنیباتو خواب دمیشا

  هینظرت چ هان

 

 یعرب تو تستم کن یها خیاز ش قبل
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 شد نییوناباورحافظ در صورت او باال وپا  نیخشمگ نگاه

  

 .دیرس یممکن به نظرم ریسخت نه غ دیشن یجمله را از زبان رعنا م نیکه ا نیا باور

 

 سخت درهم گره خورد. یلحظه ا هردونگاه

 

 مبهوت وناباور یگریپرازنفرت ود یکی

نگاه از ان دو چشم که مدت هابود خواب وخوراک وارامش  یحافظ رابه خود اورد وبه سخت امکیس نیخشمگ یصدا

 اش راگرفته بود گرفت. 

 

 یکن یم ینکبت عشق باز یبا اون هرزه  یدم اون وقت تو دار یدارم جون م نجایمن ا وزیپف ی کهیمرد-

 

 بکشد ادیفربود که جان داشته باشدو یاز آن شتریارام تر شد در دش ب یکم شیصدا

 

 یوناخواسته پشت حام دیبه رعنا انداخت که رنگ از رخ رعنا پر یوچنان نگاه دینکش دیدست از تهد معذالک

 شد یاش مخف یشگیهم

 

 شهیبه بعد شروع م نیکارمن باتو ازا-

 برات شل اومدم یادیکنم ز فکر
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 به رعنا انداخت ینگاه مین حافظ

 دشنام فرستاد ییکذا یشده  نیان شب نفر یبار برا نیهزارم یو وحشت زده اش خودرا برا شانینگاه پر دنیوباد 

 در هم مشت گشت  شیها دست

 لب زد ارام

 

 باهات داشته باشه  یکار ذارمینترس نم-

 باز نکن یکس یبرا ومدمیخودم ن یزود به اتاقت برو ودر رو از پشت قفل کن وتاوقت فقط

 

 عبور کرد . یمید وارام وخاموش از کنار حافظ همچو نسنکر یبار لجباز نیا رعنا

 در مشامش  اورامدهوش خود کرد. دهیچیچند لحظه عطر تن مانده وپ تا

 

 .دییایب رونیب نیریش یباعث شد تا ازان خلسه  امکیزسیر یناله  یصدا

 

 اورابلند کرد . اطیکمرش وبا احت ریبه سمت اورفت ودست انداخت ز عیسر

 

 را هم هدف گرفته بود. ییخنده اش گرفت.دختر عجب جا ی،لحظه ا امکیس یباز مانده  یپاها دنیازد

 

 بخند اره بخند-
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 خنده یما م شیسرتق انقد دم دراورده وداره به ر یدختربچه  نیتوست که ا بخاطر

 

 یداد یبراش چاک نم نهیانقد س اگر

 گفت ینم یزیجز بله اقا، نه اقا، چ االن

 

 گفت تیخت نشاند وبا اخم وجدت یاو را بررو حافظ

 میسرش اورد یینره من وتو چه باال ادتی-

 

 فقط به خاطر اون دختره یدار التتیبمونه که اگر من روهنوز تو تشک ادتیو

 

 گشته بود. رهینامعلوم خ ینقطه  کیتختش کز کرده بود وبه  یبررو کیتار یدر ان انبار رعنا

 

 قصد تمام شدن راهم نداشت . ییبود وگو یسخت شب

 

 با اورا داشتند یقصد احوالپرس ییامدند وگو یشبانه اش جلو م یها کابوس

 

 حافظ نبود . ای امکیاز س یگذشت وهنوز خبر ینمناک م یساعت بود که از حبس شدنش دران انبار چند
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 فرستاد . شیها هیداخل ر هصانیخود روشن کرد ودود ان راحر یبرا یگاریداد وس هیتک وارید یرا بررو سرش

 

به رژه  ییهمچون سرباز ها شیچشم ها یتلخ وسرنوشت سازش جلو یهم افتاد وخاطره ها یبررو شیها پلک

 پرداختند.

 

 از ان شب شروع شد . زیچ همه

 

دوستش اماده شد تا به  یگذراندن شب در خانه  یوپنهان از خانواده اش به بهانه  جانیکه باشور وه یشب همان

 شبانه شرکت کند. یهمراه حافظ دران پارت

 

 رفت . ینم رونیشکست وان شب  از خانه ب یم شیقلم پاها کاش

 

 زد وسرفه اش گرفت . یتر قیوپک عم دیکش یاه

 

 .دندیپرست یرا م گریبود وعاشقانه همد یشده بود پسر خوب قیبود که باحافظ رف چهارسال

 

 گفت یکرد وم یاو مقاومت م یدر برابر اصرارها شهیبرد وهم یمختلط نم یجشن ها ای یتوقت اورا پار چیه

 

 باز بشه ییجاها نیتو همچ یدوست ندارم پا-
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 ان شب..... تا

 

 از ان جا شروع شد. زیکه همه چ یشب

 شبانه در لواسان همراه خود ببرد. یاو سد مقاومت حافط راشکاند وحاضر شد اورا دران پارت یاصرار ها سرانجام

 

 نیبود که در همچ یبار نیبزرگ شده بود  واول یمذهب بایتقر یخوب بود او در خانواده  زیساعت اول همه چ کی تا

 کرد . یشرکت م یمختلط یمهمان

 

 بود. بیعج شیبرا زیهمه چ ابتدا

 

 . ستینگر ید مدادن یبرهنه که در اغوش پسرها جوالن م مهیبه دختران ن یشگفت با

 .شدیمرتب سرو م مشروب

 زدند . یکه مواد هم م دید یدر گوشه وکنار م یحت

هم  یا هیوحشت کرده بود وثان کیتار مهین یبود وحاال به شدت از ان فضا یگرید زیدر ذهن چ یاز پارت تصورش

 کرد. یحافظ را رها نم یبازو

 

 . دیحسرت بار کش یانداخت واه یرا کف انبار گاریس باحسرت
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 الوده دور کند. طیتر از ان مح عیتا از حافظ بخواهد او را هر چه سر شدیان شب غرور مانع اش نم کاش

چنگ انداخت وراه نفس  شیدرنده در گلو یریش یهمچون پنجه ها نیسنگ یچهره اش را پوشاند .بغض یسرگشتگ

 د ان را گشود .خود بلند شد ودر سه قدم خود رابه در رسان یاز جا نیاش بسته شد خشمگ

 به سراغش امده بود... یشگیهم جنون

 خدمتکار یتوجه به ناز یاز گونه اش روان بود ب یلیاشک همچون س کهیبه سمت اشپزخانه رفت ودر حال میمستق

 ستینگر یاشپزخانه که مبهوت زده اورا م

 

 کرد. یط عیبلند وسر ییرا با قدم ها امکیاتاق س ریبرداشت ومس نتیکاب یرا از کشو یزیبزرگ وت یچاقو 

 

 کرد. یم زینما تم وانیح یانسان نیرا از وجود همچ نیزم ش،یوقت پ یلیخ دیبا

 

 وقت بود واکثر خدمتکارها مرخص شده بودند ومحافظ ها هم حق ورود به ساختمان را نداشتند  رید

 

او محسوب  یحاال برگ برنده  نیوا ان ها به خاطر بدحجاب گشتن او منع کرده بود. یورود بر ساختمان را،  برا حافظ

 .شدیم

 فرصت نداشت تا کار را تمام کند شتریب قهیچند دق 

 

رد ک یم کسرهیرا  فیکث یمحافظ ها کار اون زالو امدنیتا ن دیکار گذاشته شده بود وبا نیساختمان دورب سرتاسر

 کرد. یوپس از ان خود را به درک واصل م
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 به لرزش درامده است . نیزم شیپاها ریکرد ز یکه احساس م دیلرز یوجودش چنان م کل

 

 .دینداشتند باال کش یتمام ییخود را از پله ها که گو یسخت به

 

 خواست حافظ سر راهش سبز نشود. یم زیچ کیاز خدافقط  کهیدر حال 

 

 یخواست  سر راه اش باز مانع یقصد کند نم امکیبار به جان س نیچندم یکرده بود تا برا دایکه شهامت ان راپ حاال

 نرود سبز شود. شیاما خار در پاها ردیحاضر بود بم یکه روز یبه اسم حافظ کس

 او گردد. ومانع

 

 یه اکه لحظ دیتپ یچنان م نیقلبش از شدت خشم وک دیکه رس  امکیگشت .پشت در اتاق س یبار موفق م نیا دیبا

 .دیا رونیاش رابدرد وازان ب نهیوخواسته اش س ارزو نیاخر دنیوحشت کرد نکند قبل از تحقق بخش

 لرزانش محکم تر گرفت. یرادر دست ها چاقو

 

 بود . کیاتاق تار یاتاق راگشود و وارد اتاق  شد .فضا در

 

 عادت کند. یکیصبر کرد  تا چشمانش به تار یلحظات

 

که  ی.دست ستادیرفت .کنارش ا امکیعادت کر د به سمت تخت س یکیکه گذشت ،چشمانش به تار یقیاز دقا پس

 که مجبور گشت با هردو تا دست ان رانگه دارد. دیلرز یم یچاقو دران قرار داشت به حد
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 یبود دست ها یکرده اند به هر جان کندن زانیبه ان او ییلویبود که انگار وزن چند ک نیسنگ یدر حد شیها دست

 لرزانش راسمت قلب او باال برد.

 

 ارامش را از او گرفت. یکه زندگ یکس ستیدر خواب خوب نگر ان موجود منفور به

 باعث طرد شدن از خانواده اش گشت. 

 

 است ورعنا قرار بود اورابه خواب مرگ بفرستد. دهیارام خواب نینچنیاز عشقش جدا کرد وحاال ا اورا

 

 امکیقلب س یکیاورد که در نزد نییرابا شدت پا شیخواست انجام دهد دست ها یکه م یومصمم از کار بانفرت

 دهانش قرار گرفت. یرو یگریمحکم گرفته شد وباالفاصله دست د یدستش توسط دست

 

را نجات داده واو را از مرگ  امکیجان س یاشنا بود که بفهمد باز چه کس یدرحد دیچیکه  در  مشامش پ یعطر

 داده است. ییرها

 

 برده شد . رونیاتاق بکرد وتوسط حافظ از  دهیفا یهر چند ب ییتقال

 

جان ترش کرد  یکه داشت ب یبسته بود وفشار عصب بایدهانش را محکم گرفته بود که راه نفس اش راتقر چنان

 لخت قبل از انکه سقوط کند در اغوش حافظ فرو رفت یومانند گوشت

 وحاال.... ابودیمامن دن نیامن تر یکه روز یاغوش امن همان
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 خواست از شدت خشم سر ان دختر جداکند . یدلش م کهیگرفت در حال شیاتاقش رادر پ ریمس حافظ

 دست در اتاق را گشود و وارد اتاق شد ودر اتاق رابست . کیبا

 

راگفته بود واالن هم رفته  انیخود را به او رسانده وجر عیسر تیرعنا در ان وضع دنیبود که با د دیممنون سع چقدر

 مداربسته رابدهد. یها نیدورب بیبود تا ترت

 

 دیغر یبلند یباصدا بایتخت پرتاب کرد وتقر یرا بررو رعنا

 

 ...یرعنا تا ک یتن من رو بلرزون یخواه یم یتا ک-

 

 زمزمه کرد شیدر چشم ها رهیسرخ شده از خشم او دوخت و خ یفروغش را بر چشم ها ینگاه ب رعنا

 

 که زنده ام  یتا وقت -

 که اون زنده اس یوقت تا

 

 انداخت شیدر موها یکالفه چنگ فظحا

 بود . دهیفا یهاونگ براب ب دنیدختر مثل کوب نیزدن با ا حرف

 

  یکن یم یاو باز ینجات رابرا یونقش فرشته  ییایچرا هربار م-
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 وخودم رو خالص کنم وونیتا فرصت داشتم اون ح ینداشت چرا

 

 

 کرد. اریدر نگاه او سکوت اخت رهیخ حافظ

 

ود ب نیسنگ یدختر انجام داده بودند در حد نیوبه خصوص او درحق ا امکیکه س یتیگفتن نداشت.جنا یبرا یزیچ

 .دیبگو یکه نتواند کالم

 

 دیرعنا بود که سکوت را شکاند وپردرد نال سرانجام

 

 جا خوندم  هیبار  کی-

 

 ونانشیبره واز م یرو م زهایکه چ مثل چاقو دیامتداد داد،با دیرنج رو نبا یفهم ی،میدیکه رس یاز زندگ ییجا کی به

 یتماشاشون کن شهیهم یوبرا یبگذر دیادم ها با یگذره،از بعض یم

 

 کردم کتهیخودم د یجمله رو قبل از خواب ،بعد از خواب بارها  وبارها برا نیا

 رو فراموش کنم زیبرم....برم وهمه چ نجایمن هم بکنم واز ا دیشا تا
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 دیجوش یرا گفت واشک از چشمانش چون چشمه ا نیا

 

 وبرنده بر قلب حافظ نشست . زیت یقطره اش چون خنجر وهر

 

 نشست. نیزم یرو واریبر د هیتا شد وتک شیزانوها

 

 کجا رو دارم که بخوام  برم  گهیاما کجا برم...د-

 

 ...رونیخونه پرت کردن بشکسته من رو از  یپدرم که سکته کرد وبرادرهامم با دست هیاز اون قض بعد

 

 من تموم شده  یبرا یچ همه

 

 رو ندارم که بخوام بخاطرش بجنگم یزیچ گهید

 

 یواون هم نابود زهیچ کیکه تا االن من رو سروپا نگه داشته فقط  یزیچ تنها

 ... امکیس

 پاک کرد. شیاشک اش رابا سماجت از گونه ها یشده  ریرا گفت وقطرات سراز نیا

 

 نبود. یخبر شیاز عجز والبه در لحن صدا گریشروع به صحبت کرد د یخود بلند شد ...وقت یجا از
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ه کرد یگشته  بود که نفرت وغضب در وجودش اورا  همچون کوه اتش فشان یاغیبه همان دختر سرکش و لیتبد باز

 بود که هران امکان فوران شدنش بود. 

 

 نگذارد. یاز خاکستر باق یرا جز تل یچیخود ه ریدر مس تا

 

از  شیبرا دتشیپرست یکه هنوز هم عاشقانه م یکس یخم شده واشک نشسته در چشم ها یزانو ها دنیچند د هر

 مرگ هم دردناک تر بود.

 

 گشت یبسته شده اش تداع یعشقش بست وباز ان خاطرات دردناک مقابل پلک ها یرابررو چشمانش

 

 کان داد وگفت..در مقابل صورت او ت دواریاشاره اش را تهد انگشت

 

 خدا حافظ یبه خداوند-

 

 بهت داشتم قسم یروز کیکه  یهمون عشق پاک به

 

 شمیاز روت رد م یریراهم رو بگ یوجلو یکن یرو باز ینقش منج گهید کباری یبخواه اگر

 

 که زده بود به شمارش درامد. یحرف ینیسکوت کرد نفسش از سنگ یا لحظه
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 محکم تر از قبل ادامه داد... ییبر خود مسلط شد و باصدا عیسر اما

 

 دارم یرو که جلوم باشه رو بر م یهر سد من

 

 به اسم حافظ باشه... یاگر اون سد کس یرو ....حت یسد هر

 

 دیبگو یزیدهانش راباز کرد تا چ حافظ

 

 خارج شد . عیحرف زدن به او نداد واز اتاق سر یبرا ینتوانست ورعنا هم فرصت اما

 

 

 یجواب نم یمخصوص خودب  یاو را باخونسرد یمبل نشسته بود ونگاه موشکافانه   یمقابل کوروش ،بررو نیساتک

 گذاشت.

 

در  یوسع دییپا یرا م نیساتک یچشم ریز یاز ان ها گشت وگاه ییرایمشغول پذ یبا لوند ییبایجوان وز دختر

 کردن از او داشت. یدلبر

 

شب  مهیاش را به کوروش دوخته بود که بالذت به عروسک خ میتوجه به او ،همچنان نگاه مستق یاما ب نیساتک

 شده بود . رهیخ شیباز
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 باال برد. یکنج لبانش را اندک یپوزخند

 

لباسش پارچه نبرده بود نگاه سردش رابه اودوخت  شتریمتر ب میزن که ن یوپر از عشوه  یتو دماغ یباصدا

 کرد سهیهال را با او مقان یوناخواسته لحظه ا

 

 او با ان نگاه پاک ومعصومانه اش کجا.... نهال

 

 زن ...... نیوا

 

 ؟یخور یم یمشروب چ یهان-

 

 لحن ممکن جواب داد نیدر ابرو انداخت وبا سردتر یا گره

 

 خورم یروز مشروب نم یط-

 

 قصد کوتاه امدن نداشت . زن

 

 رفت... نیکرد وخرامان به سمت ساتک نیرا پراز شامپا یجام
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 ایدن یچشم ها نیتر کیدرتار رهیبه اوزد و خ یچشمک بندهیفر یمبل او نشست .بالبخند ولحن یدسته  یبررو

 گفت:

 

 یکن یم یکار خوب زمیعز-

  

 کنه یداغت م کمیشراب..سبکه فقط  نیا اما

 ، نیاز جانب ساتک یاز هر صحبت قبل

 رد مداخله ک یبالبخند کوروش

 

 حق دارن شونیملوسک ا-

 

 خورن یوزن  هردوفقط به درد شب م مشروب

 

 انجام داد. دیهست که با یمهمتر یروز کارها یط

 

 لحن ممکن گفت نیدوخت وباسردتر شینگاه سردش رابه ان مرد مرد منفور روبه رو نیساتک

 

 اومدم یریکه از طرف کب یدون یم-
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 ستمیرفتن ن هیحاش اهل

 

 سر اصل مطلب  میبر میمستق پس

 

 ستینگر یکوروش که همچنان موشکافانه او را م یرا گفت و بدون نگاه گرفتن از چشم ها نیا

 وارد کرد یگذاشته شده بود گرفت وفشار نه چندان محکم شیدخترک را که بر پاها یدست ها 

 

 اخ بلند زن رادراورد  یفشار صدا نیهم اما

 شکست یول کنم دستم رو هان ییآ-

 دست اورا پرت کرد  بایتقر نیساتک

 

 من نشو .. کینزد-

 

 وقاطع بود که ان زن مو بلوند را وحشت زده کند یجد یدر حد شیصدا لحن

 است.. دهیکس ند چیبود قسم بخورد تا حاال ان نگاه وحشتناک ودررنده  را در چشمان ه حاضر

 

بود از کنارش بلند شد ودر اغوش کوروش  دهیارام او زد وزن که از او دست کش ینیبه عقب نش یپوزخند نیساتک

 فرو رفت
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 زن رو نوازش کرد وگفت یبا لبخند موها کوروش

 

 خودم بمون  شی،پ یملوس خودم یشیتو پ-

 

 گفت یکرد وجد یاخم دیرا که د نیپر از تمسخر ساتک نگاه

 

 گم یاالن بهت م یکن کاریچ دیکه تو با نی...واما در مورد امیدیباهم به توافق رس بایصحبت کردم وتقر ژنیبا ب-

 

کوچک سمت راست اتاق رفت  یخود بلند شد وبه سمت کتاب خانه  یزد واز جا یجمله زن را کنار نیگفتن ا با

 را فشار داد یرا کنار زد و دکمه ا یکتاب

 

 ظاهر شد... دید یجلو یکتابخانه کنار رفت وگاو صندوق 

 

 باز گشت نیرداشت وبه سمت ساتکب اطیرا با احت یداخل گاو صندوق تاج بزرگ از

 

 خود کرد.. خکوبیرا م نینگاه ساتک یکه لحظه ا دیدرخش یم شیبود والماس ها وزمرد ها بایز یدر حد تاج

 

 .. ینشون بد  یو خود یبه عنوان دست راست من وارد معامله بش امکیباس دیتو با-
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 کیودر  یکن یمن توطئه م هیودر ظاهر عل یاریواعتمادش رو به دست م یکن یتوجه اش را به خودت جلب م بعد

 از خونه.. یکش یم رونیحساب شده اون رو ب ینقشه 

 

 مانده باشد. داریوقت بود واحتمال داد نهال همچنان منتظرش ب رید دیبه خانه رس یوقت نیساتک

 

اه اشپزخانه رادر ر میماند وارد خانه شد و طبق عادت مستق یم داریخورد ومنتظرش ب یتا امدنش شام نم معموال

 نشست. شیبر لب ها یاماده لبخند زیم دنیگرفت وباد شیپ

 از نهال نبود. یرادر اطراف چرخاند ،خبر نگاهش

 .ردیبگ یگرفت تا قبل از خواب دوش شیاتاق خواب رادرپ ریمس

 باز بود کامل گشود وداخل رفت. مهیرا که تا ن در

 دنیبرق رازد وباد ینگرانش کرد دستش را دراز کرد ودکمه  دیشن یرا که م یارام یناله ها یبود وصدا کیتار اتاق

بود ودرخود مچاله شده بود به شدت جاخورد در دوقدم بلند خود را  دهیوار دراز کش نیتخت جن ینهال که بررو

 تخت رساند وکنارش نشست . یبررو

 

 قطرات عرق نشسته بود.  شیشانیالخصوص پ یصورت اش عل در

 

 بود. دهیگرائ یدیسف چهره اش به رنگ

 اش گذاشت . یشانیپ یرابررو دستش

 

 بود اما تب نداشت. داغ
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 حالش رابه او دوخت. یگشود ونگاه ب مهیرا تا ن ینهال چشم ها تیبار ارام اسمش راصدا زد ودرنها نیچند

 دهانش  برسد محو گشت. یکه به گوشه  نیلبخند قبل از ا یکرد لبخند بزند ول یسع نیساتک دنیباد

 

 نرسد. نیناله اش به گوش ساتک یکه سرخود را در متکافشار داد تا صدا دیچیدر دلش پ یدرد چنان

 

 نهال چته دختر؟!-

 

 س؟یخوب ن حالت

 

 !ام؟یزودتر ب یزنگ نزد چرابهم

 

 به مقاومت او برش گرداند  تیاهم یدستش راسمت او دراز کرد وب نیساتک

 

 حال لب زد  یاز هم گشود وب یاش رابه سخت دهیخشک یولب ها دینگاه پردردش را از او دزد نهال

 

 خوبم سین میزیچ-

 شد وگفت رهیترک شده اش خ یبه لب ها دیباترد نیساتک

 

 ادیکه به نظر نم ینجوریا-
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 یشد ینجوریا یک از

 

 کنه یکجات درد م قایدق

 

 مکث کرد یلحظه ا نهال

 

 کرد دست به سرش کند ی..سع دیرابه او هرچند که شوهرش باشد بگو قتیداشت حق شرم

 

 گفت یمحکم تر یباصدا دیچیکه در شکمش پ یتوجه به درد یکرد وب یسرفه ا تک

 

 من خوبم.. گفتم که ..نگران نباش-

 

 را کنار زد وگفت شیشانیبر پ دهیچسب سیخ  یبا اخم موها نیساتک

 

 ؟؟یچونیرو بپمن  یتون یکه نم یباز فراموش کرد-

 

 لذت گشت. یخودش غرق خوش یاو ،برا یاز نگران نهال
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 ومست کننده بود. نیریش شیمرد برا نیا یپوست ریمحبت ز چقدر

 

 خرد. یهست که نازش رام یاو هم مانند پدرش خودش را لوس کند وبداند کس یخواست برا یدلش م چقدر

 

 قورت داد یدهانش رابه سخت اب

 

 کنه یکمرم درد م کمی-

 

 کرده .. یسرد دمیروباز خواب شبیکنم د فکر

 

ماند..  رهیبرافروخته گشته بود، خ یرنگ نبود واندک یب گریکه د یصورت یبررو ینگاه موشکافانه اش لحظه ا نیساتک

 ناگهان متوجه علت حال بد اوگشت ... ینیزبیبات

 

 بدرخشد طنتیبود تا نگاهش از ش یکاف نیهم

 

 ولب زد خم شد شیبررو طنتیباش

 

 سوال دارم؟! هیگرگ دختر -
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 توجه نهال را به خودجلب کرد  طانشینگاه ش برق

 

 ..... طنتیهمان نگاه پرش باز

 

 دیتند پرس دیباترد

 

 یریگ یتا حاال به خاطر سوال وحرف زدنت ازمن اجازه م یاز ک-

 

 برلب اورد یلبخند طنتیباش نیساتک 

 

 اوه...اوه....-

 

 قرمزه یمطمئن شدم اوضاع حساب حاال

 !!!ایندار اعصاب

 

 دورو ورت نپلکم؟؟ قایدق دیبا  چندروز

 

 

  ستیبهت زده او رانگر یلحظه ا نهال
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 وارام گفت دیدندان برد و نگاهش را از اودزد ریباشرم لب خشکش را ز سپس

 

 تو نه؟! یشناس یبه اسم شرم رو نم یزیکال چ-

 

 د.ش نیکرده بود از خود خشمگ سهینهال را با ان زن مقا یا هیثان یبرا یحت نکهیاز ااوشد و ی رهیبا لذت خ نیساتک

 

 پاک بود. یاو، مثل فرشته ا نهال

 

 کرد.. یحرکت او گونه سرخ م ایگذشت از هر حرف  یاالن هم که دوماه از عقد موقتشان م یحت

 

 بهتر شده بود... یلیکه نسبت به قبل خ هرچند

 

 مفرح لب زد.. یلحن با

 

 خجالت بکشم؟؟ دینوچ از تو با-

 

 وبدجنسانه گفت دیگوشت آلود او رامحکم کش لپ

 

 هیتوام خجالتت رو بذار واسه اون اصل کار تازه
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 هیعیطب زهیچ هیکه  نیا

 

 صورت نهال برافروخته تر گشت چون

 

 کمرش راماساژ دهد ادامه داد..کرد تا  یلباس نهال رد م ریدستش راز کهیدر حال طنتیباش

 

 من وتو ... یرو بکن شب عروس فکرش

 

اغ د کبارهیگر گرفت وکل بدن سردش به  شیازان از حرف ها شتریبا تماس دست گرم او با پوست بدنش، وب نهال

 گشت...

 

 رساند. یتصور شب حجله اش هم تپش قلبش رابرهزار م یحت

 

 باخنده ادامه داد نیساتک

 

 ز ان االن داغ نکن!ا-

 

 زنم!! یمن بهت دست نم یکن یکار هر
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 .. یصبر کن دیبا

 

  یگفتن گر صبر کن میاز قد که

 !یحلوا ساز زغوره

 

 خنده اش گرفت.. نهال

 

 نثارش کرد. یا وانهید رلبیز

 

 از شرم گذشته بود گریاو د کار

 

 حرف ها عادت کرده بود. نیبه ا گرید

 

 کرد. یسرش استفاده م یباال یکه دستش داده بود مانند چماق یهمچنان از ضعف او

 ان بود که درد کمر ودلش باتماس دست داغ او کم تر وقابل تحمل تر  گشت. بیعج

 

 یشکم او م یبررو یدستش رادوران کهیواو را دراغوش خود کشاند ودر حال دیتخت دراز کش یبررو  نیساتک

 دیچرخاند ارام پرس
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 ؟؟یقرص خورد-

 

 برد سرتکان داد. یشکم برهنه اش م یکه ازتماس دست او بررو یبالذت هالن

  

 ر؟؟یچرا انقد د-

 به او چسباند .. شتریجابجا کرد وخودش راب یسرش رادر اغوش او کم نهال

 

 داد یم یومردانه اش باز دهیورز ی نهیس یرابررو شیشهامت به خرج داده بود وبالذت  دست ها کهیحال در

 

 د؟یپرس 

 

 ر؟یچرا انقدر د یچ-

 

 زمزمه کرد طنتیباش زشیگوشت الود وهوس برانگ یبرلب ها رهیبه اوزد وخ یچشمک نیساتک

 

  گمیدوره ات رو م-

 

 ست؟؟ین کباری یماه مگه
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 شد. رهیگرده شده سرش رابلند کرد وبه او خ ییبا چشم ها نهال

 

 .دیخند یبلند یاو باصدا یگشاد شده  یچشم ها دنیباد نیساتک

 

 از چانه اش گرفت یشد وگاز محکم خم

 اخ نهال بالبخند گفت وبا

 

 نگام نکن ینجوریچند بار گفتم ا-

 

 یکن یگرد م ینجوریچشمات رو ا یوقت یشیتر م یخوردن المصب

 

 ی نهیرادر س زشیت یدندان ها هیاز ثان یاو برد ودر کسر ی نهیس کیباخنده وبه جبران کار او سرش رانزد نهال

 او فرو برد. سفت مثل سنگ

 

 از خود جدا کرد  یگفت واو را به سخت یباخنده اخ نیساتک

 

 گفت طنتیوباش دیکش شیدور لب ها یزبان نهال

 

 اووم گاز گرفتن خوبه ها-
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 باخنده اورا دراغوش خود کشاند نیساتک

 مرطوبش گفت یبر لب ها رهیوخ

  

 اره مخصوصا از لب تو باشه-

 

 یان راشکار کند وباز سوژه  نیساتک نکهیبخند خود را مهار کند وقبل از ارغم کنترلش نتوانست ل یعل نهال

 عاشقانه اش سپرد. یبه دستش دهد سرش را در اغوشش پنهان کرد وخود رابه دست نوازش ها یدیجد

 

 

 تاج گران بها بود. یخاص خودش مشغول برس تیکه حافظ  با دقت و وسواس یزمان

 

 گشت. یم نییکه خونسردانه براوزل زده بود باال وپا نیبر ساتک امکیمشکوک س نگاه

 

 طرف معامله اش کوروش بود. کهینسبت به او نداشت در حال یدانست چرا حس خوب ینم

 

 زده بود. بیبر ح یبا او ،سود خوب یکه با هر بار معامله  یکس
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 خونسرد نشان دهد . نیکرد خود رامانند ساتک یم یسع یهم با نگران دیسع

 چندان موفق نبود . اما

 

 ماهرانه اش شناخته بود. میرا در همان نگاه اول با وجودگر نیساتک

 

 محکم وباصالبت قدم بردارد. نیچن نینفر بود که مانند او ا مگرچند

 

 کرد. جادیا یبد یصدا کیکند .جام از دستش افتادوبا برخوردش با سرام یسکیخواست جام ها را پر از و یم یوقت

 

ود شکسته زل زده ب ی شهیکه مستاصل  به ش دیباال انداخت وحافظ نگاهش را از تاج گرفت وبه سع ییابرو نیساتک

 دوخت

 

 یخواد جمع کن ینم دیسع-

 دنیرو م بشیترت بعدا

 

 به او زد ودر ادامه گفت یلبخند

 

 پسر یهنوز مست شبیکنم از د فکر
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 کرد وسرش راتکان داد .. یمصنوع یخنده  دیسع

 صبح مشروب خورده بودند. یکایداشتن وتا نزد یدونفره ا بزم شبید

 

 بار کم مانده بود قاف بدهد. نیکه چند نیا بماند

 

به خوردن مشروب در وقت  یخاص یجماعت عالقه  نیدانست ،چرا ا یاهل مشروب و دود و دم نبود ونم ادیز کال

 وقت داشتند یوب

 

 کند. رونیتکان داد تا افکار مزخرفش را از سر ب یسر کالفه

 

کرده بود به شدت  دایپ امکیکه از س یدر ان جا ،با توجه به شناخت نیهم کم اشفته نبود.حضور ساتک ینطوریهم

 مضطربش کرده بود.

 

 یکوروش تو هست ی دهیجد یخوب پس نشونده -

 

 نظر خود داشت گفت ریراز نیبا دقت ساتک کهیدر حال امکیجمله راس نیا

 

 هست؟ یمشکل-

 



 پشتم باش

 
683 

 

 رادرهم گره زد امکیس یبرزبان اورد واخم ها یگستاخ تیدر نها نیجمله را ساتک نیا

 گدار به اب بزند  ینبود که ب یادم اما

 دیارز یم یمعامله کوروش بود که مانند گنج طرف

 داد وگفت قرار شیکه کارش تمام شده بود سرش رابلند کرد وتاج را محتاط بر جا حافظ

 

 دالره ونیلیم 10 شیبراورد متیاصل وق نیا-

 

 داد هیبود تک بیعج یاتاق کار کم یکه برا یباال انداخت وبر مبل سلطنت ییابرو نیساتک

 

 دالره ونیلیم 15 یشنهادیپ متینه ق-

 ثابتم نشسته  یمشتر پاش

 

 ستمیچونه زدنم ن اهل

 

 بسم اهلل نیخوا یم اگر

 

 ..میریوقت هم رو نگ وگرنه
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شده بود و کف دست  خکوبیم شیکه نگاه هر سه مرد بررو یوکوبنده گفته بود طور یجمالت رو جد نیا یادیز

 عرق نشست . دیسع

 

 حد.... نیدارد اما نه در ا یدانست سر نترس یم

 اتاق راشکاند یسکوت لحظه ا یهمچون شالق امکیبلند س یخنده  یصدا

 

 کردم یهوشش حسادت م زیافراد ت نیبه کوروش به خاطر ا شهیعجب هم-

 کنه یم دایافراد رو از کجا پ نیدونم ا ینم مردک

 

 زد وگفت یپوزخند نیساتک

 

  یپول خوب خرج کن-

 

 ادیم رتمیگ یخوب افراد

 

 میدر مورد معامله حرف بزن حاال

 

 جفتشان رد وبدل گشت. نیب ینگاه اش رابه حافظ دوخت ونگاه معنا دار امکیس
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 توسط حافظ شکسته شد بار نیا سکوت

 

 که باز با ما معامله کنه  مید یپونزده براش پول م یبه شرط-

 

 دیاش کش شیبر ته ر یدست یشیزد ونما یلبخند نامحسوس نیساتک

 

 قبوله-

 

 جام شرابش رابرداشت وبالبخند ان راباال گرفت وگفت  حافظ

 

 یبعد یمعامله ومعامله ها نیجوش خوردن ا یپس به سالمت-

 

 بود. یزیچ کیدر فکر هرکدام  کهیمشروبشان راباال رفتند در حال یراگفت وهر چهارتا مرد جام ها نیا

 

 

 کوروش داد وگفت لیرا که پول در ان قرار داشت تحو یبزرگ چرم فیک نیساتک

 

 کند. زیباشد که دندان طمعش رات نیخاص تر از ا یلیخ دیبا یخوب به مراتب جنس بعد-
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 فتزد وگ یلبخند کوروش

 

 هست پسرجان هست-

 

 . ستیاورا نگر یدر هم گره خورده با کنجکاو  ییبا ابروها نیساتک

 

 حد مشتاق معامله کرده؟؟ نیرا تا ا امکیخاص که س زیچ نیهس ا یبپرسم چ شهیم-

 

شده بود  هیاتاق تعب یبزرگ، که در گوشه  یخود بلند شد و به سمت گاو صندوق یکرد واز جا یخنده ا کوروش

 صدا داد ودر گشوده شد . یکرد وبعد از وارد کردن چند رمز ودادن اثر انگشت در گاوصندوق تق حرکت

 

تاب وک ستادیرفت مقابل اوا نیاز ان برداشت در گاو صندوق رابست وبه سمت ساتک یمیقد یداخل برد وکتاب دست

 را مقابلش گرفت وگفت

 

 یشده وم دهیخر  تسیگ لیتوسط ب 1۹۹4نوشته شده و 1770هست که سال یلوناردو داونچ سیکتاب دست نو نیا-

 ارزه یچقدر م یدون

 

 داد وگفت هیتک یبر مبل راحت نیساتک

 دست تو افتاده یخواد بدونم چجور یدلم م شتریب-
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 وگفت دیخند یبلند یباصدا کوروش

 پسر ریگ یمن رو دست کم نم-

 

 بود.. زاریب یریاز کب شتریب یحت یمرد مدع نیباال انداخت از ا ییابرو نیساتک

 

 ....... 

 

 نهیس یبرخورد کرد قلبش در قفسه  شیبه پهلو یبود که احساس کرد دست یباخنده مشغول صحبت با گوش هیهد

 یبود  لحظه ا ستادهیاز او ا یباز در فاصله کم شیکه با ن یپسر مو بور دنیبا وحشت برگشت وبا د ختیاش فرو ر

 خشکش زد.

 

 انداخت. فشیراقطع کرد وداخل ک یگوش یبدون خداحافظ بالفاصله

 

 اش شده بود . یباعث وحشت آن نیافتاده بود وهم یوناگهان هیاتفاق ها در کمتر از چند ثان نیا ی همه

 به اطراف انداخت ینگاه یچشم ریز

اگم کند به خصوص که هم دفاع ر شیخلوت بود اما نه انقدر که بخواهد دست وپاها یفرع ابانیخ نیوقت ظهر ا نیا

 فلفل به همراه داشت.  یبلد بود وهم اسپر یشخص

 

 ...ابدیوحشتش هم فائق گرددو خود را باز  زانیکرد بران م یسع
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 از اوهم کوتاه تر بود . یبترسد که فاق شلوارش حت یپسر چشم رنگ کینبود که بخواهد از  یکس

 

 گفت  یفرستاد وبا لحن چندش رونیب ینفس کالفه

 

 !؟یعوض یپسره  یرو به من زد فتیتودست کث -

 

 کرد وگفت یخنده ا پسر

 

 یگملیج یبا من بود-

 

 او انداخت وگفت یاز سرتا پاها یبا حقارت نگاه هیهد

 

 تو بچه خوشگل؟ ایمنم  گملیج-

 

 نکردم یچشمم تا اون دماغت رو دوباره عمل یگورت رو گم کن از جلو زود

 

 شد وبا خنده گفت  کتریبه او نزد یاش غلبه کرد وقدم رتیبر ح پسر

 

 جوووونم  یا-
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 من رو بزن تواصال

 رو بکش من

 ....من

 

 صحبت را به او نداد  یمجال ادامه  هیهد  

 

 نیوچون او انتظار همچ دیرابلند کرد ومحکم بر شکم پسر کوب شیوپاها دیخود راعقب کش هیاز ثان یکسر در

کوباند وچون پسرک  یتر از اول نیرابه مراتب سنگ یبعد یضربه  هیرانداشت چند قدم عقب رفت که هد یحرکت

 شد.... کینزد دینال یم ازدردکه شکم اش راگرفته بود ودرخود مچاله گشته بود وپرتاب شد به او  نیزم

 

 اورا به عقب کشاند... یخواست لگد سوم را به او بکوباند که دست 

دستش در هوا خشک  نیدوست ساتک یاشنا یچهره  دنیبرگشت تا بکوباند، اما با د عید کرد وسررابلن دستش

 ماند..

 

 با خنده گفت دیسع

  

  یاورد ریگ فیبسه بابا بچه ضع-

 

 دیشیانداخت واند نییدستش را پا هیهد

 اورا کم داشت فقط
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دوخت وناخواسته  دینال یوازدرد م شده بود نیپر خشمش را از او گرفت وبه پسرک که همچنان پخش زم نگاه

 به شاهکارش زد  یلبخند

 

 شده  رهیمجدادا درگ ابانیاو وسط خ دیفهم یخانوم اگر م حاج

 

 بدنش حتما گوشش بود!!! یبزرگه  تکه

 

 ینترکال یشد وکار به اداره  دیشد یریگناه بود منتها درگ یشد ،کامال ب ریدرگ ابانیکه با دوتا دختر در خ یاول بار

 از آن نرود. شتریپدرش ب یتا ابرو دیکش رونیسروصدا اوراب یبود که ب نیوساتک دیکش

 

 

ه ک دینگاهش را از ان پسر جوان گرفت وسرش رابرگرداند وبه سع دیگوش خود شن یکیکه در نزد یخنده ا یباصدا

 گرفت نگاه کرد . یم لمیخود از ان پسر ف یبا گوش

 

 دیپرسرادرهم گره زد وبا اخم  شیابروها

 

 ؟یکن یم یکاریچ نجایتو ا-

 

 لبش را حفظ کرده بود یخنده اش راجمع کرد اما همچنان لبخند بر رو دیسع
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 کجا باشم؟ دیمن با-

 

 داد وگفت رونیبا حرص نفسش راب هیهد

 

 یبود یم دیبا یدونم االن کدوم گور ینممن -

 

 گن  یکه م یدیحتما شن منتها

 !شه؟یراهش سبز م یجلو ادیاز پونه بدش م مار

 

 خکوبیخود م ینازک وضبط شده اش اورا در جا یقدم را برنداشته بود که صدا نیگفت وبرگشت هنوز اول یشیا

 کرد.

 

 عذاب وجدان داشتم نکهیاره نه بابا با ا-

 بم خوش گذشت یلیاما خ 

 

 از بابامه رتریپوف مامانم گ-

 

 مختلط نبود که،فقط چون یمهمون اخه
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  میها تا شب دانشگاه داشت بچه

 برگذار شد. روقتید

 

 باز به او زل زده بود. یشیگشت که بان یدیبر سع رهیگرد شده خ ییبا چشم ها هیهد

 

 یکرد و با بدجنس نییاو باال وپا یاش را مقابل صورت مبهوت زده  یباال انداخت وهمزمان با ان گوش ییابرو دیسع

 گفت

 

 گشنمه-

 

 عقب برداشت وبا خنده گفت یقدم دیبه سمتش برداشت که سع یزیباخشم خ هیهد

 

 بابات سرهنگه؟؟ یگفت-

 

 ره؟؟یننه ت هم بدتر از بابات گ حاج

 

 کنن.. یم کاریبوده چ رونیتا سه صبح ب بیفکرش رو کن دختر اگر بفهمن دخترشون توشهر غر یوا

 

 ودر ستادیخود ا یبامستاصل در جا هیهد
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 کوباندبا حرص گفت یم نیبار زم نیندرا محکم چ شیپاها کهیحال

 اخه تو از جون من یخوا یم یلعنت به تو چ-

 

 گفت طنتیبا ش دیسع

 

 خوام یم یدونم چ ینم قیفعال از بس گرسنمه دق-

 

 فکرام رو کنم بعدبگم یحساب دیبا

 ؟؟ یدار نیندارم ،ماش نیمن ماش یراس

 

 . دیبگو یزیبود که نخواهد چ نیخشمگ یدر حد هیهد

 

 رادران پارک کرده بود حرکت کرد نیکه ماش یخلوت یراهش را کج کرد وبه سمت کوچه  یصحبت بدون

 

 نزند. یداد حرف حیترج دیرنگ چهره اش چنان کبود گشته بود که سع هیهد ن،یماش در

 

 نگه داشت وبا نفرت لب زد  یرا مقابل رستوران نیماش هیهد سرانجام

 

 شو  ادهیپ-
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 بالبخند گفت دیسع

 

 حتما بانو-

 

  دیکه به سمتش چرخ هیغضبناک هد نگاه

 

 گشت. ادهیپ نیاش راکنترل کرد واز ماش خنده

 

گل فرستاده بود واو از  یاز ان موجود منفور تشکر کرد که او رادر پ امکیبار در دل از س نیاول یبرا کهیحال در

 .دیخند یکرد وم یصحبت م یتوجه به اطراف با گوش یبود که ب دهید یراتصادف هیشانسش هد

 

 که متوجه شود ضبط کرد. نیاورا بدون ا یاقدام شرورانه صدا کیهم در  واو

 

 

 گرفت. شیرستوران رادرپ ریتوجه به او مس یب هیهد

 

 کشاند. یم یوانگیاو را تا مرز د امدیماش  یعقب تر ازاو در پ یکه کم دینگاه سع ینیسنگ
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 خواست. یگرفت وحق السکوت م یپسر احمق رسما داشت از او باج م نیا

 

 نبود. هینشاند. دختر پدرش نبود واسمش هد یخود نم یدر موقع اش او را سر جا اگر

 

 بود. انشیبر پا بود که هران امکان طغ یذهنش چنان انقالب در

 

که به نسبت خلوت تر بود قدم برداشت  یبه اطراف خودانداخت وبه سمت کنج یرستوران شد.نگاه سطح وارد

 ونشست.

 

 را برا و دوخته بود گفت.. مشینگاه مستق هینشست  ودرحال یصندل یمقابل او بر رو دیسع

 

 رهینم نییکه غذا ازگلوم پا یغضب نگام کن ریمثل م ینجوریبابا اگر قرار باشه ا یا-

 

 فتزد وبا تمسخرگ هیتک یشد وبر صندل نهیبااخم دست برس هیهد

 

 داره تیبرام اهم یکن یفکر م-

 

 باال انداخت وگفت یزد ،شانه ا یلبخند دیسع
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  میفهم یرو م تتیاهم زانیم یدونم اما به زود ینم-

 

 در نگاهش گفت  رهیخ یجد یلیزد و خ یپوزخند هیهد

 

 باج گرفتن جوریکارت  نیاسم ا یدون یم-

 

 !!ه؟یچ وجرمش

 

 داد وگفت لشیتحو یبدجنسانه چشمک دیسع

 

 دختر الیخ یب-

 یعموم یجای میکه نبردمت....اومد مکان

 

 گشت  رهیخاص خودش گفت وبراو خ یجمله را با لودگ نیا دیسع

 که مقابلش نشسته بو د هران امکان انفجارش بود.. یدختر

 

 بر لب نشاند. یرا از کبود شدن صورتش متوجه گشت ولبخند نامحسوس نیا

 

 سکوت کردند .هردو  زیشدن م دهیچ تا
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 را به او دوخته زشیدوخت که نگاه برنده وت هیشده انداخت سپس نگاه اش رابر هد دهیچ زیابتدا بر م ینگاه دیسع

 بود .

 

 گفت طنتیداد و باش لشیتحو یچشمک

  

 نیبفرما یبنده را  همراه شمیبانو خوش حال م-

 

 نگشته بود . نیحد خشمگ نیاش تا ا ی.در تمام طول زند گ امدیدر نم هیخون هد یزد یم کارد

 

توانست خود را  یکرد نم یم یبرد اما هر کار یلذت م ندیب یم  شانیحال پر نیکه اورا درا نیاز ا دیدانست سع یم

 درون اش  کنترل کند ... انیدر مقابل عص

 

 پرو ...غذات رو زود  کوف.... یپسره  نیبب-

 

 فرستاد وادامه داد رونیرد کالفه نفسش رابسکوت ک یجمله اش را نگفت لحظه ا ی ادامه

 

 غذات رو زود بخور -

 عجله دارم من
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 لب گفت.. ریقبل از شروع بسم ال..ز دیسع

 

 من که ندارم یتو عجله دار-

 

 با ارامش غذا بخورم تا گوشت بشه بچسبه به تنم دیبا من

 

ازار دهنده است  شیدخترک نشسته در  رو به رو یدانست تا چه حد برا یکه خود م یجمله را گفت  وبا ارامش نیا

 مشغول گشت.

 

 

خورد وچنان از خوردن ان لذت  یرا م شیتوجه به او با ارامش غذا یکرد که ب یراتماشا م دیسع نهیدست بر س هیهد

 سال هاست غذانخورده است. ییبرد گو یم

 برد .. یدر دل اعتراف کرد که از غذا خوردنش لذت م لشیخالف م بر

 

 کرد . یکنترل م شیخود را در برابر اشتها یشد .اما به سخت کیتحر زین شیاشتها یحت 

 

وبا  دیکش رونیب فیخود را از ک یگوش دیاش زنگ خورد با ترد یمانده بود که گوش یاو باق یاز غذا یمقدار هنوز

 فرستاد. رونیبرادرش مضطرب نفس اش راب یشماره  دنید
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 کمک کند اتاق بچه را اماده کنند. یکل فراموش کرده بود امروز قرار بود ان جا برود تا به زن داداشش کم به

 

 دیدختر را در پاسخ د دیترد یوقت دیسع

 خورد دوخت. یکه همچنان در دستش زنگ م یبه گوش دیدوخت که باترد هیرابلند کرد ونگاهش رابه هد سرش

 

دوخت وبا حرص انگشت اشاره اش راسمت لب  دیاش رابه سع ضینگاه پر از غ هیمکرر هد یم باتماس ها سرانجا

 کرد وتماس رابرقرار کرد..  کیسکوت نزد یبه نشانه  شیها

 

 پسر است ناخواسته اخم کرد .. رندهیتماس گ دیشا نکهیبا تصور ا یلحظه ا دیسع

 

 رابر او دوخت... قشیدقداد ونگاه کنجکاو و یاش رابر صندل هیاز غذا خوردن برداشت وتک دست

 

  دیچون نگاه کنجکاو اوراد هیهد

 بهانه دستش ندهد ... نیاز ا شتریفاصله گرفت تا ب زیواز م دیرا عقب کش یلب نثارش کرد وصندل ریز ،یفوضول

 ان سمت تر مشغول صحبت با تلفن بود. یکرد که کم بیفرستاد و نگاهش او راتعق رونینفسش راب دیسع

 

 یخود بلند شد وارام پشت او قرار گرفت وفقط توانست جمله  یلحظه که گذشت نتوانست تحمل کند واز جا چند

 ترشود. ظیاخر او رابشنود واخمش  بدون ان که علتش را بداند غل

 رسونم نگران نباش خوبم یگفتم که زود خودم رو م زمینه عز_
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.... 

 بوسمت فعال یم زمیباشه عز_

 

برخورد کرد  یوعقب رفت که به صندل دیکش ینیاز خود ه یدر فاصله کم دیسع دنیکرد وبادرا قطع  یگوش هیهد

 هارا به سمت ان ها کشاند  یلیواژگون شد ونگاه خ یبلند یباصدا یوصندل

 واژگون شده را درست کرد ... یخم شد و صندل عینگاه مردم دستپاچه سر ینیبا سنگ هیهد

 

 نفسش به شمارش در امده بود گفت کهیاز درست کردنش کمرش راصاف کرد وبا خشم در حال بعد

 

 ؟یسیکه فالگوش وا م یکش یتو از مرد بودنت خجالت نم-

 

 گن مرد؟؟ یتو هم م به

 

 کرد. جادیدر صورتش ا ییبایزد که پارادوکس ز یبا اخم لبخند دیسع

 

 دارد با لبخندگفترا ارام نگه  شیکرد تن صدا یم یسع کهیحال در

 

 تونم یم یاگر در مرد بودنم شک دار-

 ثابت کنم .. بهت
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 !ه؟ینظرت چ هان

 

 داد. لشیتحو یجمله چشمک نیبازدن ا همزمان

 

 مقابلش رابدهد. حیچنان بهتش زد که چند بار دهانش راباز کرد تا جواب ان پسر وق یلحظه ا هیهد

 

 . دیدر جواب او بگو یزیبود که نتواند چ نیسنگ یاو در حد یحجم گفته  اما

 

 به خود امد با دست محکم بر شکمش کوباند.. شیاز خنده در چشم ها یبارقه ا دنیبا د سرانجام

 

 خم شد  یبا اخ دیمحکم بود که سع یضربه در حد شدت

 

 رفت.. یرابرداشت وبه سمت در خروج فشیرفت ،ک  زیتوجه به نگاه مردم به سمت م یب هیهد 

 

 دیراشن یدختربچه ا یگذشت که صدا یم یزیکنار م از

  

 همون دختره اس که اون عمو رو زد.. نیمامان ا-
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 افزود واز رستوران خارج شد . شیکش امد برسرعت قدم ها شیلب ها یانحنا

 

نان ند کغرول نشیبه سمت ماش دیایب دیتازه  وسرد برصورتش نفسش رامهار کرد و قبل از ان که سع یبرخورد هوا با

 قدم برداشت.

 

 دینشده بود که سع ابانیرا روشن کرد  از پارک خارج شد وهنوز وارد خ نیرازد وپشت فرمان نشست ماش ریدزدگ

 . ستادیا نیماش یجلو

 

گاز  یرابررو شیارام شود وپاها دیلب چند ذکر فرستاد تا شا ریفرمان کوباند وز یبار با مشت بررو نیچند نیخشمگ

 نگذارد تا اورا له کند.

 

 نبود!! دیاز او بع یکار چیان لحظه ه در

 

و را ولبخند زنان ا ستادهیا نهیوبا خشم خطاب به او که دست بر س دیکش نییپا یرا اندک شهیکه ارام ترشد ش یکم

 کرد گفت یتماشا م

 

 بکش کنار! نیبب-

 

  یارز ینم مفت
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 رو به  بسوزونم!! ممیب فیخوام بخاطرت  تخف ینم

 

 گفت  یبابدجنس نشیخشمگ یدر چشم ها رهیوخ ستادیدراورد وکنار او ا بیاش را از ج یخونسرد گوش دیسع 

 

 ارزم  یمن نم دیشا-

 

 که دستمه  یمسلما اون اما

 

 تو مهم وبا ارزشه.!! یبرا

 

 که کتکش زده بود پخش کرد. یرابا ان پسر  هیهد یدعوا لمیرا گفت وف نیا

 دست در فرمان ،خشک اش زد هیهد

 

 رهیخندان به او خ یدوخت که خونسرد وبا چشم ها دیکوتاه نزاع اش با ان پسر جدا کردوبه سع لمینگاهش رااز ف 

 شده بود.

 

 حد گرم صحبت بود که متوجه حضور اونگشته نیرالعنت فرستاد که درا خود

 ....بود
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 هم فشار داد یرابررو شیبست ولب ها خیشدت خشم خون در رگش  از

 

 کار را انجام نداد. نیکه فرصت کشتن او را داشت ،ا یرا دشنام فرستاد ،چراوقت خود

 

 زد وگفت نیماش ی شهیبالبخند چند تقه به ش دیسع

 

 کنم. ی،من رانندگ نیرا باز کن وبرو کنار بش در

 

 دیکنترل شده پرس یمتنفر وبا لحن هیهد

 

 نیبریم فیکجا تشر یبه سالمت-

  

 کرد وگفت یخنده ا دیسع

  

 میبر یبرم...م ینم فیتشر-

 

 کرد. نییرا باال وپا یگوش دیکند که سع یخواست اعتراض هیهد
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 دیشیاند باخشم هیهد

  

 اودیبخواهد به ان مرد باج بدهد معلوم نبود سر از کجاها درب اگر

 

 کباری ونیش کباری مرگ

 

 هم در کار نباشد. یبعد یوچه بسا روزها دییایتش کوتاه بدرخواس رفتنیبار پذ کینبود که با  یمرد پرو کس ان

 

 

 جلوه دهد. تیموضوع ان راکم اهم تیکرد برخالف اهم یسع لیدل نیهم به

 

 

 گفت یکاذب یباال انداخت و با ارامش وخونسرد یا شانه

 

 خواد بکن یدلت م یهر غلط-

 

  یکه از م نگرفت جدهیمثبت ه لمیف

 

 وجود چندشت رو تحمل کنم شتریب قهیدق هی مجبورشم
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 جمله بالفاصله نیاز زدن ا پس

 

 راروشن کرد. نیرا چرخاند ومجدادا ماش دیکل 

 

در و  پ یوجهه   یتا چه حد برا لمیف نیدانست ، ا یدانست ، او خوب م ینم دیاگر سع ی،حت دیتپ یم یبه کند قلبش

 خانواده اش  بد است .

 

 وقاطع گفت یجد یلیو  خ دید را کنار کشخونسرد خو یبا لبخند شرورانه ا دیسع

 

  یخودت رندهیگ میتصم-

 

 ...سینو ریباز گهید قهیتا دودق لمتیف یازپشت فرمان پانش گهید قهیدق کیشک نکن اگر تا اما

  

 کنه!! یدختر سرهنگ چه م نیبب-

 

  شهیپخش م یمجاز یایتو دن 

 

 زد وگفت یچشمک
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 کننده داشته باشه  دیبازد یفکر کنم مثل توپم بترکه وکل-

 

 جمله خشک اش زد. نیا دنیقبل از ان که بخواهد حرکت کند باشن هیهد 

 

 داد .. یرا مدام تکان م یگوش یشیعقب رفت وبه صورت نما گرید یبا لبخند قدم دیسع

 

 .دیچرخ یدست او م یصورت وگوش یدائم بررو هیمضطرب هد نگاه

 

 انداخت. یقلبش را از تپش م زیپخش شود ن یمجاز یایدر دن لمیان ف نکهیتصور ا یحت

 

 اش بود. لمیپخش شدن ف سکیبهتر از ر یلیکردن ان موجود منفور خ تحمل

 

 رازد . یقفل مرکز دیلرز یم شیدست وپا کهینفرت در حال با

 

 ..ندیکمربند خود راباز کرد وخود راعقب کشاند تا او پشت فرمان بنش 

 

 کرد. یاک ماو پ یرا  از گوش لمیحتما ف دیبا

 سوت زنان پشت فرمان قرار گرفت دیسع
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 و خود راجابه جا کرد. دیراعقب کش یباخنده صندل دیبود سع دهیراجلو کش یصندل هیهد

 

 به جانب او انداخت ینگاه مین

 

 گفت طنتیوباش 

 

 ؟ یاز حد استاندارد کوتاه تر یاخ_

 

 به هم قفل شده اش گفت یدندان ها انیرابرگرداند نگاه برنده اش رابه او دوخت و ازم شیبا خشم رو هیهد

 

 به تو نداره یربط چیمن ه  یکوتاه-

  دهیبپسنده پسند دیکه با یاون

 هیچ قایبگو برنامت دق حاال

 

 جانب اش انداختبه  ینگاه مین نهیاز ا دیافزا یم نیبر سرعت ماش کهیگاز گذاشت ودر حال یرا بررو شیپاها دیسع

  

 جدا؟؟-

 

 با اخم گفت هیهد
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 یحاال هرچ-

 

 دخالت نکن لطفا ستیکه مربوط بهت ن یمسائل تو

 

 یر یم یکجا دار االن

 

 یلیکارا خ نی..پس ا میدیرو د گریهمد کباریرو تمومش کن ...من تو کال  یبرم....پس بچه باز دیکار دارم زود با من

 هیمعن یب

 ستیمناسب سن من وشما ن اصال

 

 خشم خود را پشت لبخندش پنهان کرد دیسع

 

 ..شهیشروع م کباریاز همون  زیهمه چ شهیاما هم میباش دهید گرویهمد کباری دیشا-

 

 او جا خورد یاز جمله  یلحظه ا هیهد

 گذارد...  یلبخندش احتمال داد که دارد سربه سرش م دنیباد اما

  

 فتگره خورده گ ییابروها با
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 جواب من نبود .. نیا-

 

 شروع بشه  یزیچ ستین قرار

 دیشد ادهیپ نیشما از ماش یوقت

  مینیب یرو نم گریوقت همد چیه گهید

 ....انشال

 

 

 سبقت گرفت ییجلو نیاز ماش دیسع

 از حد مجاز او کرد.. شیرا متوجه سرعت ب هیکه عقب مانده بود تازه هد ینیبوق ماش یوصدا

 

 نکرد .. یاعتراض اما

 

 نداشت او متوجه ترس اش از سرعت بشود.. دوست

 

 حساس شده بود... یلیبشر گستاخ خ نیدر مقابل ا اصال

 

 کرد برترس خود غلبه کند .. یسع
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 دانست کجاست سالم برسد.. ینم یکه حت یلب خواند تا به مقصد ریراز یالکرس تیا

 

 ا االن از ترس سکته رازده بود...نبود حتم نیکه کنارش نشسته بود دوست ساتک یمرد اگر

 

 او ادرس خانه اش راداشته... یحت ایو رفتهیبوده که اورا در منزل خود پذ نیمورد اعتماد ساتک یحتما انقدر اما

 

 او گره زد .. یبرگشت ونگاهش را در نگاه وحشت زده  یلحظه ا دیسع

 

 شد ، جیاز ترس نگاهش  گ یا لحظه

 شد که مشت شده بود دهیکش شیبه سمت دست ها شیاز چشم ها  نگاهش

 

 حد ترسانده بود عذاب وجدان گرفت .... نیدخترک را تا ا یشوخ کیبه خاطر  نکهیا از

 

 مقدمه گفت یب یلیزد پس خ یم هیحاش یحرف دلش را ب شهینبود.هم ینیمقدمه چ اهل

 

 هوم؟؟ هیباره  چ نیدونم..نظرت در ا یرو نپرس خودمم نم لشیمن از تو خوشم اومده ..دل-

 

  دیدوتا سکه درشت شد ..کامل به سمت او چرخ یاندازه  هیهد یها چشم
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 فرستاد وگفت نییاب دهانش را پا یگرفت به سخت یباباال رفتن سرعت او ،ضربان قلب او هم اوج م کهیودرحال

 

 !؟یدیکش یزیچ-

 

 حالت خوبه؟! ییخدا نه

 

 هان یفکر کرد یاخه چ باخودت

 

 شم ادهیخوام پ یگوشه نگه دار م کی زود

 

ست نتوان گری،د دید ییجلو نیاورا با ماش کینزد یفاصله  هیبرگشت به او نگاه کرد وچون هد یبا اخم لحظه ا دیسع

  دیاز وحشت کش یغیخود را کنترل کند وج

 

 من جلوت رو نگاه کن یخدا-

 

 هم سبقت گرفت.. ییجلو نینگاهش رابه جلو داد و از ماش دیسع

 ..دیپرس دیباترد دیعس

 

 ؟یمن رو نداد جواب
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تودار نبود ترس از سرعت ،تمام مقاومتش رادر هم شکسته بود با هردو دست داشتبورد راسفت گرفت  گرید هیهد

 دیکش ادیوفر

 

 که من جواب بدم یدیتو مگه سوال پرس-

 !!!یداد لمیمشت چرت وپرت تحو هی

 

 ...یو مجبور به قرارم کرد یراه من سبز شد یامروز جلو کارهی

 

 رو نگه دار تا با پدرم تماس نگرفتم ... نیکنم...زود ماش یعقلت شک م یکم دارم به سالمت کم

 

 به او انداخت ینگاه اخم الود مین دیسع

  

 نکن وحواست به حرف زدنت باشه!! دیمن رو تهد  هیهد -

 

 دیکش ادیبابغض فر هیهد

 

 !و؟اتیحواسم به حرف زدنم باشه  من
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 رو نگه دار نیماش نیبه تو...ا لعنت

  دیلرز یاو که م یلب ها دنیباد دیسع

 گفت ریمتح

 

 چته دختر-

 

 !؟یترس یاز سرعت م تو

 

 لب فرستاد ریز یرا کم کرد ولعنت نیحرف ،سرعت ماش نیبازدن ا همزمان

 

 انداخت هیسا نیماش یبسته  یسکوت برفضا  یلحظات تا

 

 نکردند یصحبت چکدامیه

 

 یم ینیسنگ شیرا که بر گلو ینیکرد تا ارامش از دست رفته اش رابرگرداند وبغض سنگ یتمام تالشش را م هیهد

 راگرفته بود مهار کند.. دنشیکرد وراه نفس کش

 

 حد ترسانده بود. نیراتا ا هیبود که چرا هد نیهم از دست خود خشمگ دیسع
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 نبود  نیحواسش بر سرعت ماش اصال

 عادت شده بود. شیبرا یکردند وبه نوع یم یباسرعت رانندگ شهیکه  باحافظ بود هم یمدت نیدرا

 

 

ونگاه محزون اش رابر  دیخلوت نگه داشت وکامل به سمت او چرخ یی،درجا ابانیخ یرادر گوشه  نیماش سرانجام

 اودوخت...

 

با او هر شب هنگام خواب ،   دارشید نیحد در دل اونشسته بود از همان اول نیدختر تا ا نیدانست چرا مهر ا ینم

شده  رهیوخکه االن به ا ینیخشمگ یچشم ها نیبست وهم یبسته اش نقش م یخندان او پشت پلک ها یچشم ها

 کرد. یمحک  شیلب ها یلبخند رابررو شهیهم یداریبود در خواب وب یبود، مدت

 

 به خود امد هیهد یگرفته  یباصدا

 

 گم  ینم یزیگذرم وبه پدر م چ یزت ما ینیبار رو چون دوست ساتک نیا-

  یمزاحمم بش گریاگر بار د اما

 

 یزندان یها لهینکن که پشت م شک

 کنم  یاور ادیبهت  بهتره

 

  لیمن سرهنگه وبرادرم وک پدر
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 گشت و یپوزخند نشسته در کنج لبانش کفر دنیبا د هیهد

 اشاره اش راسمت او گرفت انگشت

  

 کنم اگر .. ینم یمن شوخ-

 

 گفته نشد  شیلب ها  یبر رو دیجمله اش با نشستن انگشت سع ی ادامه

 خشکش زد ... یلحظه ا شیلب ها یتماس دست او بررو از

 

 

از خودش بدش امد که غرورش را خدشه دار کرده  دیکش یم ادیجنس نگاه او که نفرت وخشم رافر دنیباد دیسع

 است

  

 

 بعد برداشت  هیدستش را چند ثان 

 

 رابه حالت قبل برگرداند  زیتوانست همه چ ینشده بود وم ریهم د هنوز

 اول هم اشتباه کرده بود از

  

 کجا!!! یکجا ودختر سرهنگ ابجد او
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 وصدا را پاک کرد . لمیف هیهان یخود در اورد ودرمقابل نگاه مبهوت زده  بیرا از ج یگوش

 

 سخت بود اما خود راجمع وجور کرد .. هرچند

 

 گفت  یقاطع وجد یلیبه اوزد و خ یچشمک

 

 بترسم،پس رو حساب ترس نزار یتو خال دیکه از تهد ستمین یمن کس-

 

 امروز رو کال فراموش کن..-

 

 ....نیهم میوقت بگذرون یخواستم کم فقط

 

 بود ..  یهمش محض شوخ  رینگ یرو هم جد حرفام

 

 وبرو به قرار مهمت برس.. نیپشت فرمان بش ایهم ب حاال

 

شدودر مقابل نگاه  ادهیراباز کرد وپ نیزد ودرماش یپوزخند دینشن هیاز هد یسکوت کرد وچون جواب یا ظهلح

 از ان جافاصله گرفت ودورشد... هیهد یمبهوت زده 
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 کرد.. بیاو راتا دور شدنش تعق شانشیونگاه پر دیکش شیلب ها یمبهوت زده انگشتش رابررو هیهد

 

 

 یکه االن با او صحبت م یکس ردیتوانست بپذ یکاناپه انداخت.هنوز هم نم یراقطع کرد وبررو یگوش جانیبا ه نهال

 فایا شیپس در نبود برادر مرحومش نقش پدر رابرا نیخواست به خاطر او بازگردد تا ازا یکرد برادر پدرش بود م

 کند..

 

 فتگ ریوصف ناپذ یجانیبه سمت او رفت وبا ه یبا خوشحال نیساتک دنیبا د 

 

 باشه تیعاف-

 

 دیپرس یو با کنجکاو دیاش را کش یقرمز وگوشت یزد لپ ها یلبخند نیساتک

 

 که انقدر لپات گل انداخته؟!.. یکرد یصحبت م یباک-

 

 گفت .. یاخ جانیبا ه نهال

 

 کردند. یدرد نم میمانند قد گریاوعادت کرده بودند ود یبه دست ها گریهم د شیها لپ
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 کرد  کتریدستانش راگرفت گرفت و خود رابه او نزد 

 

 .گرده. یبرم رانیبه ا شهیهم یزود برا یلیبعد از مدت ها عموم باهام تماس گرفت وگفت خ شهیباورت م نیساتک-

 

 گذاشت یچال گونه اش را در معرض تماشا م ادیروزها ز نیلبخند پهن او شد که ا ی رهینگاهش خ نیساتک

  

 ستمیتنها ن گهید رو کن من فکرش

 

 رقصانش لب زد یدر چشم ها رهیکرد وخ یاخر او اخم یجمله  دنیباشن نیساتک

 

 !!؟یتا االن مگه تنها بود-

 

 نگاهش قفل نگاه او گشت  یلحظه ا نهال

کرد...مواقع  یم فایا شینفر رابرا نیتنه نقش چند کیکند او خود  ییباوجود او درکنارش احساس تنها شدیم مگر

 کرد .. یدلسوز ازش مراقبت م یمانند پدرومادر یماریب

 

واغوشش  شدیم ایهمسر دن نینشست وشب ها هنگام خواب بهتر یم شیدردو دل ها یپا یهم مانند دوست یگاه 

 ...ایدن ییالال نیارامش در کنار گوشش بهتر ینقطه ...وزمزمه ها نیپرامن تر
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 ود پناه نب یکس وب یب گرید ش،یروزها نیا بود که باحضور ، مرد ازد در اغوش او فرو رفت .تنها نبود مدت ه یلبخند 

 

 نجوا کرد  شیموها یاو بررو یلب ها یگذاشت وبا احساس گرم شیها نهیس یسرش رابررو 

...... 

# 

 

 اش نشا ند وزمزمه کرد.. نهیس یارام بررو ینهال بوسه ا 

 

او بلند کرد  ی نهیجمله از س نیبودم ...اما االن باوجود تو در کنارم ...سرش رابا گفتن ا نیقبل از تو  تنها تر تا

 او گره زد . ریونگاهش را در ان نگاه نفس گ

 

  یشگینگاه او وباز همان تپش هم باز

 

 ماند. یمرد زنده نم نیشک او بدون ا یب

 

 شد  یافکارش احساسات ریتاث تحت

 گونه اش نشاند. یبر رو یپا بلند شد وبوسه ا یپاشنه  یروپر محبت نثارش کرد و یلبخند

 

 زد و گفت یچشمک طنتیبا خنده دستش رادور کمر او حلقه کرد وباش نیساتک
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 خوام  یم یکن یم یواشکیکه شبا  ییازاون بوسه ها-

 

 تبرافروخته  به لکنت افتادگف یاورا نگاه کرد سپس با صورت یگرد شده لحظه ا ییبا چشم ها نهال

 

 بدجنس نشو..من فقط ..من فقط-

 .. دیدانست چه بگو ینم

 

 رانوازش کند .. شیخواب است موها نیکرد ساتک یوقت که گمان م ریتر از ان نبود که شب د نیریش زیچ چیه

 

 کرد گفت... یاو را رصد م ینگاهش ،لب ها صانهیحر کهیتر کرد ود درحال کیاورا به خود نزد نیساتک

 

 یتو جون من م یشیچه ات یبدون نکهیبدون ا یخواب یم یریگ یتا صبح مثل خرس راحت  م یکن یبوس م هیتو -

 سنجاب کوچولو ینداز

 

  دیدندان کش ریباشرم لبش راز نهال

 .دیخند یبلند یصورت گلگون شده اش باصدا دنیباد نیوساتک

 

 اش کوباند. نهیزد وبا دست برس یلبخند نهال
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 داشت.. دیترد دیخواست بگو یکه م یزیچ از

 

 او رابرزبان اورد نام

 نیساتک-

 

 جونم  -

 

 را کنار گذاشت دیگرفت وترد یجونم از زبان او قوت قلب یکلمه  دنیباشن

  ادی...اگر عموم ب ادیاگر عموم ب_

 

 سخت بود یلیخ شیخواست بزند برا یکه م یمکث کرد گفتن حرف یا لحظه

 وگفت  به ناچار لب گشود دینگاه منتظر اورا د چون

 

 یکن یمن رو عقد م-

 

 جمله رابر زبان اورده بود نگاه کرد نیا یبه او که با چه سخت نیساتک
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 شد یبا  او بودن م یاز قبل تشنه  شتریگذشت ب یهم در فکر هر چه زود تر عقد کردن با او بود هر روز که م خودش

. 

 

 . یرا طلب نکن یشتریب زیوچ یباش دهیطعم لب او را چش شدیم مگر

 

 شهیهم یکردند واو ، تمام او را  ،برا یفرصت مراسم رابرگذار م نیباز گردد در اول رانیبه ا شیکه قرار بود عمو حاال

 کرد. یاز آن خود م

 

 گشت یم شتریگشت ..اضطراب نهال ب یتر م یطوالن نیچه سکوت ساتک هر

که دورش کرده بودند گذاشت تا خود را از اغوش او  ی دهیورز یبازوها یاندوه نگاهش را از او گرفت دستش رابررو با

 بکشد. رونیاو ب

 

 شده اش نگاه کرد وخنده اش گرفت. زانیاو یدر هم گره خورده اش ولب ولوچه  یبه ابروها نیساتک

 

 گفت ضیبا اخم نگاهش کرد و باغ دیرا که شن نیساتک یخنده  ینهال صدا 

 

 ... کنم،من قصد ازدواج ندارم یحاال که خوب فکر م-

 

 نشست.. نیکوتاه نگاه اش در نگاه پر از خشم ساتک یا لحظه
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کرد .از غلظت اخم در ان  یم یکرد و او قالب ته یمهمانش م یاز جنس همان نگاه بود که فقط هر از گاه نگاهش

 نفسش به شمارش درامد ینگاه لحظه ا

 

 

آخش  یصدا شیحرف اش رابزند فشار دستان او بر پهلو یرا بازبانش تر کرد وقبل از ان که بخواهد ادامه  شیها لب

 در گوشش نشست نشیخشمگ یرادراوردوصدا

 

 !یبامن ازدواج کن یخواه یکه نم یفکر افتاد نیبه ا رید یکم-

 

 !!!!یاالنشم زنم نیهم چون

  

 یمزاحم یبود تره مو دهیفا یکم شود اما ب شیاز فشار دست او بر پهلو دیاو فشار داد  تا شا یدستش رابر بازو نهال

  ندیرا گرفته بود فوت کرد تا کنار برود وبتواند بهتر اورا بب دشید یرا که جلو

او نسبت به خودش  تیخشم واحساس مالک نیبود ته دلش از ا دهیچیپ شیکه در پهلو یدانست چرا باوجود درد ینم

 رفت . یقنج م

 

 گوش هاتو باز کن نهال  خوب

 

 مونه!! یکه مال من شه ،مال من م یزیچ
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 !!یاالن رسما وقانونا زن من یرو بکنم تا بفهم دیکه نبا یخط قرمز رو رد کنم وکار ینزن که من رو مجبور کن یحرف

 

 نکند . شینشسته  در چشمانش رسوا یتا برق خوشحال دیاو دزد  نینگاه تب دارش را از نگاه خشمگ نهال

 

  تینها یب مرد نیتعلق داشتن به ا حس

 بود. نیریش

 

 او قرار داد و اورا مجبور کرد نگاهش کند یچانه  ریدستش را ز نیساتک

 

 نهال مجدادا با نگاه او گره خورد نگاه

 تپش را از سر گرفت . وقلبش

 

قرار  یحد ب نیاش وجود داشت که با هر نگاه تا ا ختهیمرد وقلب عنان گس نینگاه ا نیب یمیشک ارتباط مستق یب

 .دشیم

 

 کنترل شده گفت  ییصدا با

 

 خونه وکنارتو بمونم نیمن بدون عقد تو ا زارهیبرگرده نم رانیمسلما عموم به ا-
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 بود . دهیند نیحد خشمگ نیراخشک کرد.مدت هابود او راتا ا شیگلو نیساتک دهیدرهم تن یابروها

 

 بکشه؟! رونیمن ب یخونه بدون اجازه  نیخواد تورو از ا یم یک-

 

 که کنج لبانش نقش بست  یپوزخند

 کرد. یته دل نهال را خال ناخواسته

 

 بشه!! کیبهت نزد یتونه حت یکس نم چیکه من نخوام ه یوتا وقت یاگر عقدت هم نکنم ،تو زن من هس یحت

 

 نهال راباهم کم کرد تا یابروها یامد ،فاصله  رونیب نیساتک یدر هم قفل شده  یجمله که از پس دندان ها نیا

 باهم ادغام شدند. تیدرنها

 

 برد. نیرا از ب یتو زن من هس یعقدت نکنم حالوت جمله  ی کلمه

 

نبود  اش یکوبیاز پا یخبر گریرا که د شینوا یشد وجوالن داد وقلب ب دانیتاز م کهیمنطقش بود که  یمنطق ،ب باز

 کرد. ینیمحکوم کرد وعنان زبانش رادر دست گرفت وقلب واحساس رامجبور به عقب نش

 

 ود..ب رشدهیبر زبان اورد که خود پس از گفتنش نوک زبانش راگاز گرفت اما د یجمالت شهیوبدون اند لشیم برخالف



 پشتم باش

 
727 

 

 

 ترکاند.. یا هیدر کمتر از ثان یخونسرد را چون بمب شهیهم نیوساتک 

 

 !! رهیرفتنم رو بگ یتونه جلو ینم یچیبه موندن نباشه ه لمیاگر م میاگر عقد هم بود یکه سهله !! حت غهیص-

 

 ....نمونیهم ب یخصوص که اتفاق به

 

 .دندیسالن لرز یها شهیکل ش چیقلب او که ه نیساتک  یخفه شو ادیفر یباصدا

 

 یزد که نهال از وحشت حت یبرجسته گشت ورنگ صورتش به کبود نیچنان رگ گردن ساتک هیاز ثان یکسر در

 در اغوش خود ا و عقب رفت یراهم فراموش کرد .... قدم دنینفس کش

 

 

له بود فاص دهیازش ترس تینها یقدم نتوانست از او که حاال ب کیاز شتریاو محصور گشته بود وب یبازوها انیدرم اما

  ردیبگ

 ..ردیمانده بود از شدت ترس حرفش راپس بگ کم

 

 . دیلرز یبود وم دهیکه  درخانه تنها بود وان دزد شبانه امده بود ترس یمانند ان شب درست
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او  یرو نیبود که در اداره از ا دهیشن هیبار از هد نیبود فقط چند دهیراند نیوحشتناک ساتک یجنبه  نیحال ا تابه

 بردند... یحساب م تینها یهمه ب

 

 توانست از او جدا کند ... یاش رانم دهینگاه ترس یحت

 

وبه  دیمحکم کش یمراعات چیاورا بدون ه یبازو ضیرا شکاند وبا غ نیان سکوت وحشتناک سنگ نیساتک سرانجام

 دهیورز ی نهیبرس دهیاش که چسب نهیکرد س یگفت وسکسکه ا یخود چسباند نهال باوحشت ازدرد اخ بلند

 .شدیم نییاوبود به شدت باال وپا یومردانه 

 

 ..دیاز صورت او غر یکم یدر فاصله  نیساتک

 

 ینم زارویچ یلیمراعات خ ،اگرینطق کن ینجورینزدم تا امدت بهت دست  نیمقصر منم که درا دی،شا یحق دار-

 کردم 

 !!!یزد یانقد راحت حرف از رفتن نم االن

 

 کردم ونکردم !! یم دیبا شیکه مدت هاپ یکار ینشده برا ریاالنم د یول

 

 .ختیدر قلب نهال فرو ر یزیچ
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ست توان یشده بودند با لکنت وبه سخت ریکرده وبه شدت سراز دایقطرات اشکش راه خود رادر گونه اش پ کهیحال در

 دیبگو

 

 هیم..م..من..منظو..ظو..رت چ-

 

 نگاه برنده اش رابه او دوخت نیساتک

 گفت ینرمش وانعطاف چیه وبدون

 

 یبر یهم نتون یاگر بخواه یکنم که حت یخوام کار یم-

 

 . دیانداخت واو رادر اغوش خود کش شیزانوها ریدست ز یحرکت ناگهان کیجمله در نیبازدن ا همزمان

 

 خود را از را از اغوش او رها کند  دیبا وحشت دراغوش او تقال کرد تاشا نهال

 گشت. یکرد محکمتر در اغوش او فشرده م یکه م ییبود چون با هر تقال دهیفا یب اما

 

 

 اتفاق افتاد . عیسر یلیخ زیچ همه
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تخت پرتاب شده بود  یبعد او بررو قهیبود.کمتر از چند دق دهیخشبه اتفاق ها سرعت ب دیشد یباد انیجر ییگو

 بود. یجد یلیتصاحب کردنش خ یزده بود وظاهرا برا مهیخ شیبررو نیوساتک

 

 نشده بود. فینهال تعر یبرا شهینداشت ومثل هم یانعطاف ونرمش چیاش ه نیخشمگ نگاه

 

پروراند اما نه  االن  و  یبا او بودن را در سر م یایهمان شب ،هرشب رو یتا حت دیبا وحشت خود را جمع کرد شا نهال

 کند. یدخترانه اش خداحافظ یایخواست با دن ینم طیشرا نینه در  ا

 

 متفاوت از االن بود . یلیبا اوبودن خ یهرشب اش برا یایرو

 

 داشت.را ن شیتصور ها یبا ان نگاه عاشقانه  یشباهت چیه نیوخشمگ ضینگاه پر غ نیا

 

 عاشقانه تصور کرده بود!! اریشب رابس نیدخترانه اش، ا یها یفانتز در

 

 وخاص . یماندن ادیبه  یشب 

 

 بود. دهیکه د یعاشقانه ا یها لمیف یحت ایکه خوانده بود  ییاکثر رمان ها مانند

 

 قبل بخواهد اورا بترساند ودر اخر او را رها کند. عیمثل سر دیارامش نگه داشته بود که  شا یکه اندک یزیچ تنها
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 اهیس یدار شده بود در چشم ها حهیکه جر یکاذب وبا غرور یترس را از خود دور کرد وبا شهامت نیخاط هم به

 شد وبا لجاجت گفت  رهیاو خ یوطوفان

 

 یکار رو با من بکن نیا یتون یکه که نم یدون یخودت م-

 

 گفت یباال انداخت وبا لحن کنترل شده ا ییابرو نیساتک

 

 چرا؟؟-

 

 تو؟.!! رهیخواد جلوم رو بگ یم یک

 

 

 فرستاد. نییخشک شده اش پا یاز گلو یاب دهانش رابه سخت نهال

دانست چرا امشب هم با او وهم با خودش لج کرده بود وان دختر ارام  ی. اما نم ردیرابگ شیتوانست جلو ینم مسلما

 نبود. یشگیهم

 

 کرد. یسرکش ترش م نیعقدت نکنم وا دیچیپ یاو هنوز هم درگوشش م یصدا پژواک

 

 بود. دهیفا یدستان او بود داد هرچند که ب ریبه بدن خود که اس یوقوس کش



 پشتم باش

 
732 

 

 

 دیکش ادیباحرص فر شیاو بر بازو یدست ها بافشار

 

 بلند شو از روم -

 

 خوامت  یرو بهم نزن ،اصال نم دستت

 کنم یرو تموم م زیهمه چحتما  ادیعموم ب اگر

 کشدار گفت  یداد و با لحن لشیتحو یپوزخند یبا خونسرد نیساتک

 

 اره؟! یکن یکه با اومدن عموت تمومش م-

 

 .دیکش ریکارش قلبش از درد ت نیاش با لجاجت  سرش راتکان داد . با ا یقلب یبر خالف خواسته  نهال

 تخس شده بود. بیخشمش را پنهان کرد دخترک امشب عج نیساتک

 که دلت خواست ییباشه عموت اومد برو هرجا-

 

 یکن نیازم تمک دیبا ادیم ادیاز امشب تا هروقت که عموت م اما

 

 حبس شده بود خشکش زد . نهینفسش در س کهیبه شدت جا خورد ودر حال نهال
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 ریاو که به طور غ یدست ها یزده اش رابررو خیلباسش نشست .ناخوداگاه دست  یدکمه  یکه بررو نیساتک دست

 داغ شده بود گذاشت. یعیطب

 

 لب زد یوحشت وبه سخت با

 ..از روم بلند شو  یشد ونهید-

لباس او راباز  یدکمه  نیاخر یلباس اورا باز کرد و وقت یتوجه به حرفش ،با حوصله تک تک دکمه ها یب نیساتک

 . ماند رهیاو خ یبایوز دیسف یباالتنه   یکرد  نگاهش بررو

 گذاشته بود. شیکرده وبه نما جادیا ییبایاش هارامون ز یمشک  ریبا لباس ز دشیسف بدن

 

  دینال شدیم نییباال وپا شیها نهیاز شدت وحشت س کهیدر حال  نهال

 

  یکن یم کاریچ یدار نیساتک-

 

 ترساند. یم شتریاو راب نیونگاه تبدار ساتک ستیقبل ن یبار مثل دفعه  نیکرد ا یدانست چرا احساس م ینم

 

 .. دیترس یبه شدت م نیساتک نیاز ا او

 

 وحشت مجدادا تالش کرد تا خود را از حصار او خارج کند .. با
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 بود. دهیفا یتالشش ب اما

 وحشتناک بود . شیشناخت وبرا یرا نم نیساتک نیا

 وبه هق هق افتاد دیاش راباال کش ینیب اب

 

 میکنم بلند شو تا باهم حرف بزن یخواهش م-

 لب زد  سشیوخ دهیترس یدر چشم ها رهیخودش را از تن کند وخ راهنیدست پ کیبا  نیساتک

 دمیومن شن یتو حرف هات رو زد-

  دهیهم موقع جواب دادن به حرفات رس االن

 

 راگفت و چراغ اباژور را خاموش کرد نیا

... 

...... 

 به پشت پلک ییلویچند ک یرا از هم گشود. انگار وزنه  شیچشم ها یشد به سخت  داریزود که نهال از خواب ب صبح

 کرد. یم ینیکرده بودند وسنگ زانیاو شیها

 شیزد وبا رفتن ملحفه از رو یکالفه  غلت یجزئ یشد با احساس دل درد رهیخ شیومبهم به روبه رو جیگ یلحظات

 واشکار شدن بدن برهنه اش بهتش زد .

 

به اکران در  شیچشم ها یجلو یلمیهمچون ف شبید یواتفاق ها ندیتا افکارش به پرواز درا دیطول کش یقیدقا

 امدند .
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 رابه خاطر اورد .بدنش هنوز حرارت بدن اورا در خود حفظ کرده بود. شبید یاتفاق ها ی همه

 

 .دیگونه اش غلت یبسته اش بررو یچشم ها یرابست وقطرات اشک از ورا شیها چشم

 

 خواست منصفانه قضاوت کند  یم گرا

 متجاوز با او برخورد کرده بود . کیابتدا با زور و مانند  نیساتک درسته

 

با او رفتار کرده بود تا  متیمهربان شده بود وچنان بامال نیبود .مجدادا همان ساتک دهیدرد و وحشت اورا د یوقت اما

 کمتر درد بکشد .

 

 نقش بست... شیدر چشم ها نیساتک شبید شانینگاه پر ناخواسته

 

 کرد . یان را درک نم لیودل ندیلذت در چشمانش بب یرابطه حس عذاب را به جا نیتوانست در ح یم

 

 نبرد اصال انگار واسه لذتش یلذت نیکوچکتر شبید یهم مانند او از رابطه  نیجرات حاضر بود قسم بخورد ساتک به

 کرد. یکار رابا او نم نیا

 

 دیکش یم ادیزد وفر یهق م هیاورا که از شدت گر نیکرد .ساتک یاش خداحافظ یدخترانگ  یایکه با دن یوزمان
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 تو ..تو... کنمیوقت فراموش نم چیازت متنفرم ..ازت متنفرم..امشب رو ه-

 

 او را  شیها ادیتوجه به فر یبا اخم، ب نیساتک

 خود کشاند  و در کنار گوشش زمزمه کرد   یوبرهنه  دهیدراغوش ورز 

 

 اما .... یاالن بخاطر امشب از من متنفر بش دیشا-

 

 چقدر نهال منتظر ادامه اش ماند ادامه نداد. وهر

 

  دیکش ادیمانده بود فر شیکه برا یاش کوباند  و با تمام  جان یوعضالن دهیورز ی نهیبر س یدر پ یمشت وپ با

 

 یتو قول داد-

 

 یبه من قول داد تو

 یپشتم یگفت

 

 یهوام رو دار یگفت

 بهم تجا... اما
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  دیبا خشم غر نیساتک

 

 !!!! یکرد کشیتحر یرو اعصابم نرو که امروز به حد کاف نهال

 

 !!! یشرعا زن من تو

 کاررو کنم ونکردم نیتونستم ا یکه مدت هاقبل هم م یدون یم خودت

 

 

 ...دیدرخش یاز خشم م یکیاو که دران تار یکرد وبا نفرت زل زد در چشمها خود را از اغوش او خارج هیبا گر نهال

 

 !! ردیکرد بپذ یم دییرا که حرف اورا تا یخواست منطق ینم یطیشرا چیدار شده بود وتحت ه حهیجر احساساتش

 

   یکه به زور من رو تصاحب کرد یاشغال متجاوز کیتو -

 

 ....ومن

 

 صورت او قرار گرفت  یبلند شد وچون روبه رو هیدر کمتر از چند ثان نیساتک دست

 

 ناله اش بلند شد وضجه زد یصدا  دیچیکه در شکمش پ یواز درد  دیوخود را  عقب کش دیکش ینیه نهال
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 مامان  دلم....دلم خدا یآ-

 

از  یلحظه ا دیلرز یکه به شدت م شیمتورم گرگ کوچولو یلب ها دنیافتاد وبا د نییمشت شد وپا نیساتک دست

 نبود ... مانیخود متنفر شد اما از کارش پش

 دیدر اغوش کش دیلرز یاز شدت از اشک م شیدر خود جمع شده بود وشانه ها یانداخت واو را که چون طفل دست

 اش نکرد. ییبه ناسزاها یبه سمت حمام برد وتوجه

 

 

اب گرم مشغول ماساژ دادن  ریوان حمام را پراز اب گرم کرد وداخل ان شد ونشست ونهال رادر اغوش خود نشاند وز 

 دلش شد.  ریکمر وز

 

که  یمرد نیکوتاه،دلش خواست فراموش کند ا یلحظه ا یارام تر شد برا یاغوشش کم یباشرم وبا حس گرم نهال

 مردانه اش بود با اوچه کرده است. ینوازش دست ها ریاالن برهنه در اغوشش وز

 

 شود. یاغوش است  که ارام م نیدانست فقط در هم یخواست...وم یارامش م یاز ان همه تشنج دلش فقط اندک پس

..... 

 اندچیخود بلند شد وملحفه را دور بدن برهنه اش پ یاز جا یشد به سخت یاو در کنار خود ته دلش خال دنیباند نهال

 .شدیاز قبل م شتریاش هر دم ب جهیامد سر گ نییپا یواز تخت به سخت

 او در خانه باشد. یهر چند اجبار  یشب نیدانست چرا دوست داشت بعد از همچ ینم
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به اوداده بود واو  یمسکن قو نیبعد از حمام ساتک شبیلباس تن برهنه اش کند از اتاق خارج شد .د نکهیا بدون

 در  سکوتش خوابش برده بود. ینوازش ها ریاو وز یلباس بپوشد دراغوش اجبار نکهیبدون ا

 

لب  بر یاماده ومفصل پوزخند یصبحانه  زیم دنیبه سمت اشپزخانه رفت وباد یدیغرق در سکوت بود با نا ام سالن

 نظرش راجلب کرده بود بردارد. یریجا پن یرا که رو یرفت تا کاغذ زیبه سمت م یاورد به سخت

 

 نامه را گشود  یرابرداشت وتا ان

 

 گم یم کیگرگ زن شدنت رو بهت تبر-

 

  یرو مفصل بخور تا ضعف نکن صبحونت

 ... ریحتما باهام تماس بگ یبه مشکل خورد ایو یهم درد داشت اگر

 انداخت یصندل یانداخت وباضعف خود رابررو زیم یرابررو نامه

 به صبحانه نداشت.. یلیکه داشت م یوجود ضعف با

 بود.... شهیتنها تر از هم یصبح نیواو در همچ اوردیب یکاچ شیمادرش برا نکهیشده بود بدون ا اوعروس

 

 

 .هم نگذاشته بود یچشم رو یا هیثان یبرا یحت شبینگه داشت از د امکیعمارت س یرا جلو نیکالفه ماش نیساتک
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 ماند . یهم م شهیش بود وهما یاالن هم نبود....نهال همسر شرع شدینم مانیپش شیها میتصم یوقت برا چیه

 ..دیصورت اش کش شیبر ته ر یدست کالفه

 

 .شدیدور نم شیاز پشت پلک ها یا هینهال ثان ی دهیتوام از نفرت ورنج نگاه

 

 اش  ترساند. یبار در زندگ نیاول یبود که اورا برا ینگاه او تنها نگاه نیا و

 اوبود ونگران حالش بود. شیزود او خواب بود که مجبور شد خانه راترک کند و االن کل حواسش پ صبح

 مد . ایرا م امکیامروز قرار امروز با س دینداشت با یاو راتها بگذارد اما چاره ا یصبح نیدر همچ دیدانست نبا یم

 ت کرد .محکم به سمت عمارت حرک شهیمثل هم ییشد وبا قدم  ها ادهیپ نیماش از

 

ان مانع ش یزنانه ا یاش کنند که صدا یبدن شیسالم کردند وخواستند تنفت دنشیعمارت ،محافظ ها با د  یورود در

 گشت..

 

 شیامدند ،صدا یم نییکه از پله ها پا دیسع دشیحافظ ودوست جد دنیبه سمت پله ها انداخت وباد ینگاه مین رعنا

 گفت.. یراصاف کرد وبا لوند

 

 داد. لشانیتحو یرا گفت وچشمک نیخودم بگردم ا ادیرو بدم نم یگریج نیداخل ،پسر به ا ادیب دیبزار-

 

 یزن تا چه حد برا نیدانستند ا یچون م تیبا هم رد وبدل کردند ودر نها ینگاه دیباترد یها لحظه ا محافظ

 .رفتندیدارد پذ تیوحافظ اهم سشانیرئ
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 نداخت .ا یبه ان زن مو نسکافه ا ینگاه مین نیساتک

 

 بر لب نشاند . یپوزخند ستادیکه مقابلش ا زن

 

 اش نشست  نهیس یزن که بررو دست

 ردیداشت بگ یشرویبود تا دست او را که قصد پ یکاف نینهال مقابل نگاهش نقش بست وهم ینگاه باران ناخوداگاه

 زن بلند شود. یناله  یان وارد کند که صدا یبررو یوچنان فشار

 حافظ ادیفر یزن همزمان شد باصدا یناله  یصدا

 دستش رو ول کن !!-

  دیرس دینگاه از نگاه زن گرفت ورد صدا را دنبال کرد وبه حافظ وسع نیساتک

 برلب نشاند ودست زن را انداخت یپوزخند

 پشت زن قرار گرفت وگفت هیکمتر از چند ثان حافظ

 

 !!!یکرد یم کاریچ یداشت-

 

 و دوخت وگفت تفاوت نگاهش رابه ا یب نیساتک

 یدیرو که د یهمون کار-
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 مقابلشان قرار گرفت وگفت عیسر دیجلو برداشت که سع یباخشم قدم حافظ

 

 نشده که!! یزیاروم باش پسر چ-

 

 گفت نیتفاوت به خشم حافظ ورگ گردن باد کرده اش خطاب به ساتک یکرد وب یخنده ا رعنا

 رو بابا نیولش کن ا-

 حساسه شیبه زن دوست عمل یادیز

  دیباخشم خطاب به رعنا غر حافظ

 

 رعنا  تمومش کن وزود برو اتاقت-

 

 او ادامه داد.. ومیماتیتوجه به اولت یتر کرد وب قیسمت اش انداخت ولبخندش را عم ینگاه مین رعنا

 

 بودمت دهیتا حاال ند یهس یک تو

 

 !!ییقایرف نیهمچ امکیاز س دهیبع

 

 به اوزد وگفت ی،رعنا چشمک امکیشدن س کینزد با
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  یباهاش معامله کن یخواه یاگر م-

 !!پیباش که حروم زاده تر از خودش ،بازم خودشه خوشت مواظب

 

ا صد یفرستاد وبا خنده ا نیساتک یدر هوا برا یحافظ!! بوسه ا یبه خون نشسته  یرا گفت ودر مقابل چشم ها نیا

 دار خرامان از ان  سه مرد فاصله گرفت..

 

 شد . کین به ان ها نزدسوت زنا امکیس

 

 در کنار ان ها قرار گرفت یوقت

 

 زد شیلب ها یبه پهنا یلبخند

 

 را سمت او گرفت وگفت دستش

 

 وفادار اقا کوروش ! اریبه -

 

 !! یاومد خوش

 

 م؟یهست یچ ونیرو مد یناگهان دارید نیا



 پشتم باش

 
744 

 

 او داد  یبه دست ها یفشار اندک نیساتک

 اش رابه او دوخت وگفت میمستق نگاه

 

 ..میصحبت کن یباهم خصوص یباش لیاگر ما-

 باال انداخت وگفت یشانه ا دانهیق یتامل کرد سپس ب یلحظه ا امکیس

 

 یراحت ینطوریاگر تو ا-

  ستیتوش ن یحرف

 

 از حافظ ندارم یمن حرف مخف هرچند

 حافظ زد وگفت یمحکم به شانه  یرا گفت و ضربه ا نیا

 

 حافظ دست راست منه -

 اش گفت  یگوش امکیپ یتوجه به صدا یب  نیساتک

 

 حرف رو بگو  یخواست یبعد از من به هر ک یاگر خواس-

  ستیتوش ن یبحث

 

 دم االن ،تنها باهات صحبت کنم یم حیترج اما
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 گفت وبه سمت اتاق کار خود رفت  یاوک امکیس

 

 کرد یم یاورا همراه کهیدر حال نیساتک

 از محافظ ها که نوشته بود  یکی امیپ دنیرابازکرد وباد خود امیخارج کرد وپ بیاش را از ج یگوش

 

 نقش بست. شیمحو در لب ها یدادن لبخند لیواون رو تحو دهیبه دستشون رس یامانت-

 

 در اتاق خود راباز کرد و وارد شد  امکیس

ر به او کرد تا د یدوخته بود بادست اشاره ا نیاش رابه ساتک مینگاه مستق کهیکاناپه انداخت ودر حال یرا بررو خود

 گفت... نیودر همان ح  ندیمقابلش بنش یکاناپه 

 

 ... نیهم از ا نیخوب ا-

  مییهردو تنها حاال

 

 !!!..نجایا یاومد یپاشد یوتنها ودست خال یکه شهامت به خرج داد یداشت یچه حرف مهم نمیبب بگو

 

 زد وگفت هیبر کاناپه تک نیساتک
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 یزن یوام بدم رو هوا مخ یرو که م یشنهادیشک نکن که پ-

 

 مکث کرد  یا لحظه

 

 با پوزخند ادامه داد سپس

 

 کنه یم مهیجونم رو ب شنهادیپ نیهم ننیقیو-

 کرد وگفت لیخود رابه سمت او متما یباال انداخت وکنجکاو کم ییابرو امکیس

 

 رو داده؟! یقرار مخف هی بیترت یکه دست راست کوروش بزرگ دست خال هیشنهادیچه پ نیا نمیخوب بگو بب-

 

 کند . کیاورا تحر یحس کنجکاو یتامل کرد تا حساب یلحظه ا نیساتک

 

 برداشت  یگاریخود را خارج کرد س گاریپاکت س یخود با خونسرد بیج از

 با لحن محکم ومقتدر خود گفت نیراروشن کرد ودر همان ح ان

 

 که  یازم سوال کرد مونیقبل دارید-

 داشته باشه ومن در جواب بهت گفتم پول!! یافراد وفا دار نیتا کوروش همچ شهیباعث م یزیچ چه

 دیپرس یرکیکرد وبا ز زیچشمانش را ر امکیس
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 خوره یتوطئه به مشامم م یبو-

 سر اصل مطلب  برو

 

 فرستاد وگفت رونیخود را ب گاریباال انداخت ودود س ییابرو نیساتک

 

  میاسمش رو توطئه نذار ایب-

 که دو سر سوده میمعامله بزار کی

 وگفت دیخند یبلند یبا صدا امکیس

 

 نه پسر خوشم اومد -

 !!یکاره ا نیکه ا معلومه

 

 یزن یحرف م یاز چه معامله ا نمیبگو بب خوب

 

 خود زد وگفت گاریبر س یگرید قیپک عم نیساتک

 

 یاه یرو داره که مشتر قهیوعت یخاک ریز ونیکلکس نیتر ابیونا نیباتریدونن که کوروش ز یخوب م یلیهمه خ-

 یاز ان هاتوهست یکیخاص خودش رو داره و
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 شود. یصحبت به کجا ختم م نیشده بود تا بفهمد ته ا رهیاو خ یبرلب ها یبا کنجکاو امکیس

 

 وطمع  طرف مهارت نداشت. یحس کنجکاو کیدر تحر نیمانند ساتک چکسیوه

 

 !!یدیشن ییزایچ هی ینچیلئوناردو داو سهیحتما در مورد دست نو-

 

 .. اوردینامحسوس بر لب ب یوپوزخند ندیبب امکیس یرادر چشم ها یبود تا درخشش صاعقه ا یجمله کاف نیهم

 دیمشتاق پرس امکیس

 

 خب ادامه بده -

 

 بفروشه! یداره وقصد داره به ک یدونم کوروش اون رو کجا نگه م یمن م-

 وگفت  دیکشدر هم ییابرو امکیس

 

 به ما!!! دهیبنجول م یهرچ-

 

 از مابهترون!! دهیخوبش رو م یوقت جنس ها اون



 پشتم باش

 
749 

 

 

 کنه!! یم دایها رو از کجا پ قهیعت نیا ستیطمع کار ،معلوم ن ی کهیمرد-

 

 سکوت برقرار شد  یلخت

 

 بود که ان سکوت را شکاند وگفت نیساتک سپس

 

 مینش هیوارد مسائل حاش-

 

 که اهل معامله اس  یکیخوام با یم من

 !!چیکه ه یکنم اگر هس یا معامله

 

 !!گهید یکیاگر نه که برم سراغ  

 

 .ندینش یرا پرتاب کرد ومطمئن بود که در هدف م ریت نیاخر شیدر چشم ها رهیخ

 

 مشتاق تا اون  یادیز یریکب دمیشن

 !!ارهیرو به دست ب سینو دست
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 بترکد تینامیاز د یمانند انبار امکیبود تا س یاسم کاف کی نیهم

 

  اریمن ن شیمنفور رو پ ی کهیاسم اون مرد-

 

 !!!قهیجنسم از هرنوعش چه مواد چه انسان وچه عت داریخر نیدونن که من بهتر یضمن همه م در

 

 زد یشخندیباتمسخر  ر نیساتک

 

 !!دمیشن یلیشمارو خ فیاره تعر-

 

در معامله  شیمنظورش واشاره اش به دور زدن ها یرا متوجه  امکیاشکار بود که س یجمله اش در حد ی هیکنا

 کند!!

. 

 برزبان اورد وگفت یلبخند سطح امکیس

 

 ...خوبهخوبه-

 

 !ه؟یبامن چ دارتیهدف از د نمیباکلمات بگو بب یواضح وبدون باز حاال

......... 
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 مقتدرانه گفت یلیدر نگاهش خ رهیخ نیساتک

 

 بکنم وبرم رانیخوام از ا یم-

 محکم دارم یمال ی وانهیپشت کیبه  ازین

 شد وگفت  کیبه او نزد یخود بلند شد قدم یاز جا امکیس

 خب؟-

 زد و با تمسخر گفت یپوزخند نیساتک

 

 ست؟؟یبه نظر ت حرفام روشن ن-

 لپ کالمم رو؟؟ یریگ یمبهمه که نم کجاش

 

 به او رفت وگفت یچشم غره ا امکیس

 کنه!!! انتیتونم باور کنم که دست راست کوروش بخواد بش خ ینم-

 

 زد وگفت یشخندیر نیساتک

 

 نزار  انتیاسمش رو خ-
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 وصول طلبه بعد از سال ها خدمتم بهش جوری

 

 من برم  به کارم برسم! یسین بندیکه خودت بهش پا یصحبت کن یاز اصول اخالق یاگر قصد دار االنم

 

 شد  زیخ مین یشیرا گفت ونما نیا

 

 ؟؟یگ یاز کجا بفهمم راست م-

 

 اش رابر مبل داد وگفت  هیمجدادا تک نیساتک

 

 فتهیبه فکر دور زدنت م یمسلما باتوجه به سابقه ات کمتر کس-

 

 ..دیپرس رکانهیباال انداخت و ز ییابرو امکیس

 

 فروشم؟؟ یکه من تو رو به کوروش نم یدون یاز کجا م-

 

تا  یندار یخوب یسابقه  ینقدریاون ا یوسوا شهینم دتیعا یزیصورت چ نیچون در ا یکن یکاررو نم نیتو ا-

 بندازه وتو رو باور کنه نیکوروش حرف من،رو زم
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 بلند کرد وگفت.. یخنده ا امکیس

 

 !!ردیادم پرمدعئ رابگ نیحال ا دیذهنش گذشت به موقعش با از

 

 !!یگ ینم راهیپر ب-

 

 ه؟؟یحاال بگو نقشه  چ خوب

............. 

 شده بود.. رهیدر سقف خ یبود وبه نقطه ا دهیوکاناپه دراز کش یکه داشت بررو یعصر بود..نهال با ضعف کینزد

 ان  یدرپ یوتکرار پ فونیزنگ ا یباصدا

 فونیکمرش گذاشته بودبه سمت ا یدستش رابررو کیاز شدت درد کمر  کهیخود بلند شد و در حال یجان از جا یب

 قدم برداشت.

....... 

 

 

 فشار داد. یسوال دنیاز محافظ ها دکمه رابدون پرس یکی یچهره  دنیرابرداشت وباد یگوش

 

 کرده بودند!! دیخر نیباز هم از طرف ساتک حتما
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 که پشت در بود . یدسته گل بزرگ دنیرا گشود وباد یدر ورود یطوالن یقیاز دقا بعد

 

 ماند ... رهیته گل خبه دس یطوالن یقیاش زد ودقا خشک

 

را گرفت  دشید یبزرگ بود که کامل جلو یجلو رفت وان رابرداشت در حد یبه خودش امد و قدم یقیاز دقا بعد

 شده بودند!.. دهیچ قهیسل تیکه در نها بایز یگل ها زیومشامش پرشد از عطر خوش ودل اگ

 

  دیتوام با بغض کش قینفس عم چند

 بود!! یدلش طوفان یایدر بیعج

 

 توجهش راجلب کرد .. یکنارش نشست ...کاغذ نیگذاشت وخود زم زیم یرابررو گل

 

 ...دینامه چک یمتن ان ،بغضش مهار گشت وقطرات اشک اش بررو دنیرابرداشت وباد ان

 

 ..یرو بهم داد تیدارا نیبه تو که با ارزشتر میدسته گل تقد نیا-

 

 نقش بست شیلب ها یتلخ بررو یلبخند هیگر انیکوتاه م یجمله  نیهم باخواندن

 ناراحت نبود.. نیاش را توسط عشقش که محرمش هم بوداز دست داده بود واز ا ییدارا نیبا ارزش تر او
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 متورم اش رابست یگذاشت وچشم ها زیم یرابررو سرش

 

 کند یشکل خداحافظ نیدخترانه اش به ا یایخواست از دن یبود که دلش نم نیاورد ا یکه قلب او رابه درد م یزیچ

.. 

 

 شد... داریشدن ب نییاز خواب با احساس باال وپا نهال

 

 یرافراموش کرد ولبخند زیهمه چ یلحظه ا نیساتک دنیباز کرد وبا د یمتورم وخمارش  را  به سخت  یها چشم

 تر شد.. قیاش نشست لبخندش عم یشانیبر پ نینثارش کرد وچون لب ساتک

 

 لب زد.. یشده بود .باناراحت یکیبار یمانند دو خط هیاو که  از شدت گر یباد کرده  یدر چشم ها رهیخ نیساتک

 

  یبود دهیخواب نیرو زم نجایچرا ا-

 کرده!! خی بدنت

 

 سرش راتکان داد ... نهال

 

 ترساند گفت یلحظه ا زیکه خودش ران  یدو رگه  وگرفته ا یاش  رامهار کرد و باصدا ازهیخم
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 دونم حتما خوابم برده ینم-

 

 

ل نها شبید یبود وهنوز لباس ها شبید یبا پا در اتاق خواب را باز کرد وداخل شد ..اتاق خواب به اشفتگ نیساتک

 پرت شده بود  یهرکدام گوشه ا

 ترشد .. ظیغل اخمش

 

 

 دیپرس یجیوبا گ دیاش راکش ازهیخم نیدوم نهال

 

 ؟یچنده؟؟شام خورد ساعت

 دیکرد وپرس یاخم نیساتک

 

 ؟؟ینهال تو باز قرص خورد-

 

  اوردیرابه خاطر نم یچیسرش راتکان داد ذهن اش انگار هنوز خواب بود که ه نهال

 

 مات ماند .. دیسف یملحفه  یقرمز رو یلکه ها یتخت قرار دهد که نگاه نهال بررو یخواست اورا بررو نیساتک
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 در ذهنش مرور گشت.. هیکمتر از چند ثان شبید یگشت وتمام اتفاق ها اریفلج شده اش به سرعت هوش ذهن

 

 

 ییملحفه بدجور خودنما یدیخون که در سف یکرد وچون به ان قطره ها بیاورا تعق ینگاه مبهوت زده  نیساتک نگاه

 .دیکرد رس یم

 

 شد. رشیبانگیعذاب وجدان گر یدر دل فرستاد... لحظه ا یلعنت 

 

 دیدر اغوشش خورد ونال یه رابردارد که نهال تکان سختانداخت تا ملحف دست

  

  نیمن رو بزار زم-

 

 را مو به مو به خاطر اورده بود. شبید یبود وحاال تمام اتفاق ها دهیخواب از سرش پر یجیگ

 

 دیکش ادیفر بایتقر یمحکم تر یبار با صدا نیکرد وا یگرید یتقال

 گفتم !! یچ یدینشن-

  نیرو بزار زم من

 

 گردد . نینقش زم نکهیتلو خورد وقبل از ا یداشت لحظه ا جهیگذاشت ونهال که سر گ نیزم یاورابررو نیساتک
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 حلقه گشت . کشیدور کمر بار نیتنومند ساتک یها دست

بعد با خشم باز کرد وخود را از دست  یاش بهتر شود ولحظات جهیسرگ دیرابست تا شا شیچشم ها یلحظه ا نهال

 گفت ضینفسش به شمارش در امده بود با غ کهید ودر حالاومهار کر یها

 

  یولم کن لعنت-

 رو به من نزن دستت

 وقت بهم دست نزن چیه گهید

 .دیکش شیموها یبررو یکالفه دست نیساتک

 

 اوضاع رابدتر نکند  شیحال خراب گرگ کوچولو نیکرد ارام باشد. تا در ا یسع

را داشته است واحتمال داد لب به  یرنگ ورو وبدن سردش متوجه شده بود .که دخترک  روز سخت یصورت ب از

 هم نزده باشد.! یزیچ

 داشت!! یاو هم روز سخت وپرتنش خود

 

 ....قیحساب شده ودق ینقشه  کی یزیبرنامه ر یواز طرف امکیمالقاتش با س یاز طرف 

 .بود شیگرگ کوچولو ریکل ذهنش در گ کهیدر حال 

 

چرک  یرابرداشت وان را مچاله کرد وسمت حمام رفت ودر سبد مخصوص لباس ها یتخت رفت ورو تخت سمت

 انداخت
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 کرد.. یرا جمع م لشیوحرص وسا  هیبرگشت نگاهش به نهال خورد که ساکش رابرداشته بود وبا گر یوقت

 

 نیا تشانیکرد االن وضع یکار را م نیا تیفرستاد وخود رالعنت فرستاد که اگر شب اول محرم رونینفسش را ب 

 نبود.

 

 مشت شد وسپس باز کرد. شیبار دست ها چند

 

 کشاند . یم یوانگیاش تا چه حد او راتا مرز د هیدانست گر یدختر اگر م نیا

 

 .ختیر یوقت مقابل او اشک نم چیه

 

 وبا برگشتن او  دیراگرفت ومحکم به سمت خود کش شیکنترل شده  به سمت او رفت بازو یخشم با

 ..ختیمخروبه فرو ر یواریمانند ،د یاو شد وقلبش لحظه ا ی، قفل نگاه باران نگاهش

 

 لحن  صحبتش با او نگذاشت!! یبر رو یریتاث اما

 خشک بود... یوتا حدود یجد شیصدا  اهنگ
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 وقت شب؟؟ نیا یکجا به سالمت-

 

 با پشت دست اشک چشمانش راپاک کرد.  نهال

 

 نداره یبه تو ربط-

 

 وارد کرد  شیبر بازوها یفشار نیساتک

 نهال رو اعصابم نرو-

 

 زد یپوزخند ضیو پر غ دیکش رونیرا ازدست او ب شیبازو نیخشمگ نهال

 

 زد گفت خی نیساتک یکه خون را در رگ ها یوباتمسخر  

 

 هان شهیم یاگه برم چ-

 اره؟؟ یکن یبم تجاوز م شبید مثل

 

 جمله بود تا عنانش را از دست بدهد.. نیانگار منتظر هم نیساتک
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ه هم نال یشده بود وحت رهیگام بلند، مقابل او که مبهوت زده به او خ کیکوباند وخود در  واریبا دست محکم او رابه د 

 .ستادیکرد ا ینم

 

 

محو لب  یشد ولبخند دهیکش ریچشمش به تصو یجلو شبید ینگاه اش مات گردن کبود اوشد وصحنه  یا لحظه

 داد .. نتیراز شیاه

 

 امد .. نیریبه مذاقش ش شبشیچند گرگ کوچولوش را رنجانده بود اما دسته گل د هر

 

 شکل ماندنش را مسجل کرده بود.. نیاو بود وبه ا یدختر برا نیواخر ا اول

 

ود که ب ییجا نیبدنش گر گرفت وصورتش اول ی. لحظه ادیگردنش رس یکرد وچون به کبود بیرد نگاه اورا تعق نهال

 باقرمز شدن واکنش نگاه او را نشان داد.

 

خنده اش راکنترل  یکرد،  اورا که مشخص بود به سخت یاو گذاشت وسع ی دهیورز یها نهیس یدستش رابررو عیسر

 کرده است به عقب هول بدهد.

 

 او را کالفه تر کرد ... نیقدم هم عقب نرفت وهم کی یحت

 

 گفت  یوبا لجباز دیرا برچ شیها لب
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 یریجلوم رو بگ یتون یخوام برم وتوهم نم یم-

 

 دستش راکنترل کرد تا جلو نرود ولپ او رانکشد.. یبه سخت نیساتک

 

 !!؟یمطمن-

 

 با لبخند گفت... نیجمله راساتک نیا

 سرش راتکان داد وگفت ... نهال

 

 برم!!! ینذار ستمین تیکه زندون من

 

  یدیرس یخواست یکه م میزیاون چ به

 ؟؟ییخوا یاز جونم م یچ گهید پس

 داد .. هیتک واریتر کرد و دستانش رو دوطرف سر او بر د کیخود رابه او نزد نیساتک

 

  دیپرس یرابه او دوخت وبا خونسرد مشیمستق نگاه

 

 ؟؟یکجا بزارم بر-
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 !!!یمال من شد شبیکه د یفراموش کرد نکنه

 

 گفت شبید یاور ادیبا حرص از  نهال

 

 !!!یبه زور تصاحبم کرد شبید نرفته که ادمینه -

 

 کرد یبلند مخف یخشمش را ازپس خنده ا نیساتک

 

 یخواس یخودت قبال نم نکهینه ا-

 

 داد!! لشیتحو یرا گفت وچشمک نیا

  

 کرده بود! ادامه داد.. یاو راخواستن بیوعج شدیم نییاو که از خشم واسترس باال پا ی نهیس یبه قفسه  انهیوموز

 

 دندونم رفته!! ریتازه مزه ات ز-

.. 
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بتواند  دیاز ان گرفت تاشا یوگاز محکم دیدندان کش ریراز شیلب ها یاز شدت شرم توام با خشم، گوشه  نهال

 .ردیقلبش رابگ دنیوقفه کوب یب یجلو

 

 نهیس یوار خود رابر قفس  وانهیدر قفس د یریقرار شده بود ومانند ش یب نهیدر س یکیهمه نزد نیدوباره از ا قلبش

 کوباند. یاش م

 

 . ردیاش پناه بگ یشگیکرد تا به اغوش امن هم یاورا وسوسه م بیکننده بود وعج وانهیتنش د عطر

 

 احساسش انداخت واو رامحکوم کرد. یسنگ جلو شهیمنطقش مانند هم اما

 

 گفت اوردیخواهد برزبان ب یکه م یبدون تامل، به عمق جمله ا 

 

 ینبود میبرعکس تو چندان اش دهن سوز-

 

 

 دنیگردن او ونگاه منحصر به فردش ،نوک زبانش راگاز گرفت وبا د یرگ باد کرده  دنیراگفت وبالفاصله باد نیا

 کرد. یگشت ،قالب ته یم دهیاو که بر هم از شدت خشم ساب یدندان ها

 

ر انداخت و کنا باال ییداشت ابرو رتیبه خون نشسته اش مغا یکشنده، که کامال با چشم ها یبا خونسرد نیساتک

 صورتش لب زد..
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 برگشته  ی،راض دهیچش یاما هر ک-

 !م؟یامتحان کن گهید کباریامشب  یخواه یم

 

تر  اهیاو که س یحبس گشت .سپس با خشم ونفرت زل زد به چشم ها نهیجمله ، نفسش درس نیا دنیباشن نهال

 ولب زد امدیبه چشم م شهیازهم

 

 نکن!! یکیمن رو با اون فاحشه ها-

 تو... ریز شبیاگر نبودم د هرچند

 

 که چهار ستون بدنش به لرزش در امد... دیکش یچنان عربده ا نیساتک

 

 طول بکشه ،پس حواست رو جمع کن نهال !! هیاز سه ثان شتریفکر نکنم شکوندن گردن تو ، ب -

 

 !! ستمیانقدر اروم ن شهیهم من

 

 ،در نگاهش را نخواند.  انیچشمانش رابست تا او ترس عر یزده بود که نهال لحظه ا ادیفر ضیجمله را پر غ نیا چنان

 

 از اتاق خارج شده بود ودر رامحکم برهم کوبانده بود!! نیچشمانش را از هم گشود که ساتک یوقت
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 سر خورد ونشست. واریومبهوت زده همان جا کنار د جیگ

...... 

 به اتاق برگشت.  نیه بود که ساتکشد شیصبح بود وهوا گرگ وم یها کینزد

 فرستاد. رونیبود، نفسش راب دهیکز کرده ودرخود مچال شده بودوخواب وارینهال که کنار د دنید با

 

 توانسته بود خود را ارام کند. یخود رابه کار گرم کرده بود وتا حدود سر

 

 

 سمت او قدم برداشت ،خم شد و ارام  اورادر اغوش خود گرفت . به

 تخت قرار داد. ی.به سمت تخت   رفت واو را بررو

 

 ..دیخواب شن زاورادریر  یناله ها یصدا یدر هم گره خورد. وقت شیابروها

 

 و کالفه شده بود. جیگ یحدود تا

 

 داشتند . یاو نقش پررنگ یبودند که در زندگ   یو مادرش تنها جنس مونث خواهر

 دختر مردم موس موس کند .نداشت که دنبال  نیبه ا یوقت عالقه ا چیه
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اش قرار داده بود وچنان مهرش رادر دلش  یبود که ناخواسته ودست سرنوشت اورا در زندگ یتنها دختر نهال

 حاضر نبود او را از دست بدهد. یطیشرا چیانداخته بود که تحت ه

 

رادر خواب  شیهردوابرو یتالق یاو گذاشت وبا محبت خم شد ونقطه  یشمیابر یموها ینوازشگرش رابررو دست

 بوسه زد...

....... 

 زد. نیساتک قیحساب شده ودق یپهن به نقشه  یلبخند یریکب

 

 به کاردانش سپرد. دیدانست کار رابا یمابتدا هم از

 

 ردیاندازد وانتقام خون پسرش وتازه عروسش رابگ یخودش در لواسان در دام ب یالیرادر و امکیتوانست س یم حاال

 دانست بعد از او یبود که نم ازیپناه اش ن یماند که فکر او را مشوش کرده بود واو هم دختر ب یم زیچ کیوحاال فقط 

 راخواهد داشت. یچه سرنوشت

 

 .دیلرز شیگلو بکینگاهش در عکس بزرگ او ثابت ماند وس یا لحظه

 که در اغوش پدرش نشسته بود. دیرس ازیرد نگاه او را گرفت وبه قاب عکس ن نیساتک

 

 قلبش فشرده شد . یا لحظه

 

 کرد. یحد حال او را دگرگون م نیدانست چرا سرنوشت ان دختر کروالل تا ا ینم
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 گفت دیدرخش یاشک در چشمانش م ینمه ا کهیودرحال دیبه سمت او چرخ یریکب

 فرصت کمه -

 با اون دختر حرف بزنم دیبا

 رنگ عوض کرد  عیسر نیساتک نگاه

 وناخوانا شد  سخت

 کند. کونیرا کنف  ایتا او دن دیایبود ب ینهال کاف اسم

 اون دختر اسم داره!!-

 شه دهیکش یباز نیاون به ا یهم نبود پا یقرار

 

 محو بر لب اورد یواکنش او لبخند نیبه ا یریکب

 

 نداره انیجر نیبه ا یربط چیه دارید نیوا نمشیبب دیبا-

 

 زد وگفت یپوزخند نیساتک

 

 !!!یدوش اون بزار یورو یحاللم کن از رو دوشت بردار یکلمه  کیبار عذاب وجدانت رو با یخوا ینگو که م-

 

 داد وگفت رونینفسش را آه مانند ب یریکب
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 سبک نشه یمعذرت خواه کیکه با  ادهیز یبار گناه من در حد-

 نمشیبب دیبا اما

 

 خواهش کی سیدستور ن کی نیا

 کن  قبول

 

 بود که یعاجزانه اش در حد یصدا

  دیترس یرا دو دل کند اما م نیساتک

 که االن بود شود ینینهال بدتر از ا حال

 

 

 ادامه داد دیاو راد دیکه ترد یریکب

 بدونه که من خانواده اش رابه قتل رسوندم دیاول واخر اون دختر با-

 دنبال من بود؟ نکهیا مگرنه

 

 مرگم بود خواستار

 

 نمشیبزار بب پس
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 یکه مواظبش باش یتو هست نترس

 بعد از من حالش بدتر بشه یونذار

 گذشت  شیاز ذهنش چند شب پ نیساتک

 رسانده بود  بیکه خود رو حرفش نماند وبه دخترک اس یشب

 

 یاو محروم کرده بود چون بعد ازان شب، نهال باسماجت حرف خود را به کرس یخود را از اغوش شبانه  قتیحق ودر

 اتاقشان از هم جدا شود!!  دینشانده بود که با

 

 بود  رفتهیبود کوتاه امده بود وپذ دهیهم چون حال ناخوش او را د نیساتک

 خواب راحت داشته باشد. کیچند شب رانتوانسته بود  نیا نیکه ع هرچند

 به عطر مو وبدن او عادت کرده بود... بیعج

...... 

 

نگران  از اتاق  نهینگاه خود به ا نیسر انداخت وپس از اخر یرا به تن کرد وشال خود رابررو یمناسب راهنیپ نهال

 خود خارج شد 

 

 حد اشفته کرده است.... نیرادر ا نیکه ساتک ندیرابب یدانست قرار است چه کس ینم

 

 وبهتر است دیایاو ب دنیبه  خانه وبه د یقرار است کس گریساعت د کیوارد خانه شد به او گفت که تا یوقت فقط

 بپوشد. یلباس مناسب
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 اورا به شدت نگران وکنجکاو کرده بود. نیکه تا چه حد  نا ارام است وهم دید یساعت  م کی نیهم در

 

مرد  دیمهمان با دینشان داد فهم تیاز حد حساس شیبه ظاهر او ب یاما وقت ندیایگمان برد که خانواده اش م ابتدا

 باشد.

 

 گرفته بود. شینشسته بود وسرش رابا دست ها یراحت مبل یکه بررو دیرا د نی.ساتک دیبه سالن رس یوقت

 

 اوضعف رفت . دنیبه اغوش کش یگذاشت ودلش برا دنیتپ یقرار شد وبنا یب قلبش

 یوانگیهم دلش ارام وقرار نگرفته بود وجدال منطق و قلبش اورا تا مرز د هیثان کی یچند روز وچند شب حت نیا در

 کشانده بود.

 

 جاخورد. یلحظه ا شیدو ابرو نیب ینگاه او سرش رابلند کرد وبه او نگاه کرد ونهال از گره  ینیباسنگ نیساتک

 قرار تر شد. ینا ارامش ب قلب

 

 لرزان به سمت او حرکت کرد. یباقدم ها اوردویطاقت ن گریچشمانش د یدیسرخ در سف یرگه ها دنیباد

 شده یزیچ نیساتک-

 افتاده؟ یاتفاق

 



 پشتم باش

 
772 

 

 بهتش زد!! شیهم از لرزش صدا خودش

 .دیاز ترس کش یادیونهال تعادل خود را ازدست داد ودر اغوشش پرت شد وفر دیدست او را کش نیساتک

 

 .دینفس کش قیرا عم شیاو برد وعطر موها یداخل موها یبیعج یسرش را با دلتنگ نیساتک

 

 فشرده شدن در اغوشش بود. شتریاش ب جهیخورد که نت یتکان نهال

 

 که به اغوشش داشت  یاجیوجود احت با

 کرد زمزمه

  دمیترس-

  یکن یم ینجوریا چرا

 کن !! ولم

 

 در گلو گفت یاو گذاشت وبا خنده ا یچانه اش رادر موها نیساتک

 نوچ -

 خوبه  جات

 وول نخور گرگ دختر!! انقدرم

  

 مکث کرد  یا لحظه
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 مه کرددر گردنش نشاند وبا حرارت کنار گوشش زمز یبوسه ا یوبدجنس طنتیبا ش سپس

 

 گرگ زن بد عنق من!! یآخ حواسم نبود که شد-

 را گاز گرفت تا خود را کنترل کند شیلب ها عیخنده اش گرفت سر نهال

 

 خنده اش را اشکار کرد. نیاخ ساتک یارنجش محکم به شکم سفت وشش تکه اش کوباند وصدا با

 

 اراده اش راسست کرد  وخود رادر اغوشش رها کرد . نیداد وهم یپدرش را م یمثل اکثر وقت هابو 

 

 لحظه بود تا ارام شود. نینا ارامش انگار منتظر هم قلب

 

 او سپرد . یاو جابه جا کرد وخود رابه دست نوازش ها ی نهیرادر س سرش

 

 کرد وراه نفسش رابست. ینیسنگ شیدر گلو یبغض ش،یمو ها یاو بررو یاحساس بوسه  با

 

 او جدا کرد ونگاهش رادر نگاه او قفل کرد . ی نهیرا از س سرش

 

 تابش ارام شود. یتا قلب ب ندیخواست عشق را در نگاه اوبب یدلش م انگار
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 شدند. رهیصحبت در نگاه هم خ یلحظه هردو بدون کلمه ا چند

 

 بود.  شیکس یپناه ب نیپر از مهر ساتک نگاه

 شد. ریبه شدت سراز شیگونه ها یواز روشد  لیاسا تبد لیس یچشمانش به باران یابر اسمان

 

او  سیخ یقطرات اشک را از گونه ها شیطاقت ، سرش راخم کرد وبا لب ها یکرد وب یاشک او اخم دنیبا د نیساتک

 گرفت.

 

 اخه المصب! یکن یم هیجونم چرا گر-

 اشکارو ... نیانقد ا زینر

 

 بسته شد شیچشم ها نهال

 دیتوانست به او  بگو یچطورم

 بدون او بودن .. یاز فردا یبرا ترسش

 

 دانست درد او چه بود یچه م او

 بود که نهال داشت یتنها کس او

 اشوب بود نیاز هم ودلش

 همان جا ثابت ماند. یبسته شده اش نشست وتا لحظات یچشم ها یبود که بررو نیداغ ساتک یلبها تینها در



 پشتم باش

 
775 

 

 

 .دیکش یم ادیخواستن او را فر شیداغ او به لرزش در امد.تک تک سلول ها یوجودش از بوسه  کل

 

 مشت شد. شیلباسش در دست ها ناخواسته

 

 یبنشاند،صدا شیلب ها یرد کرد و قبل از ان که بررو ینیبسته اش سر داد واز ب یرا از چشم ها شیلب ها نیساتک

 . دیبه گوش رس فونیزنگ ا

 

 رابه او دوخت. نشیرا از هم گشود ونگاه شرمگ شیپلک ها ن،نهالیارام ساتک یلعنت یباصدا

 

 از چونه اش گرفت و پر حرارت لب زد میمال یداد خم شد وگاز لشیتحو یچشمک نیساتک

 

 بمونه واسه شب موش کوچولو شیبق-

 

 اش نشست یشانیپ یگونه اش گرگرفت وعرق شرم بررو عیسر نهال

 

 .دیکش رونینثارش کرد وخود را از اغوش اوب ییکرد ودستپاچه گمشو گرانهیناش یاخم

 

 نگاه رابه نهال که کنجکاو به در خانه زل زده بود انداخت ود را باز کرد . نیاخر یبا نگران نیساتک
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 اورا رصد کرد.  یبه خانه نگاه نهال سر تا پا یریورود کب با

 

 است.. دهیدانست او را کجا د یاشنا بود اما نم شیبرا

 

 باشد. نیساتک یداد از همکار ها احتمال

 افتاد ... نیساتک یدر هم گره خورده ودست مشت شده  ینگاهش به ابروها یا لحظه

 اش را درک نکرد. لیدل اما

 

 جلو تر رفت ... یبر لب نشاند وبه استقبال او چند قدم یلبخند یرسم مهمان نواز به

 

 گفت. ییوارام سالم وخوش امد گو ستادیا نیساتک کنار

 

 نیدر جانش انداخت وخودش را ناخواسته به ساتک یپوش او رعشه ا اهیس یگنده  بتیوه یریکب ی رهیخ نگاه

 چسباند.

 که بر کمرش نشست . نیساتک دست

 . دینگاهش سمت صورت اش چرخ یا لحظه

 

 اش را ارام تر کند. دهیترس یمحو نثارش کرد تا گرگ کوچولو یبر کمرش وارد کرد ولبخند یفشار نیساتک
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 رهیبود وخ ستادهیدوخت که همچنان در درگاه ا بهیقورت  داد ونگاهش را به ان مرد غر یاب دهانش را به سخت نهال

 . ستینگر یاو را م

 

 گفت یناشناخته به نهال م یاو ثابت مانده بود اما حس یبررو نگاهش

 کند  یم ریس یگرید یایاو در دن که

 وت زده کرد برق اشک نگاه اش بود. که  اورا مبه یزیوچ

 

 انداخت. نیبه ساتک یریمتح نگاه

 بود. شهیسخت تر وناخواناتر از هم نگاهش

 

 نیخوش امد یلیخ-

 داخل نییبفرما

 .اوردیتوانست برزبان ب یجمله را نهال به سخت نیا

 

 یداخل رفت وبررو یتکان داد وبدون گفتن کلمه ا ی.سر اوردیرابه خود ب یریبود تا کب یجمله کاف کی نیهم اما

 نشست یمبل تک نفره ا

 دختر قلبش به درد امده بود ... نیا دنیبا د بیعج
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 بود. اوردهیخود را به همراه ن یلب ریز قرص

 داد . نتیراز شیلب ها ی،لبخند نینگاه پراخم ساتک با

 دانست پا در خط قرمز او گذاشته است. یم

 کند. یاو تعد یکه بخواهد در محدوده  یحمله بود بر کس یجوان ، اماده  یریش مانند

 

تان در دس ازشیگذاشته بود!!! واالن ن عیما ازیدخترش ن رد،ازیمالقات در  خانه صورت بگ ردیبپذ نکهیبخاطر ا  بماند

 بود . دیدوست او سع

 

 کار نبود نیدر ا یبحث

 

 در برابر چشم... چشم

 بر سر فرزند ... گریمرد معامله بود اما نه د او

 

کرد مگر ان که باعثش را از  یان را خاموش نم زیچ چیرا از دست داده بود وقلبش چنان اتش گرفته بود که ه یکی

 ببرد وبعد ازان .... نیب

 

 را مقابل او گرفت یچا ینیس نهال

 لب زد وارام
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 نیبفرما-

 

ال نه یحس شده  یدر دستان ب ینیس دنینگاه لرز نیهم ریم نهال گره خورد و تاثدر نگاه ارا یریپر ازدرد کب نگاه

 بود..

  

 را  بفهمد  در ذهن مجسم کرد . تیواقع یدختررا وقت نیالعمل ا عکس

 

 گذاشت...  یوقت پا به ان جا نم چیارزو کرد کاش ه یا لحظه

 

 کرد  یاو نگاه م ی دهیمعصوم ودرد کش یکه در چشم ها حاال

 

 راندارد!! قتیکه شهامت گفتن حق دیمفه

 

 بلندتر وقاطع تر از قبل گفت گریاو ،بار د ی رهیمعذب از نگاه خ نهال

 نیبرفرما-

 

 نگاه اش را از او جدا کرد.... یبه سخت یریکب

 گفت یمرتعش یکوتاه کرد  و باصدا یتشکر   
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 اگر امکانش هست -

 دیمن قهوه درست کن یبرا

 ستمین ییاهل چا ادیز

 نشان نداد. یزیجاخورد اما صورتش چ نهال

 

 کمرنگ زد وگفت یلبخند

 

 بله حتما-

 

 به دست به سمت اشپزخانه حرکت کرد. ینیتعارف کند س نیحواسش باشد به ساتک نکهیراگفت وبدون ا نیا

 نگاه هردو مرد به شدت دستپاچه اش کرده بود. ینیسنگ کهیدر حال 

 

 

 کرد. بیراس خارج شود .او را تعق ریال از تلحظه که نه نینگاهش تا اخر یریکب

 

 نظر گرفته بود. ریدوخت که با دقت او راز نیچرخاند وبر ساتک ریپس از آن نگاهش را  از مس و

 

 !!اه؟یدنبال نخود س یخوب بگو چرا نهال رو فرستاد-
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 رابرهم کوباند وگفت شیدوبار ارام کف دست ها یریکب

 

 احسنت ...مرحبا...-

 

 ...دیرابر هم ساب شیاز شدت خشم دندان ها نیساتک

 

 ستین بیمثل تو دور از ذهن وعج یهرچند از سرگرد ینیزبیت نیا-

 

 مکث کرد یا لحظه

 

 دیخواست  بگو یکه م یزیگفتن چ یبرا

 

 توانست راحت با ان دختر صحبت کند. یداشت اما در حضور او هم نم دیترد

 !!یخوام من واون رو باهم تنها بزار یازت م-

 خود بلند شد یباخشم از جا نیساتک

 بخواهد  نیقبل از ان که ساتک یریکب اما

 بزند  یاحرفیکند  یحرکت

 گفت یجد یلیخ
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 !!یترس یم یاز چ-

 به زنت برسونم؟؟ یبیخودت بخوام اس یکه تو خونه  نیا

 

 امک؟؟یقبل از کشتن س اونم

 کردن؟؟ یهمه موش وگربه باز نیاز ا بعد

 نکن که دخترم در دستان توست!! فراموش

 

 دختر  تنهاصحبت کنم!! نیباا بزار

 

 خارج کرد هینفسش راباشدت از ر دیکش ششیبر ته ر یکالفه دست نیساتک

 بود. مانیبه شدت پش ندیمرد نهال رابب نیبود ا رفتهیپذ نکهیا از

..... 

 فنجان قهوه برگشت ای یوقت نهال

 جاخورد.. یدر سالن لحظه ا نیساتک دنیباند

 اطراف را از نظر گذراند  عیاش سر نگاه

 اونبود. اما

 خود را جمع وجور کرد ... ی،اندکیرینگاه کب ینیحس سنگ با

 که داشت از کجا سرچشمه گرفته بود!! یدانست منشا حس بد ودلشوره ا ینم
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 هشتادوهفت ستیپارت دو#

 

 کرد. بیراس خارج شود .او را تعق ریلحظه که نهال از ت نینگاهش تا اخر یریکب

 

 نظر گرفته بود. ریدوخت که با دقت او راز نیچرخاند وبر ساتک ریپس از آن نگاهش را  از مس و

 

 !!اه؟یدنبال نخود س یخوب بگو چرا نهال رو فرستاد-

 

 رابرهم کوباند وگفت شیدوبار ارام کف دست ها یریکب

 

 احسنت ...مرحبا...-

 

 ...دیرابر هم ساب شیدندان هااز شدت خشم  نیساتک

 

 ستین بیمثل تو دور از ذهن وعج یهرچند از سرگرد ینیزبیت نیا-

 

 مکث کرد یا لحظه

 

 دیخواست  بگو یکه م یزیگفتن چ یبرا
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 توانست راحت با ان دختر صحبت کند. یداشت اما در حضور او هم نم دیترد

 !!یخوام من واون رو باهم تنها بزار یازت م-

 خود بلند شد یباخشم از جا نیساتک

 بخواهد  نیقبل از ان که ساتک یریکب اما

 بزند  یاحرفیکند  یحرکت

 گفت یجد یلیخ

 

 !!یترس یم یاز چ-

 به زنت برسونم؟؟ یبیخودت بخوام اس یکه تو خونه  نیا

 

 امک؟؟یقبل از کشتن س اونم

 کردن؟؟ یهمه موش وگربه باز نیاز ا بعد

 تان توست!!نکن که دخترم در دس فراموش

 

 دختر  تنهاصحبت کنم!! نیباا بزار

 

 خارج کرد هینفسش راباشدت از ر دیکش ششیبر ته ر یکالفه دست نیساتک

 بود. مانیبه شدت پش ندیمرد نهال رابب نیبود ا رفتهیپذ نکهیا از
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..... 

 فنجان قهوه برگشت ای یوقت نهال

 جاخورد.. یدر سالن لحظه ا نیساتک دنیباند

 اطراف را از نظر گذراند  عیاش سر نگاه

 اونبود. اما

 خود را جمع وجور کرد ... ی،اندکیرینگاه کب ینیحس سنگ با

 که داشت از کجا سرچشمه گرفته بود!! یدانست منشا حس بد ودلشوره ا ینم

 

 

 کشاند .بدنش گر گرفته بود . یبود که کل وجودش رابه اتش م بهیدر نگاه مرد غر یزیچ

 

 راسمتش گرفت ینیبه سمت او رفت وس دستپاچه

 از او نداشت  یهم حال بهتر یریکب

 کرد . یلب ریگذاشت وتشکر ز زیم یقهوه رابرداشت وبررو یشانیباپر

 

 فنجان در سرش شکسته شود. نیهم گرید یقیداد تا دقا یم یادیز احتمال

 د.بو ستادهیبه دست ا ینیس فیقرمز شده بود دوخت که بالتکل یبیرابه دختر که صورتش به طرز عج نگاهش

 شکاند یسکوت را م دیبا

 از کجا شروع کند دیبا قایدانست دق ینم اما
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 حد نباخته بود. نیاش خود را تا ا یدر زندگ هرگز

 

 راصاف کند.. شیکرد تا گلو یتک سرفه ا یسخت به

 

 کرد.. یرا ازدست نداده اعتراف م قتیازان شهامت گفتن حق شتریتاب دیبا

 

 یروبه راه تر شد یلیخ دمتیکه د یبار نیلاز او-

 یجنازه نداشت کیبا  یموقع فرق اون

 دیتوانست بگو یاو کرد وبه سخت شانینگاه مبهوت زده اش را قفل نگاه پر نهال

 د؟یشناسیشما من رو م-

 

 فرستاد  رونینفسش راب یریکب

 

 چندروز بعد از کشته شدن خانواده ات-

 امیب مارستانیمجبورم کرد تا ب یحس

 دونم چرا !! ینم

 

 کاررو نکرده بودم نیا چکسیواسه ه تاحاال
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رده ک قیارام نگه داشتنت تزر یکرده بودند واز بس ارام بخش برا یچیکه مچ هردو دستت رو باند پ دمیتو رو د یوقت

 !!!یجنازه نداشت کیبا  یفرق چیبودند که ه

 

کرد وقبل از پخش  یخال شیکه کابوس هرشب شبانه اش شده بود.....پاها ییتلخ ، ان روزها یان روزها یاور ادی با

 نیزم یشدن جسم اش بررو

 مبل انداخت. یخود راتامبل کشاند وبررو یسخت به

 

 

 .قدرت تکلم خود را از دست داده بود دیچرخ یمرد م یسرگردانش در صورت اشفته  نگاه

 

 ه بودند.کرد زانیاو ییلویچند ک یبرزبانش وزنه  یی...گو 

 

 در نگاهش دوخت.. میشده دوباره مستق شمانیاما پ دیاز نگاهش دزد ینگاهش را لحظه ا مرد

 

 رو داغون اعالم کردن تیاوضاح روح یدکترا حساب-

 

 ... ختهیبهم ر یاسفنک بار توروحساب تیکه مرگ همزمان باهم پدر ومادرت در اون وضع گفتن

 

 ..یزد ینم یزیبه چ لب



 پشتم باش

 
788 

 

 یزد یحرف نم یا کلمه

 یختیر یاشک هم نم یحت

 

 شده است. ریمتوجه باشد سراز نکهیبدون ا شیکه اشک ها دیبا داغ شدن گونه اش فهم نهال

 

 شیرا برا یلعنت یان روزها یوچرا داردخاطره  ستیدانست ان مرد ک ینم

 کند.. یم یتداع

 

 اومدم  دنتیازاون بارها بارها به د بعد

 داشت  سکیر

 یهم تحت نظربود سیچون از طرف پل 

 ماند. رهیبود خ ریاو سراز یاسا از چشم ها لیکه س ییدر اشک ها رهینگاهش خ یا لحظه

 

 دیدهان گشود وپرس یچند بار در ذهنش تکرار شد ...وسرانجام به سخت سیو پل سکیر ی کلمه

 

 نیومدیوچرا به مالقات من م نیهست یشما ک-

 

 !ن؟یپدرم هست دوست
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 . دینگاه دزد یلحظه ا یمکث کرد .باز از ان نگاه باران یلحظه ا یریکب

 

 تمام شهامت وجسارت خود راجمع کرد ومجدادا نگاهش رابر نگاه دخترک قفل کرد  سپس

 

 یوهنوزم هست یهستم که مدت ها دنبالم بود یمن کس-

 

 حرف او نشد  یمتوجه  معنا نهال

 تر کشاند..جلو یخود خورد وخود رااندک یدر جا یزده تکان مبهوت

 

 دنبال شما بگردم؟؟ دیبا یچ یمن برا-

 برق اسا از ذهنش گذشت!! یفکر

 

به سمت باال  یراکم شیلب ها یگوشه  یمبهم لبخند تیخنده دار در نظرش امد که در ان وضع یان فکر به حد اما

 کرد... لیمتما

 

 اتفاق ممکن!! نیتر ناممکن

 

 خودش نشسته باشد!!!خودش ودرمقابل  یخانواده اش در خانه  قاتل
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 تصورش هم لبخندش رادر لب خشکاند. یحت

 

 برجانش نشست.. فیخف یمور مورشدولرز بدنش

 

 .....دیچرخ نیساتک یناخوداگاه در کل سالن در جستجو نگاهش

 

 وحشتناک تنها گذاشته بود!!! ی بهیمرد غر نیاورا با ا چرا

 

 فرستاد رونینفسش را اه مانند ب یریکب

 دختر مقابلش چندان سخت نبود!!! ی شهیمثل او،حدس زدن اند یکس یبرا

 

 من ازش خواستم تا مارو باهم تنها بزاره.. یعنی، ستین-

 

 جابه جاکرد.. یگرده شده ، وحشت زده خود راکم ییباچشم ها نهال

 

 

 که مقابلش نشسته بود وحشت داشت. یاز ان مرد چقدر
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ت با او صحب ییان دورا باهم تنها بگذارد و بخواهددرتنها نیواهد ساتکبخ دیتوانست درک کند که ان مرد چرابا ینم

 کند.

 !!ردیرابپذ یزیچ نیهمچ دیبا نیکرد چراساتک یدرک نم یحت

 

 جا جمع کرد کیبرخود زد وشهامتش را یتشر

 به سوال کرد لیتبد دیچرخ یسرگردان م یرا که در ذهنش مانند گرداب ییها واژه

 دیپرس یمرتعش یوباصدا

 

 ارمیسردر نم یزیبا کلمات چ یمن از باز-

 دیواضح تر صحبت کن شهیم

 !!دیشناسیومن رو از کجا م نیهست یک شما

 

 منتظر نماند .... ادیبار ز نیا

 

دخترک شروع  شانیدر نگاه گنگ وپر رهیاش پاک کرد وخ یشانیعرق را از پ یباپشت دست قطرات جمع شده  مرد

 به صحبت کرد...

 

 فیاوشده بود تعر یخواه ادهیز یان دختر که قربان یرا برا زیهرچه زودتر تا شهامتش را از دست نداده همه چ دیبا

 کرد!!! یم

 مالقات با او بود. یفرصت برا نیاخر نیا مطمئنا
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 شروع به صحبت کرد  یوقت

 از لحن قاطع اش جا خورد!! خود

 

 کند.!! یاش راپشت ان لحن صدا مخف یچارگیخواست شرم و ب یم انگار

 

 نبود یشخص یدشمن چیه-

 بود!! دهیتوش خواب یخوب پول

 

 که مرد دستش رابلند کرد واورا به سکوت دعوت کرد. دیبگو یزیخواست چ نهال

 شد یمانع از اعترافش م یزیچ دینبا

 داد!!.  یادامه م دیکه جسارت خود را جمع کرده بود با حاال

 

 دادم!! یم تیشناختم وبه اون اهم یرو که م یزیشناختم وتنها چ ینم قیهام رو دق یقرباناز  چکدومیه من

 طمع قدرت وپول بود!! 

 

 خواست  یوچرا م یدونم ک ینم

 تو رو به قتل برسونه!! پدرومادر

 دو قتل   نیرو هم بابت ا یپول خوب 

 ..با....با..
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 سکوت کرد  یا لحظه

 نشسته در مقابلش!!! یدختر شکننده  نیلرزاند چه برسد به ا یتن خود را م دیخواست بگو یرا که م یزیچ ی ادامه

 دیشیحسرت اند با

 شود!! یم ریزود د چقد

 

 بود تا به عقب برگردد یراه کاش

 کرد.!!!! یجوالن در وجودش را داد همراه باخودش نابود م یاجازه  طانیرا که به ش یروز نیواول

 

 مرگ کرد... یاز وجود منفور خودش در ان لحظه متنفر گشت واز خدا اروزو چقدر

او مانده  یبود ودرشوک صحبت ها دهیصحبتش رانفهم ینجایداد ظاهرا اصال تا ا یرا نشان نم یزیدخترک چ نگاه

 بود.

 

 گذشت یکه م هیصورت دختر هر ثان رنگ

 .زدیم یدیدرامده و به سف یقرمز از

 

زد  یدبار لبخن نیچند یباز وبسته شد... حت هودهیامانتوانست ودهانش ب دیبگو یزیبار دهانش راباز کرد تا چ نیچند

مشغول پردازش کلمه به  یرادارد...مغز هنگ کرده اش به کند یسخت یوسرش راتکان داد...مشخص بود جدال ذهن

 اوبود... یکلمه 
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 کرد یصحبت م نیباساتک دیبا

 ند توانست باور ک ینم

 خودش باشد!!! یودر خانه  نجایخانواده اش ا قاتل

 

 اورا دعوت کرده است. نیکه ساتک بخصوص

 شده بود وانهید قطعامردک

 !!!نطوربودیهم حتما

 وناباور او شانینگاه پر دنیباد یریکب

 نثار خود کرد وباز به ناچار ادامه داد ... یلعنت

 برد  یکه به کار م یدانست هرکلمه ا یم

  شیدخترک روبه رو یوشکننده  فیظر کریشودو بر پ یم  یا انهیتاز چگونه

 شود.. یم وارد

 

 ما کارمون فقط وفقط قتل هست-

 عفت کردن مادرت داشت ... یبه ب یبیطرف معامله اصرار عج یول

 با پدرت داشت... یدونم چه خورده حساب ینم

 فروداد وادامه داد یرابه سخت بغضش

 چشم پدرت... یجلو دیهم با حتما

 خفه شوووووو-
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 که احساس کرد حنجره اش زخم شد دیکش ادیجمله رانهال چنان فر نیا

را نشانه گرفته   یریدرامده وقلب کب ییباهم، به شکل چاقو شیبرخورد دندان ها یوصدا دیلرز یوار م کیریستیه

 بود.

 

 یراب یودخترش نبود ..حت امکیناتمام س ی هی...اگر قض شدیم شتریاوهم بهتر از اونبود درد قلبش هر لحظه ب حال

 خورد. یحسرت نم فتدیقلبش از تپش ب نکهیاز ا یا هیثان

 

 خود بلند شد .. یبا ضجه از جا نهال

 

 افتاد . نیزم یلرزانش تحمل وزنش را نکرد وهمان جا بررو یاما پاها 

 ..امدین شیاریاو هم بدتر از دختر به  یشد تا به کمکش برود اما پاها زیخ مین یریکب

 

 .. ستدیوسروپا با ردیازان کمک بگ یگذاشت تا مانند اهرم نیحسش را برزم یب یها دست

 دانست یزرامیمرد همه چ نیا

 نبود... وانهید پس

 

نه به دست  ردیخودش بگ یخود اورده بود که او انتقام خانواده اش رابا دست ها یاورا تا خانه  نیشک ،ساتک یب

 قانون...
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 یسر مادرش ،و...و...جا یب یدرامد تن برهنه  شیبه نما شیتجاوز به مادرش ،در مقابل چشم ها یصحنه  

 ریتصو نیرحمانه...، ا یب یداشت ان هم تجاوز زیچ کیبدن مادرش نشان از  یبه جا یکه در جا یوکبود یخونمردگ

 برداشت. زیخ بهیسمت ان مرد غر بهخود بلند شد و یحرکت از جا کی، چنان خون او رابه جوش اورد که  در 

 

که در مقابل چشمانش به همسرش  یرا متحمل شده زمان یخود رابه پدرش داد که چه عذاب یمادرش جا ریتصو

 بود باسرعت برداشت زیم یرا که رو یخور وهینفر تجاوز کردند..دست انداخت وکاردم نیچند

رابست تا ناخواسته از خود دفاع نکند ومچ دست  شیلرزان دخترک ،چشم ها یچاقو در دست ها دنیباد یریکب

 دخترک را خورد نکند.. یها

 بود. یسرنوشت هم راض نیرا به دخترک بپردازد به هم نشیقرار بود با مرگ او د اگر

 تقش بست ... شیمعصوم دخترش پشت پلک ها نگاه

 

 کل وجودش  رافراگرفت.... یولرز بد دیدختر کوچکش لرز یپناه یباتصور ب یا لحظه

 

 کم اورده بود...خسته شده بود.... گریچشمانش راباز نکرد ... د اماباز

 

 او آغشته شود... فیگناه به خون کث یدختر ب نیدست ا دیخورد چرابا یافسوس م هرچند

 راباال برد ونفس زنان  گردن اورا نشانه گرفت .... شیجنون وار دست ها نهال

 

 ..ردیتواست انتقام خانواده اش رابگ یتمام شده بود واو م زیهمه چ گرید

 او را به درک واصل کند!.... وروح
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لرزانش بر  ی،چاقو از دست ها میمال یمحکم مچ دستش را گرفت وبا فشار یگردن مرد، دست یکیدر نزد درست

 افتاد.. نیزم

 

 ورد...  گره خ نیساتک نیونگاهش در نگاه نا ارام وخشمگ دیباسرعت چرخ سرش

 رابه شدت نگران کرد. نیساتک شانش،یحال پر نیوا دیلرز یبدن نهال به شدت م کل

 

 شود. وانهیبود تا د یکاف نیدانست وهم یحال خراب نهال م نیرا مقصر ا خود

 .کشاند یم شیشد اورا تا مرز جنون پ یاو به خون اغشته م یدست ها دیرس یم رید یا هیاگر ثان نکهیتصور ا یحت

 

 تو یکرد کاریدستم رو ول کن ،چ-

 ی..ولم کن لعنتشدیتموم م زیهمه چ داشت

 

بار از وجود  نیاز هزارم شیب یبرا تیوضع نیدخترک در ا دنینهال چشمانش راباز کرد وباد ادیفر یباصدا یریکب

 منحوس خودش متنفر گشت...

 

وهمچون جان  دیکرد تا مچ دستش را از دست او مهار کند در اغوش کش ینهال را که به شدت تقال م نیساتک

 به خود فشار داد.... ینیریش

 را به گوش او رساندوارام زمزمه کرد.... شیها لب
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 ..اروم باشزمیاروم باش عز-

  رمیگ یهستم ...خودم انتقام م من

 دم... یم قول

 اروم باش... توفقط

 

 ان نداشت... یاز معنا یدرک چیوه دیامافقط شن دیاو راشن یحرف ها نهال

 ...ولم کن...توروخدا ولم کن نیساتک-

 ..نی..ا نیا یدون یتوم

 میکه ما دنبالش بود یهمون

 که مامان وبابام رو کشته هیهمون قاتل نیا

 رهیبم دیبا اونم

 گم ولم کن!!!! یبه تو م لعنت

 

جان  یب شدیازقبل م شتریکه هرلحظه ب یا جهیاش رابه شدت سوزاند وبا حس سرگ یزخم یدومش حنجره  ادیفر

 سازد.. ییبار تالش کرد تا خود را از بند اسارت اغوش او رها نیاخر یبرا

 

 اش رادر نگاه مرد قفل کرد یرفت وقبل از هوش رفتنش نگاه باران یم یاهیبود .. چشمانش س دهیفا یب اما

 

 قلبش گذاشته بود ، زمزمه کرد یکه برهم قفل شده بود. به مرد که دستش رابررو ییان هادند انیاز م یسخت وبه
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  یباش هیوفروما  ری..تا انقد حق یچقد..چقد گرفت-

 

 راگفت و نیا

 هردو همزمان باهم بسته شد چشمان

 شد  نینقش زم یریاز حال رفت وکب نیدراغوش ساتک نهال

 

 جان در اغوشش افتاده بود. یکالفه ونگران نهال را که ب نیساتک

 

 کبودش یلب ها دنیرفت وباد یریبه سمت کب عیکاناپه گذاشت وسر یبررو

 اش رابرداشت و به اورژانس زنگ زد .. یوگوش بشیدست برد داخل ج عیگفت  سر یلعنت یبلند یصدا با

 

کرد ارامش خودش راحفظ کند  یفرستاد وسع رونیکرده باشد نفسش رابا شدت ب یقلب یداد که سکته  ادیز احتمال

... 

 را انجام دهد ... هیاول یبتواند  تا امدن امبوالنس کمک ها تا

 

 زد...اما یحواسش حول نهال موج م تمام

 تر  از نهال بود... یجد یلیخ یریکب اوضاع
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 افتاد یم شیبرا یواگر اتفاق شدیپرونده به دست او باز م نیا یگره  تنها

 ... شدیم چیتمام زحمتشان ه ی جهینت

 

 یکدام از تنقالت چیولب به ه ختیر یصدا اشک م یزبان بسته دوخت که ب یکالفه نگاهش رابه ان دختر بچه  دیسع

 زد.. یکه گرفته بود نم

رفت ..از پشت فرمان کج شد واو را که در خود مچاله شده  یودر بدنش فرو م شدیقطره اشک خاموشش سوزن م هر

 در ارام کردنش کرد یاش سع یذات یوبا مهربان دیبود دراغوش کش

 

 دختر خوشگل عمو-

 یکن یم هیچرا گر اخه

 بگردونمت ارمتیگفت من ب ییبابا نیبب

 باغ وحش؟؟ میبر یخواه یم

 نمایس میبر

 برمت یم یبخوا یهرجا

 

 شنود یاو رانم یوش کرد دخترک ناشنوا است وحرف هافرام یلحظه ا یبرا

 هم در مهارش نکرد  یامد وسع شیاز جانب او بغض تا گلو یعکس العمل دنیند با

 ....زدیساعت ها اشک بر یشرم نیدخترک معصوم بدون کوچکتر نیا یتوانست برا یاوم
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 یقیرااز حال او مطلع کرد وپس از دقا نیتماس گرفت وساتک نینتوانست اورا ارام کند نگران باساتک یوقت سرانجام

 کند .. یبا جنس مذکر ارتباط برقرار م رید یلیمشورت کرد به او گفت که دختر خ یریبا کب نیکه ساتک

 

 فرستاد.. رونیجمله کالفه نفسش راب نیا دنیباشن

 کند... یم یبا او هماهنگ ببرد وخود ش هیبه اوگفت اورا نزد هد نیشد که ساتک یکالفه تر زمان و

 

 داد فراموشش کند.... یم حیوترج ندیخواست اورابب ینم گریکه به ان دختر داشت  د یوجود عالقه ا با

 

 کجا.... یسابقه دارکجا ...ودختر سرهنگ ابجد یاز ابتدا هم اشتباه کرد ه بود او اصال

 

 نیخود نشاند وکمربندش رابست ..ماش یدر جا یبا ناراحت ختیر یصورت اشک م یرا که همچنان به پهنا دخترک

 داده بود راند... نیکه ساتک یرا روشن کرد وبه سمت ادرس

 

 نیرابه ماش هیزد ونظر هد ی..بوق دیراد هینگذشته بود که هد یقیماند هنوز دقا هینگه داشت ومنتظر هد  ابانیخ سر

 حافظ جلب کرد..

 

 کرد !!! یافتاد واخممالقاتشان  نیاخر ادیاو  دنیبا د ناخواسته

 

 راشکل داد شیلب ها یدختر بچه گره خورد ولبخند یدر جلوراباز کرد ...ابتدانگاهش در نگاه باران هیهد

 عاشق  بچه بود..بخصوص دختر!!! او
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 زل زده بود!! شیبه روبه رو میدوخت که مستق دیگرفت وبه سع نیریش ینگاهش را از دختر بچه  سپس

 

 جمله اش افتاد !!! نیواخر دارید نیاخر ادیمجدد او  دنیدانست چراباد ینم

 

 شدیم جادیسوال در ذهنش ا کیکرده بود وهربار هم تنها  یاور ادیوبارها خاطرات ان روز رادر ذهنش  بارها

 

 سربه سرش بگذارد!!! یخواست کم یبه قول خودش م ایان روز ان حرف ها را از ته دلش گفته بود -

 

 !!میزدنت تموم شد سوارشو بر دیاگر د-

 

 میتصم کیودر  دیجلو وعقب چرخ یصندل نینگاهش ب دیاو به خود امد وباترد یعصب یخشک وتا حدود یباصدا

کرد در اغوش گرفت  یاش اورا نگاه م دهیوترس سیخ یکمربند دختر راباز کرد واو را که با ان چشم ها یناگهان

 ونشست.

 مهربان قربان صدقه اش رفت... یالبخنداش چسباند وب نهیرابر س دخترک

 

 جلو ، یدر صندل هینشستن هد با

 یصحبت چیرا از پارک دراورد وبدون ه نینزد وماش یحالت تعجب رابر خود گرفت اما حرف یلحظه ا دینگاه سع رنگ

 به سمت باغ وحش حرکت کرد...

 

 پرشده بود از  مشامش
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 زده بود!!! مست کننده بود ... هیکه هد ییگرم وخوش بو عطر

 

 به گوشش هیارام وگوش نواز هد یروشن کند که صدا یگاریداد وخواست س نییسمت خود راپا ی شهیش یکم کالفه

 را نوازش کرد..

 

 بچه ضرر داره!! یبرا-

 

 نشه.. ضیمر وقتیرو هم باالبکش   شهیش

 

 !!!نثارش کند یبه جانبش انداخت تا به توچه ا ینگاه مین دیسع

 

 ...دیبگو یزیاو که مدت ها بود او رابه اسارت خود دراورده بود نتوانست چ یچشم ها دنیاما باد 

 

 ...دیرا باال کش شهیانداخت وش رونیب نیرا از ماش گاریس یکالم بدون

 .ختیر یداده بود واشک م هیاوتک ی نهیدوخت که سرش رابرس نیریش ینگاهش را از گرفت وبه دختر بچه  هیهد

 پاک کردوبا لبخند گفترابرداشت وصورت دختربچه را   یانداخت ودستمال کاغذ  دست

 

 !!یناز یچه دختر کوچولو-
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 اسمت

 کوچولو هیچ  

 ؟؟یاس..توچ هیمن هد  اسم

 

 زد وادامه داد. یلبخند دینشن یوچون جواب دیطول کش قایدق چند

 

 

 ؟؟یبا خاله حرف بزن یخواه ینم

 صدات رو بشنوه؟؟ خاله

 

 خوب باشه اسمت رو نگو اوووم

 کنن ینم هینکن اخه فرشته کوچولوها که گر میگر اما

 

 ببره یتا به عمق فاجعه پ دیطول کش یدر گوشش نشست ولحظات دیسع یجد یصدا

 

 خودت رو خسته نکن ناشنواست!!!-

 با بغض اورا دراغوشش فشار داد با اندوه زمزمه کرد هیهد

 من یاوه خدا-

 متوجه ان نشد دیزمزمه کرد که سع یلب کلمات نامفهوم ریدخترک گذاشت وز یبایفر وز یموها یرابررو شیها لب
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 مخصوص باغ وحش کرد وپارک کرد نگیراوارد پارک نیماش

 شو ادهیپ-

 شد ادهیپ نیاضافه از ماش یبدون کلمه ا وخود

 شد ودختر را در اغوشش سفت نگه داشت ادهیپ نیاز ماش یهم به سخت هیهد

 با دختر ارتباط برقرار کند  یدانست چجور ینم یحت

 نشاند  یم قهیهر دق شیموها یبود که بررو یقیعم یبوسه ها امدیکه از دستش برم یکار تنها

 صحبت چیداخل باغ وحش بدون ه تا

 کردند  یدر سکوت ط یخاص

  دیاز او پرس دیبار سع کی فقط

 است دختر رابه او بدهد نیاگر سنگ-

 مخالفت کرده بود واو

 ختیر یاشک نم گریبود ود دهیحال اما سفت به اغوشش چسب یب دخترک

 دنیتا واکنشش رابب دیچرخ یدختر بچه م یمدام بر چهره  دیمختلف ،نگاه سع یها  وانیح یبه قفسه  دنیبارس

 نشاند یبر لب م یمندانه ا تیلبخند رضا دید یگرد شده اش رام یوچون چشم ها

 خوشحال کردن بچه باغ وحش است یبرا نهیگز نیردانست بهت یم

  دندیها رس مونیم یبعد کنار قفسه  یکم

 باذوق گفت هیهد

 چقدر بامزه ان!! نایا دیسع یوا-
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 دنیداشتن اش ضعف رفت اما خود را کنترل کرد وباد یوبرا دیبرق ذوق در نگاهش دلش مجدادا لرز دنیبا د دیسع

بود و عورتش کامل  ستادهیکه ا دیرس ینر مونیکرد وبه م بینگاهش راتعق ریکه ناگهان سرخ شد مس شیگونه ها

 او رابرگرداند عیسر گریداد وبا دست د رقرا هیهد یچشم ها یدستش رابررو کیوناخواسته  عیبود...سر انینما

 

 خنده اش راکنترل کند  یکرد نتواست جلو یحرکت او خنده اش گرفت وهرکار نیاز ا هیهد

 

 محو پنهان کرد وگفت  یخنده اش را در پس لبخند یاما به سخت دیسع

 خوشت اومده؟؟ هی...چایح یب یدختره -

 

را منقلب کرده  دیکار تا چه حد حال سع نیبا ا دیدندانش کرد ونفهم ریخنده اش راجمع کرد وگوشه لبش رااس هیهد

 است

  ادیخوشم ب شیاز چ شیا-

 گفت طنتیباال انداخت وباش یشانه ا دیسع

 خدا از دلت بشنوه-

 باز بود یکه بدجور شتین

 نهال ابتدا گرد شد و بعد اخم کرد و یها چشم

 کج کرد... ریش ینثارش کرد وراهش رابه سمت قفسه  ییلب پروو ریز

 

 از اغوش او جدا کرد وگفت یرا به سخت ازیبعد که خنده  اش تمام شد  ن قهیچند دق یسع  
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 یریگ یبده من کمردرد م-

 !!ادیبودنم اخه بهت نم مانما

 وگفت دیکش رونیب یکم شیزبونش را برا هیهد

 

 ادیم میلیاتفاقا خ-

 

 وگفت دیخند یبلند یعکس العمل او باصدا نیا دنیباد دیسع

 

 گذاشت!!! ریروت تاث مونیمن چقد م یخدا یوا-

 

 زد پاتند کرد واز انجا دورشد ینم رونیخونش ب یزد یکه کارد م هیهد دنیراگفت وبا خنده قبل از رس نیا

 کرد ادهیشان پ یرامقابل در خانه  هیهد دیشب بود که سع یاخرا

 بوددوخت ومتاثر گفت دهیکه خواب  ازیقبل از رفتن با اندوه نگاهش رابه ن هیهد

 طفل معصوم..حاال که مامان نداره-

 !؟یکن کاریباش چ یخواه ی..ممارستانهیسکته کرده ب باباشم

 بده من نگهش دارم یخواه یم

 دادوگفت لشیتحو یلبخند مهربان دیسع

 گفت نیساتک-

 داره یخودش نگه م شیوپ امانته



 پشتم باش

 
808 

 

 رازیش یزود برگرد دیکه با توام

 ..اوردیخواست برزبان ب یرا که م یزیمکث کرد مردد بود چ یا لحظه

 

 شد یسکوتش طوالن چون

 برلب نشاند وارام گفت... حیمل یلبخند هیهد

 خوش گذشت تینها یممنونم...ب بابت امشب-

 دینگاهش را از اودزد عیسر ختیدر قلبش فرو ر یزیچ دیخودش د یرابررو دیسع میراگفت وچون نگاه مستق نیا

 کرد وبه سمت خانه حرکت کرد... یعیسر یوخداحافظ

 

 

که به اوزل زده بود  یدختر بچه ا دنیورم کرده اش را از هم گشود وباد یچشم ها ینگاه ینیبا حس سنگ نهال

 ...دیوخود را عقب کش دیکش ینیاز اشک بود ه سیوصورتش خ

 

ظر به ن ال،یتر از هر وهم وخ ی..امادختر واقع ندیب یبار بازو بسته کرد تا مطمئن شود اشتباه نم نیراچند چشمانش

 ..دیرس یم

 

 بود شگفت زده تر شد. هدیکاناپه خواب یکه بررو نیساتک دنینگاهش را در اتاق چرخاند وبا د عیسر

 تر به دختربچه چشم دوخت ... قیگرفت ودق نیاش را از ساتک  نگاه

 

 ...دیرس یشش ساله به نظر م ایپنج  حدودا
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 بامزه اش کرده بود... یبیاورابرتن داشت که به طرز عج یاز لباس ها یکیشده بود و شانیدورش پر شیموها

 

 جان برلب نشاند وارام گفت  یب ی،لبخند دیکه خواب ازش سرش پر یکم

 

 !!یچه دختر خوشگل یوا-

 

 ماند ... رهینهال مبهوت زده بر او خ یقیکرد که تا دقا یدختر پاسخش رانداد وبعد کار یا لحظه

 

 او ثابت مانده بود.. یبررو نگاهش

 

 ..اوردیدر م شیرا که با مادرش داشت به نما یخاطرات خوب یاور ادیاما ذهنش  

ازگونه اش  یقطره اشک کهیان قرار داد سپس درحال یدست چپش رامشت کرد ودست راستش رابررو دخترک

 اشاره کرد.. نییشده بود دستانش را از هم جدا کرد وبا دست راستش به سمت پا رزیسرا

 اشک خودش هم جوشان شده بود .. یچشمه  کهیاشک او نهال رابه خود اورد در حال قطره

 اغوش خود کشاند وزمزمه کرد... دختر ناشنوار در ان

 برمت ی،االن م یدار ییدستشو-
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ان  یداشت وچسب رو شیکه دربازوها یتخت بلند شد ..از سوزش یکه بود ازرو یراگفت وبا هر جان کندن نیا

 بوده است!!! نیسرم ساتک ریباز ز شبیمشخص بود که د

 

رک دخت ییبرد،پشت در دستشو ییگران بها در اغوش محکم گرفت واو رابه سمت دستشو یبچه رامانند گنج دختر

واو پشت در  نجاستیا ییمهربان نثارش کرد و بازبان خود کودک بهش گفت ..دستشو یگذاشت ولبخند نیرازم

 ماند.. یمنتظرش م

 

 

با زبان ان ها اشنا شده  یهم تا حدود گفت ونهال یبا نهال بازبان ان ها سخن م یبود وگاه انیاو معلم ناشنوا مادر

 بود..

 

 خطوط صورتش را در هم کرد.. یاخم شبید یاداوریبا

 

 میحر یواریبرد که حضور ان مردک قاتل در چهارد یپشت پلکش نبودگمان م ینیوسنگ شیبازو یسوزش رو اگر

 بود... شیکابوس ها ریکابوس شبانه مانند سا کیخانه اش 

 

 دیکه پرس نیبم وخواب الود ساتک یهمزمان شد باصدا ییشدن در دستشو باز

 

 کجا..... ازین-
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 ماند!! مهیخارج شدن ییکه از دستشو  ازین دنیباد سوالش

 

 خود رابرگرداند یکرد ورو یاخم نهال

 !!!کردیاو چه م یدر خانه  شبیدانست ..ان مرد د یهم نم هنوز

 !!زنداشتیشدن به در خانه را ن کینزد یاجازه   نیساتک یهم بدون اجازه  یمورچه ا یمطمئن بود که حت یانقدر

 

 به سمت اشپزخانه حرکت کرد .. یرادر اغوش کشاند وبدون حرف ازیخم شد ون 

 برد .. شیفرستاد ودستش راداخل موها رونیکالفه نفسش راب نیساتک

 

 فیهرچند خف یقلب یکه سکته  یریکب گرید یواز سوحال خراب نهال  یراگذرانده بود..ازطرف یشب سخت شبید

 کرده بود...!!

 ...ازین وحاال

 

 خود اورده بود تا حال پدرش بهتر شود ... یپناه وتنهاست واورابه خانه  یدانست دخترک طفل معصوم  ب یم

 ان دختر قاتل خانواده اش است  واهمه داشت!! دیفهم یم یاز واکنش نهال وقت یتا حدود  هرچند

 نیت اپش یواو بفهمد چه کس اندازندیب ریراگ امکیهرچه زودتر حالش خوب شود تا بتوانند س یریکاش کب دیشیاند

 پرونده قرار دارد....

نشاند وچهار انگشتش  را  یصندل یقلبش رابه درد اورده ومتاثرش کرده بود بررو بیبامحبت دخترک راکه عج نهال

 به سمت شکم اش برد وبه ان نشان داد ..
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 فک اش برد وبه او اشاره کرد  ریداد وهر پنج انگشت کوچک وتپلش را ز سرش راتکان دختر

 انگشت سبابه اش رانشان داد.. عیسر سپس

 

 کرد  یان هارانگاه م یوبا کنجکاو ستادهیکه دردرگاه اشپزخانه ا نیساتک دنیسرش راتکان داد وباد جیگ نهال

 ...دیپرس 

 

 پرسه باباش کجاست یبچه م نیا-

 بهش بدم؟؟؟ یچه جواب من

 ارام گفت  دیتکان داد وچون نگاه منتظر نهال راد یکالفه سر نیساتک

 .. مارستانهیب پدرش

 کرده ومادرهم نداره سکته

 اریبهونه براش ب هیخودت  حاال

 رونداره بمونه و ییجا چون

 مدت مهمون ماست!! هی فعال

 

 دندان برد و بابغض گفت  ریراز شیلب ها نهال

 چارهیمن،دختر ب یخدا یوا-

 واز اشپزخانه خارج شد.. دینگاهش را ازدزد نیساتک
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راگفت وسپس دخترک راکه مانند  نیبه سمت دختر خم شد وبه ناچار به اوگفت که پدرش مسافرت رفته است ا نهال

 کوچک بود در اغوش گرفت ... یفرشته ا

 

پرونده ببندد تا اوبتواند  نیا یا کال چشم بررواش رابا سرهنگ انجام داد واز او خواست ت یهماهنگ نیاخر نیساتک

 بندازد... ریپرونده راگ یاصل یمهره 

 

 ...رفتیخالف قانون بود اما سرهنگ به ناچار پذ هرچند

 

 یشود کارها باسرعت کندتر یدانست اگر پرونده علن یجان نهال در خطر باشد وم نیازا شتریب ردیتوانست بپذ ینم

 رود... یجلو م

 

 دیرسکه پ یسوال نیشد ونشست واول زیخ میخود ن یدر جا یبه سخت مارستانیدر تخت ب نیساتک دنیبا د یریکب

 را راحت کرده بود ... الشیخ یتا حدود نیاست وهم نیساتک یدرخانه  ازیدانست ن یبود م ازیحال ن

 

 سکته را کم داشت ... نیفقط ا تیوضع نیدرا دیدرامده اش کش شیبر ر یتکان داد ودست یسر کالفه

 

 ... دیخشم  غر با

 

قبل از  دیکار هست که با یهدر دادن ندارم کل یبرا یدکترا حرف بزن ومرخصم کن ...من وقت نیسرگرد زود با ا-

 انجام بدم!!! کهیخودم وکشتن اون مرت یمعرف
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 نگاه اش را از پنجره گرفت و  به او دوخت نیساتک

 

  یقلبت ثابت شه ومرخص ش تیضعبگذره،تا و دیبا یچندروز هی-

 کالفه تر گفت  یریکب

 ساعت!!! کیتو بگو -

 دستم مونده یکار رو یتونم ،کل ینم

 حالم خوبه !!نگران نباش من

 

 در نگاه اش گفت رهیزد وخ یباتمسخر پوزخند نیساتک

 !!!ستمین-

 جنازه دستم بمونه!!! کیموضوع  دنیخوام قبل از فهم ینم فقط

 

  فتهینم یاتفاق چیه ریتاخ باچندروز

 تر کنه!! صیرو مشتاق تر وحر امکیس نکهیا مگر

 

 برلب نشاند وگفت.. یلبخند یریکب

 

 به خاطرش  ی!! حق دار هیدختر خوشگل-
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 !!یراه بنداز یباز شیات

 زد  یلبخند نیساتک یدوابرو انیافتاده م یرا گفت وبه گره  نیا

 برداشت وگفت یحال یاش رابا ب وهیانداخت واب م دست

 مواظبش باش یلیخ-

 خانواده تشنه اس!!! نیبه خون ا بیحسابت  ،عج طرف

 

 خارج کن !!! رانیاورا از ا یکن یکه پرونده رو حل م یتا مدت یحت ایکن و ادیمحافظ هارو ز تعداد

 رانشان نداد .. یزیاورا قبول داشت اما ظاهرش چ یدر دل حرف ها نیساتک خود

 باال انداخت وگفت ییابرو

 

 تو نگران نهال نباش!!-

 مثل من روداره که مراقبش باشه!! یکس اون

 

 فتهیب یبعد از تو به چه روز ستیفکر اون دختر زبون بستت باش که معلوم ن به

 دانست تلخ حرف زده است یم

 امر تلخ بود!! قتیاماحق

 

 کرد!! یفکر وتامل م شیکارها ی جهیبه نت دیمرد مدت ها قبل با نیا
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 تخت انداخت وزمزمه کرد  یرا کنار گذاشت وخود رابررو وهیباحسرت اب م یریکب

 یراحت به دست مرگ م الیخود رابا خ گریداشت .ان وقت د نیمثل ساتک یهم بعد از او مانند نهال حام ازین کاش

 سپرد .......

........ 

ان  بیبودند وعج یریکب ید ..ان دو دختر هردو قربانبرلب نشان ینهال کل حمام راگرفته بود ..لبخند یخنده  یصدا

 انس گرفته بودند!!!!! یلیبود که باهم خ

 

 کرد ینم یتاب یاصال ب لیمانند اوا ازین

را برقرار  یباهم  ارتباط خوب  دیفهم یم شیکرد چون زبان او را کم وب ینهال هم مانند چشمانش از او مراقبت م 

 کرده بودند...

 اوسپرد.. یدلتنگ گوش به خنده ها یولحظه ا ستادیدر حمام ا پشت

 با اوصحبت کرده بود  یکم وفقط در مواقع ضرور یلیچندروز خ نیدرا

 یدانست که چرا نگذاشت قاتل خانواده اش راخود با دست ها یوهمچنان او رامقصر م رفتیپذ یرانم یمنطق چیه

 ببرد.. نیخودش از ب

 

 داغ کرد. یریان ها ش یهردو  یسمت اشپزخانه قدم برداشت وبرا به

 

 چسبد!! یداغ بعد از حمام واقعا م ریسرد ش یهوا نیدانست در ا یم 

 

 و وارد اتاق خواب شد.. ختیر وانیراداخل ل ریش
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 ونهال شده بود .. ازیشد که حاال تخت مشترک ن دهینگاهش به سمت تخت کش یا لحظه

 

 !!!دنیجدا خواب یکرد برا یقهرش اورامتقاعد نم یبرد ونهال هم بواسطه  یبدون نهال خوابش نم دخترک

 

 که دورخود بسته بود از حمام خارج شد . یکوتاه بنفش یکالفه تر شد که نهال باحوله  یوزمان

 

 کننده بود!! وانهیکردند د یم یباز  دشیتن سف یکه بررو یاوثابت ماند ..قطرات اب ینگاهش بررو یا لحظه

 

 دیاش گذاشت وبرافروخته پرس نهیس یدستش رابه حالت ضبدر جلو عیاو، باشرم سر مینگاه مستق دنیباد نهال

 

 !؟یکن یم کاریچ نجایتوا-

 

 گفت یجد یلیباال انداخت وخ ییبا اخم ابرو نیساتک

 !!گهیاتاق خودمون د نجایمنظورت از ا-

 

 از او ندارد!! یپنهان زیکند چ یاور ادیبرزبان اورد تا به  او یجد یلیرو خ خودمون
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جزو  بایاخم او که تقر نیهم یماند ودلش برا رهیاو خ یدو ابرو نیافتاده در ب یگره  یبررو ینهال لحظه ا نگاه

 صورت اش بود ضعف رفت!! نفکیال

 

 کوباند! یم نهیس یوار خودرا برقفسه  وانهیدلتنگش مجدادا اشوب به پاکرد ود قلب

 

 یروزها حساب نیقرارش که ا یقلب ب نیکرد اما هم یم دییحرف اورا تا زیکه منطق ن نی..با ا هنوز از او دلخور بود اما

 رفتیپذ یسرگردان شده بود نم

 خودش امده باشد و سالم برگشته باشد یخانواده اش تا خانه اش باپاها قاتل

.. 

 کرد  خود، اورامحکوم کرده بود!! یم یقرار یوب یتاب یشکل ب نیاو به ا دنیقلب که االن باد نیوهم

 

 با حرص گفت لشیکرد وبرخالف م یچند شب قبل ،اخم یاور ادی با

 توست!! یخونه  نجایکه کال ا نهیا حشیصح-

 ... منم

 

 دیکالمش پر انیم نیساتک

 دیخواهد بگو یدانست چه م یم

 بود !!او برابر با خورد شدن فکش خواهد  یجمله  نیدانست ..گفتن ا یراهم م نیوا
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 در نگاهش گفت رهیخ یجد یلیمشت شده بود پراخم وخ شیدست ها کهیدرحال 

 

 اول مزه مزه کن بعد بزن!!! یبزن یخواه یرو که م یحرف-

 

 بست خینهال  یوقاطع برزبان اورد که خون در رگ ها یجمله را جد نیا چنان

 در نطف خفه شد.. شیوصدا

 

 .ستادیبا چند قدم بلند خود رابه اورساند ومقابلش ا نیساتک

 نگاهش کند میاورا گرفت ومجبورش کرد مستق یبادستش چانه  

 

 کنم!! یهم تکرار نم گهیگم ود یبار که م نیچندم یبرا-

 

 قتل خانواده ات رو داده یدستور اصل یدونه ک یهس که م یتنها کس یریکب

زندان بود تنها سرنخمون رو هم از دست  یها لهیجات پشت م ین من هم باشاگر ز یکه حت نیا یمرد سوا یم واگر

 !!میداد یم

 دانست یها را م نیا یدانست همه  یم نهال

 

 بود!!! یبه رعشه انداختن بدنش کاف یفکر به زندان هم برا یحت
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 منطقش کرده بود... یطاقت وب یب یدلتنگ نیتنگ شده بود وهم یلیپدر ومادرش خ ی..اما..دلش برا اما

 

 سشیخ یودلتنگ عطر موها دیناخواسته اورا دراغوش کش شیغم نشسته در نگاه گرگ کوچولو دنیباد نیساتک

 وکنار گوشش زمزمه کرد  دیرابر مشام کش

 بمونه نیزم یزارم خون پدر ومادرت رو یدم نم یدختر کوچولو بهت قول م-

 بهم زمان بده باشه!!! فقط

 

ا جد نیاز اغوش ساتک عیکرد خود راسر یصدا ان هاراتماشا م یکه ب ازیشدن حوله توسط ن دهیا کشنهال باشرم وب 

 دیراگز شیکرد ولب ها ازیبه ن یکرد و با خجالت وبا ابرو اشاره ا

 

 حضور خاموش بچه را در اتاق فراموش کرده بودند!!! هردو

 

 را در اغوش گرفت  ازینهال خم شد و ن 

 

 یرفت با بدجنس یاز اتاق م رونیبه سمت ب کهیسرخ شده از شرمش زد ودرحال یمحو  برگونه ها یلبخند نیساتک

 گفت

 اتاق بخوابم !! یکیاز امشب فکرشم نکن من اون -

 

 دینهال را ند یلب ها یرا گفت واز اتاق خارج شد ولبخند نشسته بررو نیا

 او شده بود!! یاو هم دلتنگ اغوش شبانه  خود
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خت س شیکند برا انتیدست راست کوروش بخواهد به او خ نکهیکرد باور ا یم نییاتاق را باال وپا ریسکالفه م حافظ

 بود...

 !!!دیلنگ یکار م یجا کینظرش  به

 کرده بود متقاعد کند سیطمع به ان دست نو  دایرا که شد امکیتوانست س یگفت ،نم یهر چه م اما

 

 گفت یماو  یها هیجمله در برابر تمام توج کی تنها

  

ه کرد یبه او رو یشانس نیتواند  بلغذاند وحاال که همچ یرا  م یهرکس یکم سن وباکره است وپا یمثل دختر پول

 است 

 دهد... یرا انجام م سکیر نیرا از دست بدهد!!!!! وا یتیموقع نیخواهد همچ ینم

 بود یبار ته دلش خال نیا بیکرد وعج یوقت اشتباه نم چیششم او ه حس

 حالت اشفته او کرد وگفت نیبه ا یخنده ا امکیس

 !؟ینگران هست یاز چ-

 

 !!! ریرو که اصال در نظر نگ سیدخالت پل 

 !!میکش یان ها را وسط نم یمانوشته شده پا یهمه  نیکه ب یقرار نانوشته ا یوقت  ط چیکارمون قاچاقه وه چون

 سوخته !! یمهره ها مگر
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 به کوروش نداره!!! یربط چیه نیاز دور خارج شدند وا که

 گرید یاز طرف واما

 

 میجون سالم به درنبر یریدرگ نی!!که اگر قراره از ا فتهیم نمونیب یریدرگ تیونها میر یافرادمان م نیبهتر مابا

 !!میری،همون بهتر که بم

 

 !!!میسرمون رو باال نگه دار میتون یفرداش نم چون

 

 مردک احمق واقعا عقلش را ازدست داده بود!! ستادیرفته رابرگشت ومقابل او ا ریبا خشم مس حافظ

 

 ؟؟یگیم یدار یمعلومه چ ایس-

 

 بده به تو؟؟ ادیهمه مال خر ب نیا نیرو ب قهیاون عت دیچرابا

 !!!یاون به درک!! چرا خواسته توشخصا بر اصال

 !!میبچه ها بر ی هیبق دیمن وسع بزار

 

 دیانداخت وغر زیم یبا خشم فندک خود رابررو امکیس

 !!!یکن یاحمق صحبت نم کیفراموش نکن که با -

 ادامه داد ضیاش کوباند وباغ نهیمحکم برس یراگفت و چند ضربه  نیا
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 من!!!! یفهم یدم م یرو چند ساله من دارم ادمه م التیتشک نیا-

 !!!یشد رفهمیدارم ش یرو برم سیرم واون دست نو یم یلعنت یخونه  نیفرداشب به ا من

 از جانب حافظ یصحبتاز هرگونه  قبل

 پهن که برلب نشانده بود گفت یبالبخند رعنا

 !!!گهید نهیهم یدست هرچند که دوستتم باشه رو بد ریبه ز-

 !!!شهیم تمیافالطون التیدم وتشک نیا یفردا مدع امروز

 

 باال انداخت وادامه داد ییبه ان نگاه غضب الودابرو تیاهم ینگاه پرخمش رابر صورت او چرخاند رعنا  ب حافظ

 

 !!امیاجازه بدم منم ب ایس-

 

 کنم یم خواهش

 خونه سررفته!! نیتو ا حوصلم

 

 خواد!! یم جانیه کمی دلم

 خونم رو باالببره!! نیکه ادرنال یجانیه

 

  امدیخونش درنم یزد ینگاه حافظ که مطئن بود االن کاردش م ینیبه سنگ تیاهم یب

 



 پشتم باش

 
824 

 

 ملتمسانه ادامه داد یرفت وبا لحن امکیسمت س به

 

 کنم من رو هم باخودت ببر  یخواهش م امکیس-

 

 یخشمش را کنترل کند وفراموش کرد که رعنا االن همسر عقد ی..نتوانست جلو دیرا د امکیکه نگاه مردد س حافظ

 است!!! امکیس

 

 دیکش ادیخشم فر با

 

 رعنا !!!-

 

 !!!اوردمین نییجا فکت رو پا نیبرو اتاقت تا هم زود

 

 به اودوخت وگفت  ینگاه پر اخمش را لحظه ا رعنا

 !!!نجاستیا امکیس یداره وقت یبه تو چه ربط-

 

 اونه!! رندهیگ مینکن تصم فراموش

 بگذراد!!! ریتا ث شیمرد روبه رو میوارد شود وبر تصم یقیدانست از چه طر یبود وم زن
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حافظ ودست کم گرفته شدنش از جانب او!!   یبه خاطر جبران صحبت ها شتریسمت حافظ کرد وب ینگاه مین امکیس

 کند !!! یقبول کرد که رعنا ان هارا همراه یآن میتصم کیدر 

 

 ماند رهینگاه ستاره باران رعنا خ ینگاهش بررو یمبهوت لحظه ا حافظ

 شناخت!!! ینبود که اگر اورا نم حافظ

 

 گفت!!! یلحن پر تمنا سخن م نیبا ا امکیداشت که باس یدختر صد درصد نقشه ا نیا

 

 دیمنقبض شده غر یبافک امکینگاهش را از او گرفت و خطاب به س نیخشمگ

 

 ؟؟یکن یم یکاریچ یاصال حواست هست دار-

 

 بشه؟! یکه چ یماجرا باز کن نیرعنا رو وارد ا یپا یخواه یم

 

 وجود داره!!! یزیفردا احتمال هر چ یدون یبهتر از هرکس م خودت

 

سنگر راترک کرد تا از اون  قتینثارش کرد واز اتاق خارج شد در حق ییخود بلند شد وبروبابا یکالفه از جا امکیس

 داشت در امان باشد!! ییحافظ که خوب به ان اشنا یوحش یخو
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 نبود!! یکرد بردن رعنا چندان فکر جالب یکه فکر م حاال

 

 باال انداخت یشانه ا تیاهم یب

 کرد!!! یحافظ باروش خودش متقاعدش م حتما

 

 رفت تا خودش رابسازد!! یم دیبا فعال

 رساند!! یرا به دستش م ییعجب مواد خوب واعال دیپسره سع نید،ایشیاند

 

 تفاوت اتاق راترک کرده بود گرفت وبه رعنا دوخت!! یکه ب امکیباخشم نگاهش را از س حافظ

 

 کرد  حیمل یخنده ا رعنا

 عمق حافظ رسوخ کرد وکل وجودش رابه آتش کشاند !!! که تا یا خنده

 

 چسباند!!! واریرعنا کوباند واورا به د ی نهیبلند خود رابه اورساند و با کف دست محکم برس زیخ کی با

 

 وارام بود!! عیدختر مط نیدر مقابل ا یادیز

 

هم  دیشا ایو سمیومازوخ یخود ازار یماریبود واو حتما به ب چیدرد در مقابل درد قلبش ه نیدردش گرفت اما ا رعنا

 دچار گشته بود!!! یحافظ ازار
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 اش راماساژ داد وگفت نهیدر نگاه او س رهیخ

 !؟یکن یچته، چرا رم م-

 

 بدن صاحب داره ها!!! نیا

 

 دستش رانشکاند !!!! ریدختر ز نیفرستاد تا گردن ا رونینفسش راب یدر پ یبار وپ نیحافظ چند 

 

 داد!! یرا از اتاق فرار امکیوحشت از خشمش بود که س نیدانست که هم یراداشت وم ینجام هر کارا ییتوانا االن

 

 یرا که در کل وجودش پرم  یرابست تا او دلتنگ شیگرم او با گونه وگردنش چشم ها یبا برخورد نفس ها رعنا

 !!! ندینب   دیکش

 

 کند!!! یرا منعکس م یدلتنگ نیخاکستر وا ریعشق ز نیدانست نگاهش  ا یم

 

 صورتش لب زد یکیدستانش رادر دوطرف صورت او قرار داد وبا عتاب در نزد حافظ

 بردار المصب!! یدست از لجباز-

 

 !!!ستین یفرداشب ما اصال قرار نرمال قرار
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 نکن رعنا!!! یجونت باز با

 نکن!!! یجونم باز با

 کن دختر !!! تمومش

 

 ادامه داد دیلرز یکه م ییگذاشت وبا صدا شیبرداشت وبر گلو وارید یدستش را ازرو کیراگفت و نیا

 

 !!دهیالمذهب بخدا که رس  دهیرس نجامیبه ا-

 !!دهیرس یپرست یکه م یهرچ به

 !!!دمیحافظ کم اوردم !!!بر من

 

 ..یموفق شد نیبب یاریبه زانوم درب یخواه یم اگر

 

ز ا یکه ناش یینشست وباصدا شیدوپاها یبه اشک نشسته و پر بهت رعنا بررو یراگفت و در مقابل چشم ها نیا

 ارام تر ادامه داد دیلرز یکهنه م یبغض

 

 ات رو بهش ببخش!!! هیجداشو ومهر امکیس از

 

 شو وبا خودم ازدواج کن!! جدا
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 میر یوباهم م شمیاز گروه خارج م من

 و ..و... میساز یارزوهامون رو م یدور وهمون خونه  یجا کی میر یم

 

از  یاوارزویرو یپاک کرد وپربغض برا دندیکوب یاش را م یودلتنگ ییبادستش قطرات اشکش را که طبل رسوا رعنا

  دیمحو برلب نشاند و نال یدست رفته اش لبخند

 

 !!!میخون یاروم است ..من چقد خوشبختم رو م یوهرروز هم اهنگ ..زندگ میاریم ایرو هم به دن ایوار انایحتما ار-

 

 ؟؟یزن یحرف م یدار  یواز ک یگ یم یدار یحواست هس چ حافظ

 

 که مردم؟؟ یمن از

 

 شد ؟! دهیشد وروحش به صالبه کش دهیخودت در قیرف یدست ها ریکه جسمش ز یکس از

 ها!!! نیا یهمه  یسوا

 کنه؟! یمارو به حال خودمون ول م امکیس یکن یفکر م تو

 کنه!!! یم موندایپ میابم بر ریز میبش قطره

 

 بلند شد   نیزم یاز رو شیسخت وبا کمک از گرفتن از دست ها یلیخ حافظ
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 بود  زاریب شیلرزش زانوها نیاز ا چقدر

 خود راباخته است!!! یداد چقدر زندگ یلرزش نشان م نیا

 

 حرف اورا  هر چند تلخ اما قبول داشت ... 

 

که در  ییبا کسا امکیدانست س یکس مانند او خوب نم چیبه چنگال مرگ فرو رفتن!!! وه یعنی امکیاز س فرار

 دهد!!! یانجام م یکرده اند چه معامله ا انتیحقش خ

 

 ساله اش بود!!! نیچند قیخصوص او که دست راستش ورف به

 

 داد!!! یجان م شیم هاهزار بار در مقابل چش یاش روز یکه تنها عشق زندگ یها مهم نبود نه تا وقت نیا اما

 

 واسمان رابر هم  بدوزد !!! نیبود رعنابخواهد تا او  به خاطرش زم یکاف

 

 داد دوخت!!! یان را نشان م  شیارا یاز پس کل یروح او که حت یب یتابش رابر چهره  یب نگاه

 

 

 پر غمش تارو پود رعنا را به آتش کشاند ... نگاه



 پشتم باش
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 اش را از دست داده بود  یکه زندگ او

 کند !!! یباز نیاز ا شتریحافظ هم ب یخواست با زندگ ینم

 محض بود!!! یفکر به فرار هم حماقت یحت

 

 نداشت!!! ییابا چیکار ه نیبود واز ا زانشیکرد به قتل رساندن عز یکه م یکار نیاول امکیس

 

 د!!کر یم خیتنش راس یانداخت ومو یفکرش هم تنش رابه لرزش م یحت

 

 کند!!! یخانواده اش نشده بود که حاال بخواهد باجان ان ها وحافظ باز یباعث سرشکستگ کم

 

 

 ببرد .. نیرا از ب امکیاز خانه س رونیفرصت ب نیخانه خارج شود تا در اول نیبود از ا یکاف فقط

 

محافظت از او چند نفر زن را گماشته بود  یکار گذاشته بود وبدتر از آن که حافظ برا نیخانه هر نقطه اش دورب نیا

 بود !! دهینرس جهیوتالشش بارها به نت

 

 شد !! یم یبدن یدوم برود توسط ان ها بازرس یخواست طبقه  یم یوقت یبود که اوحت دهیرس ییبه جا کار

 وپنج صدیپارت س#
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 بلند شد   نیزم یاز رو شیسخت وبا کمک از گرفتن از دست ها یلیخ حافظ

 

 بود  زاریب شیلرزش زانوها نیاز ا چقدر

 خود راباخته است!!! یداد چقدر زندگ یلرزش نشان م نیا

 

 حرف اورا  هر چند تلخ اما قبول داشت ... 

 

که در  ییبا کسا امکیدانست س یکس مانند او خوب نم چیبه چنگال مرگ فرو رفتن!!! وه یعنی امکیاز س فرار

 دهد!!! یام مانج یکرده اند چه معامله ا انتیحقش خ

 

 ساله اش بود!!! نیچند قیخصوص او که دست راستش ورف به

 

 داد!!! یجان م شیهزار بار در مقابل چشم ها یاش روز یکه تنها عشق زندگ یها مهم نبود نه تا وقت نیا اما

 

 واسمان رابر هم  بدوزد !!! نیبود رعنابخواهد تا او  به خاطرش زم یکاف

 

 داد دوخت!!! یان را نشان م  شیارا یاز پس کل یروح او که حت یب یتابش رابر چهره  یب نگاه
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 پر غمش تارو پود رعنا را به آتش کشاند ... نگاه

 

 اش را از دست داده بود  یکه زندگ او

 کند !!! یباز نیاز ا شتریحافظ هم ب یخواست با زندگ ینم

 محض بود!!! یفکر به فرار هم حماقت یحت

 

 نداشت!!! ییابا چیکار ه نیبود واز ا زانشیکرد به قتل رساندن عز یکه م یکار نیاول امکیس

 

 کرد!! یم خیتنش راس یانداخت ومو یفکرش هم تنش رابه لرزش م یحت

 

 کند!!! یخانواده اش نشده بود که حاال بخواهد باجان ان ها وحافظ باز یباعث سرشکستگ کم

 

 

 ببرد .. نیرا از ب امکیاز خانه س رونیفرصت ب نیخانه خارج شود تا در اول نیبود از ا یکاف فقط

 

محافظت از او چند نفر زن را گماشته بود  یکار گذاشته بود وبدتر از آن که حافظ برا نیخانه هر نقطه اش دورب نیا

 بود !! دهینرس جهیوتالشش بارها به نت

 

 شد !! یم یبدن یدوم برود توسط ان ها بازرس یت طبقه خواس یم یوقت یبود که اوحت دهیرس ییبه جا کار
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 را نداشت !!! یاثار تراژد کیخلق کردن  یبرا یمناسب تیجمع وجور کند االن اصال موقع یکرد خود را اندک یسع

 

 ینرمش رادر نگاهش بخواند  هرگز اورا رها نم یسرسوزن یاندازه  یدانست اگر حت یشناخت وم یراخوب م حافظ

را هم که   یا جهیکار تنها نت نیوا امدیزد وبا دل او راه م یانتقامش را کال م دیق دیصورت او با نیکند!! در ا

 بود!! امکیتوسط س زانشیدربرداشت راه افتادن حمام خون عز

 

 کرد!! یم رییتغ زهایچ یلیبرد خ یاو راباخود م امکیوس شدیحل م زیفردا شب همه چ اگر

 

 ن دادن به احساساتش نبود !!!االن وقت جوال پس

 

زده کرد وهرچند سخت اما نگاهش را درنگاه سوزان  خی یرادر هم گره زد وچشمانش را مبدل به دوگو شیابروها

 یان نگاه ذوب م رحرارتیشک ز یشده بود ب  خبندانیاگرکل وجودش مبدل به  یکه حت یحافظ قفل کرد ..نگاه

 گشت!!!! 

 لحن ممکن گفت نیش ،باسردتراز شکسته شدن سد مقاومت قبل

 !! ینداشته باش ی،به نفعه خودته که بامن کار امیفرداشب منم م-

 

 او نداشت یشکست رادر  نگاه ماتم زده  دنیجمله راگفت وبه سرعت نور از کنارش عبور کرد. طاقت  د  نیا
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حافظ  یجز اغوش مردانه  یسد چیوه شدیخروشان م یلیبه س لیتبد شیشک اشک ها یماند. ب یم گرید یکم اگر

 شدن ان شود. زیتوانست مانع از سرر ینم

 

 ینگاه ها ینیهم به سنگ یتیرفت واهم نییوبا حالت دوپا  انیدرم یکیپله ها را بایاز اتاق خارج شد وتقر عیسر

 نداد! نیمستخدم ریومتح رهیخ

 

مادر مرده تا خودصبح  یان پنهان شود ومانند طفل یکیخواست تا درتار یسرد  رام یدلش ان انبار نمناک وگاه فقط

 وضجه بزند !! زدیتختش  اشک بر یدر گوشه 

 

با ان دل شرحه شرحه شده  شهیزده بودند واو مانند هم خونیدر خط حمله شب ییگذشته مانند سرباز ها خاطرات

 کرد!! یم یستادگیهمه خاطرات دردناک  ا نیشدن ا دهیکش ریمقابل به تصو دیاش با

 

در کنار ان ها قرار گرفت ،رعنا بانگاه  یشد  و وقت کیبه ان ها نزد یپیبود که مرد جوان وخوشت یمهمان یها  مهین 

داد و  لشیتحو یلبخند شهیکرد وحافظ مانند هم کتریخودرا به حافظ نزد یان  مرد ناشناس ناخواسته  اندک میمستق

 ...به او بازگرداند یلبخند ارامش راتا حدود نیبا هم

 نگاهش سمت او برگشت یلحظه ا دیسرد  مرد را که شن یصدا

 

 رو برده!! مونتیهمون دخترس که دل وا نیحافظ نگو که ا-

 

 به رعنا دوخت و بامحبت گفت یمردانه کرد و نگاه مملو از عشقش را لحظه ا یخنده ا حافظ
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  شینیبب یکرد یکه اصرار م هیهمون دختر نیاره داداش ا-

 رعنا گفت  یدر نگاه به شرم نشسته وفرار رهیمقابل ان ها انداخت وخ یخود رادر راحت امکیس

 

 !!یکن مشیتو پستو قا ی،حق دار هیدختر خوشگل-

 

 گفت  یجد یلیخود دستش رادور کمر او حلقه کرد و خ یکیسر خوش از وجود رعنا در نزد حافظ

 

 پا بزاره ییجاها نیدوست ندارم همچ-

  ستیا نمناسب رعن طشیمح

 برگرداند عیصحبت راسر ریرا گفت ومس نیا

 

 ؟! دمشیتو کوش کجاست ند دیز یراست- 

 مضحک و پر ازتمسخر گفت یباخنده ا امکیس

 ؟؟ینیرو هم بب یکه کس یاز جات تکون خورد یگذاشت یمهمون نیکه پا تو ا یاصال تو از وقت-

 

 کرده بود  انداخت وادامه داد یخود رادر پشت حافظ مخف بایبه رعنا که تقر یگریتفاوت د یراگفت ونگاه ب نیا

 

 !!! یتکون نخور دمیدرکنارت با یدختر خوشگل نیهرچند باوجود همچ-
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 تو سه سوت... یرو برگردون سرت

 

 گفت یو باخشم نامحسوس دیجمله اش پر انیبا اخم م حافظ

 که کنارشم !!! ینیبیفعال م ایبسه س-

رابرداشت  زیم یمشروب رو ی شهیکرد ودست دراز کرد وش یدوستش خنده ا یبر خون به جوش امده  امکیس

 وگفت

 !!ریپسر سخت نگ الیخ یب-

 که کجه کجم!!! میگرم ش میچندتا بزن ایب

 

 

 تکان دادوگفت  یکالفه سر حافظ

 بزن زنم،خودتیامشب نم-

 

انداخت وباخنده نگاهش رابه  ستینگر یم رهیرعنا که مبهوت زده اوراخ یگرد شده  یبه چشم ها ینگاه امکیس

 جانب حافظ چرخاند

 

 باش نمیکنم تابش یجمع باتو حال م نیوفقط تو ا دهیخوردن به من حال نم ییتنها یدون ینکن ،خودت م تیاذ-

 مشروب بخورم!!

 

 کرد وگفت.. یاخم امکیکه س دیبگو یزیخواست چ حافظ
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 نداره که!!همه  استخاره کردن  نیا میزنیم کیپسر کال چند پ االی-

 

 یصحبت کردن  به اونداد وبه  محافظش ،اشاره ا یبرا یرا که در نگاه حافظ خواند مجال دیجمله  ترد نیاز زدن ا پس

 کرد تا بساط رااماده کنند!!

 

 اعتراض خود کند!!! یحافظ گرفت که اورا متوجه  یاز بازو یزیر شگونیبابغض ن رعنا

 

 هم  معترض ان بود شهیزند وهم یلب به مشروب م یدانست حافظ گاه یم

 بود!! لیمسا عیسر کی بندیبزرگ شده بود وپا ینسبتا مذهب یخانواده  اودر

 

 اورابرعهده داشت لب به مشروب بزند!!!! یکه همراه یشب نیکرد حافظ در چن یاعتقاداتش باور نم یسوا

 

 زد !! شیاما محکم  صدا ارام

 

 دوخت  مشروب ی شهیبه ش ینگاهش را لحظه ا حافظ

 ارام تر شود!! یکم دیترکند  تاشا یلب امدیهم بدش نم خودش
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گرفت نگاهش را از مشروب گرفت وبه رعنا دوخت که وحشت زده وپراخم  شیاز بازو بایکه رعنا تقر یدوم شگونیبان

 کرد!! یاورا نگاه م

 

 اش برلب نشاند.. یحجم از نگران نیبرا یلبخند

 

 لب زمزمه کرد  ریوارد کرد وز شیبر دست ها یمیمال فشار

 

 شتمیمن پ زم،ینترس عز-

 

نگاهش را به حافظ  یکه هردو جام رابا حوصله پر کرد ، اب دهانش راقورت داد وبا دلخور امکیس دنیباد رعنا

 دوخت وگفت

 

 ترسم یکنم ازت نخور ..من م یحافظ خواهش م-

  میبر ایب اصال

 

 بمونم  نجایخوام ا ینم گهید من

 و وحشتناکه  نهیسنگ یادیز نجایا یفضا

 !!!میبر ای..تروخدا بنجابمونمیا گهیخواد د ینم دلم
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 بلند گفت یوباخنده ا دیکه کال حواسش به او بود  شن امکیبلند نبود اما س یدر حد شیصدا

 

 !!!شهیتازه داره شروع م ی!مهموند؟یکجا بر-

 

زود نگاهش را گرفت ومجدادا به حافظ دوخت که  یلیاما خ  دیبه سمت او چرخ عیرعنا سر یوحشت زده  نگاه

 چشم دوخته بود وگفت امکیمستاصل به س

 

 نجاببریخوام برم ،تروخدا من رواز ا یمن م-

 فرستاد وگفت رونینفسش را کالفه ب امکیاز حافظ س قبل

 

 !!یاورد یدنبال خودت راه انداخت هیچ یبچه مدرسه ا نیحافظ ا-

 

 به رعناگفت  جوابش رو نداد ودر عوض حافظ

 

 نکن فداتشم  یبدقلق-

 میریبزنم بعد باهم م کیپ چند

 

 ها بود که  به مشروب لب نزده بود  مدت

 تر کند!!! یدلش خواسته بود تا لب بیعج کی یدرجه  یفرانسو یسکیان و دنید وبا
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توانست از بودن بارعنا  یبهتر م ینطوریکرد وا یسرحالش م یانداخت فقط کم ینم یمشروب که اورا از پا کیپ چند

 لذت ببرد...

 

 را باال رفت   کینفس  پ کیگفت و  یخود رابرداشت و سالمت کیپ عیسر

 

 خود رابرداشت کیگفت وپ یبه رعنا زد ونوووش کشدار یچشمک امکیس

 

 رعنا به خود امد  یرعدو برق بلند یباصدا

 دیلرز یگونه م کیریستیبدنش به لرزش درامده بود وه شدیکه ان خاطرات در ذهنش مرور م یگریهر زمان د مثل

 رابرداشت گارشیزده اش رابلند کرد وپاکت س خی دست

 کرد کینزد شیلرزان ان را اتش زد و به لب ها ییوبادست ها دیکش رونیاز پاکت ب یگاریس 

 

 ان شب مجدادا در ذهنش نقش بست... ریفرستاد تصو رونیب شیکه از گلو یظیدود غل درپس

 

مشروب بود که پشت سر هم پر  کینداشت پ یدر حافظ که  کامالمست شده بود اثر گرید شیها  والتماس ها اصرار

بلند از  یبود که همراه باخنده ها یگوناگون یها یسالمت شدیکه از زبانشان خارج م یوتنها جمله ا شدیم یوخال

 ..شدیدهانشان خارج م

 

باز نگه  یشده اش رابه سخت نیسنگ یامال مست شده بود وپلک  هامشروب تمام شد که حافظ ک ی شهیش یوقت

 ... ارنبودیاصال به خود  وهوش گریداشته بود د
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 بهتر از حافظ بود  یدوخت که اوضاعش فقط کم امکینگاه پر از نفرتش رابه س دهیپربغض  وترس رعنا

 

 کرد وگفت  یکشدار یاو خنده  ی دهینگاه پر از نفرت  وترس دنیباد امکیس

 

 مست شده اهیوقته نخورده س یلیخ شهیبخوابه سرحال م کمیفضاست  یادینترس بابا جوجو،خوبه ،فقط االن ز-

 شل شده بود یادیکشدار وز شیصدا لحن

 دوم یببرش  طبقه -

 رد!!!منقلب ک نیازا شتریزد که حال رعنا راب یرا گفت وعاروق صدادار نیا ادیاستراحت کنه به خودش م یکم اونجا

 

 زیم یبغل حافظ که سرش رابررو ریخود بلند شد ودست انداخت ز یچندشش را از او جدا کرد و مستاصل از جا نگاه

 مثل رعنا کجا!!! یفیبود امازور او کجا وزور دختر ظر دهیگذاشته وخواب

 

داشتند چون بدون  ییبه کمکش امدند .ظاهرا باکار خود اشنا عیمرد سر ی،دونفر از مستخدم ها امکیس یاشاره  با

 سالن بود بردند.. یکه در انتها ییحافظ واورا به سمت پله ها ربغلیدست انداختندز یصحبت چیه

 

 کند کاریچ دیدانست با یخود ثابت ماند نم یمردد در جا یلحظه ا رعنا

 نگران حافظ بود یواز جانب ابدی ییخفگان اور خود رها یفضا نیخواست زود از ا یدلش م یطرف از
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 به اطراف انداخت  یوحشت نگاه با

 ترساند یوپراز دود شده بود  وبه شدت اورا م کیتار مهیسالن ن ی فضا

  

 بار در دل خود را نکوهش کرد که چرا به حافظ اصرار کرده بود تا اورا همراه خود ببرد  نیچند

 

و گوش نکرده بود ومشروب خورده بود که حاال بود که چرا به حرف ا نیبه شدت خشمگ زیکه از دست حافظ ن هرچند

 نشئه تنها گذاشته بود ایمست بودند  ایکه اکثرا  تیهمه جمع نیا انیاورا در م

 

 یم یاو چه غلت یبه جوان یاز شهر دختر رونیوقت شب وب نیتوانست در ا یخواست برود هم نم یاگر م یحت

 توانست بکند  !!!

 

به سمت پله ها رفت  عیسر یمکث چیوجودش به لرزش درامد وبدون ه امکینگاه تب دار وخمار س ینیسنگ باحس

 شد... جیگ یلحظه ا دیپنج  در بسته د  دیپله ها که رس یباال

 دیود را محکم کوب دیکش یغیوحشت زده ج دیکه د یزیمحابا ان راگشود وبا چ یدر اتاق رفت وب نیسمت اول به

 رفت.. یم نییشدت باال وپا اش به نهیس یقفسه 

 

 د!نکن یاز ترس ووحشت همان جاقالب ته گرید ی هینبود تا کمتر از چند ثان دیبه شمارش درامده بود ..وبع نفسش

 

 دیرا که درپشت ان اتاق دربسته د یاما بدتر ان صحنه ا ابدیخودش راباز دیبست تا شا یرالحظه ا شیها چشم

 نقش بست!! دگانشید یجلو
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 ..اب دهانش را به زحمت قورت داد . دندیلول یدر هم م یخاک ریز یمرد در ان اتاق مانند کرم ها کیو دوزن

 

لرزان  یپاها نیتا به ا ردیکرد از مغزش کمک بگ یکجابود !!با وحشت ونفرت سع گرید نجایخشک شده بود!!ا شیگلو

 جان دستور حرکت بدهد.. یوب

 

اتاق هارا باز  نیاز ا گرید یکیبخواهد ،در گریدراورد .محال بود که د به چرخش گرید یبسته  یرابه درها نگاهش

 کند!!

 

 نیبار بود که دچار ا نیراگم نکرده بود ..هرچند اول شیدست وپاها نقدریتو عمرش ا دیبرگردنش کش یدست کالفه

 گشته بود !!! بتیمص

 

که از  یرپ  کیبلند موز یبود..صدا دهیوادار به حرکت کرد ..حاال پشت دراتاق دوم رس یلرزان خود رابه سخت یپاها

 ... شدیم دهیروح وجسمش کش یبررو یهمچون سوهان امدیم نییپا

 

 !!ستادیقدم پشت دراتاق ا کی ی بافاصله

 یتدس ندیشبن رهیدستگ یدستش بررو نکهیفرستاد وقبل از ا یلعنت رلبیز یلرزانش جلو رفت !!چندبار دست

 داد.. ییوچنان سرش برگشت که گردنش ترق صدا ختینشست ..قلبش فررو ر شیشانه ها یبررو

 

ته رفته بود به همان دربس لیاش هم تحل ماندهیباق یروین کهیباز به اوزل زده بود در حال یشیکه بان امکیس دنیباد

 صدا شد!!! یب یا هیبه گر لیشکست وتبد یکنترل کرده بود مانند حباب یداد وبغضش که به سخت هیتک
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 تک وتنها مانده بود... بهیغر یمشت انیوم کریدروپ یب یراداشت که درشهر یاحساس کودک قایدق

 

اش انداخت وحال خرابش راخراب ترکرد بو به  ینیبه ب ینیتند مشروبش چ یشده بود وبو کیبه اونزد یلیخ امکیس

 باز ازاردهنده بود!! هیاش در اثر گر ینیب یپیجود کبا و یتند وتهوع اور بود که حت یحد

 کشدارش نشان از حال خرابش بود  یادیشل وز یصدا

 

 تو اتاق یاجازه بر یب دینبا ستین یخوب زیچ یندادن پشت هردربسته ا ادیبهت -

 .. دیخند یبلند یاز جانب رعنا.. باصدا یراگفت وقبل از هرجواب نیا

 

 بلندش!!! یاز قهقهه خنده  امکیاو از ترس و وحشت  وس دندیلرز هردو

 

 دیتوانست بگو یخنده به سخت انیکرد قفل کرد ودرم یرعنا دو دو م سینگاهش را که در نگاه خ 

 

 انقد مشغولن که ..که..نفهمن!!! یزدیهرچند ... هر چند...درم م-

 

 دیکنار کش  دیلرز یم یدید براگفت وبعد  از مقابل رعنا که در خود جمع شده بود ومانن نیا

  

 بهت نشون بدم  میبر ایجوجو ب ایب-
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 چاکت کجاست!! نهیس عاشق

 

 خورد!! یم یراه رفتن سکندر نیازپشت نگاهش کرد که در ح یلحظه ا رعنا

 

 راباز کند!!! یبار باالفاصله اورادنبال کرد تا گمش نکند وباز مجبور شود در نیا

 

 روز دهد.. یدیوان شب انگار قصد نداشت تمام شود وخود رابه سپ امدندیکش م ییهاهم گو هیثان یشب طوالن دران

 

 وحشتناک خانه فرار کند.. طیمح  نیاو از ا تا

 شهیاند نیکشاند ودر راگشود ورعنا بدون کوچکتر نییراپا رهیوبالفاصله دستگ ستادیا یپشت دراتاق امکیس

 اورا کنار زد و خود را داخل اتاق انداخت یوتامل

 از حافظ نبود .. یرادر اطراف چرخاند اما خبر سشیخ نگاه

 

 رابرگرداند تا از او سوال کند که حافظ کجاست.. سرش

 

 بود. راهنشیپ یکه مشغول باز کردن دکمه ها امکیس دنیاما باد 

 

 خشکش زد یلحظه ا یخود برا یدر جا 

 ماند !! رهیکرد خ یباز م یگریپس د یکیرا شیتعادل دکمه ها یاو که ب یدست ها یمات زده اش بررو نگاه
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  دیعقب رفت و ناباورانه نال یقدم ردینگاه از او بگ نکهیناخواسته وبدون ا 

 

 !!یکن یم کاریچ یدار-

 پس کوش..کجاست حافظ

 

 دراطراف به چرخش دراورد  عیاز اوکند و سر ینگاهش رابه سخت تینها در

کرده بودند  جادیا یگوشخراش یوصدا دیلرز یکه به شدت م ییدندان ها انیاز م یکه به سخت ییبار باصدا چند

 حافظ را صدا زد..  دیخارج شده بود   نا ام

 

سخت  گریاز حافظ نبود و د یخبر  اهیس دمانیدهانش گذاشت دران اتاق بزرگ با چ یباحس مرگ دستش رابررو 

 به  قتل گاه وبخت بدش  گردد... لیتبد  اهیاتاق س نینبود تا بفهمد قرار است ا

 

شود  کیبه در نزد یکه حت نیخود رابه در رساند اما قبل از ا یبلند زیعقب رفت سپس با خ یقدم یا لحظه

 .. دیگرفت ومحکم کش شیاز موها امکی..س

 

 گم شد..  یقیبلند  موس یدر صدا  شهیازر شیشدن موها دهیاز درد کش ادشیفر یصدا

 

 تخت پرتاب کرد  یحرکت اورا بررو کیوسپس با  دیرامحکم تر کش شیموها یطانیش یبا خنده ا امکیس

 بود ادیمقابلش ز ی دهیبود اما همچنان زورش دربرابر دختر ترس مست
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 کیمردانه اش راتحر  یوونیح یکرد خو یکه م ییکرده بود وبا هر تقال کیمردانه اش راتحر ی زهیدخترک غر یادیز

 !!کردیتر م

 

 انداخت یمالحظه ا چیبدون ه شیتخت بلند شود خودش رابررو یوازرو دیایبه خود ب نکهیاز ا قبل

 مستانه اش شد.. یدخترک همراه باقهقه  ادیفر نیودوم

 لب زد سشیدر صورت خ رهیاز عرق اورا کنار زد وخ سیخ یموها

 

 !!!یشبم سعد کی...نوچ ...اروم باش ...هرشب به شب حافظ   ریاروم بگ-

 

بکشد اما  رونیاون ب نیوزن سنگ ریکرد خودش را از ز یحرکت لباس اورا جر داد ..رعنا سع کیراگفت وبا  نیا

 دیونال ختیر شیولحن صدا سشیخ یالتماس داشت در چشم ها ینتوانست هق هق زنان  هرچ

 ت..ت.ترو..خدا..ول..ولم کن-

 ..نجای..انی..ا..غل..غلط ک..کردم ..ام..امشب..او..اومدم غ

 ..من ..ق..قرا..ره ..ز..زن ..حا..حافظ ..بشم..دوست..تو..تومن

 قرمز او اب دهانش راقورت داد .. ریلباس ز دنیباد امکیس

 توانست بگذرد .. ینم یراحت نیبه هم دید یکه م یزیحافظ در ذهنش تکرار شد اما  ازچ یبار کلمه  نیچند

 

دستش به  کهیکرد ودر حال لیاش راشست وزا یدخترک کل عذاب وجدان آن دیوان بدن خوش تراش سف یمست

 کرد  حیخود را توج شدیم دهیسمت بدن اوکش
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دختر همچنان بکارت خود راحفظ کرده باشد  نینگذشته است....وامکان ندارد ا یلعبت به راحت نیحافظ از ا مسلما

 افتاده است  یهوش در اتاق کنار ی..االن هم که مست وب

 اب از اب تکان بخورد  نکهیدختر حال کند ..بدون ا نیتوانست با ا یم سپ

رااز او پنهان  یاتفاق نینکند همچ شانیعشقشان رها نکهیشناخت ..اگر عاشق باشند بخاطر ا یدختر هارا خوب م او

 کنند .. یم

 

له حم بایگرسنه به ان غزال ز یان اندک وجدانش گذاشت و چون ببر یبررو یرابست ونقطه ا شیفکر گوش ها نیا با

 داد.. یبدنش پاسخ م یبه جا یدر جا ییرا با گازها شیادهایکننده بود وفر کیتحر شیکرد ..ضجه ها

 

 ی هیاسرم نیبزرگتر ینداشت وقت یا دهیفا گریکرد .تقال د یهم نم ییتقال گرید یشده حت میجان وتسل یب رعنا

 باخته بود . شیپ قیاش را دقا یزندگ

 

 ....انهیشود  دهیاو جسمش در یدندان ها ریداشت در ز یچه فرق گرید

 

 یبود هم نم دهیچیکه در کل بدنش پ یدرد یشده بود .حت رهیمات به سقف خ یونگاه یا شهیش ییچشم ها با

 بکشد...  رونیبا حافظ تصور کرده بود ب شهیکه هم ییایتوانست اورا ازرو

 

 که عشقش دید یان طرف تر افتاده بود ونم یکردفقط  کم یراتصور م یشب نیهمچ شیایبا اودر رو شهیکه هم یمرد

 دهد .... یدوستش جان م نیجسم سنگ ریچگونه ز
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مردن  یراه رابرا نیتر بهتر عیهرچه سر دیرفت واو با یدر قلبش فرو م یشتریاو چون ن ینفس نفس زدن ها یصدا

 کرد .. یانتخاب م

 

 منحرف شد .. شیبه سمت گوش ها شیگونه ها دوازیچک شیچشم ها یسوزان ازگوشه  یاشک قطره

 

 !!!واریبه د یوحشتناک یدر با صدا  دنیهمزمان شد باکوب امکیاز سرلذت س ادیفر

 

 یبسته شد ..با تلخ شیمرد  ،چشم ها کیدو مامور زن به همراه   دنیوباد دیرعنا به سمت در چرخ سیخ نگاه

 زمزمه کرد رلبیوز

 

 یز مرگ سهراب امدو بعد ا ییدارو نوش

 دیشن یرانم امکیس دیمامورها وخواهش وتهد یودشنام ها ادهایفر یصدا گریزد ود یپوزخند

جان نداشت تا جسم برهنه اش  یانقدر یبدنش بلند شده است اما حت یاز رو امکیس دیسبک شدن جسمش فهم از

 رابپوشاند ..

 

 کرخت وسست شده  بود  بیعج بدنش

 

بود دردش نگرفت...اما جمله اش راکه بانفرت و لحن  دهیکوب شیکه بر پهلو یمحکم ما مور زن یاز ضربه  یحت

 گفته بود  یچندش
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 بود... دهیقلبش رابه اتش کش میبر دیلشت رو جمع کن با کلیپاشو ه-

 پارت صدوپانزده#

 از خود بکند.. یدفاع یاحتیبه او بدهد و یتر ازان بود که بخواهد جواب منگ

 

 دانست !!! یکرد ومقصر م یخودش رامحکوم م زیودنخ یوقت

 

 دانست !!! یبدتر از ان م قیکرد ورعنا هم خود راال یبود ادعا م دهیرا که د یزیچ او

 

 ریدر ز یشدنش درد بد زیخ میبود بان یشد وچون  انتظارش رانداشت وناگهان دهیتوسط زن محکم کش دستش

 خفه شد شیحافظ در چهارچوب در ، در گلو دنیباد ادشیفر یشد وصدا دهیچیشکمش پ

ر د یزیهم متوجه شده بود که چ یدر اوج مست ی. حتشدیم نییاو باال وپا یحافظ در جسم برهنه  وکبود شده  نگاه

 ....  ستیدرست ن نجایا

 

 گفت یکه م یمامور زن ادیفر یباصدا

 !!! یکن یم یچه غلط نجایا تو

 

  دیمرد رو ببر نیا یستوان احمد-

 

 سقوط کرد... نیخم شد ومحکم برزم شیزانوها شدیم دهیکه دستش کش ینیرا  از رعنا گرفت ودرح نگاهش
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 برد!! یباد باخود جلو م عیسر انیجر ییاتفاق ها راگو ی هیبق

 

 وشکسته شده بود .. ریشب پ کی..چقدر  ستادیا یبه خود امد که پدر ش در مقابلش در کالنتر یزمان ورعنا

 دوخت نیشدت شرم نگاهش رازم از

 مرگ راکرده بود . یامشب از خدا ارزو چقدر

 کرد هنوز هم کابوس شبانه اش بود... یخود احساس م یرا که بررو یان چند جفت چشم ینیسنگ

 

  دیچسب واریکه در گوشش نشست  به خود امد و عقب عقب رفت وبرد یمحکم یلیس ی باضربه

 

 گوش اسمان راکر نکند ادشیفر یتا صدا دیراگز شی،لب ها دشیمحاسن سف ریز زلرزان پدرش ا یلب ها دنید با

  

رو  میکه از خدا گرفته بودم پاها یچندسال عمر نی..باخودت..بامن.....من تو ایکرد کاریدختر ..دختر...تو چ-

را گفت و به سمت رعنا که  نیکشمت ...ا یکشمت ..م یابرو...م یب یحاال به خاطر تو ینگذاشته بودم ..ول یکالنتر

 زد حمله کرد ومشت محکم اش برصورت اش نشست!! یانداخته بود وهق م ریسرش رابه ز

 

 قلبش گذاشت ونقش یدستش رابررو  دیچیکه در قلبش پ یکه باال رفت تا مشت دوم رابکوباند  بادرد بد دستش

 شد.. نیزم

 

 از خود بکند.. یدفاع یاحتیبه او بدهد و یتر ازان بود که بخواهد جواب منگ
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 دانست !!! یکرد ومقصر م یخودش رامحکوم م زیخودن یوقت

 

 دانست !!! یبدتر از ان م قیکرد ورعنا هم خود راال یبود ادعا م دهیرا که د یزیچ او

 

 ریدر ز یشدنش درد بد زیخ میبود بان یشد وچون  انتظارش رانداشت وناگهان دهیتوسط زن محکم کش دستش

 خفه شد شیحافظ در چهارچوب در ، در گلو دنیباد ادشیفر یشد وصدا دهیچیشکمش پ

ر د یزیهم متوجه شده بود که چ یدر اوج مست ی. حتشدیم نییاو باال وپا یحافظ در جسم برهنه  وکبود شده  نگاه

 ....  ستیدرست ن نجایا

 

 گفت یکه م یمامور زن ادیفر یباصدا

 !!! یکن یم یچه غلط نجایا تو

 

  دیمرد رو ببر نیا یاحمدستوان -

 

 سقوط کرد... نیخم شد ومحکم برزم شیزانوها شدیم دهیکه دستش کش ینیرا  از رعنا گرفت ودرح نگاهش

 

 برد!! یباد باخود جلو م عیسر انیجر ییاتفاق ها راگو ی هیبق
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 وشکسته شده بود .. ریشب پ کی..چقدر  ستادیا یبه خود امد که پدر ش در مقابلش در کالنتر یزمان ورعنا

 دوخت نیشدت شرم نگاهش رازم از

 مرگ راکرده بود . یامشب از خدا ارزو چقدر

 کرد هنوز هم کابوس شبانه اش بود... یخود احساس م یرا که بررو یان چند جفت چشم ینیسنگ

 

  دیچسب واریکه در گوشش نشست  به خود امد و عقب عقب رفت وبرد یمحکم یلیس ی باضربه

 

 گوش اسمان راکر نکند ادشیفر یتا صدا دیراگز شی،لب ها دشیمحاسن سف ریلرزان پدرش از ز یلب ها ندید با

  

رو  میکه از خدا گرفته بودم پاها یچندسال عمر نی..باخودت..بامن.....من تو ایکرد کاریدختر ..دختر...تو چ-

را گفت و به سمت رعنا که  نیکشمت ...ا یکشمت ..م یابرو...م یب یحاال به خاطر تو ینگذاشته بودم ..ول یکالنتر

 زد حمله کرد ومشت محکم اش برصورت اش نشست!! یانداخته بود وهق م ریسرش رابه ز

 

 قلبش گذاشت ونقش یدستش رابررو  دیچیکه در قلبش پ یکه باال رفت تا مشت دوم رابکوباند  بادرد بد دستش

 شد.. نیزم

 

 

زانو افتاد وبهت زده نام  یوبررو  نیزم یتاب تحمل وزنش رانداشتند  ومحکم بررو شیهازد .زانو واریبرد هیتک رعنا

 شباهت به ناله نبود... یب شیاما صدا دیکش ادیمانده بود فر شیکه برا یپدرش را باتمام جان
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 یدر گوشش نشست ونگاهش در لب ها دیریاحتماال سکته کرده زود با اورژانس تماس بگ ادیفر ه،،یاز چند ثان کمتر

 ماند.. رهیچشم چروک پدرش خ یکبود شده وقطره اشک جمع شده در گوشه 

 

 پدرش شل شد و کنار بدنش افتاد دیبه محاسن سف دنیلرزانش رادراز کرد اما قبل از رس دست

 

دست نجس شده اش به او  نیبا ا دینماز قضا نداشت وحاال اونبا کیبود ودر تمام طول عمر خود  یفیاو مرد شر پدر

 زد!! یدست م

 

 منتقل  شد.. مارستانیجانش به ب یبرانکارد قرار گرفت وجسم ب یزود پدرش بررو یلیخ

 

 است!!! فتادهیافتاده از کار ن یاتفاق ها  نیا ینیبار سنگ ریشگفت بود چرا قلب او امشب ز در

 

 یبود وبدتر ان که م دهیتمام عمرش عذاب کش یندازه انسان چقدر تاب تحمل درد را دارد...او امشب به ا کی مگر

 است یشگیعذاب هم نیدانست ا

توانست عجز والتماس رادر نگاه نشسته در خونش  یماند..م رهیحافظ خ ینگاهش در نگاه به اشک نشسته  یا لحظه

 اما..... ندیبب

 

اش  هیاو درامد ومهر یبه عقد رسم امکیوگردن گرفتن جرم توسط س یوپس از مراحل پزشک قانون کماهیاز  کمتر

 شد... امکیهم سرو دست س

 دوستش مانده بود... یمدت که او در خانه  نیا در
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کرده بود توسط دوستش چاقو  یکه به او تعد یبود که مجرم  پرونده کس دهیشن یتصادف یلیخ یمامور کالنتر از

 شت ..را دا یخوب یبود وحال عموم یبستر مارستانیخورده بود واالن ب

 رسانده بودند.. مارستانیاورا به موقع ب ظاهرا

 

 تلخ تر از زهر هالهل  برلب نشاند  یپوزخند

 

 گشت.... یتوسط حافظ اتش نفرت او خاموش نم امکیبا کشته شدن س-

 اورازود از زندان دراورده بود!! یکیدرجه  لیداده بود وبا گرفتن وک تیرضا امکیتر ان که س بیوعج

 

 رد تماس گذاشت .. ستیفظ را جواب نداد واسمش رادر لحا یتماس ها 

 

 وان هم انتقام بود... شدیمانع از انجام ان م زیچ کیکرد اما  یاقدام به خودکش بارها

 خودش وپدر ومادر سرشکسته اش!!! انتقام

 

 بود!!! دهیان هارا د یشده  دهیکمر خم شیکه خود با چشم ها شیبرادرها انتقام

 برادر  نبود !!! کی یبرا یکم زیبه ناموس چ تجاوز

  

 یهمان روز بادست یاو را فردا شیشده بود وبرادرها رینگیدوبار سکته کرده بود وزم کماهی نیا یدر ط پدرش

 کردند!! رونیشکسته از خانه ب
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راکه مدت ها قبل  یموکت اسلحه ا ریتخت ز ریزانو زد خم شد واز ز نیزم یتخت بلند شد وبررو یاز رو رعنا

 کش برود برداشت . یپنهان امکیوانسته بود ان را از  اتاق ست

 سرد نشاند یبر اسلحه ا یپشت دست اشکش راپاک کرد وبوسه ا با

 داد یخفت بار نجات م یزندگ نیاسلحه فردا شب اورا از ا نیا

 

بود و با   ستادهیکمدش ا یبرهنه روبه رو یدوخت که با باال تنه ا نیساتک ستادنیا  لیرا به  استا شانشینگاه پر نهال

 کرد ... یم یلباس ها را بررس  تیوسواس

 

رد تا ک یاش را باسرهنگ استراق سمع نم یاگر تماس تلفن دیقرار بود شا یحد اشوب وب نیدانست چرا دلش تا ا ینم

 تاب وقلبش نا ارام نبود.. یحد ب نیا

 

 دیپوش یضد گلو له اش راهم م ی قهیجل دیبا برداشت وبرگشت یمشک  راهنیلباس ها پ نیاز ب نیساتک سرانجام

 داشتند ... ینیسنگ یریامشب احتماال در گ

 یکرد ..برا یاز سرشب اوراکالفه م شیها یریوبهانه گ  یزد ...نگران یونگران نهال لبخند مینگاه مستق دنیباد 

 گفت طنتیداد وباش لشیتحو یدور کند  چشمک یحال وهوا کم نیاورا از ا نکهیا

 

 زنن؟!! یزل نم ینجوریبرهنه ا مهیمرد ن کیکه تو اتاق خواب به  یدیرو نفهم نیهنوز ا-
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زنانه که  یکرد از حربه  یوقت شب سع نیاو در ا تیاما با فکر مامور دیبا شرم نگاه اش را از او دزد یلحظه ا نهال

منصرف کند بر شرمش غلبه کرد ونگاهش  تیمامور نیاورا از ا دیبود استفاده کند تا شا دهیها د لمیبارها بارها در ف

 او گره زد ولب زد  یرا در نگاه مشک

 

 ؟؟یمون یم شمیاگر زل بزنم تو امشب پ-

شد وکنارش نشست و دستش رادور کمر نهال حلقه کرد واورابه خود  کیصدا دار به او نزد یبا خنده ا نیساتک

 باال انداخت  ییابرو یتر کرد و با بدجنس کینزد

 

 ؟؟یکن یبامن معامله م  یاالن دار یعنی-

 مگه نه؟؟؟ گهید هیمن شب کنارت بمونم چ نکهیعاقبت زل زدن وا یدون یم

 

 جانیاش از شدت ه نهیتوانست هجوم خون رادر صورتش احساس کند ..ضربان قلبش اوج گرفته بود وس یم نهال

 ...شدیم نییباال وپا یواضطراب به سخت

 

اماده  شیبرا نیاتاق ان ها که ساتک ییرامتقاعد کند در اتاق روبه رو ازیبود که توانسته بود ن یشب نیامشب اول تازه

 کرده بود تنها بخوابد...

 

 

ونگاهش  دیدندان کش ریز یرالحظه ا شیلب ها یبه شمارش درامد گوشه  شیان شب افتاد ونفس ها ادی ناخواسته

 را از نگاه خندان او جدا کرد!!!
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 از در خانه خارج نشود!!! نیداد ان شب تکرار شود اما ساتک یم حیترج 

 

 نگاه اش را ناخواسته به او دوخت شیپهلوها یاو بررو یوفشار دست ها نیساتک یخنده  یباصدا

 

بر  یرادور شکمش حلقه کردبوسه ا شیودر اغوشش نشاند ودست ها دیحرکت سمت خود کش کیاورا با نیساتک

 گوشش زمزمه کرد گوشش زد وارام در یالله 

  

 !!!هیعاقبتش چ یدون یپس م-

 

جبران کنم باشه گرگ  دمیکار دارم ...اما فرداشب قول م کمیکه امشب  فی...اما ح ادینم یبد یکه معامله  بنظر

 کوچولو ؟؟؟

 

چشم  یاز جلو یان شب لحظه ا رینفس پرحرارت اش  که با گوشش برخورد کرد او را منقلب تر  کرد ..تصو هرم

 خواست .. یامشب دلش تکرار ان رام بیرفت وعج یکنار نم شیها

 

 .. دیشرمانه اش  کش یبرسر افکار ب یبیقورت داد ونه یدهانش رابه سخت اب

 طاقت لب زد  یگذاشت و ب شیبر  موها  قیعم یکالفه  بوسه ا یبا لبخند نیساتک

 

 نکن دختر !!! یدلبر-

 دمیبه خاطر امشب زحمت کش یکل
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 به هدر بره  دینبا

 

 نهال را از  خود جدا کرد ... یرا گفت وبه سخت نیا

 شد  دنشیاو کرد ومشغول بوس یرا قفل لب ها شیلب ها یان میتصم کینهال در  اما

 رفت که حالش را منقلب تر کرده بود  یم نییچنان باال وپا جانیاش از شدت ه نهیس ی قفسه

 یلحظه ا شیلب ها یو نرم او بررو سیخ یگوشت  یا با تکان لب هاخشکش زد ام یچنان جاخورد  لحظه  ا نیساتک

 شیاندازد وبررو یتخت ب یاورا بررو نکهیکرد   اما زود به خود امد و  قبل از ا یعنانش را از دست داد و اورا  همراه

تخت بلند شد دست انداخت  یواز رو دیکش شیموها یرروب یبزند ..باسرعت از اوفاصله گرفت و کالفه دست مهیخ

 وپراهنش رابرداشت  وبر تن کرد ...

  دیتوانست بگو یمرتعشش به سخت یاو نگاه کرد وباصدا یبا بغض به کالفگ نهال

 

 زنه نرو  یشور م یلیدلم خ نیساتک

 ترسم ی،من م شمیپ بمون

 یشمکچ  طنتیاش نشاند و باش یشانیبر پ یگرید یفرستاد ..خم شد و با محبت  بوسه  رونینفسش را ب  نیساتک

 داد وگفت لشیتحو

 

  زنم یناتموم موندمون حرف م یمن کنارتم ودارم از معامله  یراحت بخواب ..صبح که بلند ش ریموش کوچولو بگ - 

 ادامه داد  وباخنده

 !!!ادیسرم ب ییبال زارمیمعامله رو تموم نکنم نم نیشک نکن تا من ا-
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 نهال  رانداشت... یدر اتاق نماند طاقت اشک جمع شده در چشم ها نیاز ا شتریراگفت وب نیا

 

ن از ا یکم ینگه داشت وبه فاصله  الیو یکیرا در نزد امکیس نیشب گذشته بود که حافظ ماش  ی مهیاز ن یپاس

 .. ستادندیا گرید نیدوماش

 

 عنا دوخت ...ر یاشفته  تینها یب یچهره  یبه عقب  وبررو نهینگاه کالفه اش را از داخل ا 

 

 بود که خود راباخته است  مشخص

 اقدام به ارتکاب سرقت  به کجا!!!! نیوقت شب درح نیکجا وا یداشت  دختر  حاج مرتضو حق

 

 کرد!! نیاو رقم زده بود لعن و نفر  یرابرا یسرنوشت دردناک نیبار خودش را که چن نیچندم یبرا

 

 رفت ... یشکست و دنبال او نم یم شیان شب قلم جفت پاها کاش

 ...کاش...کاش

 

 بدهد!!  ییوحماقتش را دران شب کذا یتا تاوان کوتاه دیکش یعذاب م دیبا گرید چقدر

 

 کشد  با اوخواهد بود..... یکه زنده است ونفس م یتا ابد وتا وقت  یشگیعذاب هم نیدانست ا یم هرچند
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 تر از نگاه او نثارش کرد.... نیبه مراتب  غمگ یخودش لبخند یوتلخ  حافظ بررو نینگاه غمگ ینیبا حس سنگ رعنا

 

 توانست حال او را درک کند .. یم

 نداشت .. یدیشک وترد چیبه عشق او ه نسبت

 

 ...دیخود خواهد رس انیشد وبه پا دهیکش  یاهیشب تلخ وس نیصد افسوس که عشقشان در اخر به همچ اما

 

داشت با مادرش صحبت کند واز  یخانه وسع یبار رفته بود باغ پشت نیاخر یبرا یتاد ... وقتسه ساعت قبل اف ادی

 پاسخ ماند... یتماسش ب شهیرابشنود اما مثل هم شیبارصدا نیاخر یحداقل فقط برا ایکند و تیاوطلب حالل

 

 قبل تر از امشب در نزد خانواده اش مرده بود وامشب.... یلیاو خ ظاهرا

 

 شد  دهیکه توسط حافظ کش شیبازو

 افتاد و نگاه وحشت زده اش در نگاه نگران حافظ گره خورد نیزم یاز دستش بررو یگوش

 

 بکشد  رونیرا از دست او ب شیکرد بازو ی، سع یتکرار یاز بحث کالفه

 

  یحافظ خستم کرد یوا-

 از جونم یخوا یم یچ
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 ..ادیسرم نم ییبال چیمثل تو ه یگاردیبا وجود باد نترس

 !!!یمثل کنه بم بچسب ینجوریاونجا هم ا اگه

 دیدر هم قفل شده اش غر یدندان ها انیوارد کرد واز م شیبه دست ها یباخشم فشار حافظ

 ایرعنا ن ستیتو ن یاونجا جا-

 رو بسپر به من  زیدور وهمه چ زیبر یدار یفکر هر

 

 رو درست کنم  زیدم همه چ یم قول

 خانواده ات رو ... یرو بهت برگردونم حت زیچ همه

 قو ل ناممکن او زد زد و گفت  نیبه ا یلبخند تلخ رعنا

 کلمه س نه!! کیوجوابت فقط  یگ یم یدار شبهیاز د-

 نکن... اصرار

شل شد خود راعقب  شیکه بازو نیبه شکم او زد وهم یمینچندان مال یراباال اورد وضربه  شیرا گفت وزانو نیا

 لب با بغض زمزمه کرد  ریلب به او که از درد خم شد ه بود ز ریوز دیکش

 

 کنم!! ریاست چه تدب نیچن ریکه تقد چون

 

 دو از ان جا دورشد .... وبا

 

  دیکش شیدرون موها یکالفه دست حافظ
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 گذشت.. یکند م قیدقا چقدر

 

تواند  یرادور بزند و تا م نیخواست ماش یبار م نیچند یاشفته ودل نگران بود حت نیبود که تا ا یتیمامور نیاول نیا

از ان  شیداد اگر ب یامکان م یاش به شدت قاطع است وحت میدر تصم امکیدانست س یاز ان جا دور شود اما م

 حاضر نبود رعنا را تنها رها کند ... یطیشرا چیه تخواسته اش سماجت کند اورا همراه خود  نبرد واو تح یبررو

 

 شیبر موها ینداشتند ..دست یادیشب قرار داشتند و زمان ز 3انداخت راس  یش نگاهبه ساعت مچ دست امکیس

 .. ردیارام گ یخارج کرد تا بکشد تا کم یخود گل بیو از ج دیکش

 

کالفه نفسش  امکیس یتند وبد گل دست ها ینشده بود.  رعنا  بابو یکار چیوارد ه میهابود که خود مستق مدت

 فرستاد وغرولند زنان گفت رونیراب

 

 گندش خفمون کرد !!! یبابا بو رونیاه بندازش ب-

ر د ییرعنا بود وگو یتوجه به اعتراضش خطاب به حافظ که همچنان محو تماشا یبه او انداخت وب ینگاه چپ امکیس

 کرد با تمسخر گفت یم ریس یگرید یایدن

 

 بدر!!! زدهیس میاومد یمارو باش با ک-

  دیکش یپوفرا گفت و نیا

 

 با اخم نگاه اش را از رعنا گرفت وبه او دوخت  حافظ
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 در جواب اخم او با حرص گفت امکیس

 از پس از کار انداختن دیسع یمطمئن-

  اد؟؟یساختمون برم یبرق ستمیس 

 

 د ...ش ادهیپ نیاز ماش امکیبحث نکردن با س شتریب یبه رعنا برا یتکان داد و بعد از نگاه گذر یدر جواب  سر حافظ

 

سرش  بود  یباال یاسمان ابر ینیداد  دل او هم به سنگ یرام  نیسنگ یبارش برف دیسوز داشت ونو بیعج هوا

 را گرفت .. دیسع یاش را خار ج کرد وشماره  یخود گوش بینفسش را مهار کرد واز ج

 

  دیچیدر گوشش پ دیسعنجوا مانند  یوصدا دیبوق کامل نخورده بود که ار تباط برقرار گرد نیاول هنوز

 

 گهید هقیبرق که تا دق ستمیرو حک کردم فقط موند س نایبردم ودورب نیاوضاع مرتبه ،سگارو با گوشت مسموم از ب-

 کارش تمومه ..

 محو برلب اورد وگفت یلبخند حافظ

 ... میبنداز تا ما داخل ش زریکه تموم شد ل کار

 

 نکن به منوچهرم بگو یخود سر کار یطیشرا چیمواظب خودت باش ،تحت ه دیسع
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 دوخت دیکش یم گاریکه خونسرد س نیرا خاموش کرد و نگاه ناراحتش را به ساتک یگفت وگوش یباشه ا دیسع

 

خود به عشقش نسبت به رعنا نزد او  یمست اهیرامرور کرد  ... حافظ درس شیذهنش خاطرات چند شب پ  ناخواسته

 بود . دهیاو لرز یاعتراف ها  اعتراف کرده بود واو چقدر تنش از

 

گذشت ،اما در هرصورت عاشق بود وعشقش هم عشق  یاز عشقش م یمدت زمان کم دیاو هم عاشق بود. شا خود

لب   ریز یمنقبض استغفراله ی...... با فکهیبخواهد با هد یکس نکهیتصور ا ینبود وحت یزود گذر دوران بلوغ وجوان

 گفت 

 

 درحق ان ها کرده بود مشت شد.. امکیکه س یونامرد انتیخ یاداوریبا دستش

حدش  نی،امادرا هیورزل فیدانست او موجود کث یورد .م ایب نییراپا امکیمشت فک س نیداشت باهم لیم بیوعج

 .دیگنج یدر ذهنش هم نم یحت

 

رابه خود  نیساتکفرستاد وتوجه  رونینفسش راکالفه ب زشیرعنا برخالف زبان تند وت نیغمگ شهینگاه هم یاداوریبا

 جلب کرد

 افتاده؟؟ یاتفاق دیسع-

 پسر؟؟ یختیانقدر بهم ر چرا

 

لب  دیچرخاند  وباترد نیسرش دوخت وسپس به سمت  ساتک یباال یبه اسمان ابر ینگاه کالفه اش را لحظه ا دیسع

 زد
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 نگران اونم  ادیم نجایدخترم ا هیامشب -

 دیپرس یبا کنجکاو نیساتک

 

 دختر؟؟-

 

 سرش راتکان دادوارام گفت  دیسع

  شیدید کباری-

 

 دیدر نگاه محزونش مشکوک  پرس رهیکرد وخ یافتاد واخم یان دختر ان روز ادیبالفاصله  نیساتک

 

 ؟؟یخوب تو چرانگرانش-

 

 بود که نیبخاطر ا دیبود ..شا بیعج ینگران نیخودش هم ا یاکو شد.. برا دیبار در مغز سع نینگران چند ی کلمه

با اوداشت  امکیدر کنار حافظ وس شهیکه رعنا هم ییرفتارها یکرده بود وسوا یبا ان ها  ود رکنار ان ها زندگ یمدت

 وارام بود ..اصال در نبود ان ها  فیلط یبهار  یمیبرخوردش مثل نس شهیان ها حضور نداشتند هم ی، وقت

 ... شدیم یگریشخص د  

شده بود تا به او کمک کند ..اما با امدن امشبش  کیدلش تحر یدانست برادرانه ها یرام شیرفتارها لیکه دل حاال

 کرده بود زراخرابیهمه چ

 

 گفت نیخود انداخت  و در جواب ساتک لیاست یبه ساعت مچ یقرار نگاه یب
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 ازش سربزنه!!! یباز شده واحتمال داره امشب کار احمقانه ا یباز نیگناه پاش تو ا یچون ب-

 نگران هم نگران بود.. شهیحافظ هم یراب یاوحت

 ان دو انجام دهد... یتا برا امدیازش برم یکار کاش

 

 

 یگذشتن دست نیعبور کرد ودر ح دیباال انداخت اما بحث راکش نداد وقت تنگ بود از کنار سع ییابرو نیساتک

 اوزد وگفت یبرشانه 

  

 عالمت بده!! گهید قهیپنج د-

 

 بود امشب!!! یاتش زد عجب شب یگاریگفت وس یباشه ا دیسع

 

 نفس راحت بکشد!! کیتا او  شدیقائله  تمام م نیزودتر ا کاش

 

در  رهیخ یگریکه مثل هر زمان د دیراد یریدر اتاق را گشود وکب یبه در زد و بدون منتظر ماندن جواب یضربه ا 

 مشغول فکر بود... ینقطه ا

 

 کند.. یپناهش  فکر م ینبود حدس بزند دارد به دخترک کوچک ب سخت
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نهالش گشته  ییروزها همدم تنها نیبود که در خانه اش ا یکوچک ینگران ان فرشته  دایان که اوهم شد بیوعج

 بود..

 پدر  رادرک کند  کی یتوانست حس ان لحظه  یکه پدر نبود اما م نیا با

 

 ر اوگشت .متوجه حضو یریاعالن ورود کرد وتازه ان زمان بود که کب یتک سرفه ا با

 برلب نشاند یمحو لبخند

 

 سرگرد یدون یم-

 مونهیمثل زندان م یزندگ

 بد تجربس یادما ی!!!اما برا رنیگ یخوب خوبه، چون پند م یادما یبرا زندان

 گفت   یرقم متوجه شدن منظور او  همراه با پوزخند یباال انداخت و عل ییابرو نیساتک

 

 !یاریتا تجربه هم به دست ب یتو زندان داشته باش یفکر نکنم فرصت-

 

 جان برلب نشاند .. یب یلبخند یریکب

 لب گفت ریاتاق کارش خارج کرد و با تاثر ز یخود را از داخل کشو یاسلحه  

 

 ازین یاز مردن فکر کنم حت ریغ یزیهستم که بخوام به چ یزیخسته تر از اون چ-
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 یگذاشت واز داخل کشو زیم یوسپس ان را بررو دیشک کیشل یپر واماده  یاسلحه  یبر رو یخونسرد دست یریکب

 را خارج کرد  یزیکوتاه اما ت یخود چاقو

 

 جاخورد!!! یلحظه ا نیساتک

 

 زد رونیب قیاز همان زخم کوچک اما عم یادیبر پشت دست خود انداخت وخون با فشار ز یبا چاقو خط یریکب

 

 شود !!! لیتکم یچاقو پاک کند تا همه چ یها خون چاقو را با زبانش از رو لمینبود  از او مانند ف دیبع چیه 

 

 یکت خوش دوخت اش جاساز یمخف بیخونسرد ان رادر ج یلیپاک کرد وخ یاو پشت چاقو را با دستمال کاغذ اما

 کرد 

 

 فتگ  یخاص ی نهیخود بلند شد و با طمان یبرلب نشاند وخونسرد از جا یلبخند دیکه نگاه کنجکاو اورا د یریکب

 

 خوام اون حروم زاده رو با چاقو خالص کنم  یم -

 

 چرا؟؟ یدون یم
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 باال انداخت ومنتظر اورا نگاه کرد ییابرو نیساتک

 

 !!! فهیح یمردن نیفرسته واون واسه همچ یم ایاون رو اون دن هیوکمتر از چند ثان عیسر یلیخ تفنگ

 

 زجر بکشه وزجر کش بشه دیبا اون

 نمیشدنش رو تو نگاهش بب یبشم وترس از سالخ رهیده تو چشماش خ یجون م یخوام وقت یم

 

  دیبگو یزیبخواهد چ نکهیرادر هم گره زد وقبل از ا شیابروها نیساتک

 ادامه داد  یریکب

 

 هستن!!! یکه ک دنیاخر واقعا نشون م یاخه ادم ها تو لحظه -

 

 یزن یکشه و تو خونسرد وارام زل م یمجرم درد م نکهیااز  یوباز پرس یریکه تو موقع اعتراف گ نگو

 

 !!!یبر یهاش لذت نم درچشم

 

 برلب نشاند .... یپوزخند نیساتک

 در گلو خفه کرد!!! دیخواست بگو یرا که م یزیچ
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 مرد کامال  به جا بود !! نیا ی سهیمقا یحرف  وحت 

 

 شکل ممکن از  نیبارها وبارها به بدتر او

 لذت هم برده بود!! دیبود وشا دهیکک اش هم نگز یگاه یاعتراف گرفته بود وحت نشیمجرم

 

شش ساله رحم نکرده وتجاوز کرده بود واو را قطعه  یبه دختر یکه  حت ییانسان نما وانیح دنیعذاب کش دیچرابا

 مهم باشد!!! شیقطعه کرده بود برا

 

بدن امثال  یقطعه  نیشک بزرگتر یکرد وب یاجرا م خودش یشک اگر دست او بود عدالت رابا دست ها یوب قطعا

 همان گوششان خواهد  بود!!!  امکیس

 

 

در شب خود را برچشم زد وقبل از  دید نکیاست .ع دهیکه زمان موعود  فرا رس دیفهم نیشدن برق ،ساتک باخاموش

 دیمحکم پرس یلیخارج شدن از اتاق خ

 

 !!!یبه من داد یچه قول یفراموش نکن دوارمیام-

 

 مثل خودتم!!!  قایبه هدف !!! منم دق یزد وخوب

 

 !!! شمیبدتر از تو هم م یلیجون اون دختر وسط باشه،  شک نکن خ یپا یوقت 
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 !!یکن میوخودت رو تسل یبدونم بگ دیرو که با یزیخودت چ امکیس یشدن پرونده  دهیچیبعد از پ دوارمیام پس

 

 تکان داد وگفت یزد وسر یلبخند یریکب

 وم باش سرگردار-

 باش اروم

 

 گم  یرو حتما بهت م یبدون دیدونم وبا یرو که م یزینکن چ شک

 !!یکه داد یبخاطر هشدار نه

 

 پسرجوون !!! نه

 

 !!حتینص کیاز دست دادن ندارم که! واز من به تو  یرو برا یزیچ گهیمن د چون

 

 نکن!! دیاز دست دادن نداره تهد یروبرا یزیرو باخته وچ زشیبازنده رو که همه چ کیوقت  چیه

 

 وهشدارهاست دهایتهد نیکه سال هاست گوشم پراز ا ستیتو ن دیهم بزنم بخاطر ترس از تهد یحرف اگر

 

 زنم!!! یبخاطر حفاظت از جون نهال حرف م فقط
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شده  دتریشدبه ان دچار شده بود  بامرگ  پسرش ت ازیرا که بعد ازمرگ مادر ن  یدانست که افسردگ یخود او هم م 

 یان راسال ها بود زده بود مجدادا روشن شده بود وعذاب کارها یخاموش یبه اسم وجدان که  دکمه  یزیبود وچ

 بهش هجوم اورده بود!!! کبارهیساله اش به  نیچند

 

عذاب راسبک تر کند و راه  نیبار ا یخواست اندک یانداخته بود وفقط دلش م یحد از پا نیعذاب وجدان اورا تا ا نیا

 دانست!! یان رافقط کمک به ان دختر م

 

 

 توانست اورا ارام کند . یبود که م شیفقط اغوش وحرارت بدن گرگ کوچولو یشب سخت نیاز گذراندن همچ پس

 

احساس  یرالحظه ا شیگرگ کوچولو دنی.لرز دیلباس او رد کرد ونوازش گونه برکمر ش کش ریرا از ز شیها دست

 قرارترش کرد... یب نیوهم کرد

 

 برد  یاورا عقب عقب وسمت دوش اب  م کهیحال در

 

 صورتش لب زد  یکینثارش کردو پرحرارت در نزد یچشمک طنتیباش

 

 گردم گرگ کوچولو یمن که گفتم برم-

 !!میمون رو ادامه بد مینصف ون یمعامله  ی هیبق تا



 پشتم باش

 
875 

 

 

 اجازه رابه او نداد ... نیا نیکند که ساتک یاو مخف ی نهیصورت گلگون شده اش را خواست در س نهال

 

 .ردیدوش اب گرم   قرار بگ ریاو قرار داده بود. ارام  اورا عقب عقب برد   تا ز یرا مماس لب ها شیلب ها کهیدر حال 

 

 .. خت .اندا یتر کرد  وبرکمر برهنه اش چنگ کیوخود رابه او نزد دیکش یبلند نیشدنش  ه سیخ  یاز ناگهان  نهال

 

 دوخت . نیقرارش رادر نگاه خمار وقرمز ساتک یونگاه ب 

 

فسش به ن فتدیب شیخواست برا یبعد م یکه تا لحظات یواز اتفاق دیکوب یاش م نهیبا شدت هرچه تمام تر برس قلبش

 شمارش درامده بود...

 

 کرد ... تابش رادر نگاه او قفل ینگاه ب دیکوب یم شانیقطرات اب که باشدت برسرو رو ریز

 

بوسه را او بود که ارام ونرم   نیپا بلند شد  واول یپاشنه  یرا دور گردن او حلقه کرد و بررو شیدست ها ناخواسته

را  یبسپارد وتمام عذاب نیساتک یعاشقانه  یخود رابه دست نوازش ها گریبود تا د یکاف نینشاند وهم شیبرلب ها

 بسپارد ... یاب جار قطرات نیمتحمل شده بود رابه هم نیکه شب قبل از نبود ساتک

 

 

 نشست و نگاه کنجکاو خود رابه او دوخت.... یریکب یروبه رو  ییبازجو زیپشت م نیساتک
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به ش کی ییوچهار ساعت چنان درهم شکسته  بود  که گو ستیکه کمتر از ب یمرد نیتوانست با کمک ا یم سرانجام

 برسد ... یاصل یمقابل اونشسته بود به مهره شده بودو در  ریسال پ نیچند

 

 داشت  فرق داشت.. ییمجرم ها نیکه  اکثرا  با همچ ییها ییبا بازجو ختهیمرد بهم ر نیاش با ا ییجو باز

 

او راهم مانند نهال   دایبست بخصوص که جد یمدام نقش م شیمقابل چشم ها ازیمعصوم ن ی افهیدانست چرا ق ینم 

 کرد..  یکودکانه اش م یگاه  مهمان لبخند ها یگاه ب

 

بدون  پس نیگناه از ا یطفل پاک وب نیکه نگران بودکه سرنوشت ا ییبر قلب او یشتریهر لبخند کودکانه اش ن با

 زد... یپدر چه خواهد شد م

 

 حال اون دخترک تخس شجاع چطوراست؟!-

 

 حال رعنا شد یایاو قبل از حال دخترش جوامد  بیعج شیدر گوشش نشست وبرا یریگرفته وبم کب یصدا 

 هرچند محو برلب نشاند وگفت  یفکرش راخواند که لبخند یریکب ظاهرا

 

 از بابتش راحته... المیتوست، خ یدر خانه  ازمیتا ن-

 

 مکث پاسخ اورا داد وگفت یا هیپس از ثان نیساتک
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مجدادا مکث کرد  ی،گلوله از از جمجش از سمت چپ پشت سرش خارج شده ...لحظه ا یکه حدس زد همانطور

 فرستاد وادامه داد  رونیونفسش راباشدت به ب

 

 برداشتن ، ودر حال حاضر در کما هستش.. یاز استخون جمجمش رو بخاطر تورم مغز یمقدار-

 

 با تاسف واندوه تکان داد وگفت یسر یریکب

 حال مجنونش چطور؟؟-

 

 در هم گره خورد شیحال حافظ ابروها یاور ادیبا نیساتک

 

 هستند... ژهیو یرو رد کرده ،خطر از سرش گذشته وفعال هردو تحت مراقبت ها یفیهرچند خف یقلب یسکته _

 

 به شب گذشته به پرواز درامد . الشانیخ یسکوت کردند وناخوداگاه پرنده  یبا تاثر لحظه ا هردو

 

 ان ها، استفاده کرد وتوانست رعنا را هدف گلوله قرار دهد .. یفلت هردولحظه از  غ کی  امکیس

 

 چطور دوهدف رابزند ... ریت کیدانست با  یخوب م او
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 انتقام را از حافظ گرفت!! نیواو باهدف قراردادن رعنا بدتر اورندیطاقت نم یگریاز ان ها بدون د کیدانست هر یم

 

 

 ف گفتتکان دادو متاس یبا افسوس سر یریکب

 ببرمش!!! نیقراربود مردک احمق رو با شکنجه از ب-

 

 ...... اما

 

 ،سکوت کردو سپس با اندوه ادامه داد... یا لحظه

 

 وبه رگبار بستمش.... اوردمیمثل من رو به درد اورد!طاقت ن یکیقلب سنگ  یان صحنه  ،حت دنید

 

 تکان داد !! یو سر دیخودش را عقب کش نیساتک

 رعنا وحافظ متاثر است.. یتا چه حد برا یریتوانست احساس  کند کب یم

 نشسته بود  نجایا یگرید زیچ یاو برا اما

 

 بود!! امدهین نجایا امکیتمام شده بود واو  بخاطر س گرید امکیس ی پرونده

 

 کن بده من!! شیات یگاریسرگرد س-
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 درنگاهش ارام ادامه داد رهیمکث کرد سپس خ یا لحظه

 

 !!یرسیم یکرد یهمه جان نثار نیا شیکه برا یزینباش پسر به اون چ ننگرا

 

 کتش خارج کرد .. بیرا از ج گارشیبدون تامل ،پاکت س نیساتک

 قانون بود !! برخالف

 

 حد اشفته بودند.. نیهردو تا ا یداشت وقت یتیچه اهم اما

   

در گوشش مثل  نیساتک یمهار نکرده بودکه صدا هیخود زد وهنوز دودش را از ر گاریبه س یقیپک عم یریکب

 محکم  وپرصالبت نشست شهیهم

 

 گریفهماند که د یوبه او م امدیبه چشم م شهیاز هم شتریابهتش ب یکه نشسته بودند وپشت ان صندل ییجا نیدر ا 

 است دهیخود رس انیدوران سلطنت اش به پا

 اش بود... یکنون یبه جا دنیدست دادن...رس زازیهمه  عز نیا وته

 

 کن  فیرو بادقت وکامل تعر زیخوب شروع کن وهمه چ-

 

 زد .. گاریبه س یگریحوصله پک د یب یریکب
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او  که  یبا دقت به حرف ها نیدانست  کرد وساتک یهرچه راکه م فیخشک وسردش شروع به تعر یبا صدا سپس

 را خود به دست اورده بودگوش سپرد.. شترشیب

 

 شیاوضاع داغون قلبش برا نکهیهم خاموش کرده بود بدون ا گاررایس نیکه پنجم دیرس انیصحبتش به پا یوقت

 داشته باشد... تیاهم

 

 حرکت کرد ییرایرابرداشت وبه سمت پذ وهیشام ،با لبخند ظرف م یپس از فارغ شدن از شستن ظرف ها نهال

  

خورده اش ،مشخص بود که اوضاع بر وفق  در هم گره یمثل اکثر مواقع  با لپتابش سرگرم بود واز اخم ها نیساتک

 .. ستیمراد ن

 

 نشسته بود ناخواسته  خشک شد . شیلب ها یبررو رانیبه ا شیبرگشتن عمو یکه از خوشحال یلبخند

 

 در کل وجودش چنگ انداخت یبد دلشوره ونگران حس

 

 دور واطرافش نباشد .. ادیکرده بود ز یاز سرشب که امده بود  در هم بود ونهال هم سع کال

 

بگذارد که  زیم یرابررو وهینشسته بود رفت..خم شد تا م نیکه ساتک ییکوچک وارام به سمت جا ییقدم ها با

 شد.. رهینفر خ کیتار   رینگاهش در تصو
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 اشنا بود .. شیمرد برا نیا یچهره  چقدر

 ر فکر بود ..غرق د ریدر تصو رهیدوخت که خ نیگرفت وبه ساتک ریرا از تصو نگاهش

 

ان  ینااش ی افهیق یباررو نیچندم یوبرا دیرا عقب تر کش یریپسر کب یشب عروس لمیف ریبا دقت تصو نیساتک

 مرد فوکوس کرد...

 

 در ذهنش تکرار شد  یریبار تمام مکالمات کب نیچندم یبرا و

 

  یکنه به اون برس یکه ازت دارم کمکت م یدونم ..اما همون کم هم با توجه به شناخت یازش نم یادیز زیچ-

 یخفرو کجا م پوریکه اون ش رونیب میزبان پدر دختر بکش ریبود که از ز نیبرا دشییداد وتمام تا یقابل توجه پول

 وقبلش.... مشونیبکش یرحم نیکرده واگر محلش رو فاش نکرد بدون کوچکتر

 

 یرامشت کرد وبه سخت شیکه داشت قرمز شده بود دست ها یکه ازشدت عذاب وجدان یباصورت یریجا کب نیا در

 شده بود ادامه داد رهیبراو خ ینیب زیکه بات یمشک یدر مقابل ان دوگو

 داشت.. تیاهم شیبرا پوریاز ان ش شتریب یتونم قسم بخورم که انتقام از ان دو حت یبه جرات م-

 

 خاموش نشده... عیکه مطئن باش با قتل ان ها به ان شکل فج یا نهیک شیوسطه ... ات یمیقد ی نهیک کی یپا

 

 مواظبش  باش  یاگر دوستش دار 
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 سرگرد!! یدیتو اون رو د درضمن

 

 !!!یاش کن ییشناسا یبتون دیوبا شیدیتو د یمتفاوت ول یجشن امده بود هرچند باظاهر روز

 

 یریشد وحرف کب دهیکش دییپا ینهال را ملحظه اون و نیکه تا اخر یبه ان مرد مشکوک نیذهن ساتک نجایا در

 کرد ... لیتبد نیقیشکش رابه 

 

 ما دربار ساکت وخاموش  نشسته بود ... درکنار

 

 اتش زد و با جان کندن ادامه داد یگاریاندوه س با

 

 ناقص مراسم در خونه ودر اتاق خوابم در کمده  برو بردار ... لمیف-

 

 !!!یاریبه دست م یبه درد بخور زیمدار بسته رو هم چک کن حتما چ یها نیدورب

 

است واو از کجا نهال  دهیتوانست بفهمد ان مرد را کجا د یکرد نم یفکر م یمقابلش بود واو هرچ لمیان ف وحاال

 راشناخته بود..

 

 ماند... رهیخ شیبازو یپر رنگ رو یونگاه نهال بر کبود دیکش شیبر موها یدست کالفه
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 شان از حرصش گرفته بود کبود شده بود... یبعد از حمام دونفره  شبیرا که د یگاز یجا

 

ود ب یحمام  نیرفته بود بهتر شبیکه د یحمام دیرنگ گرفت.. .... شا شیافتاد  وگونه ها شبیحمام د ادی ناخواسته

 که درطول  عمرش رفته  بود ...

 

در  شاتیباتمام جزئ شبید ریبار بود که تصو نیچندم نیاز صبح ا دیدندان برد شا ریرا ز شیلب ها یگوشه  باشرم

 یدخترانه فرا م یووجودش راشرم شدیغرق در لذت م شیاور ادیشد واو هربار با یگذاشته م شیذهنش به نما

 گرفت...

 

 نبود  مانیبابت اصال پش نیرسما زن او شده بود واز ا گرید حاال

 

 ... دیپرست یاتمام وجودش ماما مهربان  راب یمرد جد نی...او ا

 

 دهیورز یبازو ینشسته بود تا کبود شیکه روبه رو یمرد پر اخم نیشدن مجدد به ا کینزد یبرا دیکش یپر م دلش

 اش راغرق بوسه کند... 

 

را  سرش عیبدنش گر گرفته بود سر کهیو در حال دینگاه پر از شرمش را از اودزد نیساتک  طنتیمملو از ش یباصدا

 انداخت نییپا

 رو دوسش دارم.. شیکبود -



 پشتم باش

 
884 

 

 

 

اب را قرار  لپت یرفت ب یم نییاش که به شدت باال وپا نهیس یاو و قفسه  یبرافروخته  یگونه ها دنیبا د نیساتک

 نشاند ... شیپاها یوبر رو دیکنار زد.دست اورا گرفت وبه سمت خودش کش

 

 توانست ارام کند ... یدختر م نینا ارامش رافقط ا ذهن

 

 رابه او داده بود..  یاطالعات یریبک

 

را حت وبا ارامش از بودن  الیبرسد و او با خ انیقرار است امروز به پا زیکرد که همه چ یاما او تا امروز ظهر فکر م 

 لذت راببرد... تینها شیبایز یسنجاب کوچولو

 است.. یرحم یخطرناک وب اریبود که طرف حسابش مرد بس نیبود ا دهیکه رس یا جهیامروز به تنها نت اما

 

 ... فتدیبار به او هشدار داده بود دقت کند تا دخترک دست او ن نیهم چند یریکب یکه حت یکس

 

 کشاند .. یدختر رالمس کند او را تا مرز جنون م نیجز دست او تن وبدن ا یگریکه دست د نیتصور ا یحت

 

 بتواند خودش راکنترل کند ... دیشا رابست تا شیها دوچشمیرابرهم ساب شیشدت خشم دندان ها از
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بدنش  ،نگاه پر شرمش را ارام به  ریاو جابه جا کرد ووبا حس منقبض شدن تن او در ز یخود دا در پاها یکم نهال

 سمت صورت او کشاند...

 

 صورت او ثابت ماند .. یبررو یبسته اش جاخورد ..نگاه نگرانش لحظه ا یرگ گردن باد کرده وچشم ها دنید با

 

 انیان رام یقو یوبرعکس انگار دست دیتپ یتند نم گریدوباره عملکرد معکوس خود را اغاز کرده بود ..حاال د قلبش

 داد ... یگرفته بود وفشار م شیمشت ها

 تر کرد .. کیرابه او نز د خود

 

 یرا دور گردن او حلقه کرد و با نرم شیکه برسرش زده بود ، شرم خود را پس زد و  دست ها یاز فکر دیترد بدون

 ان قسمت از رگش که برجسته شده بود چسباند ... یمرطوبش  رابررو یلب ها

 

 چسباند وفشار داد وکمتر از چند نیبرگردن ساتک شتریراب شیرا احساس کرد ولب ها نیساتک یخوردن ناگهان تکان

دانست از کجا در  یکه نم طنتیش یالبخند واندکبعد ارام شدن بدن منقبض شده اش را احساس کرد وب هیثان

 نیاول یکنار گوش او مهار کرد وبرا ادرگردن او کشاند  ونفس گرمش ر یوجودش نشات گرفته است  زبانش رابررو

 زده شد .. جانیبار تند شدن ضربان قلب او را احساس کرد وه

 

 یگریمهار کرد ومانند هر زمان د یمشت قوحس  تند شدن ضربان قلب او ،قلب خودش هم خود را از دست ان  با

 راه انداخت.. یکوبیاش بزم وپا نهیس یخود را شروع کرد ودر قفسه  یرقص کول
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ا که دختر ر نیاو برلب نشاند ... ا طنتیاز ش یداغ او بر پوست گردنش ارام  تر شد... لبخند یبا حس بوسه  نیساتک

 یکرد.او را که سع ینفسش هم از او محافظت م نیشک تا اخر یدوست داشت و ب تینها یحاال رسما زنش شده بود ب

 طنتیبه خود چسباند ودر کنار گوشش باش شتریب  بودارامش کند وموفق هم شده   شیکردن ها یدلبر نیداشت با ا

 کرد  زمزمه

 

 حموم دونفره؟! میبر-

  

 حرارتش پخش شده بود ،خنده اش گرفت.او که درگوشش به همراه نفس پر  یجمله  نیا دنیبا شن نهال

 

 خود را کنترل کرد تا او متوجه ذوقش نشود . یاما به سخت 

 

 او بود.. یفشرده شدن در حجم اغوش مردانه  شتریاش ب جهیبه خود داد که نت یتکان

 کجا موش کوچولو!!-

 

 وحاال که دلم خواست  یکرد طنتیش

 !؟یفرار کن یخوا یم

 

 ام  سهیمن اقا پل یدونینوچ مگه نم نوچ

 تونه از دستم فرار کنه!! ینم یشکیوه
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 با شرم خودش رادر اغوش او جمع کرد.. نهال

 نهیبود که برپوست نازک گردنش نشست ..پوست بدنش مور مور شد و قلبش از اوج س نیداغ ساتک یبار لب ها نیا

 اش در قعر ان سقوط کرد..

 

 

 ...دیتپ یود وماو نبض گرفته ب یلب ها یداغ ریبدنش ز کل

 

 ییکرد تقال یوذوب م دهیاغوش پرحرارت که کل وجودش رادر حرارت خود به اتش کش نیاز ا ییرها یبرا گرید بار

 کرد ..

 

ز حجم ا نیا انیبود که اورا محکم در برگرفته بودو چقدر  حبس در م ییبو دو اومحکوم به حبس بازوها دهیفا یب اما

 آغوش رادوست داشت  ...

 

با حس شدت گرفتن نبض  دیلرز یواسترس در اغوشش م جانیبر لب نشاند..دخترک از شدت ه یلبخند نیساتک

نهال خنده اش رامهار کرد  یان زد وبا چنگ شدن لباسش در دست ها یبررو یمک محکم شیلب ها ریگردنش در ز

 بود جدا کرد وبالذت به شاهکارش نگاه کرد  دهیکه مک ییرا از جا شیو لب ها

 

شد  یم کیکه باز به گردنش نزد دیاو راد یبه نگاه بدجنس  او دوخت  وچون لب ها یباشرم نگاهش را لحظه ا نهال

 نفسش به شمارش در امده بود لب زد کهیطاقت در حال یب
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 نکن  نیساتک-

 دادو گفت لشیتحو یچشمک طنتیباخنده او را محکم تر به خود فشار داد وباش نیساتک

 

 !!من که هنوز نکردم !-

 

 ماند نیدر نگاه خندان ساتک رهیخ یجمله بالفاصله گرد شد  وتا لحظات نیا  دنیدرشت  نهال  باشن یها چشم

 خنده گفت  انیودر م دیخند یبلند یخود را مهار کند وبا صدا ینتوانست خنده  گرید نیساتک

 

  یدرشت وخماربه من نگاه کن یچشما نیبا ا گهید هیمن اگر تا چند ثان یخدا یوا-

 نکنم !!! یکه واقعا کار دمینم ینیتضم

 

 جمله سرخ شد وکل بدنش گر گرفت نیا دنینهال بالفاصله باشن یها گونه

 

 شیسربه سر گذاشتن گرگ کوچولو یتوانست با کم یرا گذرانده بود حاال م یوچهار ساعت سخت ستیکه ب نیساتک

کرد خود را از حصار  یم ینهال که سع یتوجه به تقالها یکردن خود برنداشت وب یخود را ارام کند دست از بدجنس

 شب رنگ وفرش را کنار زد یموها اردیاغوش او در ب

 

 

 لب انینرم گوش اورا م یالله   طنتیبا ش دیاو راد یچشم بسته شدن پلک ها ریرا به گوش او رساند واز ز شیها لب

 پر حرارت در گوشش لب زد شیبازوها انینهال در م دنیتوجه به لرز یبران نشاند وب یگرفت وبوسه ا شیها
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 ترسم؟! یم یگرگ کوچولو از چ یدون یاووم م-

 

 ... ردیارام گ یکم دیزد تا شا یبیدر درونش غوغا بود بر سر قلبش نه کهینهال ناخوداگاه باز شد ودر حال یها چشم

 

برابر گشته بود  نید گرفته بود قدرتش چندخو یزمام عقل ومنطقش راهم در دستان قو یبود از وقت دهیفا یب اما

 کرد یم ییودر کل وجودش حکم فرما

 قورت داد... یواو اب دهانش رابه سخت دیچیدر گوشش پ نیهرم نفس پرحرارت ساتک مجدادا

 

 بشه که فقط تو رو ببرم حموم وبرگردونم!!!! نیا تمیترسم که کال پرونده رو فراموش کنم وکل مامور یم نیاز ا-

 

 واز شدت خجالت به اغوش خود او پناه برد ..  دیاز شرم کش ینیجمله ه نیا دنیباشن لنها

 

نفسش رادر  دیلرز یکنترل شده اش م یاز شدت خنده  شیصدا کهیقصد کوتاه امدن رانداشت در حال نیساتک اما

 ادامه داد یگوش او فوت کرد و بابدجنس

 

 !!!!میدسته گل رو  به اب ند میمواظب باش دیحموم با ریفقط در مس-

  

 یخنده  ینتوانست خنده اش راکنترل کندوصدا گریکه بردلش نشست د  یومشت محکم دیکه نهال کش ینیباه

 ....دیچیبلندش در کل خانه پ
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 است .... دهید شانیرابرا یینه چندان دور چه خواب ها ندهیبداند ا نکهیا بدون

 

 

 لب انینرم گوش اورا م یالله   طنتیبا ش دیاو راد یچشم بسته شدن پلک ها ریرا به گوش او رساند واز ز شیها لب

 پر حرارت در گوشش لب زد شیبازوها انینهال در م دنیتوجه به لرز یبران نشاند وب یگرفت وبوسه ا شیها

 

 ترسم؟! یم یگرگ کوچولو از چ یدون یاووم م-

 

 ... ردیارام گ یکم دیزد تا شا یبیدر درونش غوغا بود بر سر قلبش نه کهینهال ناخوداگاه باز شد ودر حال یها چشم

 

برابر گشته بود  نیخود گرفته بود قدرتش چند یزمام عقل ومنطقش راهم در دستان قو یبود از وقت دهیفا یب اما

 کرد یم ییودر کل وجودش حکم فرما

 قورت داد... یبه سختواو اب دهانش را دیچیدر گوشش پ نیهرم نفس پرحرارت ساتک مجدادا

 

 بشه که فقط تو رو ببرم حموم وبرگردونم!!!! نیا تمیترسم که کال پرونده رو فراموش کنم وکل مامور یم نیاز ا-

 

 واز شدت خجالت به اغوش خود او پناه برد ..  دیاز شرم کش ینیجمله ه نیا دنیباشن نهال

 



 پشتم باش

 
891 

 

نفسش رادر  دیلرز یکنترل شده اش م یاز شدت خنده  شیصدا کهیقصد کوتاه امدن رانداشت در حال نیساتک اما

 ادامه داد یگوش او فوت کرد و بابدجنس

 

 !!!!میدسته گل رو  به اب ند میمواظب باش دیحموم با ریفقط در مس-

  

 یخنده  ینتوانست خنده اش راکنترل کندوصدا گریکه بردلش نشست د  یومشت محکم دیکه نهال کش ینیباه

 ....دیچیپبلندش در کل خانه 

 

 است .... دهید شانیرابرا یینه چندان دور چه خواب ها ندهیبداند ا نکهیا بدون

 

 شدند ادهیپ نیاز ماش مارستانیدر ب یهمزمان جلو نیوساتک دیسع

.. 

 قدم برداشتند... ژهیکوتاه   در سکوت به سمت بخش مراقبت و یبعد از احوالپرس هردو

 

 بزن!!! یبزن ییخوا یرو که م یحرف-

 

ست د اوردیخواست برزبان ب یکه م یدوخت ومردد از حرف نیکالفه نگاهش رابه ساتک نیساتک یجمله  نیبا ا دیسع

 گفت یبرد وبه سخت شیموها انیرام شیها

 

 نکن ریکنم فعال حافظ رو دستگ یخواهش م-
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 تونه تحمل کنه!! یاز رعنا رو نم یداغونه واگر بره زندان دور شیروح اوضاع

 

 ... دیبگو یزینتوانست چ یتا لحظات نیچنان عاجزانه وملتمسانه بود که ساتک لحنش

 

 گفت  یکوتاه  اما جد یمورد نظر در جمله ا یاسانسور در طبقه  ستادنیا با

 ستیدست من ن زهایچ یبعض-

  هیوبستر ستیکه حالش خوب ن فعال

 تابعد... حاال

 شدند .. رهیبه داخل اتاق خ شهیاز پشت ش ستادندیکه ا ژهیو یمقابل اتاق مراقبت ها در

 ینم یرعنا گذاشته بود وتکان یدست ها ینشسته بود سرش رابررو لچریو یبررو کهیحافظ در حال شهیهم مانند

 خورد..

 گفت یمحزون یقرار داد وبا صدا شهیش یرابررو شیدست ها دیسع

 

 رعنا کابوس شبونم شده یبسته   یچشم ها-

 دهیهمه شلنگ و دم ودستگاه خواب نیا ریکه االن ز نمیاعث اکنم من ب یفکر م همش

 من ..... اگر

 

 وگفت  دیجمله اش پر انیم نیساتک
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 ...یکرد یم دیکه با یرو کرد ی..توکار ری..پس عذاب وجدان نگفتادیاتفاق م نیا یبه زود یاگر تو هم نبود-

 .. دیپرستار نگاه هردو به سمت او چرخ یباصدا

 اشنا برلب نشاند وگفت  یلبخند دیسع دنیباد یپرستار

 ...نیاومد رید یکم امروز

 

 انداخت دیبه سع ینگاه کنجکاو نیساتک

 .. دیایم مارستانیدانست هرروز به ب ینم

 یدست رعنا برداشته بود وبا دلتنگ یرااز او گرفت وباز به حافظ دوخت که سرش را ازرو شانشینگاه پر دیسع

 ..شده بود شیمشغول نوازش موها

 حالشون چطوره؟!-

 

 دوخت یپرجذبه وجد یگرفت وبه صاحب ان صدا دینگاه پر از غمزه اش را ازسع پرستار

 

 دختره که تو کماست عالئمش ثابته وتکون نخورده-

 

 به حافظ دوخت ومتاثر ادامه داد شهینگاهش را چرخاند واز پشت ش یپسره اوضاع قلبش ثابته اما ...لحظه ا اما

 نیدوم رو هم رد کنه وباتوجه به سن کمش ا یاسترس براش کشندس وهران باتوجه به قلبش امکان داره سکته -

 ومتاسفانه.. ارهیبار طاقت نم

 ،نگاهش راسمت او چرخاند وگفت...... دیسع ی رهینگاه خ  ینیمجدادا سکوت کرد ..سپس باحس سنگ یا لحظه
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 دختر .... نیخاطر ا یلیاز قرار خ-

 کنترل نشده گفت یوبا خشم دیجمله اش پر انیم دیسع

 وحافظ رعنا

 

 رفتارش راکنترل کند پس ارام تر ادامه داد  شتریکرد ب ی، سع دیپرستار راد یراگفت وچون نگاه گرد شده  نیا

 لطفا با اسم صداشون کن!!-

 

 دشیوسف دهیکش یت هادس یشیدلبرانه برلب نشاند ونما یعوض شد.لبخند عیسر شی،حالت  گردچشم ها پرستار

 اش راداخل مقنعه فرستاد ... یفرض یرابلند کرد وموها

 

 ،اگر با اسم خطاب بشن شهیم باتریبله حق باشماست ..ز-

 

 فشیضع یدانست صحبت را از کجا ادامه بدهد..باخشم دردل حافظه  یکالم را ازدست داده بود واصالنم ی رشته

 داد... یرادشنام

 

 !!اد؟یحال خرابش تا اتاق رعنا ب نیبا ا نید یحافظ چطوره وچرا اجازه م حال
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 به جانتبش ادامه داد.. یبه کمک او شتافته بود وپرستار پس از نگاه قدر دان نیساتک

 

 دیگذره و همه روتهد یکار از خواهش م یگاه یکنه حت یالتماس وخواهش م یچجور دینیبب دوییایب هیفقط کاف-

 ..شمیبکش رونیب میتا اخر شب محاله بتون گهیاتاق برسه. د نیپاهاش به داخل ا هیو کاف نجایا ادیکنه که ب یم

 

 ...میکن زیبدون در نظر گرفتن حال بدش به اون ارام بخش تجو میشیمجبور م یگاه یحت

 

 استراحت کنه... یوکم رهیاروم بگ دیشا تا

 

 بهم گره خورد اورامتوجه اَشتباهش کرد... یکه درآن دیسع یدخت...ابروها نیزودتر ا یتا هرچ دیدعاکن دیبا فقط

 ادامه داد  دستپاچه

 

 ...ادیدعا کرد ،قبل از بدتر شدن حال حافظ ، رعنا بهوش ب دیبا-

 

 بود که نگاه ان دو راجلب خود کرد دیمحزون وارام سع یصدا باز

 

 !مونه؟یبنظرت رعنا زنده م-

 

 بدهد.. یسوال او را چه پاسخ قایدانست دق ید ..نمتکان دا یسر یمعن یو ب  عیسر پرستار
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به سرش خورده بود.واز جمجمعه اش عبور کرده بود وان قسمت متورم سرش رابرداشته بودند ودرصد  ریت دخترک

 گردند .... یکه به کما رفته اندو زنده برم  ییهستند کسا  یکم یلیخ

 

 لچریاما  تا اخر عمرو رندیگشتند چون حاضربودند بم یکنند کاش هرگز برنم یگردند اکثرا  ارزوم یزنده برم  یوقت و

 بدتر از ان نباشند... یحت ای  نینش

 

 بهتر ... یکم یکه ثابته وحت شیاریعالئم هوش-

 

 ....دهید بیاس یزانیجسمش تا چه م شهیمشخص نم ادیاز کما درن یوتا وقت ستیمعلوم ن یچیدر هر صورت ه اما

 

 کرد .. ینگاه م رهیبه حافظ دوخت که اورا خ شهینگفت ونگاه پر غبارش را از پشت ش یزیچ گرید دیسع

 وداغون شده بود ...  دهیصورتش تک چقدر

 

 ترک کرد ودور شد.... عیان جا را سر یوبدون گفتن کلمه ا اوردیاورا طاقت ن یومحکوم کننده   نیغمگ نگاه

...... 

 کرد یم یزد ونقاش یکه طرح صورت رام یکرد به کس یم یبا دقت سع نیساتک

 بدهد... یعال میریصورت طرف رابا ان گ مشخصات

 کرد.. یم ییتر او راشناسا عیهرچه سر دیبا
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مشت  شیحالتش بود کالفه دست ها نیبهتر نی..تازه اندیبب مارستانیخواست نهال را هم مانند رعنا در کنج ب ینم 

 شد .........

 

 که در ذهن داشت شده بود... یریتصو هیشب بایشد تقر رهیصورتش گرفت وبا دقت به ان خ اماده شده راکنار ینقاش

 .. دیکش ششیبر ته ر یانداخت و دست زیم یکاغذ رابررو کالفه

 

 است.. دهیاشنا را کجا د ی بهیان مرد غر دیفهم یکرد نم یفکر م یهر چ چرا

 

  ریتصو دنیامد ومتوجه شد که او هم با د شیچشم ها یان شب نهال جلو واکنش

 توجهش جلب شد ... یمرد لحظه ا نیا

 نهال هم اشنا امده بود  یمرد برا نیا پس

 ... اما

 

ه صفح یاسم گرگ کوچولو که بررو دنیرابرداشت با د یگوش زیم یاش دست از فکر برداشت واز رو یگوش یباصدا

  یافتاده بود ناخواسته  لبخند  یگوش ی

 لبش نقش بست چقدرم حالل زاده بود ... یشه گو 

 

 خود بلند شد وارتباط رابرقرار کرد .. یجا از
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 ارام ومحجوب نهال در گوشش نشست یصدا

 

 ؟ یخوب  نیسالم ساتک-

 

 گوش نواز او خوب شده بود... یصدا دنیتا االن هم خوب  نبود باشن اگر

 

 شد .. رهیخ رونیاداره به ب یپنجره  از

 همچنان دلش پر بود... نیاز برف بود واسمان بعد از ان بارش سنگ دهیجا پوش همه

 

 سرد اما تازه را   مهمان تنش کرد یراباز کرد وهوا پنجره

 

 ؟! یخوبم ..تو خوب-

 چطوره ؟! ازین

 

 اورفت و با عشق  گفت یبم ومردانه  یاهنگ  صدا یدر دل قربان صدقه  جانیبا ه نهال

 

 .. رهیگ یپدرش رو م یکنه ،بهانه  یم یتاب یب یکم ازین -

 

 اش خوبه .. هیروح ی..برا میباهم  درست کن یادم برف دمیکنم ..شا یباهاش برف باز کمی، رونیببرمش ب گفتم
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 زودتر یهرچ دیاز ذهنش گذشت ..با یفکر نیساتک

 

 کرد .. یم هینهال ته یرابرا یابیرد

 ...ردیرادست کم بگ فیکرد وقدرت حر یاکتفا م وانیپر ل ی مهیتنها به ن دینبا

 بار اکو شد .. نیدر ذهنش چند یریکب ی جمله

 

 نزاره... یاز خودش براش باق یورد چونهیبزرگ رو هم تونست بپ یریکب یکه حت ریطرفت رو دسته کم نگ-

 

به بن بست  بست وبدتر ان که دوباره خیکند  یم دیتهد یخطر نینهال او راهمچ نکهیباتصور ا شیدر رگ ها خون

 ...ردیان رد اورا بگ قیراهم نداشت که از طر یسرنخ درست حساب چیبود وه دهیرس

 ..ابدیبتواند ارامش خود راباز  دیرا محکم مهار کرد تا شا نفسش

 

 کرد ی،افکار اشفته اش رابه عقب ذهنش سوق داد وسع دیچیاسمش از زبان نهال که  در گوشش پ یصدا دنیشن با

 بود تمرکز کند... دهیکه شن یبرجمله ا

 

 تو حالت خوبه؟؟ نیساتک-

 ؟یچراساکت

 

 نشاند .. شیبرلب ها یاو لبخند یلحن صدا ینگران
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 که فقط مختص نهالش بود  گفت  یخاص یوبا مهربان ارام

 

 ...رونیب مشیباهم  ببر امینه صبر کن تا  ب-

 

گفت وارتباط راقطع  یبالبخند باشه ا دیدرخش نیساتک  یاز ذوق همراه شیمکث کرد ..چشم ها یلحظه ا نهال

 کرد...

 

 محزون  به لب نشاند. یشده بود لبخند رهیخاموش براو خ شهیکه  مثل هم ازین دنیوبا د برگشت

 

سوخت..به سمت اورفت خم شد ودر اغوشش گرفت ومحکم به خودش فشار  ینوا م یان دخترک ب یدلش برا چقدر

 داد .

 سرنوشت خودش بود .. هیبدختر ش نیسرنوشت ا چقدر

 

 تلخ تر از سرنوشت خودش... یحت دیشا

 شیا عاطفه یکند وکمبود ها هیتوانست به او تک یپر کرده بود وم نیمثل ساتک یبزرگ یاش را با حام یخال زندگ او

 با اوجبران کند.. یرا تا حدود

 

گفته بود حال پدرش هم رو به وخامت  کباری نیکس رانداشت و ان طور که ساتک چیکوچک ه یدختر بچه  نیا اما

 از دختر ش نگرفته بود . یبود که تا االن سراغ
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بتواند  دیبلند کرده بود به سمت اشپزخانه رفت تا شا یاورابه سخت کهیاش نشاند و در حال یشانیبر پ یبوسه ا متاثر

 کند... حک شیلب ها یگرم کند ولبخند را بررو یسر او را با اشپز یگریمانند هرزمان د

...... 

 یادم برف ینیب یرا او به جا جیسپرد وبا حرکت دست به او فهماند که هو ازیرا به دست ن جیهو جانیبا ه نهال

 بگذارد.. 

 

 گذاشت. یادم برف ینیب یان را به جا  یرا گرفت وبه سخت جیصدا هو یب یو باخنده ا جانیبا ه ازین

 

 جانیرابر هم کوفت وبا ه شیبار دست ها نیچند ینوپا فارغ از هر غم وغصه ا یبا خنده وشعف همچون کودک نهال

 کرد گفت یلب ان ها را تماشا م یبررو یکه در سکوت وبا لبخند نیخطاب به ساتک

 ...میریبگ یادگاریعکس  ییسه تا یادم برف نیبا ا ایب نیساتک-

 

 خارج کرد . بیاش را از ج یگوش عیرا گفت وخود سر نیا

 

 ...ستدیاشاره کرد تازود کنارش با نیوبادست به ساتک ستادیا ازین کنار

 

 را از دست نهال گرفت یگوش گریرابلند کرد ودراغوش گرفت..وبادست د ازیکنار ان هاقرار گرفت .خم شد ن نیساتک

 نشسته بود... شیرادر اغوش داشت وسر نهال بر بازو ازین کهیرا گرفت در حال یی بایز یوعکس سلف
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ود ب ازیبا ن یمشغول باز نیکه ساتک یمختلف ،در ست زمان یبعد از انداختن چند عکس در حالت ها جانیبا ه نهال

بزرگ   یا رهیدستکش ان را گلوله کرد وبه شکل دا یزدن دست ب خیتوجه به  یبرداشت و ب نیزم یاز  رو یبرف کهیت

 دراورد ..

 

 کردن برف باعشقش بود.. یباز که در ذهن خود داشت یاز چند فانتز یکی شهیهم

 کرده بود.. یرا لحظه شمار یا هیثان نیهمچ دنیدر دلش  رس نیزم یبررو  نیبرف سنگ  نینشستن ا با

 

 قدم  برداشت... نیبه سمت ساتک نیوپاورچ جانیباه

 

 کند.. طنتیش یتوانست اندک یخلوت بود و م بایتقر پارک

 

برگشت.  برف  رابه صورت او کوباند وبا  نیکه ساتک نیکنترل کرده بود اسمش راصدا زد وهم یکه به سخت یا باخنده

 پرصدا چند قدم عقب رفت... یباخنده  ا ازیون نیگرد ساتک یچشم ها دنید

 

 اش را از برف تکاند  .. قهیگذاشت وصورت و نیزم یرا ارام بررو ازیشرورانه ن یبالبخند نیساتک

 د وگفتباال بر ییابرو تاک

 

 خواد؟ یم یموش کوچولودلت برف باز -
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بلند خود رابه او  یزیباخ نینشان دهد ساتک یبخواهد عکس العمل نکهیباخنده سرش راباال انداخت وقبل از ا نهال

 شیبررو  نیبود وساتک دهیپر برف خواب نیزم ینشان بدهد بررو ینهال بخواهد عکس العمل نکهیرساند وقبل از ا

 کرده بود ... رتصو شیاهایدر رو شهیکه هم یزیزده بود ...درست همان چ مهیخ

 

رقصان  یتبدارش رابه چشم ها یبه  غنچه درامد وچشم ها یبه انتظار بوسه ا شیتصور ناخواسته لب ها نیا از

 دوخت.. نیساتک

 

 دیده بود  را گرفت  کشو لپ برجسته  شده اش را که از سرما سرخ ش اوردیحالت او طاقت ن نیا دنیباد نیساتک

 وباخنده گفت

 

 بعد!! مینکن ،بزار عقد کن یدختر کوچولو انقد دلبر -

 

 .. دیکش شیلب ها یرابر خود فرستاد وزبانش رابررو یاز لو رفتنش لعنت نیشرمگ نهال

 

 که از خودش ساخته بودماند.. ییبایز ریبراو وتصو رهیخ یلحظه ا نیساتک نگاه

که نهال منتظر  ینهال ناخواسته بسته شد و درست زمان یخم کرد ...چشم ها یلب گفت و سرش را اندک ریز یلعنت

 بست .. خی  کبارهیبود  کل وجودش به  شیلب ها یداغ

 گره خورد ..خنده اش گرفت.. نیباز شد ونگاهش با نگاه خندان ساتک یدر ان شیها چشم

 

افتاد که دراغوش مرد  ازیبه ن  نیاب کار اورابدهد نگاهش ازپشت ساتکبخواهد جو نکهیبه خود داد وقبل از ا یتکان

 ...شدیبه سرعت از ان ها دور م یا بهیغر
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 یکند شد که در ان هوا یبار باز وبسته شد وضربان قلبش به حد نیبه دور از اب مانده ،چند یمانند ماه شیها لب

 به تقال افتاد .. ژنیاکس یذره ا یازاد برا

 

 داد.. یرا نشان م ریاخ یمختلف قتل ها ریمانده بوداما ذهنش تصاو رهیخ نیساتک یوحشت زده اش بررو نگاه

 تپش بماند....  یب نهیبود تا قلبش در س یحالت ها کاف نیاز ا کیزبان در هر  یپناه وب یب ازین وتصور

 

رد ک بینگاهش راتعق ری. مسقلبش نشست یکه بررو یدرشت شده از ترس  او ودست یمردمک ها دنیباد نیساتک

نهال بلند شد وچند قدم به  یاز رو یا هیکرد در کمتر از ثان یرا از انجا دور م ازیقد بلند که باسرعت ن یمرد دنیوباد

 .. ستادیاما ناخواسته ا دیسمت مرد دو

 

 ینقشه ا نیت اتوانست نهال راهم تنها بگذارد احتمال داش یخلوت بود واو نم یلیدر ان غروب زمستان خ پارک

 جدا کردن او از نهال... یباشد برا

 

 کرد... یدندان قروچه ا فیوبال تکل نیخشمگ

 

 ..دیچیگرفته اش در گوشش پ یدر نظرش امد و صدا یرینگاه نگران کب یا لحظه

 

 کنه مواظبش باش... دایخوب براش پ میق کی لمیرو نداره تا وک یشکیه ازیدخترم ن-
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 فقط به تو اعتماد دارم.. من

 

 را گرفت  مشی،تصم هیاز چند ثان کمتر

 راست مرد نشانه گرفت.. یبه سمت پا عیخود را از کتش در اورد و سر ی اسلحه

 

 شده بود ... ادیوفاصله ز شدیبه سرعت دور م مرد

 

 در انجا منتظر اوبود... ینیبرسد واحتماال ماش ابانینمانده بود تا به خ یزیچ

 

 

ابست ر شیچشم ها یبرخورد کند ..لحظه ا ازیبه ن ریامکان داشت ت یاشتباه نینمانده بود ..با کوچکتر یادیز فرصت

 تا تمرکز کند ...

 خلوت پارک رادرهم یگلوله بود که  سکوت فضا کیشل یگفت وصدا یلب بسم اله رینمانده بود ز یباق یگرید راه

 شکست..

 ... دیرسیفاصله هم به گوش م نیتا ا یعربده اش حت یوصدا دیمرد راد یشدن پاها خم

 

نداشته باشد هرچند که اگر  یکمک یرویلب گفت ودر دل دعا کرد ن ریز ی،لعنت نیزم یبررو ازیشدن ن باپرت

 بود ... دینداشتند  بع
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را در پناه خودش  دهیدانست تا االن تا حد  ترس یرا که م یرساند وان طفل یم ازیهرچه زودتر خود رابه ن دیبا

 ..ردیبگ

 

شده بودند و دو  رهیوخشک شده به او خ ریدورتر متح یکه کم یخانواده ا دنیباز به اطراف خود  نگاه کرد وباد 

 ازیبابت تنها گذاشتن نهال راحت شد وبا سرعت به سمت ن الشیخ دندیدو یکه از دور به سمت ان ها م ینگهبان

 .. دیدو

 

کرد  یم یط یزخم یرا با ان پا ابانیخ  ریرازده بود وباسرعت داشت مس ازیخود ون یزخم پا دیق یبه سخت مرد

 .. .....امدیبرف به چشم م یدیهوا و در سف یکیدر ان تار  یراپشت سر خود راه انداخته بود. که حت یخون اریوش

 

.نگران  وبا سرعت سمتش خم شد واورا در اغوشش  امدیباال م ینفس او که به سخت دنی..باد دیرس ازیبه ن کهیهنگام

 نکهیافتاد واز ا اهیون س نیبه حرکت کردن ماش  یسفت به خودش چسبانده بود.. نگاهش لحظه ا کهیودر حال دیکش

 شد.. نیتوانسته بود از چنگش در برود خشمگ یراحت نیاو به ا

 ..ردیبود سالم پس بگ راتوانسته یامانت یدختر بچه  نیباز خدارو شکر کرد که ا اما

 زمزمه کرد شینوازش موها نیدر ح  

 یکه دور گردنش حلقه شد لحظه ا ازیمن،من رو ببخش ازت غافل شدم ..دست کوچک  ن یتموم شد کوچولو-

 خشکش زد ..

 

محو برلب نشاند..  یبود ..لبخند دهیسفت بهش چسب ینجوریبار بود که دخترک در اغوشش گرفته بود وا نیاول

 بلند شدن اورا محکم تر به خود چسابند وبه سمت نهال حرکت کرد ... نیودرح
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 عمل کرده است .. نیخالف قوان شهیبار هم مانند هم نیدانست ا یوم دیرس یبه گوشش م سیپل نیماش ریاژ یصدا

 

 .. یدر مکان عموم یانداز ریت

 

 دخترک بود که دراغوشش ارام گرفته بود .. نینداشت..مهم سالمت ا تیاهم شیبرا اما

شدن او نشده  کیشده بود واصال متوجه نزد رهیخ یوبه نقطه ا ختیر یکه ارام اشک م دیاورا د  دیبه نهال رس یوقت

 بود ...

 

و با  دیکرد به سمت خودش کش شیسرد جدا نیاز زم یبه سمتش رفت وارام دستش راگرفت وبه سخت نگران

 گفت  متیمال

 

 کن من رو  گاهیهال نن-

 حالش خوبه  ازین نیبب

 یب ی هیرابست وگر شیپلک ها یدر اغوش او لحظه ا ازین دنیوبا د دیبه سمتش چرخ  عینهال سر ی دهیترس نگاه

 صدا دار شد ... شیصدا

 

 او سپرد.. یدر پ یپ یبه اغوش او پناه برد وخود رابه دست بوسه ها عیهم سر ازیبا هق هق دست دراز کرد ون 

...... 

کرد تا در مقابل خشم  یم یسع یبه سخت کهیبه همراه سرهنگ خارج شد ودر حال یکالفه از کالنتر نیساتک

  دیراپرس ازیسرهنگ خود را کنترل کند ارام  حال نهال ون
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 خوبن اکتفا کرد.. یباخشم نگاهش رابه او دوخت وتنها به کلمه  سرهنگ

 گفت ضیرفت و باغ نشیبا اخم به سمت ماش نیساتک

 کردم سرهنگ؟! یم کاریچ دیبا-

 

 بردن یدادم اون بچه رو م یم اجازه

 بدنش رو برام بفرستن؟!! یقسمت از اعضا کی وهرروز

 

 

 یخونسرد با مسائل برخورد م شهیکه هم ییبه سطوح امده ، از او یتکان داد و با خشم یکالفه تر از او سر سرهنگ

  دیامدغریم بیکرد عج

 

 !!!یبودنت خشک نشده که باز دسته گل به اب داد یقیهنوز مهر لغو تعل-

انجام  یطیکارهارو تحت هرشرا یلیخ شهیوقت ها نم یاما بعض یجون اون بچه رو نجات بد یکه خواست درسته

 ...یبد

 !!!یریبگ متیرو به هر ق فتهیخواد ب یرو که م یاتفاق یجلو یگاه دینبا

  

 !!!شهیهوا کنه که سنگ رو سنگ بند نم ریقرار باشه هرکس بخواد ت اگر

 

 ؟؟یخورد،چ یم ریت یکیدر اون تا ر یگریاگر کس د-
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  یدون یبهتر از من م خودت

 !!!یکرد  یسکیکار احمقانه وپر ر چه

 

 نگاه کند... وانیل یخال ی مهینبود ،حاال که ماجرا تمام شده بود به ن یاجیتامل کرد احت یلحظه ا نیساتک

 

 امدهین شیکند وتا کنون پ یدانست چه م ینبود وم یداشت اما او ادم تازه کار ادیز سکیداشت که کارش ر قبول

 ...ندیبه هدف نش رشیبود ت

 

 ریتقد ایدهد او ان ها رابه دست سرنوشت  یکه الزم باشد انجام م یهرکار زانشیجان عز یبرا نیاون ،ساتک یسوا

 کشد.. یکه نفس م یوقتسپارد نه تا  ینم

 

 یتواست سرنخ خوب یخورده م ریدستش مشت وفشرده شد..مرد ت یبا فکر فرار مرد از مشتش به ان راحت یا لحظه

 باشد..

 از ذهنش گذشت... یمانند صائقه به تند ی،فکر ندیخواست پشت فرمان بنش یکه م یدرست لحظه ا 

 

 کرده بودند... شانیدایپ یفکر نکرده بود ان ها چجور نیوخسته بود که به ا ریچند ساعت ذهنش درگ نیا انقدر

 نبود.. یریکه از محل سکونتش باخبر بود فقط کب یتنها کس پس

 

 چطور امکان داشت رد ان ها رابزنند اما
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 داشت... نانیاز محل سکونت او با خبر بودند واو کامال به ان ها اطم یوانگشت شمار تعداد

 

 دیکار را بکند ودختر خود رابربا نینداشت او بخواهد ا یلیان دل یزندان افتاده بود وسوا یگوشه  هم یریکب

 

 کوباند نیماش کیرا محکم بر الست شیپاها یزد وعصب شیبه موها یچنگ کالفه

 

در ذهنش روشن  یجرقه ا هیماند و کمتر از چند ثان نیماش ی رهیخ ی،نگاهش لحظه ا دیچیپ شیکه در پاها یدرد با

 کرد .. دایزود جواب سوالش راپ یلیشد وذهنش شروع به پردازش وحل معما کرد وخ

 

 کرد  نیماش یبود با دقت شروع به وارس نیخود خشمگ یاز حماقت وکوتاه کهیودرحال عیسر

ادر ان ر شنیماش یکه با حوصله نقطه به نقطه  نیکرد ..خاموش به ساتک رییتغ رتینگاه سرهنگ از خشم به ح رنگ

 شد... رهیگشت خ یم یشب سرد زمستان

کند وباتوجه به  یفکر م یتوانست حدس بزند او به چ یم بایکند وتقر یکار رانم نیا لیدل یدانست که او ب یم

 نبود.. دیکه امشب افتاد دور از ذهن وبع یاتفاق

 .. داکندیراداخل داشتبورد پ ابیتوانست رد نیساتک سرانجام

 

 شود.. دایپ یراحت نیجاساز کرده بودند که محال  بود به هم یاو راحرفه ا چنان

 ...انداخت شیپاها ریرابر ز ابیگفت ورد یلب لعنت ریبار ز نیوچند دیکش رونیاز داشتبورد ب نیرا خشمگ ابیرد

 

 تحت کنترل بوده است .. ابیورد نیماش نیا قیمدت از طر نیا تمام
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 صب کردن؟؟ن نتیبه ماش یرو چجور نیا-

 

 کرد... دایزمان جواب سوالش راپ نیکرد و در کمتر ریبود ذهن خودش را هم درگ دهیکه سرهنگ پرس یسوال

 کشاند.. یاورا به سمت ان شب مهمان ذهنش

 

را داخل  ابیمناسب رد یشک کار خود اوبود..در فرصت ینظرشان گرفته بود..ب ریکه ان مرد مشکوک ز یشب همان

 حس حقارت متنفر بود.. نیواو از ا دیخند یاو م شیمدت به ر نیا یکار گذاشته بود ودرط نیماش

 

 دیکش یصاحبش رابه رخ م تیعصبان بیبرجسته شده اش که عج یشانیاو ورگ پ یفک قفل شده  دنیباد سرهنگ

 ارام ترشود.. دیکرد اورا از متوجه حضورش کند تا شا یسع یارام تر شد وبا تک سرفه ا یکم

 

 دیبه سمتش چرخ نیساتک یبه خون نشسته  یهم شد وچشم ها نیهم

 .. ادیم شیاروم باش پسر خوب ...مال همه پ-

 

 حالشون خوبه... نیریش ینشده وخدارو شکر هم نهال وهم اون دختر بچه  یزیهم که چ حاال

 

 یونگذاشت یزود متوجه شد خداروشکر

 بکشه...  کیبار یبه جا کار
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 وگفت دیکش ششیبر ته ر یدست نیساتک

رفتم اطالع  یکه من م ییما خبر داشتند واز تک تک جاها یهمه مدت ان ها از محل زندگ نیا نکهیفکر ا یحت-

 کند... یام م وانهیداشتند د

 بادرک از حس وحال او  با ارامش گفت  سرهنگ

 !!ینهال رو به اون خونه برگردون ستیصالح ن گرید-

 

 میبرابر کن نیان جارا چند تیوامن میباش گرید یجا کیبه فکر  دیبا

 

ابا ر ابیاز خود رد یاثر نیتو ونهال راشناخته وتوانسته بدون کوچکتر دید کیقدر هست ،که در  یلیخ فیحر ظاهرا

 مهارت وصل کنه... نیا

 

 ارام ترش کند... یکم دیکرد تا شا یدود م یگاریداد واگر احترام به سرهنگ نبود س هیتک نیبه در ماش نیساتک

 

 را جمع کرد وگفت  شیچشم ها یگوشه  

 ازیخواسته ن یعموم یجا کیگدار به اب زده ودر حضور خود من در  یب نقدریکه ا دهیاالن هم بع یبه نظر من حت-

 داشته... یکارش هدف نیکنم با ا یرو بدزده من احساس م

 

 او گفت کالم  یاو جلب شد ودرادامه  یجمله  نیسرهنگ به ا توجه
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 ابراز وجود کنه یخواسته به نوع دیشا-

 تکان داد .. یسر نیساتک

 

 باشم دیجد یشما باشن تا بفکر خونه  یدوروز مهمون خونه  یکیبچه ها  یسرهنگ اگر اجازه بد-

 

 کوباند گفت یم یاو ضربه ا  یبر شانه  کهیپدرانه کرد ودر حال یخنده ا سرهنگ

 

 زهیبرام عز هینهال مثل دخترم هد-

 ستیاز حکمت ن یبودنش خال اتفاقا

 وحاج خانوم تنهاست شیدر پ ریخ امر

  یشناسیرو هم که خودت بهتر م هیهد

 ..رهینم یخاطره دستش به کار فیتعر جز

 

 انداخت وگفت  یبه سرهنگ نگاه دیرافراموش کرد وباترد زیهمه چ یلحظه ا نیساتک

 !ه؟یهد یبرا ریامر خ-

 

رگز  ه گرید دمیاشای ادیز یفرصت نیسربه سرش بگذارد همچ یاو استفاده کرد تا کم یوخستگ  یجیاز گ  سرهنگ

  امدیبه دستش نم
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 گفت یبود با بدجنس دیکه از سنش بع ضیعر یبالبخند

 

 حاج خانوم !! یبرا رینه امر خ-

 

 تکان داد... ینهفته در نگاهش خنده اش گرفت وسر طنتیحالت صورت او وش نیا دنیباد نیساتک

 

 وارد خانه بشوند .. نکهیسرهنگ،قبل از ا یبه خانه  دنیبارس

 ،سرهنگ رامخاطب قرار دادو گفت نیساتک

 میکن یم دایهم تا اون روپ نجایا یرو داره ،حتما برا گهید یجاها یلیوخ  نجایشک طرف مقابلمون ،ادرس ا یب-

 ..نیمحافظ بزار

 

 شناخت. یسال که اورا م نیچند نیبه او انداخت در ا قیدق ینگاه سرهنگ

 

سرگرد نترس ،دلش  نیدانست  ا یبود وم دهیاشفته ونگران ند شیوقت حالش رامثل امروز ، باوجود خود دار چیه 

 بخاطران دخترک است... یهمه نگران نیباخته است وا دایراشد

 

 گذاشت نیساتک یبرشانه  یپدرانه برلب نشاند ودست یلبخند 

 

 نیشک ا یحل نشده رد شده باشه...پس ب یدست سرگرد احمد ریازز یحال نشده  پرونده اخدابزرگه پسرم ،تا به -

 صبور واروم باش  یفقط کم یکن یرو هم حل م
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 فرستاد رونیکالفه نفسش راب نیساتک

 

 

او رد بشوند و باعث خوردن ، مهر  یها ردستیاز ز یسرهنگ راقبول داشت ،امکان نداشت پرونده ومجرم حرف

 در پرونده ها شده بود... یادیبسته شد ز

 

بود که قلب اورالرزانده بود وباعث نشستن  یداشت و فرق ان کس یپرونده ها  تفاوت فاحش یکیپرونده با ان  نیا اما

 بود... شیلب ها یلبخند بر رو

 

حالت اشفته وخسته را از صورت خودش  نیکرد ا یشدن شانه اش توسط سرهنگ ،افکارش راپس زد وسع بافشرده

 دور کند ..

 شود متنفر بود... دهید فیکه ضع نیا از

 

او که کنار دراشپزخانه  دنیوباد ندیرابب شیوارد سالن شدند. نگاهش رادر طول سالن چرخاند تا موش کوچولو یوقت

 ثابت ماند  شیبود نگاهش بررو ستادهیا

حال  نیا دنیباد شیرافشاردهد ...ابروها شیشده تا قلب ها یاش چنگ ورم کرده یاش وچشم ها دهیصورت پر رنگ

 او درهم گره خورد  شانیپر

 

 .. ردیاوراسفت دربر گ شیدر دل ارزو کرد کاش تنهابودند تا بازوها یلمس او لحظه ا یتاب برا یوب 
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 بسته شده یخرگوش یموها دوخت که با ان ازیاز نهال گرفت ونگران به ن  ینگاهش را به سخت ازیشدن ن کیبانزد

 شده بود . نیریش اریشده بس میریوان صورت به شکل خرگوش گ

 

به اغوش  یکوچکش رابرا یو دست ها ستادیمقابلش ا ازین یبچه را ارام کند و وقت یباشد تا کم هیزد کار هد حدس

 شدنش از هم گشود لبخند محوش پررنگ تر شد ..خم شد واورا بغل کرد... دهیکش

نبود که  یپناه هم اضافه شده بود واو کس یوب نیریدختر ش نیمبارزه کند وا شیبرا دیتنها نهال نبود که با گرید حاال

 وسط باشد.... زانشیعز یپا یشکست بخورد بخصوص وقت یبه راحت

 

 همراه  باچشمک برلب نشاند وگفت  یلبخند نیساتک دنیاز اشپزخانه خارج شد وباد هیهد

 گرفت.. یکرد از بس ابگوره م یزنت مارو کچل م نیوگرنه ا یدخدا ،خوب شد اوم یوا-

 

 دیهمزمان به سمتش چرخ نیپرخشم وکنجکاو ساتک نگاه

  

 گرفت گفت یرادر اغوش م ازین کهیرفت ودر حال نیباخنده به سمت ساتک هیهد

 گفت یزنده دل به بابا م یدختره  

 یفتین یهلفدون وقتیتا  میریبگ لیوک برات

 

 او خنده اش گرفت. یجمله  نیا دنیبا شن نیساتک

باخنده  هیهد یاو ،خنده اش را مهار کرد وبه سمت اورفت وقبل از هر حرکت یاشک نشسته در چشم ها دنیاما با د 

 گفت
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 واال!!! میدار کیکوچ نابچهیاریدر ن یباز یهند  نجایا

 

 مینیشام رو بچ زیباال تا م نیبر 

  شنهادشیمهمان صورت خندانش کرد ..هرچند که از پ یاخم نیگرد شده به او نگاه کرد وساتک ییبا چشم ها نهال

 .. امدیبدش ن

 

 برد باخنده گفت ینهال را همراه خود به سمت پله ها باال م کهیرا از اوگرفت ودست نهال راگرفت ..درحال نگاهش

 نه؟! یشیبزرگ نم یکن یخوا یتو شوهرم م-

 گفت طنتیباال انداخت وباش یشانه ا هیهد

 شوهر کجابود اخه؟!-

 .. یخاستگار ادینشون رفته ومجبورش کرده ب یسر ک یسرهنگ ، اسلحه رو رو ستین معلوم

 

 محابا گفت یبلند وب  یراگفت و باخنده ا نیا

 شنیم تمیالمصبا جذب صورتم وموقع-

 ..کنن یکولشون و فرار م زارنیکه دمشون رو م شهیم یدونم چ ینم میبرمشون اتاقم، تا صحبت کن یکه م نیاماهم

 باخنده گفت نیخندش گرفت وساتک ینهال هم لحظه ا یحت

 

 چرا؟! یدون یواقعا نم-
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 وگفت  دیرا از پس شال کش هیهد یموها سرهنگ

 نده!!! یچسبونم که انقد خواستگارفرار یبرن اتاق ،تو دهنش چسب م نکهیمراسم فرداشب قبل از ا یبرا-

 

 به سمت اشپزخانه رفتند.. یراگفت وهردو با خنده وشوخ نیا

 

 همراه نهال وارد اتاق شد ودر راپشت سر خود بست.. نیساتک

 

 لحظه برگشت وکمتر از چند اوردیکه توانسته بود کلون قلبش رابه صدا درب یدر رابست وبه سمت  تنهادختر نیساتک

دور کمرش  نیمحکم ساتک یبازوها هیثان کیوش اورساند ودر به دورمانده از مادر خودرابه اغ ینهال مانند طفل 

 او  نشست .. یوعضالن دهیچیپ ی نهیس یحلقه شد وسرنهال بررو

 

 احساس کرد. شیموها یرا  بر رو نیساتک یطوالن  ینهال حرارت بوسه   

 

 انیهم  به پا دنشیبا د یکه حت یانیپا یب یونگران یاوجدا کرد ونگاه تبدارش رابا دلتنگ ی نهیس یسرش را ازرو 

 دوخت و پربغض  زمزمه کرد نیبود به نگاه خسته وقرمز ساتک دهینرس

 

 !!شهیچراتموم نم-

 

  شهیتموم نم یکابوس لعنت نیا چرا
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 سرمون !! یاوار شدن رو یواریلبهامون نشست مثل د یهر بار که لبخند رو چرا

 من !! چرا

 

 س کم اورد وسکوت کرد ...نف  نیساتک یدر نگاه ناخوانا رهیخ یا لحظه

 

 شیدوم اشک از چشم ها یقطره  نکهیقبل از ا دویرنگش  سر یب یگونه  یبررو شیاز چشم ها یاشک قطره

 کند  وخود را از بند ان رها سازد  ینافرمان

 

نهال رنگ  ی دهیرنگ پر یاشک نشست واز حرارت بوسه اش گونه ها یقطره  یبررو نیپرحرارت  ساتک یلبها

 هم افتادند .. یبررو نشیسنگ یفشرده  شد وناخوداگاه پلک ها شیدر دست ها نیگرفت....از پشت لباس ساتک

 

 امان قلبش را احساس کرد... ینشست کوبش ب  شیوداغ او  که برپشت پلک ها یبعد ی بوسه

 

اتاق خود بودند وخود راتا صبح به خود ودر یدندانش کرد وارزو کرد کاش االن در خانه  ریرا اس شیلب ها ی گوشه

 سپرد ... یگرم وپرحرارت  او م یدست نوازش ها

 

 گرفت یاو بود که جسم وفکرش ارام وقرار م  تیپر حما یدست ها ریز تنها

 نشست. شیلب ها یکه بررو یبعد ی بوسه
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 هزار یضربان قلبش بررومرد  نیا یان بود که هنوز با هربوسه  بیرادر قلبش احساس کرد ..عج یزیچ ختنیفرو ر 

 ... دیرس یم

 

گرفت و  شیلب ها یاز گوشه  یزیوگاز ر دیکش رونیب شیدندان ها ریاورا از ز ی،لب ها شیبا لب ها نیساتک

 گفت   طنتیباش

 توروخورد!!!! شهینم مییوهرجا یشیم ینکن خوردن زونیلب ولوچه رواو نیانقد ا-

 

 کنم المصب!! یاون وقت مجبورم تا خود صبح خودخور 

 

  دیپراز عشق خانه پرس یارامش  وفضا یبرافروخته وبا شرم ودلتنگ  برا ییبا گونه ها نهال

 

 خونه؟! میریم یک-

 

 یاش گرفت وبا آخ یگوشت یاز گونه ها یخم شد وگاز کوچک دیدر گلو خند شیگرگ کوچولو یطاقت یاز ب  نیساتک

 دور کمر او تنگ تر شد .. شیبازوها ی،حلقه  دیکه نهال کش

 

 ناخواسته تلخ ترشد  شیصدا لحن

 یبمون نجایا ازیبان دیمدت کوتاه با هی-

 من .. تا
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  دیجمله اش پر انیاو گذاشت و م یبازوها یرابررو شیتوام با وحشت  دست ها ریمتح  یبالحن نهال

 شده!! یزیچرا چ-

 

 وترس دخترک نشود..  یموجب اشفتگ نیاز ا شتریکرد ارام باشد تا اورا هم ارام کند وب یسع نیساتک

 

 گفت شیکه گاز گرفته بود نشاند وبا لبخند از مورمور شدن پوست بدن او باتماس لب ها ییجا یبررو یا بوسه

 

 نشده نترس یزیچ-

 میخونه عوض کن یهر از گاه میمجبور  ازیتو ون شتریب تیامن بخاطر

 

 گفت  یکرد خود را از چارچوب اغوش او خارج کند باتلخ یبا بغض سع نهال

 خونه به دوش ها نیدرست مثل ا-

 

 درهم کشاند... دیراشد شیصدا داد واخم ها نیبلند وممتد در گوش ساتک یبه دوش ها مانند زنگ یخانه  ی کلمه

 

 کرد ... سهیزن وناموسش خود را با خانه به دوش ها مقا یبهش دست دادوقت یبد حس

 

 درشت بارش کند  یراگشود تا چند کلمه  دهانش
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 به اوبزند ... ینهال مانع از ان بود که بخواهد حرف شانیوپر ینگاه باران یول

 

 حال مقتدرانه گفت نیارام ودر ع یلیسر او گذاشت وخ یکرد وچانه اش رابررو کینزد شتریخودب اورابه

 ه اممن زند کهی،حداقل نه تا وقت یستیتو خونه به دوش ن-

 

 ینیب یدار م یسر تک تک شون رو باال یچجور نیتحمل کن،بعد بب گهید کمی-

 دست من در برن ریاگر زنده بتونن از ز البته

 ..  دیکش رونیاو ب یچانه  ریسرش را از ز نهال

 

برهم  یلب ها انیاز م یچشمش ،به اودوخت و کلمات به سخت ینگاه هراسان ونگران خود را از پس اشک ها 

 اش خارج شد دهیچسب

 

 چقدر خطرناکن؟!! یزن یکه درموردشون  انقدر راحت حرف م ییاون ادم ها یدون یم-

 ..ادیاز دستشون برم ییچه کارها یدون یم

 ....یدون یم

  دیکرد نتوانست جمله اش راکامل کند وبگو یهرکار

 !! یچ یعنینه خو یتا برگرد یریم رونیهربار که از خونه ب  یشمردن لحظه به لحظه  یدون یم

 

 گشت ریسراز شیگونه ها یمجدادا بررو شیاشک ها موج
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 محزونش رادر نگاه پراخم او قفل کرد ولب زد نگاه

 انتقام رو زدم ... دیمن ق نیساتک- 

 

 رهیخونوادم رو به دست خدا سپردم تا خودش تقاصش روبگ قاتل

 

 اروم داشته باشم .. یزندگ هیکه  نیخوام ا یکه م یزیتنها چ االن

 

مغزم رو هدف  ینباشم که اسلحه ا نیمنتظر ا هیرفتنم از خونه تن وبدنم نلرزه وهرثان رونیکه هر بار با ب یزندگ

 گرفته باشه

 ... میجاخودمون رو گم وگور کن کیو میباهم بر ایب -

 

 

  دیونگران غر دهیکالفه  نهال را رها کرد و از او فاصله گرفت وبا خشم  بر سر دخترک ترس نیساتک

 

 دختر؟! یخوا یم یحواست هست از من چ -

 

 خونه به دوش؟!!! کیبزدل فرار کنم و واقعابشم   کیرو بزنم و مثل  زیهمه چ دیق که

 

 در هم قفل شده اش ادامه داد یدندان ها انیاز م هیسکوت کرد وکمتر از چند ثان یا لحظه
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 !!!دیبودن االن بشم ص ادیعمر ص کیاز  بعد

 که هر لحظه منتظر شکارم باشم؟! 

 

 کنم پس  خوب گوش کن .... یتکرار م گهید کباری

 

 رو گرفت... انشیطغ یجلو شهیرقم نم چیکرده وه دایپ انیسد شکسته وابش باشدت تمام جر نیا 

 

 میازش فرار کن رشیدرمس می...اگر بخواه میریرو بگ انشیجر یوجلو میبلش بسازرو مقا یگریسد د نکهیمگر ا 

 و ... رسهیزود بهمون م یلیخ

 

 فرستاد وجمله اش رونیو نفسش راباشدت ب دیکش شیداخل موها ینهال کالفه دست شانینگاه  تا ان حد پر دنیباد

 تمام رها کرد.... مهیران

 

........ 

بتواند  دیپول را هک کند تا شا نتریا سیپل وتریکامپ ستمیتوانست س  یطوالن یوپس از ساعت یبه سخت نیساتک

را پشت  شیدست ها ی...رمز وکد  را وارد کرد ... خسته لحظاتاوردیخواهد از انجا به دست ب یرا که م یاطالعات

 به بدن خود داد ... یگردنش برد و کش وقوس

 

 توانست ارامش کند... یم یحمام اب داغ دیگرفته بود وشا شیعضله ها تمام
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 نقش بست ... شیبرلب  ها  یحمام دو نفره اش با نهال در ذهنش نقش بست  ولبخند ریحمام ناخواسته تصو ادیبا  

 

کرد تا  ستمیراوارد س ریشده ان تصو ینقاش یچهره  عیباال امدن اطالعات فکر حمام را از ذهنش عقب راند و سر با

 .. دیایدر مورد ان موجود باشد باال ب یاگر اطالعات

 

کوباند وخود رابه  زیم یبررو ی.. ضربه ادیدرخش یاز خوشحال شیلپ تاب  چشم ها یصفحه  یبر رو ریامدن تصو با

 شد  رهیخ یسیسمت لپ تاب کشاند وبه ان متن کوتاه انگل

 مطالعه خود رازد  نکیع

 .....نوشته شده  را ترجمه کند  یسیتوانست متن انگل  یوبه سخت 

 

 مدت حبس تا ابد  همراه  بااعمال شاقه ... تایوفروش لول ییبه جرم پولشو ییایتالیوا یرانیا تیاصل ویفرهاد فاب نام

 ناباور  یان لحظه ا باخواندن

 جابه جاکرد وادامه اش راترجمه کرد شیرادر چشم ها نکی..ع دیپلکش پر یوگوشه  دیسوت کش مغزش

 بود  ایتالیزندان ا نیکه بدتر یتوانسته بود پنج سال از حبسش که گذشته بود از زندان تران 

 

 بودند... اوردهیاز او وهمکارانش به دست ن یوتا کنون هم سر نخ زدیبگر  ایباند ماف یهمدست با

 

 یرو لیوبا خشم وبا دست کل وسا دیان کش یبررو یدست  یرگ گردنش کالفه وعصب یناگهان دنیکش ریبات نیساتک

 انداخت .... نیزم یکارش رابررو زیم
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 توانست درک کند .. ینم یباند نیارتباط پدر نهال رابا همچ یلعنت

 

 اش کرده بود .. وانهید نیوهم دیرس یم جهیکرد کمتر به نت یفکر م شتریب یهرچ

 

 نگران شده بود.. شتریکه به دست اورده بود ب یبود وحاال باتوجه به اطالعات کم ختهیمعادالتش برهم ر تمام

 

ارام ترشود اما محال  دیاش فرستاد تا شا هیسرد رابر ر یدر پنجره را گشود وهوا نیسمت پنجره رفت وخشمگ به

 خوردند ... یدر ذهنش  چرخ م یونهال در سرش مانند طوفان ازیون تایلول یبود کلمه 

 

بار در  نیاول ی...براشدیدم وبازدم م یهوا ،کل بدنش از شدت خشم گر گرفته بود ونفس اش به سخت یسرد دران

 درمانده شده بود... نینچنیا یپرونده ا

 سرهنگ در ذهنش اکو شد یصدا

 

 احساست وسط نبود. یاز پرونده ها پا چکدومی،چون در ه یکرد یموفق عمل م شهیتو هم-

 

 نهال رو بدتر تو خطر بندازه!! تیکه نکنه گام بعد دیهرقدمت پر از استرس و شک و ترد االن

 

 ییایدرب یپرونده هم به خوب نیا یاز عهده  یتا بتون یارامش خودت رو حفظ کن دیبا

 هم خواهد بود .... نطوریمطئنم که ا ومن
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 مشت شده اش راباز کرد .. دست

 

 کرد . یکالفه اش م شتریگردنش هم ب بیعج منقبض شده بودودرد شیعضله ها تمام

 

جان  یشدت گرفته بود که جسم ب نیبه ا  یبار وقت نیاخر دیگرفت .شا یشدت نم نیها بود که رگ گردنش با ا مدت

 گذاشته بود... کیپدرش راداخل  قبر سردوتار

 

 باخت . یخود رام دیاتش زد ..نبا یگاریوس دیگردنش کش یبررو یدست

 

گذراند او مرد شکست واحساسات نبود  یخود م لتریرفیمجدادا از ز زرایکرد و همه چ یرا ازاول اغاز م قاتیتحق دیبا

 مواظبت کند... یتوانست از سهم خود از زندگ یومسلما م

........ 

د کبو یاش ولب ها دهیان مرد نگران شده بود ..رنگ پر یبرا یدر زندان نشست تا حدود یریکب یروبه رو کهیهنگام

 ه اش نشان از حال زارش بود...شد

 

 من!! یتنها مالقات کننده -

 

 لب زد رهیدر ان نگاه ت رهیزد وخ هیخود تک یاهن یصندل  یجان برلب نشاند وبرتنه  یب یلبخند

 اتش کن وبده! گاریس کی سرگرد
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همچنان با حفظ اقتدار خود چنان  شیکه روبه رو یتلخ  به ان مرد یباال انداخت و بالبخند ییتاک ابرو نیساتک

 چرم اش جلوس کرده است!! گفت یصندل یاتاق کار خود، بررو زیپشت م یینشسته بود .گو

 

 !! یری،زودتر از زمان موعود به استقبال مرگ م یبر شیپ یبخوا نطوریاگر ا-

 پاسخ داد یمعنا کرد و با خونسرد یب یخنده ا یریکب

 

 ترسم سرگرد!! یمن از مردن نم-

 

 مرگه !!! نجایته ا-

 

 !کشهیصدا وخاموش م یچندبار تورو  ب یانتظار روز نی..همدنیمردن بهتر از هرروز انتظار مرگ روکش کباری

 

 بحث را ادامه نداد.. گرید نیساتک

 کرد... اریهم دردل حق رابه او داد وسکوت اخت دیشا

 

گذاشت و نگاه سخت خودش رادر   زیم یخارج کرد وبه همراه فندک بررو شیپالتو بیخود را از ج گاریپاکت س  

 گفت یمقدمه وجد یب یلیاو دوخت و خ ینگاه ناخوانا
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 !!!یکمکم کن دیبا-

 

 شد وگفت رهیبه اوخ گاریروشن کرد واز پس دود س یگاریباال انداخت وس ییابرو یریکب

 

 !؟یدر ازا-

 

 خ گفتخود رابه سمت اوکشاند و تل یکم نیساتک

 

 بردارم!!! یقدم نجایاز ا تیازاد یبخوام برا یحت ایدرصد من بتونم و  کیفکرشم نکن -

 .. دیخند یبلند یباصدا یریکب

 کشدار واز ته دل!!! یا خنده

 

 اروم ...پسر... -

 !!!یرو بزن یفکر  هر حرف یب یکه بخواه یحرف ها هست نیتر ازا توباهوش

 نرفته!!! شیواوضاع اصال خوب پ یختیبهم ر یحساب معلومه

 

 خوام... یرو نم یارزش یب زیچ نیرو که به دست اوردم در ازاش همچ ییفرصت طال من

 رم.. یدار م یروانتخاب کردم وتا تهش که همون چوبه  نجایزندان،ا ایو یدوتا جهنم ازاد نیخودم ب من
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برداشت  یگاریداد ازداخل پاکت س یسرد صندل یاش رابر ان بدنه  هیسرش راتکان داد و او هم تک یکم نیساتک

 دیبود  اتش زد وپرس بیسخت عج تیوضع نیکه درا یوباارامش

 

 کنه؟!  یجز جونش داره که بخواد بخاطر اون اخاذ یگریمهم د زیقبل از مرگ چه چ یکی-

کرد تا قبل از  یتمام تالشش رام دیاز ان رابروز نداد با یزیبه پا بود اما ظاهر خونسردش چ یدر دلش طوفان یریکب

 ،تنها دختر خاموشش راسروسامان دهد... ایدن نیاش از ا بانهیکوچ غر

 

 درهم شکسته گفت یاو بانگاه یدر چشم ها رهیخ

 همون جونش!!!-

 

 ادامه داد نیاز جانب ساتک یراگفت وقبل از هرگونه صحبت نیا

 

 سرگرد!!!! میشناسیخوب م گررویمن وتو  امثال همد-

 

 ..دنیداشته باشه انجام نم شانیبرا یمنفعت نکهیرو بدون ا یکار چیامثال من ه یدون یوتو م 

 اگر اون کار درحد باز کردن دهن و چند کلمه حرف باشه.... یحت

 

 انداخت وبا کف کفشش خاموش کرد  نیرازم مهین گاریفرستاد وس رونیب شیرواز گلو میدود ضخ نیساتک

 کرد ... یم تشیبسته وخفه اذ یدر ان فضا گاریدود هردو س 
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 است... ستادهینا دنیچگونه تا االن از تپ یریبود قلب کب بیعج شیبرا

 

 تلخ شد... شیونهال ناخوداگاه لحن صدا ازین یاور ادیبا

 

 قراربود بدزدن؟! روزیدخترت رو د یاگر بدون یحت-

 !؟یدیشن تایلول درمورد

 !؟یچ یعنی یدون یم

 

اش ورم کرده بود  یشانیرگ پ  هیاز ثان یبود که چطور در کسر یریکب ی رهیجمله نگاهش خ نیاگفتن  نیدرح

 درامد... یبه کبود یدران شیورنگ لب ها

 

به دور مانده از اب ان رابست وکمتر از چند  یمانند ماه جهینت یاما  ب دیبگو یزیبار دهانش راباز کرد تا چ نیچند  

 سوختن پوست دست اوبه مشامش خورد... یبو هیثان

 

 را پشت دستش خاموش کرده بود... گاریس

 به دست یاطالعات دیکرد تا شا یصحبت م یریبا کب دینبود واوبا ینگران حال اوشد ..اما چاره ا یلحظه ا نیساتک

 ...اوردیم

 

 ومحکم  ومقتدرش نداشت ... یشگیهم یبا ان صدا یشباهت چیمرتعش اش ه یصدا
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 یاوار به زود نیا ینیسنگ ریدانست ز یشده بود واو م ختهیبرسرش ر نیسنگ یدرمانده بود که اوار یپدر یاصد

 کند...  یکمر خم م

 !؟یزن یحرف م یدرمورد چ-

 ! ران؟یداخل ا تایلول قاچاق

 

 پناه من.. یمن ،دخترک ب یکوچولو ازیمن امکان نداره ،ن یاوه خدا 

 یاورابرا یشدت نگران کهینگاهش را از اوگرفت ودر حال نی،ساتک شیقطره اشک ان مرد در گونه ها نیاول دنیسر با

 مطمئن ومحکم گفت یاورا ارام کند با لحن یکرد تا حدود یکرد سع یدخترکش درک م

 

 !!فتهیاون دوتا دختر نم یبرا یاتفاق چیمن باشم ه یتا وقت-

 

 !!!فتهیکه ب زارمیمن نم یعنی

 صفت بشن .. وونیمشت ح کی یتایلول ستیقرار ن اونا

 

 !!یکمکم کن دیدم مراقب دخترت باشم..فقط تو هم با یقول م بهت

 

 سرش راتکان داد  یبه سخت یریکب

 .... یخطر بزرگ نینچنیکه دخترکش در خطر بود ان هم ا یخواست نه تاوقت یدلش مرگ رانم گرید حاال
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 ...دیرسیدور به گوشش م  اریبس یاز فاصله ا ییگو نیساتک یصدا

 !؟یدون یم یزیچ ویدرمورد فرهاد فاب-

 

 دوخت... نیو نگاه مبهوت زده اش رابه ساتک دیپر یریکب سیاز نگاه خ یجیاسم گ نیا دنیشن با

 ...امدیاز ته چاه در م ییگو شیصدا

 باشه .. دهیسفت رو نشن وید یهست که اسم اون حرومزاده  یما کمتر کس یایتو دن-

 ...اما.... اما

 

 نهال.... یمرد رابا پرونده  نیبخواهد تصور کند ارتباط ا ایحرف بزند و ینتوانست کلمه ا گریکرد د سکوت

 

 جلوتر کشاند ونگاه موشکافانه اش رابه او دوخت یخود را اندک نیساتک

 فرستاد وارام گفت نییخشکش پا یدر گلو یاب دهانش رابه سخت یریکب

 

 هزار چهره اس یروف به هرمله مع ویفرهاد فاب -

 دونه  یازش نم یخاص زیچ چی،ه قایدق چکسیه

 

 هاس یلیخ یبا باند اون جزو خط قرمزها معامله

 زنه... یوکجا بهت ضربش رو م یک یدون ینم قایتو دق یعنی
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 داره یرحم یخبره و ب تینها یب افراد

ست د التیدونه که اصل تشک ینم قایدق یدادن وکس لیتشک تیرو همه جور افراد با همه نوع اقل التشیتشک افراد

 شهیودر کجا اداره م یوتوسط چه اشخاص یک

 درهم خود بودند .. ی شهیسکوت برقرار شد هرکدام غرق اند یا لحظه

 

رف مص کباری وانیل  زیم یو از پارچ رو دیدست کش شانشیاز افکار پر نیخشک کرد وساتک یچند سرفه  یریکب

 راپرکرد وبه سمتش گرفت...

 

  دیچند جرعه نوش یبه سخت یریکب

 دیپرس دیو باترد دیاش کش یبر محاسن درامده وجوگندم یدست

 

 فهمم یرونم ویپدر نهال و فرهاد فاب نیب یکنم ربط یفکر م یهرچ-

 

 باشه بازم جز خرده باندهاست قهیاگر پدر نهال تو باند قاچاق عت یحت

 بوده ... امکیس ایدرحد خود من و تینها که

 کار اون بانده؟؟ یتو مطمئن-

 کالفه گفت نیساتک

 اون بود ه میریبا گ یکس دیشا ستمیمطمئن ن-
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 شما نشسته بود  زیوکنار م یکه تومهمون یشخص اون

 بوده!! ویفرهاد فاب خود

 

 بود... ییشایدر ان لحظه واقعا تما یریکب ی چهره

 خشک شده اش رابازبان ترکرد وگفت یلب ها ریمتح

 !؟یدیاز کجا فهم-

 بدون بحث گفت نیساتک

 پل کمک گرفتم نتریا سیاز پل-

 دیوملتمس نال دیکوب زیبرم یمشت یریکب

 شد لیدر گلو شکست وبه هق هق تبد شیعروسک شدن ...صدا یو برا کهیکوچ یلیخ ازمی..ن ازمین-

  شده باشد ریپدر در بند اس کیخواست شاهد شکستن  یال دلش نماص نیمرد  هم  درشکست و ساتک نیا سرانجام

 کودکش بود... نیخطر در کم کهیدرحال

 

 برلب نشاند... یلبخند دیرامرتب د زیاماده  انداخت وچون همه چ زیم ینگاه رابررو نیاخر جانیبا ه نهال

 رفت   یدابسمش م ازیدوخت که با سروصدا همراه ن هیرابه هد نگاهش

 فرستاد  رونیراب نفسش

 

 داشت  جانیه هیاز  هد شتریب او

 از او بود... یکه مراسم خواستگار  انگار
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 کند .. یزد تا حسرت نگاهش را پشت ان مخف  یلبخند

 

نها ت  یبرا یروز نیپدرومادرش که باحسرت چن ینداشت..دلش برا نشیدر نگاه غمگ یریلبخند کمرنگش ،تاث اما

 نگ شده بود ...رفتند ،ت ایدخترشان از دن

 

 خانوم یازیها ها ها من بردم ن-

 یلب ها دنیداد وباد یخم شده بود واوراباخنده قلقلک م ازین یکه رو هیهد دنیبه خود امد وباد هیبلند هد یباصدا

 تر شد قیلبخندکمرنگش ،رنگ گرفت وعم شیصدا یب یوخنده  ازیباز ن

 شیوقت از لب ها چیدر خنداندن همه مهارت داشت ودران لحظه نهال از خدا خواست تا خنده ه بیدختر عج نیا

 جدانشود ...

........ 

 رهیبود به اسمان پر ستاره خ دیمنتظر امدن سع کهینشسته بود و در حال اطیداخل ح یتاب دونفره  یبررو نیساتک

 شد ..

 دیا شارفتند ت یجلو م دیبا یریتوجه به اطالعات خاص واندک کبگرفت با  یکمک م دیاز سع دیباز با لشیخالف م بر

 کور پرونده راباز کند ... یبتواند نقطه 

 ..دیچیملتمسانه اش در گوشش پ یدر زندان افتاد وصدا یرینگاه پر حسرت کب نیاخر ادی

 

 ...یلو یکشور بر نیواز ا یریروبگ ازیدست نهال ون یکردم مدت یم شنهادیشناختم حتما بهت پ یرو نم ویاگر فاب-

 

 کنه!!! یم داتونیپ تیراحت نه ،اما در نها دیشا ویکه فاب ستیراه چاره ن فرار
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 دیتارطوبت ان را بزدا دیکش شیچشم ها ریبر ز یسکوت کرد ودست یلحظه ا یریکب

 

اشد صالبت بپر شهیکرد مثل هم یم یکه سع ییبه دستش گرفت و باصدا یناگهان یلیراخ نی...سپس دست ساتک 

 گفت

 

 تو باشد  ی نهیگز نیاخر دیفرار با-

 یکن ریاون رو دستگ یبتون دیبا

که  نهیهم ،بخاطریدار یادیز یاریودرکار خود هوش  یهست یوباهوش رکیداره وتو سرگرد ز یاطالعات قو رانیا

 ته جهنم!!! امکیوس نجامیاالن من ا

 

 مکث کرد ،سپس مجدادا  ادامه داد یا لحظه

 نیاز ب یثروت هم دارم که بخوام برا یاعتبار دارم وکل نجایاز ا رونیهنوز هم در ب یباشم ول نجایمن االن ا دیشا

 کنم!!! هیرفتن اون حروم زاده سرما

 

 میکن یجبهه به هم کمک م کیاز دست نشونده هام در یلیوتو وخ من

 دیباال انداخت و پرس ییابرو نیساتک

 !؟یهنوز خواسته ات رو نگفت-
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 فرستاد وگفت  رونیبا حسرت نفسش را اه مانند ب یریکب

 

 توست... یتنمه که االن تو خونه  یپاره  لشیدل-

 تو اعتماد ندارم.... یکس به اندازه  چیبه ه ومن

 بود .. ستادهیافتاد که کنارش ا دیکه برشانه اش نشست .سرش رابلند کرد ونگاهش به سع یبادست

 تاب نشست وگفت  یبالبخند کنار او بررو دیسع

 !!یسرهنگ کشوند یمن رو تا خونه  یپا نیبب -

 گفت هیوبدون حاش یبرلب نشاند وباتلخ یپوزخند نیساتک

بهم کمک  دی...تو با میاز دستش بد میتا بخواه میندار یو وقت میکرد یکه فکرش رو م هیزیاوضاع بدتر از ان چ-

 !یکن

 

 دیرا پرس انیکنجکاو ونگران  جر دیسع

قد بلند  یبود که در کنار پسر یا هیهد خکوبیان نشد ..چون نگاهش م یاما متوجه معن دیراشن نیساتک جواب

 رفتند .... یم اطیح یانتها قیوچهارشانه به سمت االچ

 

 در هم گره خورد و شی..ناخواسته ابروها ختیدر قلبش فرو ر یزیصحنه چ نیا دنیبا د دیسع

 دیپرس  نیاز ساتک یتند طاقت  با لحن یمشت شد ب شیدست ها 

 !ه؟یکنار هد هیپسره ک نیا-
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  تادهسیکه در کنارش ا یبه اون پسر  یزیچ فیانداخت که بالبخند مشغول تعر هیبه هد یینگاه گذرا مین نیساتک

 بود..

 مثل تو!! هیاحمق هی-

 دیپرس دیوباترد دیچرخ نیبه جانب ساتک رشینگاه متح ن،یساتک یبا لحن سرد وجد دیسع

  

 !ه؟یمنظورت چ-

اند محو برلب نش یچرخاند ولبخند دیسع ی دهیرادر صورت رنگ پر قشیفرستاد ونگاه دق رونینفسش راب نیساتک

  دیمقدمه پرس یب شهیومثل هم

 !؟یزاریچرا پا جلو نم یخوب دوسش دار-

 یکامال مصنوع یخنده ا دیدزد یم نینگاهش را از نگاه ساتک کهیگم کرد در حال یرا لحظه ا شیدست وپاها دیسع

 کرد وگفت

 !!!یزن یپسر، از کدوم دوست داشتن حرف م الیخ یب-

 

 !!نیساده بود هم یکنجکاو کی فقط

 

 باال انداخت ییمشت شده اش انداخت و تاک ابرو یبه دست ها ینگاه مین یبدون کالم نیساتک

خونسرد دوخت  شهیاش رابه ان غول هم یکند ...نگاه طوفان یبود که بخواهد پنهان کار یتر از آن شانیپر دیسع-

 وگفت 

 

 !!!یاره اصال دوسش دارم که چ-
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 لب زد یدوخت و با ناراحت هیخندان هد ینگاهش را از اوگرفت وبه چهره  دینشن نیاز ساتک یباز هم جواب وچون

 سرهنگ کجا نیمن کجا ودختر ا-

 !!!ینیشازده روبب نیا یدم در پاک شده  نیماش هیفقط کاف پوف

 

 سرانجام سکوت را شکاند وبالبخند گفت نیساتک

 نکن!! هیپسر کوچولو ها گر نیمثل ا-

 جلو ! ایمثل مرد ب یدوسش دار اگر

 با اخم گفت دیسع

 

  ادیگرم در م یتو نفست از جا-

 جلو هوم؟! امیب یچه پشتوانه ا با

 

 !!دیر!مرغ از قفس پرهید یمال هر اقدام گهیاون االن د یسوا

 

اش حلقه کرده بود به ان ها  نهیرادور س شیازسرما دست ها کهینگاهش رابه نهال دوخت که ارام در حال نیساتک

 زد وگفت یشخندیخونسرد ر  شدیم کینزد

 پره!! ینترس نم-
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 مال سرهنگ!!! ایمال توست  ایوروره جادو اول اخر  اون

 

ود  ب نیارام ساتک دنیاش خند جهیکه تنها نت یظیجمله خنده اش گرفت .اما ان راپشت اخم غل نیا دنیباشن دیسع

 پنهان کرد.

 .دیراپرس دیبرلب نشاند وحال سع یلبخند نیلب ساتک یلبخند رو دنی.باد دیان هارس یکیبه نزد یوقت نهال

 

ت ان سم یدوستش داشت وفقط کم لیلد یکه او ب یارام تشکر کرد وناخواسته باز نگاهش به سمت ان دختر دیسع

 شد... دهیتر همچنان مشغول حرف زدن بود کش

 کرد وگفت زیر ی،خنده ا هینگاه کردن به هد نیبرلب نشاند ودرح یخبر از همه جالبخند یب نهال

 خاستگار شرط بستن؟! نیسرهنگ وحاج خانوم سر ا یدونست یم نیساتک-

 تکان داد ونهال بالبخند ادامه داد یسر نیساتک 

 

 رسه!!! یتر نم یجد یکنه وکار به مرحله  یهم از دست تک دخترش فرار م نیسرهنگ گفته ا-

 

 دوارهیحاج خانوم همچنان ام اما

 کنه!! یفرق م یبار با دفعات قبل همه چ نیاز محاسن ازدواج صحبت کردم وا یبا دخترم حساب گهیم

 

 .دوخته بود. هیهد یبرهم فشرده نگاهش را بررو ییانداخت که همچنان با  دندان ها دیسع سمت ینگاه مین نیساتک

 خود بلند شد . یجا از
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 نهال انداخت  فیظر یشانه ها یرا از تن دراورد وبررو کتش

 دران گم شد... بایکت رابهم چسباند وتقر یارام کرد ودو لبه  یلب تشکر ریبالبخند ز نهال

 برلب نشاند وگفت ی،لبخند راویوتص نیبا ا نیساتک

 

 از طرف خوشش اومده باشه هیهد نکهیکنه مگر ا ینم یفرق چیبارهم مثل قبله وه نیا-

 !!دهیم شیصورت طرف روفرار نیا ریغ در

 

 افتاد... هیوصحبت دونفره شان قبل از خواب باهد شبید ادیبا اوموافق بود ... یهم تا حدود نهال

 ..ستینسپارد.. حاضر به ازدواج ن یکامال اعتراف کرده بود که تا دلش رابه کس او

 شیبرموها یوپسر همراهش به ان ها، با اخم نگاهش را از ان دوگرفت وکالفه دست هیشدن هد کینزد دنیبا د دیسع

 وگفت دیکش

 

 میکن یاومده بود باهم صحبت م شیکه پ یداداش،بعدا در مورد مشکل رمیمن م-

 تکان داد... یباال انداخت وسر ییابرو نیکسات

  دیمتعجب پرس عینهال سر اما

 !؟یمون یشام نم یمگه برا-

 

 یما بمون شیشام پ یکه بگم حتما برا رونیمن روفرستاد ب سرهنگ



 پشتم باش

 
943 

 

 

 شد   دیبرقلب سع یشترین هیهد یپر انرژ ی،صدا دیاز پاسخ سع قبل

  یسالم به همگ-

 دوخت ... دیرا گفت وعمدا نگاهش رابه نگاه قرمز ونا ارام سع نیا

 

 !انه؟یدارد  یپسر به او حس نیدانست ا یبود که نم بیعج

ضربان قلبش  دنشیچرده فکرش رامشغول کرده است وهربار باد هیپسر س نیدانست چرا انقدر ا یهم نم خودش

 شود .. ینامنظم م

 

عالئم به عشق مبتال شدن  نیبود که اول دهیها خوانده وشن لمیا تو کتاب ها وفحاال عشق راتجربه نکرده بود ام اوتا

 ضربان قلب است.... نیکند شدن هم ایتند 

 اما به رسم ادب دست خود راجلو برد .. شدیم دهید دیکالفه تر از سع یبود حت ستادهیکه کنارش ا یپسر

 

 شکاندن مچ دست طرف ارام دستش رافشار دهد یهم  تمام تالشش راکرد تا به جا دیسع

 به اسمان انداخت وگفت  یبا خنده نگاه هیهد

 چندنفره!!!! یواسه دورهم هییعجب هوا-

 به ...به.. وردیجمعه فقط گلتون کمه ،دلم طاقت ن نجایجمعتون ا دمید راستش

 دیتنگ شده پرس ییبه پسر کنارش دوخت وباچشم ها یرا لحظه ا نگاهش

 بود؟! یاسمتون چ دیببخش -
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 ادامه داد جانینگاهش را از اوگرفت وبه جمع دوخت وبا ه  هیپسر بخواهد دهانش راباز کند هد نکهیاز ا قبل

  برز،فربدیفرامرز ،فر-

 کنه!!!! یم ی،چه فرق یبابا اصال هرچ یا

 افتادم؟! یچ ادی یدون ینهال م اصال

 

 همچنان ادامه داد هیتکان داد وهد یمبهوت زده سر نهال

 

 وکنترل شده گفت یکرد وبه سخت یتک سرفه ا شیبزند مرد جوان کنار یبخواهد حرف نکهیاز ا قبل

 .شهیم ریداشتم وداره د یمهم یمن امشب قرار کار نیصحبتتون روکن یمن داخل برم ،شما ادامه  نیاگر اجازه بد-

 ا دورشد...از جانب ان ها نماند واز انج یراگفت ومنتظر جواب نیا 

 

 شکسته شد هیبلند هد یبرقرار شد که باخنده  ینیسکوت سنگ یلحظات

 گرد شده گفت  ییوبا چشم ها ریمتح نهال

 خاستگارت تنها رفت!!! یوا یا-

 تفاوت گفت یتکان داد وب یسر هیهد

 ستیاز غذان یکرد وفرار کرد ...نهال فکر کنم تا دوشب خبر یرو خال دونیمن ،چه زود م یخدا-

 دمیخر تییسکویقبلش ب خوبه

 زد وگفت یگرد شده ارام بر سرش ضربه ا ییبا چشم ها نهال
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 بود که!!! یپسر معقول وخوب یداد شیفرار یچ ی،برا وونهید یدختره -

 ههه-

  دیبه جانب او چرخ هینگاه نهال وهد دیحرف سع نیا با

  دیوخطر را رد شده د دیچون نگاه ان دو رو د دیسع

 گفت طنتیزد وبا ش یلبخند

 شد!! فیبود ..ح یموافقم پسر خوب-

 باال انداخت وگفت یپراخم شانه ا هیهد

 

 بشم شازده!! یمنم که بخوام زن هرکس فیح-

 

 بالبخندگفت دیوسع دیخند نهال

 اعتماد به نفستم مثل فکت ماشاال داره!!-

 سکوت برقرار شد . یا ن،لحظهیساتک یگوش یباصدا

 

 گرفت نیرابه سمت ساتک یدراوردوگوش بشیرا از ج یکرد گوش نیت ساتکک بیدست در ج نهال

 اومده امیبرات پ-

 

 درهم رفت شیاخم ها یا هیراباز کرد ودر کمتر از ثان امیکرد وپ یلب تشکر ریز نیساتک

 ریبگ لشیبرو تحو یدار یامانت هیخونه  رونیسرگرد ب-
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 یشوخ یوحال وهوا ختیر نییاش پا نهیدرس ی،قلبش هور نیساتک یگره خورده  یابروها دنیباد نهال

 .. دیازسرش پر یوخاستگار

 

ود ب ختهیرابرهم ر نیساتک نینچنیرا که ا یگوش امیتا پ دیبر داشت وسرک کش نیلرزان به سمت ساتک یقدم

 بخواند.

 

 گفت یمحکم وجد یلیدوخت وخ هیاش رابرهد یرابرگرداند نگاه برزخ یارام گوش نیاما ساتک 

 نگفتم!!! یزیچ یدراورد یبچه باز یتا االن هرچ هیهد-

 

 ستیدادن خواستگار ن یراه فرار نیا اما

 !!!یسوال ببر ریرو ز تیخونوادگ تیخودت رو وترب تیشخص دینبا تو

 

 !!!نیکن ییرایواز مهمون ها پذ دینهال داخل بر با

 

 گفت یانداخت وبااسترس وشرم چشم ارام نییسرش راپا هیهد

 ریوخ کند کمتر از بله یونافذ با او صحبت م کیوان نگاه تار یلحن جد نیبا ا نیساتک یوقت شدیم دایپ یکس ترکم

 جواب بدهد...

 

 وسکوت کرد دیدندان کش ریراز شینادر سهمش شد ولب ها یاز همان نگاه ها یکیبزند که  یخواست حرف نهال
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 متوجه اوضاع نا ارام شده بود گفت دکهیسع

 داخل نیبر  یعروس فرار نیزنداداش هوا سرده  باا-

 نزند وبه همان نگاه بسنده کند... یشده بود که حرف نیسنگ یرفت اما فضا در حد دیبه سع یچشم غره ا هیهد

 

ه ب هیجامانده بود به همراه هد نیفکرش در کنار ساتک کهیدر حال  نیسنگ یناچار سرش راتکان داد و با بدن  نهال

 مان قدم برداشتند ..سمت ساخت

 دوخت وگفت نیدور شدند نگاه نگرانش رابه ساتک یان ها به قدر کاف یوقت دیسع

 !!شدهیپسر چ-

 خانه حرکت کرد  از شدت خشم فکش قفل شده بود!!! ی یبه سمت در خروج دیبدون پاسخ به سوال سع نیساتک

 

واژه ها  نشد اما با  یمتوجه معن یرا خواند لحظه ا امیرا ازدست او خارج کرد وپ یحرکت ماهرانه گوش کیدر  دیسع

 دیپرس ریبه شدت جاخورده بود متح کهیشد و در حال انیمتوجه جر نیاخم ساتک دنید

 !!یچ یعنی امیپ نیا یمعن-

 داره!! نجارویادرس ا یک

 

 تو خبر نداشت واونم که زندونه! تیاز هو یکس یریکب حز

 

 دیاورا گرفت ومتوقفش کرد وبا خشم پرس یبازو نیخشمگ دینشن نیاز ساتک یجواب چون

 !!وونهید  یریکجا م-
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 بارونت کنن !! رینقشه باشه تا ت دیشا

 اورها کرد وگفت یخود را از پنجه  یکالفه بازو نیساتک

 

 کردن یسروصدا کاررو تموم م یدادند وب ینم امیکاررو بکنند بهم پ نیخواستند ا یاگر م-

 گذاشتن!!! یچ رونیب میبفهم یزیقبل از ابرور دیمهمون داره وبا سرهنگ

 

 کرد وگفت میبلند او تنظ یرابا گام ها شیهم قدم ها دیسع

 !!هیچ انیجر نمیبیم رمیمن خودم م این رونیحله تو ب-

 دستش نشست یبررو دیبه اورفت ودست گذاشت تا در راباز کند که دست سع یچشم غره ا نیساتک

 با خشم گفت  نیساتک

 !!!میبکش کنار وقت ندار دیسع-

 با سماجت گفت دیسع

افتاد که  یهوا به عقب هول داد  و در را  باشتاب گشود وچشمش به جعبه ا یراب نیراگفت و ساتک نیبحث نکن ا-

 درست کنار در افتاده بود ..

 

 گرفت دیسعجعبه را ازدست  یکس دنیاطراف رااز نظر گذراند و باند عیکه کنارش قرار گرفته بود سر نیساتک

 گفت دیان راباز کند سع نکهیاز ا قبل

 داش مواظب باش بمب توش نباشه !!!-
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کرد وارام در جعبه  دیمهمان سع یان چشم غره ا یخنده اش گرفت اما به جا یلحظه ا نیساتک تیوضع نیا در

 راگشود

 

 بود  یبزرگ یجعبه پاکت قهوه ا داخل

ان را گشود وچند تکه عکس داخل ان را  ینگاهش رادر اطراف چرخاند وپاکت رابرداشت ودرمهروموم شده  مجدادا

 برلب نشاند یعکس ها از شدت خشمش لبخند دنیو با د دیکش رونیب

 هوشش رانجات داده بود. یخواستند بهار رابدزدند واو جسم ب یبود که ،م یاول متعلق به زمان عکس

 یعکس ها  نیداد خشمگ یرانشان م یبود که در فروشگاه بودند وعکس سوم همان روز برف یدوم مال وقت عکس

که هران امکان شکسته شدنش بودان هارا  دیساب یراچنان برهم م شیدندان ها کهیرا نگاه نکرد و در حال گرید

 داخل پاکت برگرداند ...

 

  دیاش به گوش رس یگوش امیپ یهمان لحظه صدا در

 پوزخند زد وان راگشود  یگریاز خط د مایپ  دنید با

 سرگرد؟ یدیعکس هارو د- 

 

 رو بکنم روداشتم  هیکه قال قض نیفرصت ا بارها

 کار رو نکردم  نیا اما

 بشه!! یخودش به مرگش راض کهیکنم وعذابش بدم به طور یچرا ،چون من دوس دارم باشکارم باز یدون یم

 شاپور!!! ییجنا ی رهیسرگرد موحد بازپرس دا شهیمن تازه داره شروع م یوباز
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 داره  !! ییبایدختر سرهنگ برس وبه سرهنگ بگو دختر ز یبه جشن خاستگار برو

 

 شیدندان ها دنیساب یوصدا نیاما رگ گردن درحال انفجار ساتک دیبگو یزیدهانش راباز کرد تا چ ریمتح دیسع

 ...دیمانعش گرد

 

 بود!! ختهیبه شدت اوراهم بهم ر امیاخر پ یجمله  کهیدر حال دینگو یزیداد فعال سکوت کند وچ حیترج

 

 یپاکت را از پشت داخل لباسش کرد وکالفه دست نیساتک ش،یخوش وبش سرهنگ ومهمان ها  یصدا دنیباشن

 تا خود را ارام تر نشان دهد... دیکش شیبرموها

برلب نشاند ودر قالب همان  یبه رسم ادب لبخند اجبار نیدر کنار ان ها ،ساتک شیگرفتن سرهنگ ومهمان ها باقرار

 اش فرو رفت یشگیخونسرد هم تیشخص

 

راجستجو کرد اما از  نینگاه ساتک عیمهمان ها تا دم در امده بود سر یبدرقه  یبرا ینگران ینهال که فقط ازرو نگاه

 برلب داشت اما ید که هرچند لبخندچرخان دینشد نگاهش را از او به سمت سع یزیمتوجه چ نیساتک ینگاه ناخوانا

 شود ... شیتوانست متوجه اشفتگ یم یهرکس

 

 شرف افتادن است... ادریافتاده است و یداشت ومطمئن بود که اتفاق بد یحس بد امیبه ان پ نسبت

 

 دودوخت که کنارش قرار گرفته ب نیگرفت وبه ساتک دیکمرش ،نگاه اشفته اش را از سع یبررو یگرفتن دست باقرار

گوشش احساس کرد وباز قلبش  یالله  یسرد هرم نفس گرم اورا بررو یبه سمت او خم شد ودر ان هوا نیسرساتک

 را از سرگرفت یقرار یب
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 زوم باشه !!! یا گهیمرد د چیه یگرگ کوچولو ،دوست ندارم نگاهت جز من ،رو-

 

 اطراف را از نظر گذراند . عیسر نهال

 

 به ان ها نبود . چکسیه حواس

 

 نیلب و پرحرارت در جواب لحن حسود مرد ا ریونافذ اودوخت وز رگونیقرارش  رادوباره به ان جفت نگاه ق یب نگاه

 زمزمه کرد  شیروزها

 

 !!شهیچشمام حک م یباز فقط نقش نگاه تو جلو شهیجز توهم دوخته م  یروهرکس یکه حت بهیعج-

 سرش نشاند .. یبر رو یبوسه اشال  یبر کمر او وارد کرد  وازرو یمیفشار مال نیساتک

 حساس بود .. تینها یب شیدختر سهم او بود واو به داشته ها نیا

 دختر کم شود.. نیسر ا یاز مو یتار یگذاشت حت ینم

..... 

 

 از او فاصله گرفت  یکمر نهال برداشت وقدم یدستش را ازرو نیاز رفتن مهمان ها ،ساتک بعد

 میصحبت کن دیسرهنگ با-

 به اودوخت.. ینگاهش را با کنجکاو سرهنگ
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 اورا خوب شناخته بود..  یمدت لحن صدا نیدرا گرید ینبود ول ینیب شیپسر قابل پ نیا هرچند

 

 کتابخونه  میالبته پسرم بهتره بر-

 ومودبانه گفت یرسم یلیگرفت و خ نینگاه نگرانش را ازساتک دیسع

 

 من از حضورتون مرخص بشم نیاگر اجازه بد-

 

 به اوبدهد یبخواهد پاسخ نکهیمهمانش کرد وقبل ازا یلبخندگرم سرهنگ

 دیراشن نیساتک یجد یصدا

 !یباش دیتو هم  با دیسع-

 

 گفت  یباشه ا دیسع

 گفت  یخانوم با مهربان حاج

  یخوش اومد یلیپسرم خ-

  نیشیم ضیمر وقتیسرده ، رونیداخل ب دییایخودته ،ب یخونه  نجامیا

 

 تشکر کرد  یانداخت وبالبخند نییسرش راپا دیسع

 

 دانستند  ی،اگر سرهنگ وزنش م دیشیاند
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 یاز او استقبال م یگرم نیامشب داشت باز هم به ا یمراسم خواستگار نینسبت به تک دخترشان وا یحس اوچه

 کردند!!

 عقب افتادند  هیاز بق یکم یقرار گرفت و وقت نیکنار ساتک نهال

 

 فشرده از وحشت زمزمه کرد  یت گرفت  وباقلبرابادس نیساتک یبرجسته  یبازو

 !شده؟یچ یگ یچرابم نم-

 محو برلب نشاند یدوخت ولبخند شدیکه هنگام صحبت کردن از دهان او خارج م یمه دنیبا د نیساتک

 

 افتاده؟! یاتفاق یچرا اصرار دار-

 ونگهش داشت دیاورا کش یبازو یبا ناراحت نهال

 گفت یجد یبا لحن واوردیکرد، در مقابل نگاه نافذ او کم ن یم یسع کهیودر حال ستادیاو ا مقابل

 !!یگینم یزیچون افتاده وتو چ-

 

درگلو کرد  یکرده بود خنده ا زانیتخس لب ولوچه اش را او یاو که دوباره مانند دختر بچه ها دنیباد نیساتک

 ختیودست انداخت واو رابه خود او

 

 صحبت کنم!  یسائل کارهوا باتو درمورد م نیدوست ندارم تو ا-

 

 لب زد طنتیخم کرد و دلتنگ کنار گوش او باش یحرف سرش راکم نیگفتن ا با
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 حرف بزنم!! جدهیمثبت ه یزایتخت باشم و  در مورد اون چ یدوست دارم باتو فقط رو -

 او پر حرارت تر ادامه داد یگرد شده  یزد وبالبخند به چشم ها یچشمک

 

 به حرفش نبود هوم؟! یاجیواحت میرو کرد جدهیمثبت ه یاصال خود اون کارا دمیشا -

 

 ان رامهار کرد ... یخنده اش گرفت اما به سخت نهال

 منتظر ان ها نمانده بودند وداخل رفته بودند  هیرا چرخاند ،سرهنگ وبق نگاهش

 

 یرادران هوااوپنهان کرد وعطر تنش  یمردانه  ی نهیرادور کمر او حلقه کرد وسرش رادلتنگ درس شیدست ها 

 ...دیسرد به مشام کش

 

 هنوز کل بدنش از حرارت بوسه کهیگذاشته بود ودرحال زیم یرابررو ییچا ینیکتابخانه توسط نهال بسته شد .س در

 نبض گرفته بود ازکتابخانه خارج شد.. نیساتک شیپ قیدقا  قیعم ی

 افتاد وخنده اش گرفت نیساتک یجمله  ادی

 از همه دوست دارم؟! شتریروب یع بوسه امن چه نو یدونس یم یراست-

 

 یبالحن  جد  نیبود که پشت کمر او احساس کرده بودوساتک یان برجستگ ریکه همچنان فکرش درگ نهال

 !ستین یزخاصیبه اوگفته بود چ حایخودصر

  دیپرس یبا دلخور  

 !م؟یمگه چند مدل بوس دار-
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 به لبش زمزمه کرد  کینزد ییکردو وجا کتریاورا به خود نزد نیساتک

 !!میدار ادیمدل که ز-

 

 گذاشت شیلبها یارام بررو ینهال قرارداد وبوسه ا یلب ها یرابررو شیراگفت ولبها نی... ایبوس معمول-

 

 قرار نهال زمزمه کرد  یتب دار وب یدر چشم ها رهیراجدا کرد وخ شیلبها

 گرفت  یاورابه باز یجسته بر یپر حرارت تر  لب ها شیبار لب ها نی..ا کی..بوس رمانت

 

برافروخته اش  یزد وگونه ها یدخترک که نفس نفس م دنیمرطوب نهال جدا کرد وباد یلب ها یرا از رو شیلب ها 

 لب ادامه داد ریکردوز یمیمال یخنده 

 خشن .. ی بوسه

 

نهال  یبرلب ها  یزیر یوگازها قیعم ینهال درامد ومک ها یلب ها یباسماجت در جستجو شیراگفت ولب ها نیا

وبه  گرفت شینییاز لب پا یگرید زیوبالذت گاز ر دید یاورام یها نهیرفتن س نییچشم باال وپا یکاشت..از گوشه 

 خود را جداکرد یسخت

 

 یمورد عالقه  یوبوسه  یهمون بوس فرانسو ای فیلب ادامه داد واما بوس کث ریبه نهال زد و ز یچشمک 

 بوسه ها !! نیا یاز همه  یمن،مخلوط
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 رد کرد .. شیشال وموها ریراپشت گردن نهال گذاشت واز ز شیها دست

 

هوا بدنش به شدت گر گرفته بود  یودر ان سرد دیکوب یاش م نهیمحکم برس جانیقلبش از شدت ه کهیدرحال نهال

 نگاه تبدار وخمارش رابه او دوخت و ناخواسته زمزمه کرد 

 ...یبوس کث-

 دیبوس یم میمال ینشست ،لحظه ا شیلب ها یباسماجت بررو نیساتک ینکرده بود که لب ها جمله اش راکامل هنوز

 بازبانش شد  یبعد مشغول باز هیخشن وکمتر از چند ثان گرید یولحظه ا

 ایدن یبوسه  نیوپرلذت تر نیتر بیگره خورد وخود رابه دست عج  نیساتک یطاقت  درموها ینهال ب  یها دست

 رافراموش کرده بود  ایبد دن یحس ها یوهمه  یکال ان برجستگ کهیسپرد ...درحال

...... 

 دیپرس یاتاق راشکاند و جد نیبود که سکوت سنگ یکس نیاول سرهنگ

 افتاده؟! یسرگرد اتفاق-

 

 گرفت وبه سرهنگ دوخت وگفت یچا وانینگاه اش را از بخار ل نیساتک

 تر شده! دهیچیپ یلینهال خ یپرونده -

 

  دیوپرس دیخود را جلو کش یونگران کم کنجکاو سرهنگ

 !؟یدیفهم یدیجد زیچطور چ-
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سرهنگ که با اخم به اوزل زده بود  یرابرا انیخالصه تمام جر یلیفرستاد ودر چند جمله خ رونینفسش راب نیساتک

 کرد!! فیتعر

 

خود بلند شد وبا  یگذاشت واز جا زیم یرا که در دست داشت بررو یحیو تسب دیبر محاسنش کش یدست یسرهنگ

 کرد خونسرد باشد گفت یم یکه سع یلحن

 تو  فیتعار نیپس با ا-

 !!ستیاصال خوب ن اوضاع

 

قفل کرد بود از سکوت حاکم در  تایکلمه لول یکه همچنان ذهنش رو دینزد  سع یتکان داد اما حرف یسر نیساتک

  دیفضا استفاده کرد وپرس

 !؟یچ یعنی تایلول-

 

 شد!!! نیساتک یدر دست ها وانیرنگ از رخ سرهنگ وفشرده شدن ل دنی،به وضوح متوجه پرجمله نیا دنیپرس با

 کرد براعصاب خود مسلط شود  یگفت وسع یسرهنگ ال اال ...بلند سرانجام

 فروش  عروسک  یعنی تایلول -

 زد وگفت یلبخند دیسع

 

 ممنوعه!! رانیکه تو ا شیجالب، حتما از نوع بارب یچ-
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 نه تو رانیجوان حق داد ..مگر چند نفر تو ا نیوبه ا دیزود لبخند تلخش را بلع یلیجاخورد ..اما خ یلحظه ا سرهنگ

 داشتند .. یاگاه یفیتجارت کث نیاز همچ ایکل دن

 

 کرد .. ادیودر دل خدا را  دیکش یحسرت اه با

 دادن کرد حیباحوصله شروع به توض سپس

 

محدود وحساب شده  یلیاغاز شد اما به شکل خ یجنوب یکایامر یااز کشوره یکیدر  1۹52از سال  تایلول تجارت

 همچنان ادامه داره... فیتجارت کث نیخاص..ومتاسفانه  ا یها یمشتر یبرا

 

 داد جدا نکرد.. یرا م حاتیتوض نیا یاز سرهنگ که به سخت ینگاهش را لحظه ا یبا کنجکاو دیسع

 وصالبت قبل را نداشت دیمرتعش به گوشش رس یسرهنک اندک یصدا

 فروشند  یگزاف م یها متیکنند وباق یبه عروسک م لیکم سن را تبد یان ها دخترها-

  دیجمع شد واز دهانش پر شیچشم ها دیسع

 بوده وخواهد بود!!! شهیوهم ستین یدیجد زیکه چ نیا-

 

 فرستاد وادامه داد رونینفسش راب سرهنگ

 

 کنند  یقابل کنترل م یجنس یاسباب باز کیبه  لیاون ها دختران جوون رو تبد-

 تونن مقاومت کنن!!! ینم یتونن راه برن ،حرف بزنن وحت یدخترها نم اون
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 شوند.. یدرست م یسمیمشت ادم ساد کی یسرگرم یها برا اون

 

 

صبرانه  یب تیدر نها اوردیمدام به چرخش درم نیسرهنگ وساتک نیشده بود ،نگاهش راب جیکه کامال گ دیسع

 دیپرس

 با موادمخدر ... یعنی-

 

 ادامه داد یلب گفت وبا تلخ ریتکان داد ومجدادا ذکر الاال... راز یبا افسوس سر سرهنگ

 کنند یبه عروسک زنده م لیدخترها راتبد یها با جراح اون

ل متر وص یبه طول پنج سانت یاهن ی لهیم کیان  یکنند وبه جا یان ها رااز شانه  وتا زانو قطع م یدست وپاها ابتدا

 یونکیلیقطعه س کیشد  یدهن خال یکشند و وقت یرام شانیکنند که همه جاقابل وصل باشه وبعد کل دندان ها یم

 .. رنیپوشانند تا نتوونن گاز بگ ینرم م زیچ کیرابا  شانیکنند ولثه ها یفروم

 

 زریادامه داد ودر اخر با ل یکشنده ا یماند وبا تلخ رهیخ دیسع یسکوت کرد وبه دهان باز مانده  یلحظه ا سرهنگ

 یان هارو م ییو وبعد قدرت شنوا نندیبیم هیرو به شکل سا زیکه همه چ یدر حد رندیگ یرام شانیچشم ها یسو

 و دراخر ... رندیگ

 

 شد دیسع نیاحسیبلند  ادیهمزمان با فر نیساتک یدر دست ها  وانیشکستن ل یصدا

 

 برداشت زیزد خ یفوران م شیکه از خون از دست ها نیخود کنده شد وبه سمت ساتک یاز جا یبه سخت دیسع
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 کرد . یاورا درک م گرید حاال

 

 حاال... یباز شده بود ول یریکب یریپرونده با دستگ یگره  نیکرد سختر یگمان م او

 پسر باخودت!!! یکرد کاریچ-

 

 رابه خود اورد  دیسرهنگ سع یصدا

 !!! ریروبگ هیاول یشپزخانه واز حاج خانوم کمک هاجان پسرم برو ا دیسع-

 

 بلند شد  نیساتک  زیاعتراض ام ینخورده بود که صدا یتکان دیسع هنوز

 خوام بچه هارو نگران کنم .. ینه سرهنگ ،نم-

 باشه... قیلحظه کنترلم رو ازدست دادم ،فکر نکنم زخمش عم کی

 

به  نیازا شتریزخم گرفت تا خون ان جاراب یرابرداشت ورو یچند دستمال کاغذ زیم یازرو عیراگفت و سر نیا

 نجاست نکشد..

 

در راباز کند دست  نکهیبرساند قبل از ا یبهداشت سیخود بلند شد وبه سمت در رفت تا خود رابه سرو یجا از

 شانه اش نشست یسرهنگ بررو

 نگران نباش پسرم-

 میایبرم یپرونده به خوب نیوشک نکن که ما ازپس ا خدابزرگه
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 محو برلب نشاند  یلبخند نیساتک

 تکان داد واز اتاق خارج شد.. یسر

 

دلسوز ونگران اورادر اغوش  یمثل مادر کهیبار حاج خانوم را دراغوش گرفت وحاج خانوم در حال نیاخر یبرا نهال

 فشرد با اندوه اما محکم گفت  یخود م

 

 ستیاروم ن شهیبازپرس بودن هم کیباش وفراموش نکن همسر  یدخترم توکل به خدا کن و دختر  محکم-

 خودش روداره و یها بیوفرازونش

 یباش یودختر محکم ینکن یها پشت همسرت رو خال یدر مقابل تموم سخت دیتوبا

 او تکان داد.. یدر اغوش مادرانه  یسر یباقدردان نهال

 

 نیدانست وان رادر ا یم نیامشب رامربوط به شغل ساتک یافتاده  یممنون بود که حاج خانوم تمام اتفاق ها چقدر

 کرده بود... یتالق یعاد یشغل امر

 

 شیاو وفرم موها یبه او انداخت با لباس ها یگریگرفت وبادقت نگاه د دیخود را به سمت سع نیماش دیکل نیساتک

 بدهند... صیتشخ گریکدی،بتوانند ان ها را از  یکیدانست در ان تار یم دیکه سبک او درست کرده بود بع

 

 همه حبس کرده بود .. ی نهیطلسم شده بود ونفس را در س ییگو ن،یسنگ یسرد زمستان شب

 

 اعالم حضور کرد  یبلند یباصدا بایامدو تقر نییاز پله ها پا یبا نگران هیهد
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 من اماده ام -

 

همه به خصوص دخترش که  یلب خواند وبررو ریراز یالکرس تیا عیهمه به جانب او برگشت وحاج خانوم سر نگاه

 از خانه خارج شود فرستاد... دیوقت شب در ظاهر نهال فرو رود وهمراه سع نیقراربود ا

 

 گفت نیتماس را قطع کرد وخطاب به ساتک سرهنگ

 

 مستقر شدند  یاصل ابانیها سر خ بچه

 دخالت کنند دیانش رسبروند وازدور مراقبشان باشند وهروقت زم هیوهد دیسع نیپشت ماش تا

 تکان داد یسر نیساتک

 

 

لرزان نهال  یصدا شدیدر اغوش او فشرده م کهیاز اغوش مادرش خارج شد وبه اغوش لرزان نهال رفت ود رحال هیهد

 در گوشش نشست

 

 !یبه خاطر من تو دردسر افتاد هیمتاسفم هد-

 

 وحشتش رابروز ندهد..  چارهیدختر ب نیکرد حداقل به ا یخود را از اوجدا کرد وسع هیهد

 پهن ارام گفت یداد وبالبخند لشیتحو یچشمک 
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 دردسر یگیتو بهش م-

 !!ییماجراجو گمیبهش م من

 تر درگوشش زمزمه کرد وارام

 گذره تو نگران من نباش!! یبهم بد نم پیپسر خوشت نیمطمئنم در کنار ا-

 

 مواظب خودت باش وفراموش نکن  

 توست  یفردا یتو خاطره  امروز

 خوب بسازش.. پس

 

 سرهنگ، یشد دخترها رید  ،یباصدا

 

 کنار پدرش رفت  هیاز اغوش هم جداشدند وهد 

 اش نشاند یشانیبر پ یشهامت دخترش بوسه ا یبا محبت وافتخار برا سرهنگ

 

 تحت کنترل   یبابا،همه چ وقتی ینترس-

 زد وسرش را تکان داد  یلبخند هیهد

 داد... هیخرس رابه دست هد سرهنگ

 

 نبود !! صیوکاله اصال قابل تشخ نیبلند وپوت یرابه تن داشت ودران پالتو ازین یخرس لباس ها 
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 تکان داد  یانداخت و سر هیهد یبه سرتاپاها قیدق ینگاه نیساتک

 

کرده بود   دنیکه شروع به بار یهوا وباران نم نم یکیونهال چندان درتار هیبااو و هد دیسع ییجز یها اختالف

 نبود ... ریچشمگ

 

 برشانه اش گذاشت وگفت  یدست ستادیا دیمقابل سع سرهنگ

 سپارم مواظبش باش!! یدخترم رو اول به خدابعد به تو م-

 

 حرکت کردند یبه سمت درخروج هیگفت و ساک لباس رابرداشت وبه همراه هد یچشم دیسع

 

 گفت متیکرد  رفت وبا مال یان هارا بدرقه م سیخ ییوچشم ها دهیپر یبه سمت نهال که بارنگ نیساتک

 

 میبر نجایاز ا میوخودمون بتون میدور کن نجایتا اون هارواز ا میکارروکن نیا میمجبور بود-

 

 نگران نباش ،بچه ها ازدور مراقبشونن-

 نشکند  شیگلو نینزد تا بغض سنگ ی، حرف نیفشرده وسنگ یبا قلب نهال

 

 دادوگفت نیرابه ساتک نشیماش دیکاغذادرس را همراه کل سرهنگ
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  میاز اون ها ندار یشناخت چیمواظب باش،ما ه یلیخ-

 زرنگ وخطرناکن یلیاز ظاهر امر مشخصه که خ اما

 کن!! اطیاحت پس

 تکان دادوگفت یسر نیساتک

 مواظبم سرهنگ-

رت وباحس دیدر اغوش کش خبر از همه جا به خواب رفته بود یکاناپه ب یرا که بررو یازیبه سمت کاناپه رفت ون نهال

 برسرش نشاند یبوسه ا

 

 

 شد رهیخ ازیصورت غرق درخواب ن به

 شاد وخوشحال  بود. اریخانه بس نیدرا دخترک

کرده بود  دایکه به او پ یواز ته دل دعا کرد تا هرچه زودتر حال پدرش خوب شود وبا وجود تمام وابستگ دیکش یاه

 اورا همراه خود ببرد تا طفل معصوم ارامش داشته باشد...

 

 وگفت دیچرخ نیبه سمت ساتک ،نگاهشیگوش امیبا خواندن پ سرهنگ

 

 امن وامان  یفعال همه چ-

 !!!!دیبر نجایوزود از ا دیکن عجله
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 به همراه نهال از خانه خارج شدند یکوتاه یپس از تشکر وخداحافظ نیساتک

  دیرس یبه گوش نم یگرید یصدا چیباران ه زیقطرات ر یبود وجز صدا کیتار یبه طرز وحشتناک  کوچه

جلو  یدر صندل عیمرتب کردوخود سر شیکوچکش رابررو یعقب خواباند وپتو یرادر صندل ازیوحشت زده  ن نهال

 نشست 

 راروشن کرد وحرکت کرد  نیبرترس اوزد وماش یلبخند نیساتک

 

 ودراشکانده ب نیماش یفضا نیسکوت  سنگ ازیارام ن یها دنینفس کش یبودند وفقط صدا رکردهایسکوت اخت هردو

 

 نیداخل ماش نیسنگ  یدر فضا نشیارام وغمگ یصدا تیفرستاد ودرنها رونیب شیها هینفسش را اه مانند از ر نهال

 انداخت نیطن

 

  دمیوسع هینگران هد-

 فتهیبراشون ب یخوادبه خاطر من اتفاق ینم اصالدلم

 

 گفت برلب نشاند وارام یلبخند مینشوند ،ن بیبود تا تعق نیاز ماش رونیتمام حواسش معطوف ب کهیدر حال نیساتک

 

 خوره یمن رو م قینگران اون وروره جادو نباش که االن داره سر رف-

 

 که تحت نظرشون داره!! نیماش کیکنن و فقط  یدارن اسکورتشون م سیپل نیضمن چندتا ماش در
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خود رابه  یکمربند خود راباز کرد وکم  بیارام ترشد بود ، دلتنگ وبا همان حس عج یتا حدود الشیکه خ نهال

 داد وبا بغض لب زد هیتک نیساتک یمردانه  یشانه ها یهوا سرش رابررو یکشاند وب نیسمت ساتک

 همش .... یبامن اشنا شد یمن روببخش ،از وقت-

 

در  رشتیراب شیبه عقب کرد وپاها نهیاز ا یرنگش  انداخت وبا اخم نگاه یوب شانیپر یبه او وچهره  ینگاه نیساتک

 گفت یجد یلیگاز فشارداد  وخ

 

 به تو نداره!! یربط چیه نیوکارم مواجه شدن باخطر وا سمیپل کیبار بگم که من  نیچندم یبرا-

 

 بر شانه اش زد یبه او چسباند و بوسه ا شتریخود را ب نهال

 گفت یبرلب نشاند وبابدجنس یلبخند نیساتک

 نکن  طنتیدختر کوچولو ش-

 

مخصوصا که رنگ مورد  یکن یدم برام دلبر یبرمت هتل واونجا تا خود صبح اجازه م ی،م یتحمل کن قهیدق چند

 یدیمنم که پوش یعالقه 

 

  دیلبش راباشرم گز نهال

 

 شده بود  رشیلباس ز یاو به رنگ مشک میمستق ریغ یاشاره  متوجه
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 را ارضا نکند شینشد تا کنجکاو  نیشرم مانع از ا اما

  دیوتعجب پرس یاو برداشت وبا کنجکاو یرا از شانه  سرش

 

 !م؟یر یهتل م-

 

د بود افتاد و گر دهیبار ان راباغ وحش نام نیکه اول نیساتک یخانه  ادی کهیسرش راتکان داد ونهال در حال نیساتک

 غم بر چهره اش نشست

 

 به افکارش برد.. یپ یونهال ، به راحت یدرهم گره خورده  یابروها دنیباد نیساتک

 توانست حال بد اورادرک کند یم

بخواهد ان راروشن کند .متوجه نگاه  نکهیرابرداشت، اما قبل از ا گارشیخم شد واز داخل داشتبورد  پاکت س کالفه

 را مچاله کرد  گاریفرستاد وس رونیشد..نفسش راب ازین یررونگران نهال ب

 

 داد با اندوه گفت یم هیتک یبه پشت صندل کهیخود برگشت ودرحال یبرجا نهال

 

 !م؟یکارکنیبعدش روچ میامشب رو هتل بر-

 

 !!میکن یتو هتل زندگ شهیکه هم میتون ینم

 خونه به اون خونه نیاز ا یک تا
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 !م؟یفرار کن دیبا یک تا

 ...دیبا یتاک

 وبا تحکم گفت دیحرفش پر انیم نیساتک

 تا هر وقت که الزم باشه-

 ترشد وادامه داد ظیصورتش غل اخم

 !! یدوست ندارم اسمش روفرار بزار-

 

 نگفت .تا حال بدش رابدتر نکند.. یزیپوزخند نهال براعصابش خط انداخت اما چ یصدا

 رانگه داشت وارام گفت نیهتل ماش کنار

 شو  ادهیپ-

 

  دریبود در اغوشش بگ دهیرا که کل راه  را خواب ازیرفت تا ن  نیراباز کرد وبه سمت در عقب ماش نیارام در ماش نهال

 دستش نشست واورا ارام به یبررو نیدر قرار نگرفته بود که دست گرم ساتک ی  رهیدستگ یدستش هنوز کامل بررو

 زد وگفت یکنار

 دارم یخودم برش م-

 فت ارام گ نهال

 

 شهیسختت م ازیوبا ن یریاتاق بگ یخواه یتو م-
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 حواله اش کرد و پر حرارت گفت یبالبخند چشمک نیساتک

 

 سرهنگ رزرو  کرده از قبل -

 !!یمشت ومال حساب هیحموم دونفرس با  کیهم  میخستگ عالج

 

خود را نگه داشت  یکنجکاو یجلو  یدر ذهنش شکل گرفت وبه سخت یو به شدت سرخ شد  سوال دیلبش راگز نهال

 است !!! دهیراد رشیتا نپرسد او از کجا رنگ لباس ز

  

کرد به صورت سرخ او نگاه کرد  یم تیهتل  هدا یاورا به سمت در ورود کهیودر حال دیرادر اغوش کش ازین نیساتک

 زدو گفت  یچشمک یو با بدجنس دیارام خند

  زهیتند وت یلیخ نهیفراموش نکن شوهرت تو هرزم-

 گرگ کوچولو ... دمیبندش رو د یدادم گوشه  یم ادیبهت  یداشتم انواع بوسه هارو عمل یوقت

 

 کرد وگفت کتریسرش رابه او نزد یکم

 کنم  یاعتراف م وراستش

 هتل هم همون لحظه زده شد  ی جرقه

 خنده اش رامهار کرد ... دیکه نهال از شرم کش ینیراگفت وبا ه نیا

 

..... 
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  دیغر یبلند یباصدا بایپشت خط تقر نیخشمگ نیساتک

 نییایبرب نیماش  هیاز پس  نینتونس نیچهارتا ماش  یعنی-

 

 برامون باشه! یتونست سرنخ خوب یم

 !!!دیکن داشیبرام پ دیبا دیکن یبزرگرا ه رو  چک م یمدار بسته  نیدورب  لمیف یوهرچ دیریم

 شان کرد یحواله  یعرضه ا یرا گفت  وتماس راقطع کرد وبا خشم ب نیا

 

 

 سر او قرار داد وگفت یمرد پشت فرمان قرار گرفت، اسلحه را بررو یاهسته وقت یلیخ نیساتک

 

 برو  میومستق فتیراه ب-

 مانده بود.. رهیخ نیعقب به ساتک ی نهیهمچنان جاخورده بود و از ا مرد

   

  دیخونسرد با ضامن راکش نیساتک

 

راروشن  نیشده است رارها کند ماش نشیاو چطور سوار ماش نکهیوفکر ا دیاید ببود تا مرد به خو یان کاف یوصدا

 وپرتحکمش در گوشش پخش شد .. یجد یکرد وبه راه افتاد صدا

 

 رانگه دار  نیماش
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 بود  دهیبن بست وخلوت رس یبه ان کوچه  یبه اطرافش نگاه کرد اصال متوجه نشده بود ک مرد

 

  ستمین دنیقت جواب بده که اهل چندبار پرسسوال هام رو خوب  گوش کن وباد -

 اش راخارج کند  یکند وگوش بشیدستش راداخل ج انهیمخف یلیکرد خ یتکان داد و سع یسر مرد

 

 یخلوت به گوش کس یمطمئنن در ان کوچه  ادشیفر یدستش فرو رفت وصدا یبررو یزیت  ،یقبل از هر حرکت اما

 دیرس ینم

 

 که قرار بود به سمت کتش برود دوخت یبود ودر دست زیت زهیکوچک  چوب  که سرش مثل ن یرا بر تکه ا نگاهش

 داشت انیبه شدت جر خون

 !!یگرفت یم یهشدارم رو جد دیبا-

 

 وخشک بود یجد تینهایجمله راگفت ب نیا یوقت نیساتک یصدا

 

  دیو سرعت عمل او  درد رافراموش کرد وپرس یزیاز ت ریمتح مرد

  یهست یتو ک-

 !؟یخوا یم یاز من چ-

 

 رفت سراصل مطلب وگفت میبرسر او فشار داد و مستق یسر  اسلحه را اندک نیساتک
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 گفت  یگروه اجل م یاز بچه ها یکی

 یکرد یکار م نیبه اسم افر یدختر یبرا 

 خوام یادرس اون دختر رو م من

 

 بار  به شدت جاخورد نیسوم یبرا مرد

 بود  نیسنگ یدر کنار ان ،با هم در حد نینام افر نیگروه ها وهمچن نیناک ترو وحشت نیاز منحوس تر یکی اسم

 به سمت او چرخاند  یسرش رافراموش کرد و سرش راکم یکه وجود اسلحه بررو 

 

  اوردیرابر زبان ب نیاسم افر یبود که جرات کرده بود حت یمرد ک نیا

 

 خود رابه خاطر اورد و تیسرش موقع یمجدد اسلحه بررو بافشار

 

 ارامش خود راحفظ کند و  یکرد کم یسع

 مرتعش شده بود گفت یکه اندک ییباصدا

 

رو برزبان نداره ،چه برسه بخواد رابپورت  نیجرات اوردن اسم افر یحت  یگروه اجل،کس یاصل یجز سر دسته ها-

 روبده!! شیمیقد یراننده ومحافظ شخص
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 طرح پوزخند شد شیلب ها نیساتک

 باال انداخت وگفت ییابرو تاک

 یخوشم اومد زود اصل مطلب روگرفت-

 معنا نداره دیوجد میمن قد یرو فراموش نکن که برا زیچ هی اما

 

 یو بهم بد یریبگ میخوام وتوام بهتره که عاقالنه تصم یاز اون زن م یقیاطالعات دق ایاز تو ادرس  من

 

 فه ازدرد  گفتفرستاد وکال رونینفسش راب مرد

 

 من تا قبل از سفرش به خارج راننده ومحافظش بودم -

 ازش ندارم یخبر چیاز اون ه بعد

 

  یبهم بگ یاطالعات دار یدم تا هرچ یبهت مهلت م قهیفقط پنج دق-

  دیچیپ نیماش نیدردالود مرد در کاب ادیفر یوارد کرد وصدا یگریداخل دست اورا فشار د ی زهین

 

 االن شروع شد  نیاز هم قهیو پنج دق میجد یخواستم بفهم-

 

 ردیزبانش رابگ یتوانست جلو یطرح لبخند پرتمسخر اوبه سخت دنیرابه او دوخت و باد نشینگاه خشمگ نهیاز ا مرد

 ندهد یکیوبه او فحش رک
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 تونم بهت بدم  یازش ندارم فقط دوتا ادرس دارم که م یمن االن خبر به روز-

 گفت یجد یلیداخت و خباال ان ییابرو نیساتک

 !!یدار یانجام دادنشون  که خوب اگاه ی وهیکار گروه اجل وش یبه نحوه  -

 

 شدم نتیکه کجا سوار ماش یدون یم-

رفتم همه  رونیب نتیمن از ماش یکن و وقت رونیرو از سرت ب یگریهرکس د ایبه اون زن و یفکر هر خبررسون پس

 فراموش کن  زرویچ

را که  یوهم اسلحه ا نیبود تا مرد هم درد را فراموش کند هم افر یاو به کجا سوارشدنش کاف زیر یاشاره  نیهم

 مغزش رانشان رفته بود 

 ... ندیان ها بب نهیس یخواست  سر خانواده اش را بررو یکه نم مسلما

 

 دیبه احسان  که سخت مشغول کار بود انداخت و ارام پرس یگرینگاه د نیساتک

 کشه یچقدر طول م-

 

 نفس مه الود خود رامهار کرد و گفت احسان

 کنم یحک م گهید قهیتا چند دق-

 !؟یکن کاریچ یخواه یاون سگ ومحافظ هارو م یول
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 شد رهیباغ خونه خ یبه داخل محوطه  نیبادقت با دورب نیساتک

 دادند یم کیساختمان کشک یاز درورود یکم یبا فاصله  قای.. دوتا سگ دوبرمن دق 

 

 پاره کنند کهینفر روبدرند وت کی قهیتوانستند درکمتر از چند دق یان دو سگ م  مسلما

 پسر کارمن تموم شد -

 باال یبر واریاز اون د یتون یم بایهارو هک کردم و االن تقر نیو دورب رهایدزدگ تمام

د ازگفتن موفق بود کرد واحسان بع لشیکوتاه از اوکه مشغول جمع  کرد ن وسا یتکان داد وتشکر یسر نیساتک

 ، از اوفاصله گرفت قیرف یباش

 

 دوش انداخت وان را جابه جاکرد  یکوله اش رابررو فیک

 به اطراف انداخت  یقیسمت ساختمان حرکت کرد ..نگاه دق وبه

 باالبرود  وارید یبود توانست ازرو واریکه کنار د یبا کمک درخت وبعد

خوب  یانداخت ودعا کرد سگ ها انقدر نییگوشت مسمو م شده رادراورد وان را پا فشیاز داخل ک وارید یباال

 نشده باشند که بخواهند گوشت هارا نخوردند تیترب

 خورد  یرا نم یگرید زیشده جز دست صاحابش چ تیوخوب ترب لیدوبرمن اص چون

 مثل سگ دوبرمن خودش !!!! درست

 

 وقتش شده بود ان را به خانه برگرداند.. 

 افتاده بودند  نیزم یهردوسگ بررو قهیاز چند دق مترک
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 وارشدیرفتن از د نییمشغول پا اطیفرستاد وبا احت رونینفسش راب نیساتک

 قدم برداشت یصدا به سمت ساختمان اصل یوبا ب ارام

  ابتدا از شر انها دیمحافظ دارد که با کینگهبان و کیدانست ان خانه فقط  یکه به دست اورده بود م یاطالعات طبق

 شدیخالص م

 

  ندیبنش رهیدستگ یدستش بررو نکهیوقبل از ا ستادیا یپشت درورود ارام

 شد درگشوده

  زدیاوبود همان جاخشکش م یجا یگریاگر هرکس د دیشا

 

و شت اپ هیامد کمتر از چند ثان رونیمحافظ ب یچسباند و وقت واریوبه د دیخود راعقب کش عینبود سر یاو هرکس یول

 شد نینقش زم ییصدا نیقرار گرفت وبا مشت برسرش کوباند ومرد با کوچکتر

 

به مرد فرصت بستن ان رانداده بود  یباز که حت مهیجانش  ،از کنارش گذشت وبه سمت در ن مهیتو جه به جسم ن یب

 حرکت کرد

 کتش در اورد .. بیخود را از ج یاسلحه  نانیمحض اطم یبرا

 عادت کند .. یکیبه تار شیتا چشم ها ستادیا یبود لحظات کیتار بایتقر ساختمان

کرد به سمت ان ارام وبا  یرا از باال جدا م نییپا یکه طبقه  ییپله ها دنینگاهش را در اطراف چرخاند باد سپس

 قدم برداشت  اطیاحت

 هنوز نگهبان مانده بود  یبود از شر محافظ راحت شود ول توانسته
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 بود یاز ان اتاق ها م یکیدر  دیکه زن با دیتا در بسته  دچند دیباال رس کهیهنگام

 از درها قرار گرفت    کیپشت هر اطیاحت با

 وقامتش را صاف کرد و دیبر گردنش کش یمانده بود دست گرید ینبود دوتا یتا از در هارا امتحان کرد وخبر سه

 قرار داد وارام در راگشود رهیدستگ یخود رابررو دست

 فرستاد ...  رونیبود نفسش را نامحسوس ب دهیتخت خواب یکه بررو یجسم صیباتشخ

 

 شد کیوارد اتاق شد وبه تخت نزد ییصدا نیکوچکتر با

 توانست تنها سر نخ او باشد  یکه م یبود همان زن خودش

 

 کوله اش را از کتف جدا کرد فیک

 دهان زن زد  یرا از ان برداشت وبررو یپهن وچسب

 

 انداخت  یاباژور انداخت وبه ساعت دست خود نگاه یرابررو فیک سپس

 

 کرد یم کسرهیکار را  دیتا قبل از طلوع خورش دیصبح گذشته بود واو با 3 از

 زن قرار داد وان راتکان داد ... یوبرهنه  دیسف یشانه  یاسلحه رابررو سر

 

 شد رهیخ شیپوش روبه رو اهیوخواب الود به جسم س جیگ  دیایتا زن به خود ب دیطول کش یلحظات
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 یتخت نشست وخود را تا م یبررو عیدهانش شد سر یبکشد که متوجه چسب بررو ادیوخواست فر دیکش ینیه

 دیتوانست عقب کش

 

وتعمدا سکوت کرده بود تا ان حس ترس وحشتناک رابه زن القا  ستینگر یرام شیاو وعکس العمل ها رهیخ نیساتک

 کند

 متوجه گشت موفق شده است شیشانه ها دنیلرز از

 برلب نشاند واباژور را روشن کرد  یپوزخند

 بسته شد سپس  یزن لحظه ا یها چشم

 شد رهیخ شیلرزانش راگشود وبا وحشت به مرد روبه رو یها پلک

 میرابرداشت ومقابل تخت گذاشت ونشست ونگاهش رامستق زیمقابل م یتوالت رفت و صندل زیبه سمت م  نیساتک

 دوخت دهیبه زن ترس

 گفته بود  یریطور که کب همان

 داشت ییبایوز یغرب تینها یب ی چهره

 

که از  ینیساتک یکننده بود اما نه برا کیبه شدت تحر یهر مرد یبرا شیتن بلور یطرح نور قرمز اباژور  بررو 

 کرد..  یعوض نم ییعروسک ها نیاوراباصدتا از همچ ینهالش اشباع  شده بود وتارمو

 

 لبش پررنگ تر شد  یرو یپوزخند

 اش سکوت اتاق را درهم شکست یخشک وجد یصدا
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 رادوبار بزنم!!! یبادقت  گوش کن  ،چون عادت ندارم هر حرف-

 

 یدیکنم وتوهم جواب م یسوال م من

 یرو یودلبر هیوگر التماس

 نداره !! یریتاث چیه من

 

 یریگکردن رواز خودت ب یزندگ شترینکن باطفره رفتن، فرصت ب یسع پس

 نسبت به جنس مخالفم !! یندارم حت یرحم چیتونم به جرات قسم بخورم که من ه یم

 

 تکان داد  یباوحشت سر زن

 

اخ بلند زن  در اتاق  یزن کند وصدا یچسب رامحکم از لب ها یدل رحم چیگفت وبدون ه یخوبه ا نیساتک

 ...دیچیپ

 

 دیکش شیلب ها یبررو یبه ان مرد دست رهیزن جمع شد وخ یدر چشم ها اشک

 دینال وپردرد

 

  یهست یک گهیتو د-

 تواتاق من!!! یاومد یچجور
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 به اورفت  یپراخم چشم غره ا نیساتک

 دیوغر

 

 کنم وتو جواب بده یمن سوال م-

 شیشد وزن وحشت زده خود را عقب کشاند وموها زیخ مین شینشسته در جا نیبزند که ساتک یخواست حرف زن

 رادر معرض تماشا گذاشت... دشیسفو دهیراعقب زد وگردن کش

 

 که درچشم ینگاه اورا در هوا گرفت وبرق عیگردن زن ثابت ماند و زن سر ینگاهش بررو یا هیکمتر از ثان نیساتک

 دیدرخش شیها

 داشت... رتیمغا شیابروها انیافتاده در م ینشاند که با گره  نیساتک یبرلب ها یپر تمسخر لبخند

 

 !!!یدون یم یچ ویفرهاد فاب از

 ..دیدرشت گرد شیمردمک چشم ها یا هیاسم از زبان او به شدت جاخورد  ور ثان نیا دنیبا شن زن

 

در ان داشت  یکه سع ییرا از مرد مقابلش گرفت   وباصدا مشیمستق ی رهیخود راجمع وجور کرد نگاه خ عیسر اما

 لرزش راداشته باشد گفت نیکنترلش کند تا کمتر

 

 !یشتباه اومدفکر کنم خونه روا-
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 تا حاال به گوشمم نخورده!!! یکس نیهمچ اسم

 

در مقابل نگاه هراسان و وحشت زده  کهیکوچک دراورد ودر حال ی زهیخود چندتا ن بیخونسرد از ج یلیخ نیساتک

 دیکرد پرتحکم تر از قبل پرس یم یزن با ان باز ی

 

  یریگینم یبار هشدار من رو جد نیدوم نیا-

 

 بده یجاش روبه سوم یخط ات پرشد واگر دوم چوب

 

 دارم!! یخوب یریهدف گ یبدون بهتره

 بهم بگو!!! یدون یم ویاز فرهاد فاب یهرچ-

 

 راباال برد  نیساتک یلب ها یحاکم دراتاق، گوشه  نیقورت دادن اب دهان زن، دران سکوت سنگ یصدا

 

 !ابدیدست  یزن به سرنخ خوب نیبود بتواند توسط ا دواریام

 

 دانست!! یکرد نم یم دیراتهد ازیکه نهال ون یاز خطر ی زیاسم مستعار ، چ کیجز  بایاندک بود واو تقر فرصت

 

 زنانه اش استفاده کند یکرد از حربه و جاذبه  یو سع دیکش شیبرموها یبار دست نیدوم یبرا زن



 پشتم باش

 
983 

 

 

 باشند  دیض ددر معر شتریخوش تراشش ب یکرد ساق ها یخود را جمع وجور کرد وسع یکم

 

 کرد! یخالص م بهیغر نیتوانست خود را از شر ا یکه م یقیبا هرطر دیبا

 

 ردیاو قرار نگ ییبایز ریبود که پا داخل اتاق او بگذارد وتحت تاث یکس کمتر

 گره زد نیاش رادر نگاه ساتک نگاه

 

 وپر ازخواهش گفت بیدلفر یوبالحن 

 

  یدیگلوم خشک شده اجازه م-

  میاول اب بخورم وبعد صحبت کن یکم

 راگفت و نیا

 اتاق اشاره کرد یگوشه  خچالیانگشت اشاره اش به   با

 

 راباز وبسته کرد ... شیپلک ها یموافقت لحظه ا یبه نشانه  نیساتک

 

 حرکت کرد ... خچالیتخت بلند شد وخرامان به سمت  یاز رو زن
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 زنانه اش پرت کند یها ییبایرابه ز نیکرد تا حواس ساتک یاش رام یسع تمام

 یکرد تمرکز کند تانقشه ا یوسع دیکرد وچندجرعه نوش کینزد شیاب رابر لب ها ی،بطر نیساتک نینگاه سنگ ریز

 مرد برهاند.. نیوخود را ازدست ا ندیبچ

 

راد اف قهیوکمتر از چند دق شدیم یکنار کتابخانه را فشار دهد ،عال یاوراگمراه کند و دکمه  یتواست لحظه ا یم اگر

  ختندیر یبه انجا م ویفاب

 

 وصبر من روامتحان نکن رونیب زیبر یدار یتو اون مغز کوچولوت هرفکرونقشه ا -

 به وضوح جاخورد!!  زن

 

 جداکرد  شیاب رااز لب ها یبطر

مرد خوب  کیپس توانست از  یبزرگ شده بود وم ویدست فاب ریخود راجمع وجور کرد ،هرچه باشد اوز عیاماسر

 دیبرا

 خوش فرمش راترکرد وگفت یبازبانش لبهابه سمت اوقدم برداشت ودرهمان حال  نهیباطمان

 یکه اسمش را اورد یکه اسم خودم روهم فراموش کردم چه برسه به اون کس یترساند یمن رادرحد-

 حق بده!! بهم

 

ردتر س یبراوزل زده بود سپس صدا شیهمچنان با نگاه ناخوانا نیقرار داشت وساتک نیساتک یقدم کیدر گرید حاال

 انداخت نیازنگاهش درفضا طن
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  ارمیرو به خاطرت م زیهمه چ گرید قهیاشکال نداره ،خودم تا چند دق-

 

 پرتحکمش وحشت رادر دل زن دوچندان کرد.. یو اهنگ صدا ینگاه سرد وخال 

 

 کرد در ظاهر نشان ندهد . یاماسع

 

  دیخرام یم یمانند طاووس کهیودرحال دیبخش یشتریعمق ب برلبخندش

 چسباند .. کلیخودرابه ان مرد درشت ه بایتقر

 درنگاهش لب زد رهیرا رصد کرد سپس خ بهیغر یرامخمور کرد وسرتاپا نگاهش

 

 عادت داره  شتریچشم هام به اسلحه ب- 

 !!! زهیر یهاتمرکزم روبهم م زهین اون

 

 مهار کرد ! شیفس داغش رادرصورت مردروبه روجمله ن نیگفتن ا نیدرح

 

 کرد یم خودیتوانست ان مرد را از خود ب یکه م یقیاز هرطر دیبا

 بود که دران مهارت داشت!! یتنها کار نیوا

 

 باال انداخت یینگاه کرد وتاک ابرو نشانیب یشده  جادیکم ا یبه فاصله  نیساتک
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 بود!!! دهیاز او نرمش د یادیزن سخت نبود وزن ز یزدن نقشه  حدس

  

 برلب نشاند .. یپوزخند

 

 گذاشت یم ریتاث یهرمرد یلرزاند وررو یرام یدست ودل هر مرد دیاش شا نقشه

 

 وسط  بود... زانشیعز یکه پا ینیساتک ینه برا اما

 

 ترشد  قیوپوزخندش عم دیزن د یرادر چشم ها یروزیتخت انداخت و برق پ یرابررو زهین

 

 ، زن رابرگرداند رانهیحرکت غافلگ کیدر

 ..چاندیوپ  دیبرهنه اش راگرفت ان رابه عقب کش یبازو

 

  دیچیپردرد زن درکل اتاق پ ادیفر یصدا

 کنار گوشش لب زد نیساتک 

 ها رومن اثرنداره یدلبر نیبهت گفتم ا-

 یکه فرصت انتخابت رو ازخودت گرفت حاال

 !!!میر یم شیمن پ ی وهیباش
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 دیکرد وبادرد نال ییدستش تقال ریز زن

 ولم کن یدستم روشکوند-

 گفت تیزد و باجد یکنار گوشش پوزخند صدا دار نیساتک

 

 !!!یحالت تو خواهد بود اگر عاقل نباش نیشکستن دستت بهتر-

 

 حرکت محکم به سمت تخت پرت کرد  کیرا گفت واورابا  نیا

 

 شد  انیاش نما یمشک ری رفت ولباس زتخت پرت شد ولباس خواب کوتاهش باال یدمر بررو زن

 

 با اخم نگاه اش را از او گرفت وگفت  نیساتک

 

 بلند شو خودت رو جمع کن-

 تخت نشست یبرگشت ورو عیبود سر دهیاو ترس تیکه از جد نیافر

 

 بود.. دواریجذاب ام تینها یمرد ب نیراحت شدن از شر ا یبرا دشیهمچنان به تنها ام دینکش نییلباسش راپا اما

 

  دیمال یپردردش رام یبازوها کهیحال در

 دیکه خونسرد به او زل زده بود دوخت وپرس یرابه مرد نگاهش
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 !؟یخوا یم یاز من چ-

 

 !! یدون یم ویاز فرهاد فاب یهرچ-

 

 لرز بروجودش انداخت!! نیخواست دهانش راباز کند و شناختش را انکار کند که نگاه ساتک زن

 رابازبانش ترکرد و نگاهش درنگاه او دو دو زد  شیها لب

  دیترس یکه از ان م یروز سرانجام

 ... دیرس فرا

 

 افکارش رانظم بخشد خود را جمع وجورکرد و صادقانه گفت یکرد اندک یم یسع کهیرامهار کرد ودرحال نفسش

 دونم!!! یازتو  از هرمله نم شتریب یزیمنم چ-

 

 گفتباال انداخت و ییابرو نیساتک

 عجب!!-

 

 !!یکرد یروباهاش سپر یادیومدت ز یبود شیظاهرا توسوگول اما

 وگفت دیکش ششیته ر یبررو یدست نیساتک

 !؟یحرف بزن یخوا ینم-

 شرمانه گفت یدستش رادر معرض تماشا گذاشت و ب کیو دیسپ یزد ودندان ها یلبخند نیافر
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 !!یخودت جواب سوال خودت رو داد-

 بودم  یسوگول کیفقط  من

 ازاون شتریب نه

 !!!دمشیتخت د نیاتاق وتو هم نیهم تو هم شهیهم

 

 ادامه داد بیدلفر یخود راجلو تر کشاند وبا چشمک یکم

 

 زنه!!! یحرف م یدرمورد چ شتریمرد تواتاق خواب ، ب هیکه  یدون یم یبهتر ازهرکس خودت

 

 اکو شد  نیدر زندان در ذهن ساتک یریاخر کب ی جمله

 

 باشه ونه تنها زنده ویوداناست که تونست با فاب رکیز یاو در حد ستین یزن معمول کی  ن،یاشه که افرحواست ب-

 هم بشه !!! شیبمونه بلکه سوگول

 

  دیکش یزبان او حرف م ریشود از ز رید یادیز نکهیتا قبل از ا دیزن بانرمش قرار نبود صحبت کند وبا نیا ظاهرا

 بار موفق تر از قبل عمل نمود نیکرده بود وا یشرویمجدادا پ نیافر
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که همچنان خونسرد به اوزل زده بود حلقه کند وبدن وسوسه  نیرادور گردن ساتک شیتوانسته بود دستها چون

  زدیاویرابه او ب زشیانگ

 

 رد رساند ونفس داغش رادر گوش اورها کرد وزمزمه ک نیرا به گوش ساتک شیپا بلند شد ولب ها یپاشنه  یرو

  

 صحبت کنم!!! یبهتر یزهایتختم راجب چ یمثل تو، رو یکیدم با  یم جیترج-

 

 دیکننده  ان رابوس کیگذاشت و پرهوس وتحر نیگردن ساتک یداغش رارو یراگفت ولب ها نیا

 

 خمار کرده اش لب زد  یدر چشم ها رهیخودش رااز اوفاصله داد وخ یکم نیاو برگردنش ،ساتک یلب ها باتماس

 

 من اثر نداره  یترفند ها رو  نی! ا؟یدید-

 بهتر از تو ، خونم منتظرمه  چون

 یصبرم رو امتحان نکن و نگذار چشم رو زن بودنت ببندم وکار نیاز ا شتریو ب ریبگ یهشدارم رو جد نیاخر پس

 بکنم دیروکه نبا

 !!!یرو ندار نشونیخورم طاقت کمتر یقسم م که

 

 گذاشت  یمرد اثر نم نیا یبررو شیها ئیبایدانست چرا ز ی..نم دیکشعقب تر یخودش را کم دینا ام نیآفر

 بود  دهیگرد یدر کل وجودش مستول وحشت
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 است  یتوانست بخواند که قادر به انجام هرکار یو نافذ مرد م اهینگاه س از

 که خطرناک تر نبود  ویاز فاب اما

 نداشت  ویاز فاب یقیکه او هم اطالع دق هرچند

  دیهمون اندک را هم وحشت داشت بگو اما

 

 که ترس را از نگاه او خوانده بود  نیساتک

 دیسوال خود راتکرار کرد وپرس گرید کباری

 

 !؟یدون یم یچ ویاز فرهاد فاب-

 

 اتش گرفت  شیبازو هیاب دهانش راقورت داد وخواست شناخت اورا انکار کند که در کمتر از چند ثان نیافر

 

 غرق در خونش دوخت   یبرهنه  یاز ترس  درشت شده اش را به بازوها یها چشم

 فرو رفته بود  شیکوچک در بازو یها زهیاز ان ن یکی

 

 زد  گفت یم رونیکه باشدت از محل زخم ب یبه خون رهیپراخم وخ نیساتک

 

 متنفرم  یمن از طفره رفتن و وقت کش-
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 باهات مدارا کردم  یادیاالن هم ز تا

 گلوته  میمستق یبعد هدف

 بگو !!!! یدون یم یهرچ پس

 

از درد وحشت  نیوخون باشدت  فوران زد وافر دیکش رونیب  شیرا از بازو زهیباوحشت با  دست سالمش ن نیافر

 گفت هیوباگر دیکش یادیفر

 

 دونم  ینم  یزیخورم من چ یقسم م -

 وقت هم نخواستم بدونم چیه

 !!دمیترس یم یروز نیهمچ دنیاز رس چون

 تمومش رو تموم کنه مهیگرده تا کار ن یبرم رانیمدت  به ا کیدونم داره  یم فقط

 

 دیپرس یجد یلیکرد و خ سشینگاه خ ی رهیدست او گرفت وخ ینگاهش را از خون رو نیساتک

   

 داشته باشه؟ یکیارتباط  نزد ویکه با فاب یشناس یرو م یکس-

 

 تکان دادوبا ناله گفت یسر نیافر

 شناسم یکس رونم چیه

 نداره  رانیرو ا یا گهیکس د چیبرادر ه کیجز  دونمیم فقط
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 !!دمیفهم یتصادف یلیخ نمیا

 

  دیوپرس دیکش ششیبرته ر یموشکافانه دست نیساتک

 

 ؟یکن یباهاش ارتباط برقرار م یقیاز چه طر-

 جواب داد عیبدون مکث به او سر نیافر

 زنهیم امیبهم پ یگاه -

 

  دیبه سمتش رفت وزن  وحشت زده خود راعقب کش یقدم نیساتک

 دونستم بهت گفتم یم یمن هرچ-

 گم!! یخورم راست م یم قسم

 

 باال انداخت وگفت ییابرو نیساتک

  

 روبده !!  تیگوش-

 

  دیازشدت درد کش یرفت واخ نییتخت پا یسرش راتکان داد واز رو نیافر

 مت اوگرفت اش رابرداشت وبه س یتوالت رفت وگوش زیسمت م به

 راگرفت یگوش نیساتک



 پشتم باش

 
994 

 

  

 زرنگ تر از ان بود که ویاست ومسلما فاب دهیفا یکار ب نیدانست که ا یم هرچند

 !! ردیزن تماس بگ نیبا ا یخط ثابت با

 

ه ک یخاموش گوش یقرار زن رابه سمت در شکار کرد و از صفحه  یرا از دست زن نگرفته بود که نگاه ب یگوش هنوز

 که به سمت او نشانه گرفته بود  دیمرد نگهبان راد   ریبه سمت اوگرفته شده بود  تصو

  دیخود کش یزن راجلو هیحرکت  وکمتر از چند ثان کیدر

 زن شد .... ادیهمزمان بافر یانداز ریت یوصدا

 

 کرده بود در اورد وبه سمت کتف مرد نشانه رفت  یرا که جاساز ییاز پشت کمرش چاقو عیسر

 

رو مرد ف یکتف چاقو باشدت در گلو ی،دستش تکان خورد وبه جا نیساتک یبررو نیجان افر یبا افتادن جسم ب اما

 رفت 

 

 افتاد نیزم یرا گرفته بود دو زانو بررو شیگلو کهینداشت ودر حال ادیفرصت فر یحت مرد

 

 افتاده بود خم شد اطرافش غرق خون شده بود  نیزم یکه بررو نیبه سمت افر عیگفت وسر یبلند یلعنت نیساتک

 داد  یجان م وداشت

 گفت ادیفروغش را به او دوخت و با محنت ز یراگرفت ونگاه ب نیانداخت ودست ساتک چنگ
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 رهی..گگ..گی..ا..انت..انتقام ..مم..من ..رو..موی..ف..فابف

 شد  بسته شیراگفت وچشم ها نیا

 کرد یزودتر ان خانه راترک م یهرچ دیکالفه نگاهش را از زن گرفت وبلند شد با نیساتک

 

خل دا یدست یرابرداشت وداخل کتش انداخت وبه سمت نگهبان رفت اوهم تمام کرده بود ..عصب نیافتاده زم یگوش

 .. دیکش شیموها

 افرادشان رامطلع کرده بود .. ادیاحتمال ز به

نکشد بخصوص که بدون مجوز وارد خانه شده بود واگر  یریتا کار به درگ شدیتر از خانه خارج م عیهرچه سر دیبا

 توانست خود رانجات دهد ... یرقم نم چیبار ه نیشک محکوم بود وا یب شدیم دهیوسط کش شیپا

به اطراف  ینگاه عی..سر دندیروشن کرد متوجه شد که رس یکه داخل کوچه را لحظه ا یباغ که شد از نور وارد

 روایزد واز د یباغ رادور م دی..با دیبخواهند ان ها وارد خانه شوند به سرعت به سمت ته باغ دو نکهیانداخت وقبل از ا

 .. دیپر یبه ان سمت م

 

از ان باال  یقیبه طر دیبلند بود  وبا واریبرساند د نیبود خود رابه ماش یپارک کرده بود وفقط کاف ابانیراسر خ نیماش

 .. دندیرس یسمت م نیبه ا گرید قهیکمتر از چند دق دیکش یقیونفس عم ستادیفت ..ار یم

 

به سمت ان رفت واز درخت  عیسر دیراد یپشت اتاقک درخت کاج وارینگهبان را دور زد و درست کنار د اتاقک

 راحت باال رفت.. یلیخ

 

 .. دیپر یمتر بود را م میون کی بایرا که تقر واریدرخت ود نیب یفاصله  دیبا 
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 بود .. یزیاحتمال هرچ شدیاز نظر گذراند فرصت کم بود واگر موفق نم یاطراف را با نگاه عیسر

 

 شیچشم ها وارید یبا لبه  شیانداخت وبابرخورد محکم پاها وارید یبلند خود را رو یتازه کرد وبا پرش ینفس عیسر

 بست .. یرا لحظه ا

 

 چشم دوخت  کیخلوت وتار یباز کرد وبه کوچه  عیسر اما

 .. دیپر یرا م گریچهار متر د دینبود با یگرید یچاره  

 

خودش را جمع  شدیتر م کینور چراغ که نزد دنیبا د ردیکه از ان کمک بگ یبرق رکیبود و نه ت ینه درخت چون

 ناله اش بلند شد .. یبار صدا نیا نیزم یوبا برخورد همان پا بررو  دیوجور کرد وپر

 

 ..دیلنگ زنان دو ابانیخود بلند شد وبه سمت خ یاز جا عیمطئن شد نشکسته است سر یو وقتراتکان داد  ان

..... 

  دنیخانه با د یکیدر نفسش رابا شوق مهار کرد وبه سمت در حرکت کرد و با وجود  تار ی رهیدستگ دنیبا چرخ نهال

 برلب نشاند .. یلبخند  یبا اسودگ نیساتک

 

 امد .. ینم شیهم خواب به چشم ها یلحظه ا یماند  برا یم رونیصبح ب یها کیوقت او تا نزد هر

 

 !!ینشست یکیوتو تار یداریوقت شب ب نیجغد کوچولو چرا ا-
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 پر حرارت زمزمه کرد  شیدر چشم ها رهیتر شد و خ کیخنده اش را مهار کرد وبه او نزد نهال

 

 بود یتکرار شیجز جغد کوچولو بق-

 بره ی،خوابم نم یهست رونیوقت شب ب نیتا ا یتکه وق یدون یخودت م چون

 سربه سر او گذاشت  یخسته برلب نشاند وکم یلبخند نیساتک

 

 بره هوم؟! یخوابت نم یستیتو بغل من ن یوقت دمیشا ایو-

 

  دیدندان برد وازشرم گز ریراز شیلب ها نهال

 

حلقه کرد  کشیرادور کمر بار شیخسته برلب نشاند  واو رابه سمت خود کشاند  دست ها یلبخند نیساتک

 برد کنار گوشش زمزمه کرد  یبه سمت اتاق خواب کوچکشان م کهیودرحال

 

 بزارم ؟!  یچه حساب یشدنت رو ،رو دیسرخ وسف نیا-

 

 برکمرش وارد کرد وگفت  یمیراگفت وفشار مال نیا

 

 دهد از سردرون یرنگ رخساره خبر م هرچند
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 گفت  اوردیدر جواب او کم ن  ز،یر یبا خنده ا نهال

 

 بازپرس یبزار رو حساب اعتماد به نفس باالت اقا   -

 

 بالبخند در اتاق خواب راباز کرد ونهال راداخل برد وپشت او خود وارد اتاق شد اباژور کنار تخت رازد . نیساتک

 

 تخت انداخت  یبودنش بررو یتوجه به خاک یرا از تنش کند و ب شیپالتو خسته

 

 گرفته بود ... شیکرد وعضله ها یداشت تمام بدنش درد م اجیحمام احت کیبه  دایشد 

 حمام دونفره را باز با نهال تجربه کند .. امدیبدش هم نم و

 زبانش بود ..  ریمزه اش ز هنوز

 

 سمت  او خم شد . یخود احساس کرد  به سمت اورفت وکم ینگاه نهال را که بررو ینیسنگ 

 

 زد و کشدار گفت  یچشمک طنتیباش

 

 !ه؟یرفتن چ یاب رینظرت با ز-
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او نبود  هرگز متوجه  یدر چشم ها طنتیمکث کرد واگر برق ش یشده اش را به اودوخت  لحظه ا جینگاه گ نهال

  شدیمنظورش نم

 

 گفت  ... ییلب بچه پرو ریوز دیگز یخنده اش راکنترل کرد و با شرم مجدادا لب یبه سخت 

 

 گرفت وگفت یشگونیاو ران یگوشت یوگونه  دیبلند خند نیساتک

 

 توام بدت اومد!!!  نکهینه ا-

 

 در ذهنش پخش شد وبا خجالت  شانیحمام دونفر  رینهال ناخواسته تصو 

  ردیچشم  از او  بگ نکهیاز ا قبل

 گردنش خشک ماند ... یبه رد کمرنگ رژ لب برر و نگاهش

 

 نبود .. یدر نگاهش خبر  یجیاز ان گ گریبود ..د دهیحالت ممکن خود رس نیبه بزرگتر شیچشم ها مردمک

 مبهوت زده وناباور بود ... شتریب

 

 خنده داربود!! یناممکن وحت شیکند برا انتیبخواهد به او خ نیساتک نکهیتصور ا یحت

 

 ت وساز مخالف رابادل زد برخواس امیذهنش به ق هیشدوباز کمتر از چند ثان یبار در ذهنش هج نیاو  ، چند ی واژه
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 کند !! انتیبه او خ انتواندینخواهد و نیبود که ساتک یاو چه کس مگر

 

لطف کرده بود واز چنگال مرگ نجات داده  وبه او پناه داده بود وکم هم  خاطر او کم  نیکس که ساتک یدختر ب کی

 بود!! دهیهم دردسر نکش

 

 امان از دل نا ارامش... اما

 چنگ انداخت... شیبرگلو نیسنگ یوکند شدن تپش قلبش ،بغضدلش  یقرار یباب

 

 اریداد سکوت اخت حیبار ،دست از بحث با اوبرداشت و ترج نیعقل هم ا یشده بود که حت زیرقت انگ یلحظه ا چنان

 کند ...

 

  دیگردنش رس کینزد ییاو راگرفت وبه جا  ی رهیرد نگاه نمناک وخ نیساتک

 بود تا بفهمد یزمان، کاف هیچند ثان فقط

 ودچار سوتفاهم شده است  دهیرادر گردن او د یزیرد چه چ شیکوچولو گرگ

 نقش بست... شیلب ها یمحو  بررو یلبخند

 

 او  یارام نیاو به درد امد .. واز ا تیمعصوم  یبرا یلحظه ا قلبش

 

 صورتش راپوشاند  ظیغل یدر هم گره خورد واخم شیابروها
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 کرد !! ی،اعتراض نم یزیچ نیهمچ دنیبا وجود د یکرد که حت یاحساس سربار بودن م یدختر به حد نیا

 

 حرکت نهال رامقابل خود کشاند.. کیبا   

 او گذاشت و وادارش کرد تا به او نگاه کند  یچانه  ریرا  ز گرشیدستش رادور کمر او حلقه کرد و  دست د  کی 

 به درد اورد .. گریقرار ومحزون او  دلش رابار د یحد ب نیتا ا  نگاه

 

 دیکرد پرس یتر م کیاورابه خود نزد کهیکنترل شده وارام در حال ییباصدا 

  

 !؟یاون رژ لب سوال کن یتو از من درمورد جا دینبا االن

 

 نیا فشار حجم بغض سنگاو دو دو زد ..ب یکوتاه،  در نگاه شب رنگ وناخوانا یلحظات ینا ارام ومحزون نهال برا نگاه

 ..دیبرچانه اش مانع اش گرد یمیبافشار مال نیکه ساتک ردیخواست نگاهش را ازاو بگ شیگلو

لرزش راداشته  باشد ارام  اما پر از  نیکمتر شیکرد صدا یم یسع کهیرا از هم گشود ودر حال شیلب ها یسخت به

 گفت  هیکنا

 

 شبانه که  اسمش روشه  تیمامور-

 نداره !!! دنیبه پرس یاجیاحت
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خنده اش  یخود راکنترل کند وصدا نیاز ا شتریجمله، ولحن پر از حسادت او ،نتوانست ب نیا دنیباشن نیساتک

 ،شکاند... یسکوت اتاق رادران  شب زمستان

 

زه را به او اجا نینه تنها ا  نیخواست از اغوش او خود را جدا کند که ساتک یرادر هم گره زد ،وباتکان شیابروها نهال

 هم او را به خود فشار داد... شترینداد ،ب

 رها کند شانیسوتفاهم و افکار پر نینهال رابا ا امدیوداغون بود اما دلش نم خسته

  

 زمزمه کرد  طنتیرا خم کرد وکنار گوشش پرش سرش

 

 !! دمیهارو من فقط با شخص خود  شما انجام م تیخانوم منحرف، اون مامور-

 

 .. ختیجمله فرو ر نیا دنینهال با شن در قلب یزیچ 

 

  دیجمع گرد یاندک شیدندان کرد وچشم ها  ریرا اس شیلب ها ی گوشه

 

 نگاه ناباورش را از نگاه او به سمت گردنش به چرخش دراورد  

 

 کرد  یباور م دید یرا که م یزیچ دیدانست با ینم 

 ... دیشن یرا که م یحرف ای
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 رفت!!! یبرقلبش فرو م  یشتریکرد و همانند ن یم ییخودنما یبدجور نیگردن ساتک یان رژ لب بررو یجا

 

او   صورت غرق در فکرش ،  عنان خود را ازدست داد وبالبخند  خم شد وگاز  یشده  زیر یچشم ها دنیبا د نیساتک

 در گلو گفت ینهال گرفت و با خنده ا یاز چانه  یزیر

 

 بود که.. یکار تیمامور هین فقط گرگ کوچولو ذهنت رو مشغول نک  -

 

  دیغر بایوپر از حرص تقر دیجمله اش پر انیم نهال

 ... یکارا نی..از ا یکارا نیاز ا تاتونیتو مامور یعنی-

 

 دانست جمله اش را چگونه کامل کند با حرص سکوت کرد وجمله اش را ادامه نداد  ینم

 

 گفت  یصورتش را عقب تر کشاند  وبا بدجنس یتر شد کم ضیلبخندش  عر نیساتک

 

 !!یاوه اوه چه عصبان -

 

 !جدس؟یمثبت ه یکارا منظورت
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 ... دیرابر هم ساب شیگرد شد سپس از شدت خشم  دندان ها شیجمله  ابتدا چشم ها نیا دنیبا شن نهال

 

 حالت او  ، با خنده کنار گوشش زمزمه کرد  نیا دنیبا د نیساتک 

 

 که  نه!!! شهیهم-

 

 و ... میکن یمملکتمون از خود گذشتگ ای زامونیعز تیبخاطر حفظ امن میشیمجبور م یگاه 

 

 یاتش زبانه م یشعله ها شیاز نهال که از چشم ها یگفت  وباخنده کم یکه به شکمش خورد  اخ  یمحکم ی باضربه

 باال برد .. میتسل یرا به نشانه  شیدست ها یفاصله گرفت واندک دیکش

 

 زد و گفت یچشمک

 

 تونه خطرناک باشه!! یزن حسود م کیمن ،چقدر  یخدا-

 

و  دی، در اغوشش کش ییرها یبرا شیبه تقالها تیاهم یبالبخنداورا ب دینهال راد ی دهیراگفت وچون نگاه رنج نیا

 فرش گذاشت ولب زد یموها  یرا بررو شیلب ها

 

و گرگ کوچول یفقط تو هست شهیم کیکه بامن بسترش رو شر یزن نیواخر نیوقت به من شک نکن ،چون اول چیه-

 فقط تو  !!!
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 مصداق حال االن نهال بود ... نیوا ندینش یبردل م بیعج دیایب رونیکه ازدل ب یحرف ندیگو یم

 گوشش گرفت وپر حرارت کنار گوشش زمزمه کرد  یاز الله  یبوسه ا نیساتتک

 حموم؟! میبر-

 وگفت  دیکش رونیخود را از اغوش او ب یومت کرد وبه سختدر مقابل وسوسه اش مقا نهال

 پرست!! هنیبره جناب سرگرد م رونیاز فکرم ب تتیکه رد اون مامور ینه تا وقت-

 کرد واز اتاق خارج شد ..  ستینگر یاورا م نهیکه دست به س نیساتک  یحواله  یرا گفت وچشمک نیا

 

 

 راباز کرد وارام داخل ان نشست وگفت چه خبر شده؟! دیسع نیدرماش نیساتک

 تکان داد وگفت  یسر دیسع

 

 !! دمیروند ویبا مشخصات فاب یادم یمشکوک که دارن ول یرفت وامد ها-

 فرستاد وگفت  رونیکالفه نفسش راب نیساتک 

 

 که تا االن چند کفن ... فتهیدر دام ب یراحت نیاگر قرار بود به هم ویخود فاب-

 

 سکوت کرد ونگاهش رابه اودوخت  دیبلند سع ی باعطسه
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 نگه داشته بود !!! رونیسرد ب یهوا نیدرا شدیداشت ظهر م بایتا االن که تقر شبیحال بدش اورا از د باوجود

 برشانه اش زد وتشکر کرد وگفت یدست

 وسط بکشم. ادیرو ز هیبق یخوام پا یاون نم یاعتماد ندارم وسوا یجز تو به کس قتیدر حق ق،یممنون رف-

 

 شهیم دهیخودم هم وسط کش یچون پا 

 !!!رمیدم فعال خودم تنها پرونده رو دست بگ یم حیترج

 

 تکان داد وگفت یسر دیسع

 

 فدات ،خودم از اول خواستم کمکت کنم -

 رو  دوست دارم ،اما،اما... جانیوه ییفکر کنم ماجراجو راستش

 

 داشت دیصحبتش ترد یادامه  یمکث کرد برا یا لحظه

 

  دیاوشده بود  پرس دیکه متوجه ترد نیساتک

 !؟یاما چ-

 

 صاف کرد و ارام وشمرده گفت ییگلو دیسع
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 ..و...و.. ادیبهوش ب یکه بزود دوارنیام یلیبهترشده ودکتر ها خ یلیخ شیاریرعنا عالئم  هوش-

 شد  یکه طوالن مکثش

 

ود دوخت که باخ دیانداخت سپس نگاهش را گرفت وبا دقت به سع  یفروش قهیعت یبه مغازه  یینگاه گذرا نیساتک

 بود!! ریدرگ دیشد

 

 خوب؟!-

 

 شروع به صحبت کرد یمحکم تر از هرزمان یلیخ تیدر نها دیسع

 

 !!!!یداربفرست یچوبه  یحافظ رو پا یخوا یتو که واقعا نم-

 

 گفت یو با خونسرد دیکش رونیراب گارشیاز کتش پاکت س نیساتک

 !!شهیکه کرده محکوم م ییباتوجه به جرم ها-

 

 کالفه به سمت او کامال برگشت وگفت  دیسع

 

 سال!! یس یحالت  حکمش زندان باال نیبهتر-

 فرستاد واز ذهنش گذشت  رونیرا از دهانش ب گاریس ظیدود غل نیساتک
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 نداشت  یتیچندان فعال قهیعت ییکه اصال در کار جابه جا ویچرا فاب-

 

 سنف بودن مشکل داشته است!! نیشده وچرا با پدر نهال که جد در جد در ا دهیجاد نیر ابا نیچند

 

 شدیم دهیکالفه د تینها یکه ب دیبه سع یقیرابه عقب ذهنش سوق داد واز پس دود نگاه دق ویفکر فاب نیساتک

 انداخت

 

 حافظ برات مهمه؟! یچرا انقدر  زندگ-

 تقاص کارهاش روپس بده!! دیبا اون

 

 گفت  یتکان داد و با ناراحت یسر دیسع

 !؟یمنم مجرمم فراموش که نکرد -

 

  یوکمکم کرد یتو از گناه من گذشت اما

 کارا رو خط بکشم  نیتونم اصالح بشم ودور ا یکه م یداد صیتشخ چون

 کار رو کردم  نیحماقت  ا یاز سر اجبار واز رو چون

 

 زد وگفت یپوزخند نیساتک
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 !!!شهیسنگ بند نم یبزنه که سنگ رو یدست به هرجرم یلیهرکس اگر بخواد سر هردل-

 کنم یچشم پوش یاز جرم  حافظ هم به راحت شهینم لیاگر از گناه تو گذشتم دل من

 دارم ودرقبال اون مسئولم!!  یا فهینکن من وظ فراموش

 

 اما قصد کوتاه امدن را نداشت دیسع

 فراموش کند   ختیر یدست رعنا م یتوانست قطرات اشک حافظ را که بررو یم مگر

 

  ستیواقعا ذاتش بد ن یدونم مجرمه ول یم-

 جون رعنا وسط بود ینداشت چون پا یگرید ی نهیگز اون

 

 پر از خواهش گفت  یبا سماجت و لحن دیبزند که سع یخواست حرف نیساتک

 هرو دار یزی،احتمال هرچ ادیرعنا بهوش ب-

 

 حالتش ازدست دادن حافظس نیبهتر که

 کسه یداشتن خانواده ب نیدختر واقعا در ح واون

 خواد از اون مراقبت کنه!! یم یک

  

 

  ارنیطاقت نم چکدومی، ه یاون دو رو از هم جداکن اگر
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 !! یباهاشون بکن یکار نیهمچ یتون ینم تو

 

 انداخت و گفت رونیرا از پنجره ب گاریاش انداخت وس یبه دوست احساس ینگاه ریمتح نیساتک

 

 !!!هیهند لمیمگر ف-

 

 شدم نقش بده !!! منم

 

 که  نهیتونم بکنم ا یکه م یکار تیحافظ پروندش رو هست ومن نها دیسع

 رمیبراش بگ فیداشته وتخف یباما همکار بچسبونم

 

 گفت دیدر نگاهش با ترد رهیوخ دیکامل به سمت اوچرخ دیسع

 کمک کن فرار کنن!!-

 در هم گره خورد وپراخم گفت  شیابروها نیساتک

 

 !!دیسع رمیگ یم دهیحرفت رو نشن-

 هم بحث رو تموم کن  حاال

 

 فروش!! قهیرم داخل اون عت یم من
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 شد!! رمیدستگ یزیچ دیشا

 

  ندیبنش رهیدستگ یدستش بررو نکهیاز ا قبل

 

 تالشش راکرد  نیرازد واخر یقفل مرکز دیسع

 

 رقم قصد کوتاه امدن نداشت  چیه

 خواست! یرعنا وحافظ نم یتلخ رابرا انیپا نیدانست چرا ا ینم

 

 کرد خونسرد خود راحفظ کند  یدوخت وسع دینگاهش رابه سع نیساتک

 !!یخوا یم یاالن چ قایدق-

 خارج کرد وگفت هینفسش را باشدت از ر دیسع

 خوام  یم زیچ کیکنم وفقط از تو  یکارروم نیباشه خودم ا-

 

 خوام بکنم!!! یکه م یرو کار یببند چشم

 

 نیساتک

 انداخت گفت یخط م دیعصاب سع یکه مانند اکثر مواقع بررو یباال انداخت وبا پوزخند ییابرو
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 !!یانجام بد یخوا یم یچه کار قایدق-

 ؟! یبد شونیفرار

 

 ستین یخوب حرف اریبس

 !!یبه بعدش فکر کرد اما

 !ب؟یمرد تحت تعق کیو ماریزن ب کی

 

 تونن ادامه بدن!! ینظرت تا چقدر م به

 شد  یپر از خشم ونگران شیچشم ها دیسع

 

 گرفته بود!!! میاحساس تصم یبود واو  هم مانند اکثر مواقع بدون فکر  واز رو نیحق با ساتک شهیهم مثل

 

ا ج دیخوب در ذهن سع شینکرد تا صحبت ها یصحبت چیه یقیدقا یافسوس تکان داد اما برا یاز رو یسر نیساتک

 اندازد ومتوجه احمقانه بودن نقشه اش شود!! یب

 

 حال محکم گفت نیگذاشت وارام اما در ع رهیدستگ یمجدادا دست بررو نی،ساتک یطوالن یقیپس از دقا سرانجام

  میانجام بد دیکه با میدار یمهم تر یفعال کارها-

 فکرت رو مشغول نکن! پس
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 ومجنون کرد !! یلیاون دوتا  ل یروهم برا ییکارها شهیعش مموق به

 

 او خنده اش گرفت یدر چشم ها دینور ام دنیباد نیچرخاند وساتک نینگاهش را  به سمت ساتک دیسع

 در روباز کن پسر!!!-

 

 !!یاز وقت من رو گرفت یکل

 

 لب نشاند وگفت یرو یقفل در رازد ولبخند دیسع

 دم!! یم کیکش نجایبا با چندروزه ازصبح تا شب ا-

 

 شدمیحتما متوجه م شدیاز اون م یخبر اگر

 

 گفت نیدر را باز کرد ودرهمان ح نیساتک

 !!!میچنگ بنداز یسمانیبه هر ر میمجبور میندار یسرنخ چیه بایواسه ما که تقر-

 

 رفت یفروش قهیبش عتشد وبه سمت مغازه بزرگ سر ن ادهیپ نیراگفت واز ماش نیا نیساتک

 

 ی قهیاگر  عت نیوهمچن کندیم هیته ویآسش را از فاب یمرد جنس ها نیشده است  ا عیگفته بود، که شا یریکب

 خواهد بود!!  ویفاب یداشته باشد ان برا ینادر
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 شک داشت ... شیهم به صحت حرف ها یریخود کب البته

 

 کرد... یکار م یا هیهر فرض یرو دیبا نیساتک یول

 خاصش را دارد  یها یمغازه مشتر نیبدهد ا صیمغازه  شد و در نگاه اول توانست تشخ وارد

 

 !!شیفرما-

 

افتاد که احتمال داد محافظ  یکلیه ینگاهش رابه سمت صداچرخاند وبه مرد قو یزمخت مردانه ا یصدا دنیشن با

 باشد !!!

 

 او رابرانداز کرد وگفت  نییخونسرد از باال تاپا یلیخ

 

 کار دارم! نجایصاحب ا با-

 

را رصد کرد  نیساتک یسرتا پا یبود در جواب نگاهش ، اوهم با نگاه امدهیکه از نگاه نافذ او چندان خوشش ن مرد

 وگفت

 صبر کن تا خبرت کنم-

 .. دیچیبزرگ رفت وبه سمت چپ پ یمغازه  یراگفت وبه سمت انتها نیا
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 اجناس مغازه کرد!! یمجدادا نگاهش راخونسرد در اطراف چرخاند وبعد به ظاهر خود رامشغول تماشا نیساتک

 مداربسته را از نظر گذراند .. یها نیچشم تمام دورب ریاماز

 

 وجود کار اوسخت ترشده بود... نیمداربسته نصب شده بود وبا ا نیدورب کیدر هر کنج  بایتقر

 

 توانست داشته باشد ینم نیجزا یلیشده بود دل یمرد طوالن بتینظر است واگر غ ریز  نیدورب قیدانست از طر یم

 

 ستادیخود مقابلش ا هیمرد در سکوت سالن منعکس شد وکمتر از چند ثان یقدم ها یصدا ،یطوالن یقیاز دقا پس

 زمخت خود گفت یوباهمان صدا

 ایهمراهم ب-

 

 سالن قدم یمرد به سمت اتاق انتها یقدم کیدر بایبسنده کرد وتقر یدر جواب،  تنها به تکان دادن سر نیساتک

 برداشت..

. 

ار در کن ینصب شده  یمنیا  ستمیبه س عیسر یلیبه اوانداخت و  خ یگرید یمرد نگاه گذرا ستادندیدر که ا مقابل

 ..،وارد اتاق شد . زریپس ازرد شدن از ل  نیبعد ساتک قهیرا  وارد کرد وکمتر از چند دق یکد

 

 اش دوخت .. ییسال روبه رو انیم بایبه مرد تقر میباال انداخت ونگاه اش رامستق ییابرو

 

 کرد گفت یبادست اورادعوت به نشستن م کهیبرلب نشاند ودرحال یاو لبخند ی رهینگاه خ دنیباد مرد
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 !!نیدار یا شرفتهیپ یمنیا ستمیس-

  

 مبل مقابل مرد گفت ینشستن بررو نیدر ح یعاد اریجمله راخونسرد و بس نیا

 کرد گفت یم یابیاورا بادقت ارز کهیبرلب نشان داد ودر حال یلبخند مرد

 

  ریگفتن ،مالت روسفت بگ میاز قد-

 ریات رودزد نگ هیهمسا

 

تحت هر  دیدر اطراف چرخاند با قیباال انداخت ونگاهش را در ظاهر گذرا اما دق ییاستدالل او ابرو نیبه ا نیساتک-

 کرد .. یاتاق نصب م نیدر ا ییشنود راجا یطیشرا

 

 ینشسته بود ارتباط یماه نیدر کم یکه مانند گربه ا یمرد  چشم رنگ نیگفت ا یدانست چرا حس ششمش م ینم

 دارد.. ویبا فاب  کینزد

 

 دیچیروشن اتاق پ مهین یدر فضا شیرسا یصاف کرد وصدا ییگلو مرد

  

 !؟ینیمن روبب یخواست یم یچ ی،برا یخوب مرد جوان نگفت-
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 محکم گفت  ییخودش راجابه جاکرد و باصدا یدر مبل کم نیساتک

 

 داشت میباهم خواه یخوب ی،معامله  یباش یواقع داریدارم ،اگر خر یجنس فروش-

 زد وگفت هیخودتک یتکان داد وسپس با ارامش بر صندل یسر مرد

 

 !!رهینم رونیدر ب نیبزرگ، از ا با اشراق  یاز معامله  مونیکس پش چیه -

 

 پهن برلب نشاند ومتمسخرانه ادامه داد یکرد و لبخند یراگفت سپس مکث نیا 

 

 خاص باشه یلیجنست ،خ دیبا منتها

 !!ستین یهر آت واشغال یمغازه جا نیا

 

 گشت  لیبه سمت باال متما نیساتک یلب ها ی گوشه

 وخونسردتر از او در پاسخ گفت  

 

 !!ستیمغازه ن نیدر حد ا  دمیکه  م یجنس-

 

 ونقد  معامله کنه  نیشناسم سنگ یرانم یجز شما کس یول
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 اومحوشد  حیلب مرد از پاسخ صر یلبخند رو 

 شده بود گفت کیتحر شیبه شدت حس کنجکاو کهیودرحال

 

 عجب!!!-

 

 مرد جوان؟!! هیجنس توپ چ نیا حاال

 رادر هم گره زد وگفت شیابروها نیساتک

 !!ابیو نا یمیقد پوریش کی-

 

 کنجکاو کند  یمرد راحساب گریبود تا د یجمله کاف کی نیهم

 

 به صدا درامد یچند بار در ذهنش مانند ناقوس پوریش ی کلمه

 

 در ذهنش شکل گرفت یوسوال

 

 مورد نظر ان ها باشد... پوریتوانست همان ش یم نیا ایا

 

 ده بود!با اوش پوریش یمعامله  یمرد که بود که مدع نیا واما
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 کرد!! یحاصل م نانیاطم شیاز صحت صحبت ها دیبا

 زدیگدار به اب م یب دینبا

 شد لیتبد نیقیاو شکش به  یاز فرو رفتن ناگهان نیساتک

 او بود  یشک ،همان برگ برنده  یمرد ب نیا

 داد یرا ازدست م یفرصت نیهمچ یبه راحت دینبا

 وکوتاه اطراف را از نظر گذراند قیدق یبا نگاه مجدادا

 

 

 

 

 کرد... یم یاتاق شنود را جاساز نیا یجا نیدر بهتر دیبا

 

 نیدانست دورب یم دیوبع ندیها را توانسته بود بب نی،دوتا  از دورب گشتیاتاق مطمئن م یها نیاز دورب دیابتدابا 

 کار گذاشته باشند ... یگرید

 

 توانست شنود راکار بگذارد .. یم نیباتوجه به ان دورب حاال

 

 خوب من منتظرم تا بشنومم -

 !!؟یبامن شد یوخواستار معامله  یامد نجایکه تا ا یدار یباارزش زیبدونم که تو چه چ  کنجکاوم
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 باال انداخت ... ییابرو  نیساتک

 

 او خونسرد گفت یدر نگاه موشکافانه  رهیمبل داد و خ یاش رابررو هیتک 

 

 !!! ایاثر بارزش دن نیو دوم ینویاسکاند ازدهمیمتعلق به قرن   یجنگ یمیقد پوریش کی-

 

 باال برد ... یرا اندک نیساتک یلب ها یگوشه  دیمرد درخش یکه در چشم ها یبرق

 

 کرده بودند.. دایباشد که دران خانه باغ پ یمیقد پوریتواست سر همان ش یم زیاشتباه حدس نزده بود همه چ پس

 

بودند مشکوک  شیاست که ان هاسال هادر جستجو یپوریهمان ش  پوریمطمئن شده بود ش گریدکه حاال  مرد

 دیپرس

 

 در دست توست !!  ایگران دن یخیاثر تار نیدوم یهس یعجب پس تو مدع -

 

 .. دمیصنف نشن نیاز تو درا یمن نام واوازه ا  اما

 

 کنه؟! یم کاریدست تو چ یباارزش زیچ نیهمچ پس



 پشتم باش

 
1021 

 

 

 سرد ومحکم گفت یلیبرلب نشاند و خ یپوزخند نیساتک

 

 یباشه که تو از من م یاون سوال دینبا نیو ا ستیکنه چندان مهم ن یم کاریدست من چ یزیچ نیکه همچ نیا-

 !!!یپرس

 

 او گفت  یرکیدر دل برز یواحسنت دیخود را جلو کش یکم مرد

 

 کرد  یزودتر بافرهاد صحبت م یهرچ دیبا

 ...ابندیدست م پوریسرانجام بعد از چندسال دارند به ش نکهیگذاشت  از ا یم انیدر جر واورا

 

 

 خود را جمع وجور کرد وگفت یکم

 حق باتوست -

 ستیدست تو افتاده مهم ن یچجور پوریکه ش نیا

 

 !!!یاوردیهمراه ن ادیوبه احتمال ز یرو دار یزیچ نیهمچ یهست یکه تو مدع نیا مهم

 

 سراصل مطلب!! میبرس حاال
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 !!!میکارهاش برس ی هیاصل تا به بق مینیومابب ییایپوربیباش دیکه تو با نیا

 

  رهیگذاشت وخ زیم یرابررو شیان مرد رفت دست ها زیخود بلندشد وبه سمت م یتکان داد واز جا یسر نیساتک

 درنگاهش گفت

 

 من اهل معامله هستم!!!-

 

 ! نهیبیدورم بزنه بد م یاگر کس یول

 

 خواد باشه!!! یکه م یاون هرکس حاال

 

 راگفت وپس از آن قامتش راصاف کرد نیا

  

 رابه سمت او دراز کرد شیکرد ودست ها یخنده ا مرد

 

 داشت میخواه یخوب یشک معامله  یب-

 رفت  یبه سمت در خروح داورمیفشرد وبعد از گفتن ام یبا اکراه دست او را کم نیساتک
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 او گذاشته شده بود.. ریبزرگ هم کنار در ، درست در مس یدرست پشت به او بود وگلدان ینیدورب

 

 کوچک بود وداخل تیکبر یقوط کی یشنود کوچک را که به اندازه  عیتوانست سر یبود م یاگر سرعت عملش کاف 

 اندازد .. یداخل گلدان  ب یشده بود   داخل گل ها یجاساز یمکارتیان س

 

شنود را داخل گلدان  عیسر یلیخ نیبود که همان لحظه تلفن مرد به صدا درامد ودر همان لحظه ساتک اریبا او شانس

 قرار داد وان راگشود رهیدستگ یانداخت ودستش رابررو

 اتاق خارج شد ونفسش را نامحسوس مهار کرد... واز

 

اش تمام  یگوش قیکرد تا از طر یم شنود رافعال یکرد و سنسورها یاش وارد م یگوش قیرااز طر 1111کد  دیبا حاال

 مکالمات داخل اتاق رابشنود ...

 

 .... اوردیبه دست ب ویاز فاب یسرنخ نیهم قیبود به کاهدون نزده باشد واز طر دواریام

 

 

 رابازکرد .... شیخود چشم ها یگوش یصدا ی برهیباو نیشب بود که ساتک یها مهین

 

 گذاشته بود انداخت .. شیها نهیس یبه نهال که سرش را بررو یمحض فرو رفته بود..نگاه یکیدر تار اتاق

 

 خورد یهمچنان زنگ م یگوش
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 کردند  وشنود فعال گشته است... تینوع  زنگ تماسش متوجه شد که سنسورها شروع به فعال از

 

زود از  متکا گذاشت و یاش جداکرد وبررو نهیس ینشاند وسرنهال را از رو اهشیس یموها یبررو یبوسه ا  ارام

 تخت جداشد ...

 

 خارج شدن از اتاق ارتباط را برقرار کرد... نیرابرداشت ودر ح یگوش

 

 بود یپسره قد بلند وچهارشونه ا-

 داد دست پر اومده  یحرف زدنش نشون م ونوع

 

  دیچیپ نیمرد در گوش ساتک یسکوت شد ومجدادا صدا یلحظات

 

 نجایا ادیب  میباشه واوهم مستق بهیغر کیدست  میسال دنبالش هست ستیاز ب شتریکه ماب یزیچ نیکه همچ نیا

 !!!بیعج ای ریتقد ایمن،   شیوپ

 

 لبش شکل گرفت یبررو یپوزخند نیساتک

 

 خطش گشت یان سو یطرفه  کی یگفت و گو یکاناپه انداخت ومنتظر ادامه  یخود رابررو 
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 یکه ان سو یکس شدیبرد که او متوجه م یم یحداقل ،مرد اسم ایطرف مقابل راهم بشنود  یتوانست صدا یم کاش

 نه.... ایاست  ویخط است همان فاب

 

 راهم از دست ندهد ... یکلمه ا یزود خواسته اش براورد گشت واوتمام  شش دنگ حواسش را جمع کرد تا حت یلیخ

 نکردم! یفرهاد من کوتاه نه

 

 را که رفته بود گمش کرده بودند  یکرده بودند منتها مسافت بشیها بالفاصله که از مغازه خارج شد  تعق بچه

 بود!! چوندهیهامون رو پ نیگفت دوتااز ماش شهیم

 

 همون سرگرد مورد نظر توست نیوا یگیکه تودرست م  میکن افرضیب

 

 داره!!! یخاص تیمن چه اهم یبرا پوریکه اون ش یدون یدست اون وتو خودت خوب م پوریش درهرصورت

 

 مجددا سکوت شد یا لحظه

 

 که بالفاصله درگوش اش نشست  یکه مرد کنار گوشش مهار کرد وجمالت یقینفس عم یصدا سپس

 

 یخوا یگوش کن فرهاد تو دختره روم-

 !!پوریهم ش من
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 مشت گشت  شیجمله دست ها نیا دنیباشن نیساتک

 

 شدن رگ گردنش را احساس کرد  برجسته

 

وقت شب  نیونهال را در ا ردیخشم را بگ یازرو  ادشیفر یبتواند جلو دیتا شا دیرابرهم ساب شیدندان ها باخشم

 نکند داریب

 

 اول من باشه تیاگر اون دختر اولو یخوام ول یدرسته که من اون دختر روم-

 دوم منه!!! تیاولو پوریش

 

 سکوت شد  یا لحظه

 دیچیمرد در گوشش پ یصدا سپس

 کنه!! زاین یارزه که هردومون رو ب یم یانقدر-

 

 دیسکوت وسپس شن یا لحظه

 باهات موافقم! منم

 

  میاون رو  سر قرار بکش دیبا
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 !!!میاریم ریدستمون افتاده وهم دختره رو راحت تر گ پوریهم ش ینجوریا

 

 برلب نشاند  یپوزخند نیساتک

 !!! دیکش شیموها یبررو یانداخت ودست یراکنار یگوش نیاز قطع شدن ارتباط ،ساتک بعد

 

 گذاشت و به فکر فرو رفت... شیچشم ها یرا جلو شیبازو

 

  دیکش ینقشه م یحساب دیبا

 وجود داشت!!!  یزیقرار مهم ،احتمال هرچ نیا در

 

 را اوبرده است پوریحدس زده بود که ش یبه راحت ویفاب

 

 است دهیبه دام انداختنش نقشه کش یسخت نبود حدس بزند که او هم برا پس

 کرد.. یاز قبل با سرهنگ  هماهنگ م دیگذاشتند واو با یگرفتند وقرار را م یزود با او تماس م یلیخ احتماال

 

 ، شیبازو ی،بررو یقرار گرفتن دست با

 برداشت ونگاهش در نگاه نگران نهال گره خورد  شیچشم ها یرا از رو دستش

 گرم وخواب الودش در گوشش نشست یوصدا

 



 پشتم باش

 
1028 

 

 ؟ینشست نجایچرا ا-

 شده؟ یزیچ

 

 دراغوشش پرتاب شد... ینیونهال باه دیبا لبخند دست اوراگرفت وبه سمت خودش کش  نیساتک

 !!!نیساتک-

 

 باز اودوخت وبا حرارت زمزمه کرد  مهین یبالبخند نگاهش را به لب ها نیساتک

 جونم!-

 

 !!دیخواست بگو یوفراموش کرد چه م دیلبش را باشرم گز ،یچند حرف یکلمه  کی نیهم دنیباشن نهال

 

 مهین یقرار در ان فضا یشده بود کشاند وب سیهم خ یاو که حاال کم یلب ها یبا انگشت اشاره اش را بررو نیساتک

 خانه لب زد  کیتار ی

 نکن  یانقدر لوند-

 سوال در ذهنش شکل گرفت نیا گرید وبار

 

 کند سکیراحت ، ر یلیداشت که او حاضر بود سر جانش  هم خ یزیدختر چه چ نیا
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 کرد.. یم یقرار یاش ب نهیاو جابه جاکرد ..قلبش به شدت در س یارام خود را در پاها یلیخ نهال

 

 نگاه او ،کل وجودش به لرزش درامده بود وگر گرفته بود ... ینیسنگ از

 

رابه دلش سپرد تا حلقه شوند  شیصورتش به حرکت دراورد و زمام دست ها یرو بیعج یرا بامحبت شیها چشم

 پرستد.... یکه عاشقانه اورا م یمرد دور گردن

 !یروگرفت تیپس تصم-

 

 داغش کل وجودش رابه اتش کشاند  ینفس ها هرم

 

 دیتوانست بگو یاب دهانش راقورت داد وبه سخت 

 

 ؟یمیچه تصم_

 

 گفت طنتیکاشت وباش شیبرلب ها  یگذر یدرگلو خم شد وبوسه ا یبا خنده ا نیساتک

 

 شبونه برم  گرگ کوچولو!! تیباتو مامور یو امشب بزار یروبردار ممیکه تحر نیا-

 

 در هم گره زد وگفت یشیرانما شیمهار کرد وابروها یخنده اش را به سخت نهال
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 !!!ایشبونه رو دوست دار تیکال مامور -

 

 یبه سمت اتاق خواب حرکت م کهیخود بلند شد ودر حال ینهال رادراغوش خود داشت از جا کهیدر حال نیساتک

 ردک

 

 برلب نشاند و گفت  یا انهیموز یلبخند

 

 ها باتو باشه!!! تیمامور نیمخصوصا اگر ا-

 

 وگفت دیراکش شیاز موها یاو سراند وکم یموها انیرام شیانگشت ها نهال

 

 شبونت فقط بامنه!! تیمامور-

  

رامماس  شیخودش رادر اغوش اوباالتر کشاند ولب ها یکم دید نیساتک یراگفت وچون برق عالقه رادر چشم ها نیا

 پر از حرارت زمزمه کرد  دیجوش یوسرکه م ریدلش مانند س جانیازشدت ه کهیاوقرارداد  ودر حال یلب ها

 

 فقط من!!!-

 

 گرفت نشیریاز لب ز یزیگاز ر کهیراشکارکرد ودرحال شیلب ها یباخنده در لحظه ا نیساتک
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 زد وپرحرارت زمزمه کرد مهیخ شیوبررو تخت خواباند یاورا رو  

 

 .... شهیچشم قربان امرتون اطاعت م-

 

 

 حافظ گذاشت وگفت یشانه  یرو یدست یباخوشحال دیسع

 

 قیخدارو شکر رف-

 

 به دست آورده ! یاریرعنا هوش دمیشن یچقدر خوشحال شدم وقت یدون ینم

 

 ا دوخت نگاهش رابه رعن شهیمحو برلب اورد واز پشت ش یلبخند حافظ

 راسالم به او باز گرداند  شیکرد وشکر گفت که رعنا ازیرازو ن شیبار باخدا نیهزارم یدل برا در

 

 پهن برلب نشاند وگفت یشد ولبخند کیجوان به آن ها نزد یپرستار

 

 خانومت الحمداهلل  بهوش اومده!!! یلیکه ل یبد ینیریروش مارستانیکل ب دیمجنون با یاقا-
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 !!!میبرات خوشحال شد یلیکه خ ما

 

 گشت  یلب حافظ پررنگ تر از هرزمان یرو لبخند

 

 بله چشم حتما -

 

 لبخندش راجمع کرد وارام گفت  پرستار

  دیبادکتر صحبت کن دیبا-

 

 !! دیایهمراه من ب لطفا

 

 یپرستار را همراه دیبه همراه سع یبدون کالم ختیدر قلب حافظ فرو ر یزیپرستار که برگشت ،چ یناگهان لحن

 کردند..

 

 باشد...  فتادهیرعنا ن یبرا یجان،حافظ نگاه کرد ودعا کرد اتفاق یسست وب یبه قدم ها دیسع

 

 دکتر  یروبه رو کهیهنگام

 بنشاند  ماریقرار آن دو جوان همراه ب یزد تا ارامش رادر نگاه ب یدکتر لبخند نشستند
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 اوضاع خودت چطوره پسر !-

 

 دیپرس یجد یلیبرسر اصل مطلب رفت وخ مینگاه خسته اش را به دکتر دوخت و مستق حافظ

 

 من خوبم -

 زنم چطوره!!! حال

 

 کرد مارشیب تیدر مورد وضع حیمکث کرد وسپس با ارامش شروع به دادن توض یلحظه ا دکتر

 

 

دو  شیکه در چشم ها ینگاه به مینگاهش رامستق کهیبرداشت و در حال زیم یراطبق عادت،  از رو یخودکار دکتر

 گفت میمال یلیکرد دوخته بود خ یدو م

 

 ..داکنهیرو پ یثابت تیوضع بایوتقر ارهیخودش روبه دست ب یاریتونست هوش مارتونیخوشبختانه ب-

 

 مکث کرد وسپس قاطع تر ادامه داد ی....لحظه ا اما

 خود رو از داده  یاز جمجمعه اش وارد شده حافظه ا یکه به قسمت یبیمتاسفانه بخاطر اس  اما

 

 نگاه بهت زده اش را از دکتر گرفت وبه حافظ دوخت وسپس دوباره به سمت دکتر چرخاند.. دیسع
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 زد یپلک هم نم یدکتر بود وحت ی رهیحافظ همچنان نگاه مبهوت زده اش خ اما

  دیبخش نایحاکم برفضا پا  نیبود که به آن سکوت سنگ دیسع سرانجام

 !!قایدق هیمنظورتون چ-

 

 گذاشت وگفت زیم یخودکار رابررو دکتر

 میحافظه دار یمادو نوع  فراموش درکل

 کنه یکه فقط کلمات روفراموش م عیشا یکی

 

 کنه یخودش روفراموش م تیاسم خانواده وهو ماریکه ب عیشا ریغ یگرید

 از نوع دومه !! مارشمایمتاسفانه ب که

 

  دیشینگاه نگرانش رابه دوست خود دوخت و اند دیسع

 

 یاش م یمثل رعنا فراموش کردن خاطرات بد زندگ یکس ی..برا ستیهم نداشته باشه بد ن یعوارض جانب اگر

 باشه...   یتونست مرهم

 

 جابود... کی شهیاز اتاق دکتر خارج شدند مقصد مثل هم کهیهنگام

 



 پشتم باش

 
1035 

 

 اتاق رعنا!!! یا شهیدر ش پشت

 

ود ب زونشیکه او یوشلنگ میدوخت که از شر ان همه س شیحافظ نگاه تلخ وناباورش رابه رعنا ستادندیا هکیهنگام

 بود... دهیتخت خواب یرهاشده بود ....وارام بررو

 

 لب گفت ریگرفته ز ییباصدا

 

  یکش یهمه عذاب م نی،تو ا زیهمه چ یروز ،بخاطر من ب کیدونستم  یاگر م-

 !!!شدمیراهت سبز نم یوقت جلو چیه

 

 دوارگفتیبرشانه اش گذاشت وام یدست دیسع

 

 گفت!! یکه دکتر چ یدیحافظ شن-

 

 زمان الزمه که ... ی..فقط مدت شهیگرده وخوب م ی،حافظه اش برم ادیز یلیبه احتمال خ گفت

 

 گفت  یگرفته ا یو باصدا دیجمله اش پر انیم حافظ

 

 که من ندارم!!!-
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 ...دیرم از او دزدنگاهش را  باش دیسع

 

 نشست!!! یم کرشیبر پ یا انهیحافظ مانند تاز یبغض نشسته در صدا 

 

  ادیسرش م ییبعد از من رعنا چه بال-

 مواظبشه.. یک

 ...رنشیپذ یهم نم طیشرا نیدرا یاون روطرد کردن وحت خانوادش

 ...منم....منم

 نیبتواند ا دیرفت تا شا مارستانیب اطیگذشت وبه سمت ح دینتواست جمله اش را ادامه بدهد واز کنار سع گرید

 چند ماه اش را مهار کند ....  یسرکوب شده  نیبغض سنگ

 

 

 

 شد  ادهیرانگه داشت واز آن پ نیاوراق،  ماش یها نیماش یدرکنار  گاراژ متروکه  نیساتک

 بود.... دهیزودتر از وقت موعود رس یبه ساعت خود انداخت ...کم یگرینگاه د 

 

 سرش  دوخت.... یباال یصاف و پرستاره  باینگاهش رابه اسمان تقر 
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  دیکه داشت ،با یمدت کم نیمانده بود واو درا دیماه به ع کیکمتر از بایتقر

 صورت ... نیا ریکرد در غ یراحل  م پرونده

 

 ... ردیبگ ویاز فاب یبود امروز بتواند سرنخ دواریام

 

 مثل اوبود ... یحرامزاده ا یرابه او داده بودند...  لقب حرمله کامال برازنده  یلقب خوب الحق

 

فروش را شنود وهک کند  قهیآن مرد عت یتوانسته بود  ، تماس ها ی..به سخت دیرس ینم جهیزد به نت یم یهردر به

 بود... اوردهیبه دست ن یخاص زیاما باز هم چ

  

 ارتباط ان رانابود کرده بود...  انیرفته  وبعد از پانشان  ،تماس گ یخط ب کیهربار با  او

 

 رها کرد  مهیدر گوشش  ،نگاهش را از اسمان گرفت و فکرش ران دیسع یصدا دنیچیباپ

 ارام ونامحسوس لب زد   یلیخ

  

  دیبگو سع-

 

  دیچیدر گوشش پ دینگران سع یصدا
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مکث کرد  وسپس ملتمسانه  یلحظه ا میمستقر شد یکه از قبل مشخص کرده بود ییوحافظ هرکدام در جاها من

 ادامه داد 

 

 کنم .. یبار خواهش م نیاخر یبرا نیساتک یول

 

 سرقرار نرو ، بزار من برم  تو

 جا هوام رو داشته باش!!! نیهم از ا تو

 

 در جواب او زمزمه کرد نیساتک

 

 داره!! یپسر چه فرق-

 

  نیوحافظ از پشت هوام روداشته باش  تو

 

  دیکش یریکار به درگ اگر

  دیکن یراندازیوت دیکن مداخله

 نداشته باشه!!! ینگران یکه جا میخارج از شهر هست یحد به

 

 راگفت وارتباط راقطع کرد  نیا
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 کردند  یباسرهنگ هماهنگ م دیاما همچنان سر حرفش بود که با دیسع

 

 نبودند  میمستق یسراط چیکدام به ه چیبه هردو دوست کله شق ونترسش داد که ه یابدار یدل ناسزا در

 

 نکند  یاش  امشب ان ها راهمراه یحال خراب جسمان نیراهم نتوانسته بود متقاعد کند که با ا حافظ

 

 گفت  دیرا فهم انیجر یتصادف یوقت

 

 ان ها باشد  یبرا یتواند کمک خوب یدور ، مهارت دارد وم یاز فاصله  یانداز ریت اودر

 

 گاراژ هم نفس واسه یساختمان روبه رو یبلند نیدر ا یفاصله داد حت شیلباسش زد واز گلو ی هخیبه  یچنگ کالفه

 کم اورده بود ... دنیکش

 

 منتشر گشته بود... یبدنش مانند سم یبدنش گر گرفته بود واسترس در تمام سلول ها کل

 

 

 یجز صدا ییارام بود وصدا عتیان شب طب بیداشت ...عج یحال محکم برم نیرا ارام ودرع شیقدم ها نیساتک

 .. دیرس یبه گوش نم  کیتار مهین یخودش دران فضا یکفش ها
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  ستادیا دیکه رس یخلوت بایعبور کرد وبه قسمت تقر یاوراق یها نیماش ازکنار

 

 دییایجاب نیخود بخواهد شخصا به ا ویداد که فاب یم یکم احتمال

 دیرس یبه نظر م دیبع اصال

 

 ببرند!! ویفاب شیبزنند وکت بسته اوراپ خونیخواستند به او شب یم ادیز احتمال

 

 ابدیاورا ب گاهیومحل مخف دیایاگر بخواهد به اسارت آن هادرب ی،حت امدیبه نظر نم یبد فکر

 

 نگران نهال بود  منتها

 

 هم داشت .. یخال ی مهین یوانیپر ل ی مهیبود هرن سکیر

 

 رفتیپذ یرام یسکیر نیبود. همچ میکله شق ونترس  قد نیاگر ساتک دیشا

 .. فتدیاو ب یبرا یدانست اگر اتفاق ینه االن که  م یول

 

 ... ازکوچولویون فتدیراحت به خطر م یلیخ نهال
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 در هم گره زد ... ر،یتصو نیرا از ا شیها اخم

 انداخت تا بتواند برخود مسلط باشد  رونیرا ازذهنش ب ازی،فکر نهال ون ییقدم ها یصدا دنیباشن

 

 چرخاند  یفروش گذر قهیپر از تمسخرش را، به شش نفر مرد همراه ان عت نگاه

 ترس افتاده برجان آن هارا دوست داشت... نیاست وا دهیان ها چرخ یهمه  نیدانست که اوازه اش ب یم

 

 نشاند پهن  برلب یولبخند ستادیکنار اوا یفروش با فاصله کم قهیعت مرد

 

 !!!ییایدانستم تنها م یم-

 

 !!! هیخوب یجا نیسنگ یمعامله ها یجا برا نیا

 

 پراز تمسخر گفت  یباال انداخت وبا لحن ییابرو نیساتک

 

 آب کردنه!!  ریرکب زدن وسر طرف رو ز یبرا یخوب یاره جا-

 

 خاراند گفت  یپشت گردنش را م کهیکرد ودرحال زیاغراق آم  یخنده ا مرد

 

 ستیکار ن نیبه ا یاجینه اگر منصفانه باشه احت-
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 زد وگفت  یشخندیر نیساتک

 

 !!!میبگذر-

 

 !!نیاورده باش میکه باهم  بست یشرط یپول رو کامل ط دوارمیام

 

 گشت یهم مانند او جد مرد

 محو گشت شیلب ها یاز رو لبخند

 

 !!!نمیرو بب پوریش دیبا اول

 

 وخونسرد گفت یرکیباال انداخت وباز ییابرو نیساتک

 

 کردم !!! شیجا مخف نیهم کینزد ییکه همراه خودم اورده باشم ،جا ینداشت انتظار

 

 دمیم لشی،تحو نمیپول روبب اگر

 زد وگفت نیخشمگ یلبخند مرد
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 رفتیهم نم نیجز ا یتو،انتظار  یرکیبه ز یاز کس-

 

 قرار گرفت نیجلو امد وکنار ساتک یچرم یفیکرد ومرد همراه با ک یاز افرادش اشاره ا یکیبه  بعد

 

 راسمتش گرفت وآن راگشود  فیک

 

 کرد فیبه ک ینگاه سطح نیساتک

 وامرانه گفت یجد یلیفروش ،خ قهیومرد عت دیراعقب کش فیک مرد

 

 از دالرها!!! نمیا- 

 کجاست!!! پوریبگو ش حاال

 

 خونسرد در پاسخ گفت نیساتک

 ارمیرو ب پوریتا ش ادیهمراه من ب یکی-

 تکان داد وبالفاصله گفت یسر مرد

 

 برگرد پوریبرو وبا ش نیهمراه ا نیشاه-

 راه افتاد  نیگفت وبه همرا ه ساتک یباشه ا نیشاه
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محکم به گردن مرد  شیوماهرانه با پاها عیحرکت سر کیدر  نیخارج شدند، ساتک دیکه جلوتر رفتند ،واز د یکم

  دیگرد نیکوباند ومرد نقش بر زم

 نفسش رامهار کرد نیساتک

  

  دیچیدر گوشش پ  د،یسع  جانیمملو از ه یصدا

 

 که پسر یضربه ناک اوتش کرد کیدر -

  ولیا

 

 رو؟ اتیعمل میشروع کن یک ما

 

 دوخت وگفت ماندهیدور به ان پنج نفر باق ینگاهش را از ان فاصله  نیساتک

 

 دیشروع کن کیشل نیبا اول-

  

 !!نینکن یراندازیبه اون طرف مورد نظرمون ت یاشتباه دیکن سع گوش

 

 خوام!!! یاون رو زنده م من
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 دونه  یرو م ویفاب یاون جا مطمئنم

 

  دیچیدر گوشش پ دیسع یصدا

 

 حله پسر ،حواسمون هست-

 

صدا ، به  نیخارج کرد و خشاب ان را چک کرد وارام وبا کمتر بیخود را از ج یاسلحه  نیکه قطع شد ،ساتک ارتباط

 مت ان هاقدم برداشتس

 

 

   یباهاشت نیتوانست به نفع هردو طرف تمام شود وبا کوچکتر یقرار در نظر گرفته بودند که هم م یرابرا یخوب مکان

 به ضررشان!!!

 

گوشش  یکیدر نزد یخشن یراپشت سرش احساس کرد وصدا یزیچ یرانکرده بود که سرد کیشل نیاول هنوز

 دیچیبالفاصله پ

 

  نییپا اریدستت روب-

 جلو !!! فتیراه ب واروم

 

 اش سرزنش کرد یدقت یب یکه خورد جاخورد و در دل خود را  برا یبار از رودست نیاول یبرا  نیساتک
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 را انداخت !!! ودستش

 خوبه حاال برو جلو -

 

 به حرفش گوش داد وچند قدم برداشت  نیساتک

 

 بلند سرداد  یخنده  ا نیساتک دنیفروش باد قهیعت مرد

 

 جوجه سرگرد ؟! یزرنگ یلی،خ  یفکر کرد-

 

 کرد براعصاب خود مسلط باشد وارامش خود راحفظ کند  یسع نیساتک

 

 کرد  لیرابه سمت باال متما شیلب ها یگوشه  یپوزخند

 

 او کوباند  یکه پشتش قرار داشت با پا محکم بر ساق پا یمرد

 

 ! نیزم یزانوبزن رو-

 

 حفظ کرد  عیتعادلش را سر یخم شد ول یلحظه ا نیساتک یبود که زانو یقو یدر حد ضربه
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بدون  برگشتن به سمت عقب ، دستش راباسرعت جلو  نیبزند که ساتک شیبر زانوها یخواست مجدادا ضربه ا مرد

که  دیود دیمرد راشن یناله ها یصدا هیبرد وبه همان شدت  با ارانج محکم بر شکم مرد  کوباند وکمتر از چند ثان

 افراد مقابلش چگونه اسلحه هاراسمتش نشانه رفتند

 

 راباال برد تا افرادش را ارام کند... شیدست ها مرد

 

 ویآن که خود فاب یبودند،  سوا دهینرس شانیواو به خواسته ها ویکار داشتند هنوز فاب یلیخ یمرد مدع نیبا ا فعال

 مرد گستاخ برسد.... نیخواست خدمت ا یم

 

 

 را مراعات کرد ..  یمنیا یشد اما فاصله  کینزد نیبه ساتک یقدم مرد

 

 کردن برسر جان خود هم نبود ... سکیبود واهل ر دهیشن اریمردرابس نیا  یوزرنگ یرکیز فیتعر

 

 که راه انداخته بودند باشد... یباز نیحاضر نبود خودش امشب در ا یطیشرا چینبود ،تحت ه ویاگر اجبار فاب یحت

 

 !!! یچته رم کرد-

 ...نوچ.. نوچ  نوچ
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 !!!یدست من ریواس نجایباش پسر وفراموش نکن االن تو ا اروم

 

 مطمئن و پر از صالبت گفت ینگاه او کرد و بالحن ی رهیخ میزد و نگاهش رامستق یپوزخند صدا دار نیساتک

 

 !!! یبر یداشتنش روبه گور م یبگم ارزو دیدسته منه وبا پوریکه ش یدون یم-

 

 بلند کردو پرتمسخر گفت یخنده ا مرد

 پسر ...پسر...-

 

 او چرخاند وادامه داد یرا در سر تا پاها نگاهش

 

 !!!نمیب یدرجه هات رو نم-

 

 !!!یاومد یکه با لباس شخص نمیب یم

 

 رابرهم کوباند..... شیراگفت ودوباره دست ها نیا

 

 جلو  ییایب یقانون ریغ یکن یم یگفت که سع ویفاب-
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 واون دخترک  پوریدر مورد ش واما

 چرا؟!!! یدون یم ستمین نگران

 

 چون اعتراف گرفتن رو دوس دارم -

 

 !!!یاگر طرف حسابم توبش مخصوصا

 

 از خشمش را نشان نداد!!! یزیمشت گشت، اما ظاهرش چ یلحظه ا شیدست ها نیساتک

 

 سکوت شب راشکاند .. یبلند مرد مانند شالق یقهقهه  یصدا

 

 من.. یداخ یوا-

 

 در اطراف چرخاند و گفت  یشیرابرهم کوباند و نگاهش را نما شیراگفت و چندبار دست ها نیا

 

 اگر بهت بگم  حاال

 

 سرگرد یشیم یچه شکل نجایا انی،ب یبگ قتیتا به اون دوتا رف یوقت دار قهیدق چند
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 واقعا جاخورد  نیبار ساتک نیا

 

 زود خود را هرچند سخت کنترل کرد  اما

 اندازه احساس حقارت نکرده بود!! نیوقت تا ا چیه

 

 باخنده سرش راتکان داد وگفت مرد

 

 ترش نکن پسر -

 

 !! میچند قدم از همه جلوتر بود شهیما هم  یدیفهم یم شیوقت پ یلیخ دیبا-

 

 

 گفت  یزیبلند وت یجلو گذاشت وباصدا یقدم هیباطمان مرد

 

 داشته باشند  یراندازیاحمق باشند که قصد ت یالبته فکرنکنم انقدر-

 

 روهدف قرارداده  قشونیقلب رف یکه اسلحه ا بخصوص

 

  دیمرد ،که به اتمام رس یجمله   
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 کرد ییشب خودنما یکیانداخت و به شدت در ان تار هیسا نیقلب ساتک یدرست بررو یقرمز زریل

 

 رادسته کم گرفته بود  فیحر یلیظاهرا خ دیرابرهم ساب شیدندان ها  یلحظه ا نیساتک

 

 قرار گرفته بود!!! یبد یسردوراه

 

 که گفت دیچیدر گوشش پ دیارام سع یصدا

 

 ی...لعنتیلعنت-

 

 !!!مشیکه بزن ستیمان دیکه تورو هدف قرارداده تود یکس  

 

 عتاب آلود ادامه داد یلحن وبا

 

  یخواد توبه مابگ یواالن هم دلم م 

 تا قبل از اون ها خودم قلبت رو نشونه برم!!! میفرار کن دیزودتر با یهرچ

 

 !!میاونجا گهید قهیدق تاچند
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 که ارتباط قطع شد  دیبگو یزیخواست چ نیساتک

 

  زدیخود راکرد تا برهم نر یسع تینها نیبود، اما ساتک یآشفته ا یلیخ تیوضع

 هم قرارگرفته بود نیخطرناک ترازا یومشابه وحت ادیز یها تیموقع در

 کرد!!! یبود که به شدت نگرانش م دوحافظیتنهاتفاوت امشب وجود سع و

 

 گشت یمرد سپر یها ییبا گزافه گو بایبعد ،که تقر ی قهیاز پنج دق کمتر

 

 وستندیارام وخونسرد  به جمع ان ها پ دیوسع حافظ

 

 شد رهیبه ان دو خ نیخشمگ یونگاه دهیدرهم تن ییبا ابروها نیساتک

 

 توانست کارها را خراب ترکند  یان دوفقط م حضور

 

 امدند یکردند ونم یحماقت نم کاش

  

 پهن برلب نشاند وگفت یلبخند مرد

 

 دوستان نیخوش اومد یلیخ-
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 بدون شما اصال صفا نداشت!!! جمع

 

بودند  رفت  وان  ستادهیا نیساتک یوحافظ که خونسرد در چندقدم دیاز جمع شان جدا شد وبه سمت سع یکی

 به سمت عقب وافرادش برگشت .... دیند یزیکرد وچون چ یدنب یهارابازرس

 

 برهم زد وگفت یدست مرد

 

 احسنت سرگرد-

 !!یدار یخوب یها دوست

 

 بودند نگاه کرد... ستادهیاز او ا یکم یان ها که درفاصله  یبه هرسه  یا لحظه

 

 کردند یراباال گرفته بودند وخونسرد وارام او وافرادش راتماشا م شانیسرها هرسه

 

 بودند !!! یلمیف یامده بودند ومشغول تماشا نمایبه س ییگو

 

 کرد اوهم خشم به سطح آمده اش راکنترل کند  یسع

 

 او قرار داشت!! یدر دست ها یباز نیبود که زمام ا نیا مهم
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 پراز تمسخر گفت یبالحن

 

 سه تفنگدار ما-

 

 .... ختیسکوت شب رابرهم ر گریقهقه اش بارد یراگفت وصدا نیا

 

 جمله در هم فرو رفت ... نیا دنیهر سه نفر آن ها باشن یابروها

 

 به دست آورده ،پشت گردن خود را خاراند وگفت یروزیپ نیزد ومشعوف از ا یلبخند مرد

 

 سر اصل مطلب!! میخوب ،بهتره بر-

 

 کشدار گفت یمکث کرد سپس با لحن یا لحظه

 

 ارهیفرصت بس هیحاش یبرا

 مهلت رو بده!!!! نیشما  ا اگر اجل  به البته

 

 پر از تحکم گفت یبا با لحن نیساتک
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 ندارن انیجر نیبه ا یربط چیدوستام ه-

 برن!!! نجایهارو دخالت نده وبزار از ا اون

 

  دیاش را که از سرما راه افتاده بود باال کش ینیگفت وآب ب یعجب مرد

 نسبت سردتر شده بود هوابه

  

 عجب!!-

 

 ربط نداشتند انیجر نیفوضول به ا یدو موش کوچولو نیا اگر

  

 کنن هوم؟! یم یچه غلط قایوسط ماجرا دق نجایاالن ا پس

 

  دیراد دیسع یمشت شده  یچشم دست ها یاز گوشه  نیساتک

 

 شده بود  رهیحافظ همچنان خونسرد به مرد خ اما

 

ود ها قرار گرفته ب تیموقع نیود وبه مراتب در ابزرگ ب یلیباند خ کی سیرئ بایبود اوخود مدت ها تقر یعیطب خوب

 ان ها رادارد... ختنیقصد بهم ر شیدانست آن مرد با حرف ها یوم
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 نه..... دیسع اما

 

 اش راصدا دار پاک کرد وادامه داد  ینیب گریبار د مرد

 

 سرگرد گارداتیهستند باد مییخوش قدوباال یجوون ها-

 

 !!! فنیمردن ح یبرا واقعا

 

 و پراز خشم ونفرت گفت دیبرهم ساب گریرابار د شیدندان ها نیساتک

 

 برن!!! یدم که دوستانم رو بزار یبار اخر بهت هشدار م یبرا-

 

 کرد وگفت  زیام زایاسته یخنده ا مرد

 نذارم؟! واگر

 

 با حافظ فاصله نداشت!! شتریشد حاال دوقدم ب کتریبه ان ها  نزد گرید یکم مرد

  

 نداشت!!! دنیترس یبرا یلیاو وافرادش بودند ودل اریدست او وتحت اخت ریاس ان ها  یهرسه  حاال
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 داد!! یجوجه سرگرد نشان م نیبه ا یخود دیهرصورت او هم با در

 

 یشباهت با چشم ها یحافظ که ب یجمع شده و درنده  یمتوجه چشم ها یبر قدرت خود غره شده بود که حت آنقدر

 گرگ گرسنه به شکارش بود نشد کی

مانند جرقه در ذهنش زده شد  به دور از چشم آن ها  یدور نماند وفکر نیساتک نیزبیت ینگاه فقط از چشم ها آن

 بر حافظ زد   ینامحسوس چشمک یلیوخ

 

 میبکن یمعامله ا ایب-

 

 کجاست  پوریتو بگو ش اول

 

 دو نخاله کنم!!! نیبه حال ا یبعد من فکر تا

 

 فرو رود..  یشگیخونسرد هم نیکرد خشم خود راکنترل کند وباز در قالب همان ساتک یمجدادا سع نیساتک

 

 که برجان تک تکشان رخنه کرده بود سردتر بود!!! ییهوا یاز  سرد یحت شیصدا لحن

  

 دسته منه پوریدر هرصورت ش-
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 انداخت وادامه داد دیسمت حافظ و سع یتفاوت ینگاه ب مین

 انداخت دیسمت حافظ وسع یتفاوت ینگاه ب نیساتک

  

 کرد وگفت !!! لیرا به سمت باال متما شیلب ها یگوشه  یپوزخند

 

 که ارزش داره جونته وبس!!!! یزیوسط باشه تنها چ  یمعامله ا نیهمچ  یپا یگرفتم وقت ادیوقته  یلیخ

 

 من بودند  یاگر آن ها هم جا مطمئنم

 گرفتند !!! یم میمن تصم مانند

 

 گذاشت  شیمرتبش رابه نما یباز شد  ودندان ها ششین مرد

 

اش برهم کوباند  وباسوزش  یشگیسردش راکه  از سرما خشک شده بود طبق عادت هم یمجدادا چندبار دست ها 

 درهم گره خورد!!! شیابروها یدستش لحظه ا دیشد

 

 فرصت بود  کیبود وحافظ هرآن منتظر  ستادهیحافظ ا یدر سه قدم گرید حاال

 گفت  یاو احسنت یرکیفکرش راخوانده است ودر دل به ز یبه راحت نیدانست که ساتک یوم

 

 نداره!!! یتیبرات اهم قاتیجون رف یبگ یخواه یم یعنیعجب  -
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 فرو رفت!!! دیبر قلب سع یشتریمرد چون ن شخندیمملو از ر یصدا

 

 او دوخته شد تا جواب او رابشنود !!! یلب ها برگشت ومبهوت زده بر نیبه سمت ساتک رشینگاه متح دیسع

 

 ادامه داد یبه او انداخت سپس نگاهش را از او گرفت و به همان سرد یتفاوت ینگاه ب مین نیساتک

 

 باشه!!! ونیجان خودم در م یکه پا ینه تا زمان-

 

 دیراشن دیسع فیگفتن ضع نیساتک یصدا

 

 بار نگاهش نکرد  نیا یول 

 در هم گره خورد شتریب شیدو ابرو انیافتاده م یگره  فقط

 

 برگشت  نیبه سمت ساتک یوحش یهمچون گرگ حافظ

 

 مشت گشت شیها دست

  دیمتورم گشت  غر یا هیگردنش در ثان ورگ
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 !!یگفت یچ-

 

 !!!مینجایا زیهمه چ یمابه خاطر تو ب یفراموش کرد نکنه

 

 به... یکرد برتیمارو دا حاال

 

 کرد دوستش را ارام کند  یسع دیلرز یم یز شدت ناراحتکه ا ییباصدا دیسع

 داد  یکه حق رابه او م هرچند

 

 و نگذاشت ادامه اش بدهد دیجمله اش پر انیم عیسر 

 

 حافظ ساکت شو وبر اعصابت مسلط باش-

 

 

 برگشت  دیاز آتش به سمت سع یمانند گوله ا نشینگاه خشمگ حافظ

 

 شد رهیکرد خ یاو  که به شدت  مواخذه اش  م یدر نگاه طوفان  دیشد یبا احساس ناراحت دیسع

  

 ههه من آروم باشم؟!!-
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 یزدیم نهیروبه س قتیهمه سنگ رف نیا

 !!!ریبگ لیآقارو تحو ایب

 سنگ مارو شوت کرد جلو !!! هی مثل

 

 نداشت ادیاز فر یبلند حافظ که دست کم یتوجه به صدا یب نیساتک

 

 کرد دوخت یرا تماشا م دی، اما در ظاهر خونسردش را به مرد که با لذت حافظ وسع زیت  نگاه

 

 انشیبه شدت پر یگریبود و آن د نیبه شدت خشمگ یکینگاه او، نگاهش را از آن دو مرد که  ینیبا حس سنگ مرد

 حال بود گرفت....

 کرد یمعن یب یفرستاد وخنده ا رونیراباشدت ب نفسش

 

 !!یندار شتریب نهیتو دوتا گز نیبب-

 

 یودختر رو بگ پوریش یاگر االن جا کی ی نهیگز 

 سالم برن  قاتیزارم رف یم

  واما
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 گذارتر باشد!!! ریتاث دیخواست بگو یکه م یسکوت کرد تا جمله ا یا لحظه

 

  ینزن یدو هم حرف نیکشته شدن ا متیدو ..اگر به ق ی نهیگز

 

 به حالت نداره سرگرد!!!!  یفرق بازهم

 

 !!!میبکش رونیحرف رو از حلقومت ب م،یچون مابلد 

 

 صدا دار زد وگفت یپوزخند نیساتک

 !!یامتحان کن یتون یم-

 

 عنان ازدست داده وپر ازخشم گفت مرد

 

 !!!!یخودت روگرفت میپس تصم-

 

 رابه دستش داد!!! یاز افرادش در کنارش قرار گرفت واسلحه ا یکی هیرا دراز کرد وکمتر از چند ثان دستش

 

 نداره  یکار چیدو ه نیمن کشتن ا یبرا-

 امشب رو هم از تنم در کنه !!! یخستگ دیوشا
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 کرد یتر م نیمرد را خشمگ نیاز ترس نبود وهم ینشان نینگاه خونسرد ساتک در

 دیچیپ کیتار مهین یدر فضا یشب زمستان ی مهیحافظ در ان ن نیخشمگ ی،مجدادا صدا یاز هرگونه واکنش قبل

 

 لعنت به تو -

 !!!رمیخوام بم ینم من

 

 که به سرعت سمتش نشانه رفت ملتمسانه گفت ییبه اسلحه ها تیاهم یبه سمت جلو برداشت وب یسپس قدم 

  

 نداشته باش  یبامن کار-

 

 گم!!! یدونم وبهتون م یم نیاون دختر رو  که دنبالش هست یعوض من جا در

 

 

 بود !! نیزم یصائقه بررو یکوبش ناگهان ن،مانندیساتک یخفه شو ادیفر یصدا

 

 کشانده شد... نیبه سرعت از حافظ به سمت ساتک دیهراسان سع نگاه

 

 نهال رابداند  یمحل زندگ دیکه حافظ از کجا با دیفهم یبود واو نم ختهیبهم ر یحساب اوضاع
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 مکث کرد وبه فکر فرو رفت یا لحظه

 

 سکیر نینگه دارد تا کمتر یمخفاش را از او هم یشب اخر خواسته بود تا محل زندگ نیخود او هم از ساتک یحت

 راکرده باشد ...

 

 ... پس

 

به چشمان خندان  و مشعوف مرد  یونگاهش لحظه ا دیکش رونیحافظ اورا از فکر ب ضیپراز نفرت و مملو از غ یصدا

 کرد!!!! یظیافتاد واخم غل

 

 ههه چته !!!!-

 

 جون تو جون 

 ما شلغم؟ جون

 

 رو؟!!! شتیپ قیدقا یرفته حرفا ادتی مگر

 

 جون آدم وسط باشه یپا یوقت
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 !!!کنهیهم معامله م طانیبا خود ش یحت 

 برزبان آورد  ینام حافظ را به سخت گریبار د دیسع

 

 برگشت دیحافظ به سمت سع نیخشمگ نگاه

 

 خف شو !! یکیتو -

 

 شد!!! نیوتهش ا نجایاحمق اومدم ا یباتو یبخاطر دوست من

 

 لمیف یعکس العمل افراد او که انگار مشغول تماشا دنیبه سمت جلو برداشت واز ند یقدم نیخشمگ نیساتک

 کش آمد!!! شیلب ها یبودند گوشه  یینمایس

 

 

 گرفت یرا در دست م یباز نیهرچه زودتر عنان ا دیرفت وبا یم شیخواست پ یهمانطور که او م زیچ همه

 

 حافظ فرستاد یرکیبه ز یدل احسنت در

 بر لب نشاند دیسع یمحو، بر وفادار یولبخند

 

 پسر  نیآفر-
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 !!یروگرفت میتصم نیبهتر

 

  یاون دختر رو بگ یجا اگر

 

 !!! یریم رونیجا ب نیوزنده از ا یکرد مهیباش جونت رو ب مطمئن

 

 دیچیمجدادا در فضاپ نیساتک یدورگه شده  یصدا

 

 احمق نشو!!-

 

 خوراک مور والشخوره!!! نجایباز جنازت فرداشب ا یاگر حرف هم بزن یحت

 

 حافظ گذاشت وگفت یشانه ها یدستش رابررو رکانهیز ینگاهش رابه مرد دوخت ومرد بالبخند دیپرترد حافظ

 

 به اون گوش نکن پسر که فقط به فکر جون خودش-

 

 بهت ببخشم!! ، جونت رو یبگ یدون یرو که م یکه اگر هرچ دمیبهت قول م من
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 زود پلک بازو بسته کرد .. نیدوخت وساتک نیبه ساتک عینگاه آخرش راسر حافظ

آورد سرش راجلو برد ودر گوش مرد  یبار نامش رابرزبان م نیچندم یکه برا دیسع یبهت زده  ادیفر انیدر م حافظ

 زد گفت یبه دست آورده برق م یروزیپ یکه نگاهش از خوشحال

 

 برو به جهنم!!!!-

 

به سمت افراد او که  کیاورا برداشت وشروع به شل یاز پشت کت مرد ،اسلحه   هیاز ثان یراگفت ودر کسر نیا

 خشکشان زده بود کرد 

 

زد واورا که در جاخشکش زده بود  دیبه سع ییپا ریان ها استفاده کرد وابتداز یهم به سرعت از بهت زدگ نیساتک

 رابرداشت وشروع به پرتاب کرد!!! شیها زهیانداخت وسپس خود به سرعت ن نیزم یبررو

 

 

 استفاده راکردند  نیان ها بهتر یاتفاق افتاد و ان دو از بهت زدگ عیسر یلیخ زیچ همه

 

 قدعلم کرده بود  یمانند سپر شیکرد وچون مرد جلو یم کیامان شل یب حافظ

 توانستند او را هدف قرار دهند  یها نم آن

 

وش گلوله به گ کیبلند شل یواز پس صدا یبود که به راحت دهیکش یادیاز جانب آن ها مرد چنان فر کیشل نیاول با

 دیرس یهمگ
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  دینکن کیاحمق ها شل-

 خوره !!! یبه من م ریت

 

 انجام دهند و دیبا یدانستند چه کار ینم قیشده بودند ودق جیگ یحساب

 هدفشان قرار داد   نیکنند ساتک دایسنگر گرفتن  پ یبرا یامن یبخواهند جا نکهیقبل از ا 

 

 شد  یکه سپر یطوالن یقیپس از دقا سرانجام

 

 افتادند  نیزم یبررو یافراد  او زخم ی همه

 

 به سمت آن ها رفت وتمام اسلحه ها رو برداشت ونفسش را  باشدت تمام مهار کرد  نیساتک

 

ه نفع راب  یحافظ توانسته بود باز یرکیشک داشت وفقط بخاطر ز قبل خودش هم به زنده ماندنش یکمتر از ساعت تا

 خودش برگرداند 

 

 رفته بود ... شیپ یعال زیچ همه

 

 از اطراف راحت شد  الشیخ یوقت حافظ
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به درد امده بود  یقلبش که کم یخم شد ودستش رابررو شیزانو یپرتاب کرد وخود بررو نیمرد را به سمت ساتک 

 گذاشت 

 

 یرانوبا نگ  دیبادویبرداشت وبه سمتش تقر زیخ نیزم یازرو  عیاو از بهت خارج شد و سر تیوضع نیا دنیبا د دیسع

 دیپرس

  

  یحافظ خوب-

 پسر!!!  هوی شدیچ

 

 دیکش ینفس م یاو که به سخت دنیبه سمت حافظ برگشت وبا د نیساتک نگاه

 گفت دیبه سع خطاب

 

 !!!امیکنم وب یپاکساز نجارویتا من ا آب بهش بده یوکم نیزود کمک کن بره داخل ماش-

 

 اخر نگاهش یجمله  نیگفتن ا نیح در

 

 بود دوخت دهیمرد که به شدت ترس رابه

 دوخت  نینگاه نگرانش را از حافظ گرفت وبه ساتک دیسع
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 برلب نشاند وگفت یپوزخند نیساتک

 !امیخوب برم یکی نیا ینترس از عهده -

 

 بغل حافظ انداخت و به او کمک کرد  ریاوتکان داد ودستش راز یبرا یسر دیسع

 

 تلخ برلب نشاند وگفت  یلبخند حافظ

 تونم راه برم یولم کن خودم  هنوز م-

 

 به او رفت  یچشم غره ا دیسع

 کرد وگفت  نشیگزیجا یزود لبخند یلیخ اما

 

 !!!یپسر تو معرکه ا -

 

 رد خور نداشت  نقشتون

 نقشتون رو خوردم  بیفر یکه خودم حساب من

 

 !ن؟یباهم مچ کرد یک

 

 گفت یکرد وبه سخت یتک خنده ا حافظ
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 بودم! یکه من ک یفراموش نکرد-

 سکوت کرد  یا لحظه

 

 زد وادامه داد یزهر خند  یتلخ وبه

 شدم!! یوچ-

........ 

 

 

 بود ... شیداخل فرودگاه منتظر امدن عمو جانیبا ه نهال

 

  دیاش برد وبوئ ینیبار به سمت ب نیچندم یگل بزرگ دستش رابرا دسته

 

 یو برا دنیکه از پوست واستخونش بود بب یرا کس شی، عمو گرید یقیقرار است تا دقا نکهیشناخت  از ا یاز پا نم سر

 در کنارش داشته باشد  شهیهم

 

 پدرانه خرج کند  شیتوانست برا یداد وم یپدرش رام یبو شیشک او برا یب

هم نگذاشته بود و انقدر در بسترش تقال کرده بود که در اخر  یچشم بررو جانیاز ه یا هیثان یبرا یحت شبید از

 باروش خودش توانسته بود ارامش رابه او بازگرداند   نیساتک
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را  شیلب ها یاحساس کرد و لپش گل انداخت گوشه  شیگونه ها یزود هجوم خون رابررو یلیخ شبید یاداوری با

 که      نیوبا شرم نگاهش رابه ساتک دیگز

 

 بود دوخت ازیبا ن یگره خورده مشغول باز ییآن سمت تر  با ابروها یکم

  

 که در اغوشش نشسته بود زد ازین یموها یبررو یبوسه ا نیساتک 

 

  اوردیب یشلوغ یجا نینهال رابه  همچ تیوضع نیدوست نداشت در ا اصال

 مانعش گردد امدیداشت که از دلش ن شیآمدن عمو یبرا جانینهال چنان شور وه اما

 

 کرده بودند چشم دوخت زانیکه از روبه رو آو یفرستاد وبه ساعت بزرگ رونینفسش راب کالفه

 زده نهال نگاهش رابه جانب اودوخت  جانیه یصدا با

 

 چشم دوخته بود شدندیکه از درب خروج  خارج م یتیبه جمع که

 رنگ گرفته اش زد  یمحو به گونه ها یلبخند

 

 گذار باشد.. ریاش تاث هیدر بهبود روح شیعمو یبود حضور ناگهان دواریام

 

 بود  شیبه دنبال عمو تیجمع انیپاشنه اش بلند شد بود وبا استرس از م یرو نهال
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 نهالمقابل  یبه همراه پسر جوان لچریو یونشسته بررو انسالیم بایتقر یمرد ،یطوالن یقیپس از دقا وسرانجام

 ... ستادندیا

 

 و مرد  لچریو نینهال ب یمبهوت زده  نگاه

 نوسان بود  در

 

 !!!ینهال دخترم خودت-

 بود.. ینهال کاف یشکستن بغض گلو یجمله برا کی نیهم

 

پر از  یبلندش در کل فضا ی هیگر یانداخت وصدا انسالیخود رادراغوش ان مرد م تیتوجه به جمع یسرعت وب به

 انداخت!!! نیازدحام  ان جا طن

 درارام کردن داشت ینهال دستش را نوازش وار در کمر او به گردش در اورد وسع یعمو

 شده بود رهیآن سمتر به آن ها خ یکه کم نینگاهش رابه ساتک کهیکرد ودر حال کیرابه گوش او نزد شیلب ها ارام

 دوخته بود زمزمه کرد

 

 خوشگل من!!!! یتاینکن لول هیگر-

 

کل صورت اورا رصد  صانهیجدا کرد ونگاه مشتاقش حر شیخود را از اغوش عمو یطوالن قینهال بعد از دقا سرانجام

 کند رابیاش راس یکرد تا تشنگ
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 نقش بست  شیلب ها یتلخ وکمرنگ  بررو یاو با پدرش ،لبخند یشباهت چشم ها دنید با

 

 صورت او قرار داد وخود رابه سمتش کشاند نیرا طرف شیدخترک دست ها سینگاه خ دنینهال با د یعمو

 

 او نشست یشانیپ یرو شیلبها

 آن کاشت یبررو قیعم یوبوسه ا 

 کرد  وزمزمه

 

 مادرته!!!  هیچقدر  چهره ات شب-

 تر شد  قیجمله عم نیا دنیلبخندش  باشن نهال

 او و مادرش درست مانند  ی چهره

 ف شده باشدبود که از وسط نص یبیس

 

 !!!میآشنا بش بامونیز یدختر عمو نیماهم با ا یاجازه بد ستیپدر بهتر ن-

 

بود  ستادهیا یپرلهجه که تا آن لحظه ساکت درگوشه ا یهمزمان باهم ،به سمت صاحب صدا نینهال وساتک نگاه

 دیچرخ
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 دیچیدر سالن پ شیعمو یپژواک خنده  یصدا

 

 !!! دمیکه بعد از مدت ها برادرزاده م رو د یبهم حق بد دیو سام  تو با-

 

خطوط  یانگشت اشاره اش  رابر رو یبیعج ینگاهش را از پسرش گرفت ومجدادا به نهال دوخت وبا دلتنگ سپس

 و آهسته وبه تکرار نجوا  کرد دینهال کش یچهره 

 

 ..هیبه مادرت شب یلیچشم هات و نوع نگاهت خ-

 

 کرد و یخنده ا عیسر دینگاه نهال را د  یجمله چون گنگ نیاز زدن ا پس

 کرد تا  کمک

 با لبخند گفت نیبلند شود ودر همان ح نیزم یازرو نهال

 

 شازده پسره غرب زده نیدخترم ا-

 بکشونمش!! رانیتو تونستم به ا یتوست که فقط به بهونه  یپسر عمو تنها

 

 نشان دهد  یکه بخواهد واکنششد و قبل از ان  دهیکش شینگاه نهال  مجدادا به سمت  پسرعمو 

 



 پشتم باش

 
1076 

 

ع آن جم یاش از تند ینیو ب دیچیاش پ ینیاول درب هیتند عطرش در همان ثان یفرو رفت وبو شیدر اغوش پسرعمو 

 شد 

 !!!ابدی ییتر رها یقو یفشردتش   توسط دست یتا ازآن اغوش تنگ که باشدت م دیزمان طول کش هیچند ثان فقط

 

 نشست وضربان قلبش اوج گرفت نیساتک نیدر نگاه خشمگ ینهال لحظه ا نگاه

 

 

 شده بود  نینادر ساتک یاز همان نگاه ها یکیمهمان  دوباره

 

 و دیراشتاب زده ازاو دزد نگاهش

  دینامحسوس خود را عقب کش یلیخودش را جمع وجور کرد وخ عیسر

 

 گاد یا ما-

 

  یدختر عمو نیدونستم همچ یاگر م پدر

 گشتم یها به وطن برم نیتما  زودتر از ادارم ح یا کهیت

 

 کشانده شود نینهال به سمت ساتک یبود تادوباره نگاه وحشت زده  یجمله کاف کی نیهم

 مشت شده اش حساب کار دستش آمد  یرگ گردن متورم شده اش ودست ها دنیباد
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 مجدادا بلند شد  شیعمو یخنده  یصدا

 دوخت ستینگر یکه کنجکاوانه به او م شیوبه عمو دیمجدادا دزد نینگاهش را از ساتک شیعمو یباصدا نهال

 

 ؟!! یکن ینم یاقارو به ما معرف نینهال دخترم ا-

 

 خودش راباخت  یا لحظه

 

 کرد یم یمعرف یچ قایرا دق نیساتک دیبا حاال

 

 شد  یطوالن یکه کم مکثش

  دیبود را شن دهستایفاصله از آن ها ا یکه تا آن لحظه ساکت با کم نیساتک یجد یصدا

 

 من شوهرشم !!-

 

 نقش بست شیمحو برلب ها یجمله بند دلش پاره شد ولبخند نیا دنیبا شن نهال

 

را که مقابلش دراز شده  نیاو انداخت دست ساتک یبه سرتا پا یا دارانهیبرلب نشاند ونگاه خر ینهال لبخند یعمو

 بود فشرد وخطاب به نهال گفت
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 !!یاز دواج کرد یبه من نگفت چرا

 دیتوانست بگو یرابازبان تر کرد وبه سخت شیلب ها نهال

 

 عمو مینکرد یهنوز عروس-

 

 

رانداشت ونگاهش  شیخود احساس کرد ،اما شهامت نگاه کردن در چشم ها یرابررو نینگاه ساتک یناگهان چرخش

 بود  شیعمو ی رهیهمچنان خ

 اخم به اوزل زده بود!!! یوکم یبا کنجکاو که

 

 دیوفقط باهم همخونه ا ستیپس شوهرت ن -

 قورت داد  ی،اب دهانش را به سخت شیعمو یجمله  نیا دنیباشن

 

 گذاشت  شیرا به نما شبشیقبل از خواب د ریذهنش تصو ناخواسته

 

 پرمهرش داغ بود  یبدنش از حرارت آغوش او وبوسه ها هنوز

 

که  شیجمع شده  وکنجکاوبه او زل زده بود گرفت واز پسرعمو یکه باچشم ها شیخود  را از عمو شانیپر نگاه

 دوخت  نیساتک یزل زده بود عبور داد ودرنگاه به خون نشسته  شیمشتاقانه ومنتظرجواب برلب ها
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 هیدرکمتر از چند ثان شیبازو  

 یه بخواهد حرفخشم او شد وقبل از آن ک زانیم یآورد متوجه  شیکه بربازوها یشد وبافشار نیدست ساتک ریاس 

 دیراشن نیسرد وپرتحکم ساتک یبزند صدا

  میهنوز جشن نگرفت-

 

 تر کرد کینهال وارد کرد واو رابه خود نزد یبربازوها یگریمختصر  فشار اندک د یجمله  نیگفتن ا با

 

پروا به  یاش که انقدر ب دهیتازه از راه رس یمشت خود را نگه داشته بود تا در دهان آن پسر عمو یجلو یسخت به

 ...دیاینهال زل زده بود  فرود ن

 

 شده بود  نینهال که متوجه خشم نگاه ساتک یعمو

 کرد وگفت یمصلحت یخنده  تک

 

 ادهیصحبت ز یحاال وقت برا-

 

 ادامه داد ستینگر یاز خواب به او م جیگ یکه در اغوش او  باچشم ها  یگرفت وبه دختر بچه ا نیرا از ساتک نگاهش

 

 چولو خوابش گرفتهفرشته کو نیا
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 نیگرفتن او از اغوش ساتک یوبه بهانه  دیخمار از خوابش چرخ یوچشم ها ازین یحرف بررو نیا دنینهال  باشن نگاه

 به جانبش گفت یمهار کرد وآهسته وبا نگاه دزدک نیساتک یرا از دست ها شی،بازو

 

 رو بده من  ازین-

 هم بغل من باشه کمی

 

 به آن دختر که به شدت دستپاچه شده بود انداخت  ینگاه  نیساتک

 

 کاسته شد یغلظت اخمش کم واز

 بازو بسته کرد وبه گفتن  شیبرا یرا لحظه ا شیها پلک

 بسنده کرد  یخال نه

 

 نگفت  یزیچ گرید نهال

 

 کرد  یبرلب نشاند وسع یلبخند شینگاه عمو ینیبا حس سنگ فقط

 نندازد  ستینگر یپهن اورا م یوبا لبخند  رهیکه همچنان خ شیهم به سمت پسر عمو ینگاه نیکوچکتر
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 فرودگاه خارج شدند یاز  درب خروج کهیهنگام

 

 خود کرد وگفت یکرد و نگاه ان ها را متوجه  ینهال تک سرفه ا یعمو

 

 خوب دخترم -

  میریهتل م ما

 ...وتا

 

 و گفت دیصحبتش پر انیشتاب زده م نهال

 

 ما یخونه  دییایعمو چرا هتل ب یوا -

 رابه دست گرفت شیکرد وبا محبت دست ها تیچرخدارش  رابه سمت او هدا ینهال صندل یعمو

 گفت یآن نشاند و با لبخند یبررو یا بوسه

 عروسک عمو -

 

 فراموش کردم! گهید یزایچ یلیبودنم رو به همراه خ یرانیقسمت ا نینبودم وا رانیسال ا یلیندارم ..من خ تعارف

 

 

  رمیرو بگ یفرصت خونه ا نیتا در اول میکن یدر هتل سر م یچندروز هی فعال
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 نکرد  یاعتراض گرید نهال

 

 احساس کرد شیپسر عمو یرا بررو نینگاه پراخم ساتک ینیسنگ یخصوص وقت به

 

 یخودش شده بود وحاال م یبررو نیساتک  تیتعصب وحساس  یمتوجه  نیاش  با ساتک ییآشنا یهمان ابتدا  از

 شود یتمام م نیاو سنگ یتا چقدر برا  شیمضحک پسر عمو یلبخندها نیوا نیسنگ ینگاه ها نیدانست که ا

 

 حبس شده اش را مهار کرد و  نفس

 رادر اغوش گرفت وپراز بغض گفت شیمجدادا خم شد وعمو یبا دلتنگ 

 

 خوشحالم عمو که شمارو دارم یلیخ

 نیبمون شمیوقرار پ نیکه برگشت ممنون

 

 اش نشاند  یشانیبر پ ینهال بوسه ا یعمو

 

 یریبرادرش  است  دوخت وتمام تصاو یکرده  زیدانست عز یدخترک معصوم  که م یاش رابر چشم ها میمستق نگاه

 گذشت  هیاز ثان یدر کسر شیداد از مقابل چشم ها یسال ها اورا عذاب م نیکه در ا
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 کشاند ارام گفت  یرا نوازش گونه برکمراو م شیکه دست ها ینیدر ح 

 

 منم خوشحالم که باالخره بعد از سال هابرگشتم-

 

 دمید یودر کنارتو م نجایشد که پدر ومادرت رو هم ا یم لیتکم یوقت میکه خوشحال هرچند

 

 که قسمت نبود!! هاتیه یول

 

واز گونه  دیرهان شیجسورانه خود را از بند زندان چشم ها یپدر ومادرش  قطره اشک ادیکلمات و نیا دنیباشن

 سر خورد شیها

 چسباند شینهال با سر انگشتش قطره اشک اوراگرفت وبرلب ها یعمو

 

 برآن زدو گفت یبوسه ا 

 

 ها رو هدر نده  دیمروار نیدخترکم ا-

 شتهیکه عموت پ یتا وقت نه

 !! ارهیدلش طاقت نم که

 

 برلب بنشاند  یکرد لبخند یسع نهال
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 شد  یلبخندش واقع  دیگره خورد ولبخند پرمحبت اورا د شینگاهش در نگاه عمو وچون

.... 

 نزدند یحرف چکدامینشسته بودند ه نیکه در ماش یتمام مدت در

 

 

نظر گرفته بود که در سکوت وبا سرعت تمام  ریراز نیساتک یچشم ریبود و ز یدستش مشغول باز یبا حلقه  نهال

 کرد یم عقب راتماشا نهیاز ا یکرد وفقط گاه یم یرانندگ

 

 رادر هم گره زده بود  شیکه ارام تر شده بود او هم ابروها حاال

 

  دیفهم یرا نم نیاخم ساتک علت

 

 آن  یودرکنار خود او دراغوش گرفته بود و سوا یناگهان یلیاورا خ شیعمو پسر

با فرهنگ  ییشک آشنا یاب ها وبا فرهنگ ان هابزرگ شده بود وخوب  ب یاز بدو تولد در ان سو شیعمو پسر

 ...نشیکشورخودش وتعصب مردانش نداشته است به خصوص از نوع ساتک

 

 کند  هیاورا هم توج یکرد نگاه ها یفرستاد وسع رونینفسش راب کالفه

 

 کرد  یم ینیبدنش سنگ یبررو شینگاه پسر عمو نوع



 پشتم باش

 
1085 

 

 

 است دهیانگار اورا برهنه درمقابل خود د کهیطور

 هم مشکل او نبود  نیا اما

 بود !!! شیخود پسر عمو مشکل

 

 کردیرفتار اورادرک نم نیا لیکرد دل یفکر م یهرچ

 

 رادوست نداشت  نیساتک سکوت

 گرفت  یکرد   م یم ییحکم فرما نیماش نیکه داخل کاب نیسنگ یفضا نیاز ا دلش

 

 گفته بود  تیجمله اش راکه در کمال جد ینیریسکوت تلخ ،ش نیوا

 

 گرفت!! یشوهرشم را م من

 

 داد و هیتک نیوبه در ماش دیبا حلقه اش برداشت وبه پهلو چرخ یاز باز دست

 اش رابه اودوخت  میمستق نگاه

 

  دیحال محکم پرس نیرابازبانش تر کرد و ارام ودرح شیها لب
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 جناب سرگرد اخمو-

 

 اخمت رو بدونم! لیدل شهیم

 من بغلش کرد.... مگه

 

 اجازه نداد جمله اش کامل شود نیساتک

 نهال کرد!! یوآن نگاه نادرش را مهمان نگاه گرد شده  برگشت

 

 لب گفت  ریز یاستغفراله

 آرام  تر شود دیشا تا

 

 بوده است ریتقص یدانست که او ب یهم م خودش

 

 دست خودش نبود  اما

 

  دیکش نییپا یرا اندک نیماش ی شهیفرستاد وش رونینفسش راب کالفه

 

 !!!دیکه غرق خواب بود چرخ ازین یبه عقب وبررو یکه نگاه نگران نهال لحظه ا دیچشم د یگوشه  از
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 کرد یترش م یعصب نیناموس راگرفته بود وا یعطر آن پسر ب یبو بدنش

 راباال داد شهیش

  

 االن گردنت شکسته بود -

 

 جمله راگفت نیا یجد چنان

 چسباند نیماش ی شهیخود رابه ش شتریب ینهال کم که

 

 

 گردنش بود که نهال رابه وحشت انداخت ی،رگ متورم شده  نیاز لحن کالم ساتک شتریب

 

 نکرد  ینیخودش را جمع وجور کرد اما عقب نش یکم

 

لحن تند صحبت کند  نیناخواسته با اوبا ا یکیزیتماس ف کیداد که بخواهد به خاطر  ینم نیحق رابه ساتک نیا

 کند  دشیوبدتر از آن بخواهد تهد

 

 را بازبانش تر کردوبا لحن تندو هشدار دهنده گفت شیرادر هم گره زد ولب ها شیها ابرو

 

 جناب سرگرد !!! یکن دیتهد یزیمن رو سر هر چ یکه بخواه یاجازه رو ندار نیتو ا-
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 خنده اش گرفت یلحظه ا  شیصدا زیآم دیو از نگاه تخس  ولحن تهد دیصورت او چرخ یبررو یبه تند نیساتک نگاه

 تمام گفت یباال انداخت وبا خونسرد ییخود را کنترل کرد و تاک ابرو یتبه سخ اما

 

 کینبود  دیتهد کی نیا  -

 بود نهال  !!  هشدار

 

 کمه دختر  یلیمن خ یقرمز زندگ خط

 نهال!!  یخط قرمز من شد نیاالن مهم تر  وتو

 

 تو باشه جز نگاه من!! یرو دینبا ینگاه چیه ینیسنگ

 

 به نهال دوخت  یرا لحظه ا نگاهش

 وزمان را بهم بدوزد  نیکه حاضر بود بخاطرش زم یدختر به

  دیکش شیموها یبررو یدست کالفه

 

 با تحکم ادامه ادامه داد و

 

 کس !!! چیرو نهال نه ه یگریعطر بدن من رو بده نه کس د یبو دیتو فقط وفقط با بدن
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 ارام تر شد.. یجمله ناخواسته کم نیا دنیباشن نهال

 

 اش را شروع کند وبه جنگ با عقلش برود  یتاب یچند جمله بود تا باز ب نیمنتظر هم ییگو شقلب

 

 استشمام نکرد ییاش راجمع کرد وچند بار خودش رابو کرد وچون بو ینیب

 کرد  زانیولوچه اش را او لب

 

 عکس العمل نهال خنده اش گرفت نیا دنیباد نیساتک

 

  دیاورا کش یفرمان برداشت و لپ گوشت یرا ازرو دستش

 

 تو!!! یبود یک یموش کوچولو-

 

 نگاهش رادوخت نیوبه ساتک دیراداخل دهانش کش شیخنده اش را مهار کرد ولب ها نهال

 

 لب زد  طنتیتر شد وباش کیبه او نزد جانیبا ه نیحال از لبخند ساتک خوش

 بداخالق  ی سهیعمو پل-

 هیچ زشیت بخندونت جاکه موش کوچولوت تونس  حاال
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 راکم کرد  نشیرا به گوشه کشاند وسرعت ماش نیماش نیساتک

 گفت یداد وبا بدجنس لشیتحو یبه نهال انداخت وچشمک ینگاه مین

 

 دم  یتر م ژهیبه صورت و  شبیرو اخر شب مثل د زتیاووم جا -

 هینظرت چ هوم

 نتوانست خنده اش رامهار کند  گرید نهال

مانند  یگاه هیتک نکهیرابست وخدارو شکر کرد از ا شیاو قرار داد وبا ارامش چشم ها یشانه  یرابررو سرش

 دارد نیساتک

 

 

 داد یدادند تکان م یکه به اوم ییجواب سالم ها یبرا یسر یعبور کرد و هراز گاه دوریکالفه از کر نیساتک

 

 نگ نماند وداخل اتاق شدوارد کرد ومنتظر جواب سره یارام به در ضربه ا دیاتاق سرهنگ که رس به

 بر لب نشاند وبا ارامش اورا به نشستن دعوت کرد  یلبخند نیساتک دنیبا د سرهنگ

 کرد  یپسر رادرک نم نیکس مانند او حال خراب ا چیه

 

 جاهم نگه دارد  کیتوانست او را  یشده بود و بدتر آن که نم دیخصوص حاال که دختر خودش هم تهد به

 

 بتواند آرامش خود را حفظ کند دیلب چند ذکر فرستاد تا شا ریوز دیبر محاسنش کش یدست کالفه
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 !!یگرد وخاک به پاکرد یحساب رهیتو دا دمیچته پسر شن-

 کنترل شده گفت ینفسش را مهار کرد و با خشم نیساتک

 

 دیپرونده صحبت کن یپرونده کمک ما باشه ومن از شما خواستم با قاض نیا یتونه برا یم یلیخ یریسرهنگ کب-

 !!نیبنداز ریوحکم اعدام رو به تا خ

 به او انداخت وگفت قیودق  قیعم ینگاه سرهنگ

 

 سرگرد  گمیبارها گفتم وباز هم م-

 چرخه یما نم یطبق خواسته  زیچ همه

 میدخالت کن زیتو همه چ میتون ینم ما

 د ش دهیخود ومدارک به دست امده زود بر میبود وحکم باتوجه به اعترافات مستق نیسنگ یلیخ یریکب ی پرونده

 

 ومصرانه گفت دیبه سمت سرهنگ خود را جلو کش یگرفت وکم یصندل یخود را ازرو هیتک نیساتک

 

  دیانداختن حکم زمان بخر ریبه تاخ  یبرا یکم دیتون یم دیشما اگر بخواه-

 هم باز از دست دادم کنند  و من تنها سرنخ خودم رو یرو اعدام م یریکب گرید کماهیاز  کمتر

 کنه ینم غیدر یکمک چیدخترشم وسطه از ه یدر همه جا داره و چون پا یادیچشم وگوش ز یریکب
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 تر ادامه داد  نیسکوت کرد وخشمگ کالفه

 وداغون افتاده  ضیگوشه مر کیکه زندان  اون

 !!!هیدادن حکم  اعدام چ یهمه عجله برا نیدونم ا ینم من

 

 گرفت وگفت نیراپر از آب کرد وبه سمت ساتک یوانیل زیم یاز پارچ رو سرهنگ

 آروم باش پسر -

 

 ستیاصال خوب ن تیوضع نیدر ا نیوا یزود جوش شد یلیروزها خ نیا

 

  دیاز آن نوش یرا ازدست او گرفت وجرعه ا وانیل نیساتک

 

 بود  ختهیحد بهم ر نیکه اوضاع تا ا یتوانست ارام باشد وقت یم چگونه

 

  وستیهم به جمع آن ها پ هیکم بود وهد ازیون نهال

 

 پرونده صحبت کردم  یمن با قاض-

 کار سخت ترشده  یوکم داشدهیپ یخصوص یشاک

 

 !!میزمان بخر یکم ینطوریوحداقل ا مینظر بفرست دیقرار شد پرونده را به تجد اما
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  دیبر سرهنگ دوخت وپرس  میاش را مستق قیگفت و نگاه دق یخوبه ا نیساتک

 نیکن کاریچ نیخواه یرو م هیهد-

 سرهنگ  

 

 تکان دادو گفت یکالفه سر هیهد یاداوریبا  سرهنگ

 

 یشناسیدختر رو بهتر از من م نیخودت که ا-

 

 کرده  کالفم

 تونم خونه نگهش دارم یوقرار نداره ونم آروم

 

 کنن  شیخواست بره همراه ییکه براش دوتا محافظ گذاشتم تا اگر جا فعال

 بفرستمش  رازیسم با وجود محافظ به شتر یم یطرف از

 

 رهیگ یدانشگاهش رو م یبهانه  یطرف از

 داره  یقلب یماریکه حاج خانوم ب یدون یم

 

 همه استرس رو نداره!! نینگران حال اونم که تحمل ا شتریب ومن
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 نفسش رامجدادا مهار کرد نیساتک

 برخواستن گفت نیگذاشت ودر ح زیم یرابررو وانیل 

 

 دم زود پرونده رو حل کنم یقول م-

 کنم یهم خودم صحبت م هیهد با

  دینگران نباش شما

 

 از فکر اتاق اورا ترک کرد ییایبا دن نیگرم برصورت نگران او زد وساتک یلبخند سرهنگ

 

خود  یاورابررو ینگاه موشکافانه  نکیواز پس ع ستادیزده بود ا هیتک نیکه به ماش نیمضطرب  مقابل ساتک نهال

 راتر کرد  شیس کرد با زبانش  لب هااحسا

 

 برود  شیدوست نداشت اوبه هتل ونزد عمو نیساتک شیدانست به خاطر حضور پسر عمو یم

 

 با او وقت بگذراند  یوکم ندیسال بخاطر اوبرگشته بود بب نیرا که بعد از چند شیخواست عمو یاو هم دلش م یول

 داشت  نیبود که حاال جز ساتک یتنها کس شیعمو

 

 !م؟یشد عمو منتظره بر رید-
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 از صبح چندبار زنگ زده 

  

 پشت فرمان نشست  یگرفت وبدون حرف نیاش را از ماش هیسکوت خود را نشکاند وتک  نیساتک

 

 باشد  یکند جد یم دیکه نهال راتهد یدانست االن هر چقدر هم خطر یم

 

 شود  شیتواند مانع از رفتن نهال نزد عمو ینم

 

 زده شود  جانیه شیعمو دنیحد از د نیداد که تا ا یهم حق رابه او م یحدود تا

 فرستاد  رونیکالفه نفسش راب 

 

 کرد  یرادم هتل مستقر م شیروهایچندتا از ن دیبا

 

 راحت شود  یتا حدود الشیخ تا

 کردن نبود  سکیاهل ر او

 

 نهال راکم داشت  یعمو یاشفته حضور ناگهان تیوضع نیا در
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 ارام کنارش قرار گرفت  نهال

 گرفته بود شیبرا نیکه ساتک دشیبود با عروسک جد یخاموش مشغول باز شهیمانند هم ازین

  

  دیکش یرا از او گرفت وناخواداگاه آه نگاهش

 

 را روشن کرد  نیسمتش انداخت وماش ینگاه مین نیساتک

 

 دیآ یبه درد م ازین دنیدانست قلب مهربان نهال با هربار د یم

 

 کرد چشم دوخت یبه ان فرشته کوچولو که با تکان دادن چشم وابرو با عروسکش ارتباط برقرار م نهیاو هم از ا خود

 محو برلبانش نقش بست یلبخند

 

 کرد  یهم اقدام م ازیدکتر وعمل ن یزود برا یلیخ دیبا

 

 زل زده بود دوخت وگفت شیبه نهال که خاموش به روبه رو یگرفت ولحظه ا نهیرا از آ نگاهش

 

 رو با خودم ببرم ازیمن ن یعموت بر دنیتنها به د یاگر دوست دار-

 

 رادر هم گره زد  شیدوخت وابروها نیجمله نگاهش را به ساتک نیا دنیباشن نهال
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 رو دوس دارم ازیتو ن یمنم به اندازه -

 گفتم  وبارها

 

 من نداره یبرا یمزاحمت چیه ازین

 رو کمرنگ تر  کرده مییتنها یحت

 ادامه داد نیمکث کرد وسپس اندوهگ یا لحظه

 

 ناراحتم یلیخودش خ یفقط برا من

 

 

 را مقابل هتل پارک کرد وگفت نیماش نیساتک

 نباش ازینگران ن-

 

 شهیعمل خوب م کیزود وبا  یلیخ اون

 مکث کرد و یا لحظه

 به سمت نهال برگشت  یکم

 

 اش رابه او دوخت وبا تحکم گفت میبرداشت ونگاه مستق شیچشم ها یرا ازرو نکشیع
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 گمیم یخوب گوش کن چ نهال

 از هتل خارج نشو  یبهانه ا چیوه طیشرا چیه تحت

 

 امیکه خودم دنبالت ب یوقت تا

 

 اوزد وسرش راتکان داد یبرنگران یلبخند نهال

  

 شدند  ادهیپ نیگفت واز ماش یخوبه ا نیساتک

 

 کرد ینهال همراه یرادر اغوش گرفت و ان ها را تا مقابل اتاق عمو ازین

 نکرد  یصورتش را پوشاند اما اعتراض ظیغل ینهال اخم یپسر عمو یاور ادیبا

 حال خوش نهال را خراب کند  نیخواست ا ینم دلش

 به در وارد کرد  یضربه ا کالفه

 گشوده شد  شیکه توسط عمو در

 

 رها  کرد  شیوبدون تعلل خود رادر اغوش عمو جانیباه نهال

 

 و گفت دینوازش وار برکمر او کش ینهال با لبخند دست یعمو
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 دخترم یاومد خوش

 به در ومنتظر توست رهیوقته که نگاهم خ یلیخ

 

 زد  یلبخند نهال

 از اغوش او فاصله داد  یرا کم خودش

 

 خالص گفت یدوخت و با محبت شیرادر نگاه عمو نگاهش

 

 کردم یم یشما لحظه شمار دنید یصبرانه برا یمنم ب -

 

 در آن کاشت یاو گذاشت و بوسه ا یشانیپ یرا رو شینهال  لب ها یعمو

 را که بلند کرد  سرش

 ان ها بود  دو خت ی رهیدر خ یکه در استانه  نیرا به ساتک نگاهش

 زد یپوزخند ودردل

  

 را از او بخورد ییها یچه باز یدانست قرار است به زود ینم  یسرگرد جوان ومدع نیا

 با شکارش بود یعاشق باز واو

 بود  ستادهیکه مقابلش ا یمرد جوان نیا
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بود وباعث  ختهیرابرهم ر شیبرنامه ها یرانقش براب کرده بود و حساب شیبود که بارها وبارها نقشه ها یمرد همان

 گروهش شده بود  یاعضا نیمرگ بهتر

 

 او وعشق احمقانه اش به برادر زاده اش نبود  اگر

 

 خود داشت  یوهم نهال را برا پوریشک تا االن هم ش یب

 

 رفت  یرا که م یپوزخند

 نقش ببندد شیلب ها ی گوشه

 کرد ... کنترل

 

 خودش برده را به دست ارباب سپرده است یدانست خود با دست ها ینم پوریش یدادگستر کیشماره  سرگرد

 

 دیدرخش شیدر چشم ها یطانیش یبرق

 

 بود  نیسنگ یادیظاهرا  نگاه اش ز 

 باال انداخت ونگاه پرسشگرا نه اش رابه اودوخت ییابرو نیساتک که

 

 داد وگفت یرا تکان شیبرلب نشاند ودستها یلبخند اشاری
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 داخل پسرم  ایب-

 یموند رونیچراب

 

 او گره خورد  در نگاه یبرگشت ولحظه ا نیمشتاق نهال به سمت ساتک نگاه

  دیکه نگاه مشتاق اوراد نیساتک

 

 گفت یجد یلیمحوزد و خ یلبخند

 زارم  یروز عمو وبرادرزاده رو تنها م نیاول-

 باهم خلوت کنند تا

 

 گرفت یشتریلبخندش عمق ب اشاری

 دارند تا عمو وبرادرزاده  باهم خلوت کنند یاریپس فرصت بس نیذهنش گذشت که از ا از

 

 تکان داد وگفت یسر

 پسر جان یهرجور راحت-

 را از اغوش او گرفت  ازینزد اورفت و ن نهال

 نشست نینگاهش در نگاه ساتک یوقت

 ارام لب زد  نیساتک
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 من  باش یمواظب خودت وخط قرمز ها-

 

 نداشت شیدو ابرو انیافتاده م یبا گره  یرتیمغا چینشست که ه شیبرلب ها یلبخند نهال

 

 معذب شده بود ی،نهال که کم نیتن ساتک....بعد از رف

 

 دیکرد چرخ یاو راتماشا م رهیکه خ شیسمت عمو به

 

 معذب شده بود  یکم

 به خود چسباند شتریب یراکم ازیدستپاچه زد ون یلبخند

 

 

 دهیسال اورا بدون حضور خانواده اش د 23که بعد از ییکرد با عمو یبیاحساس غر ینهال تا حدود  ن،یساتک بارفتن

 بود 

 

 دید یم رهیخ نیچن نیخود ا یاورابررو میومستق ینگاه جد یوقت مخصوصا
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کرد   یم یقرار یرا که در اغوش تنگش کالفه شده بود وب ازیلبخند برلب نشاند و به سمت مبل رفت ون هیشب یزیچ

 مبل  گذاشت یبررو

  دیکش شیموها یبررو یودست

 

 دخترم یکن ینم یدختر خوشگل رو معرف نیا-

 

 برگشت شیعمو یصدا دنیبا شن نهال

 برلب نشاند  یلبخند

 

 انداخت وگفت ازیبه ن یپرمحبت نگاه

 

 قرار مهمون ما باشه یفرشته کوچولو مدت نیا-

 

 باال انداخت وجواب لبخند دخترک را هر چند سخت داد ییابرو اشاری

 

وغرق در خاطرات تلخ گذشته اش نشود وبتواند جنون وخشمش راکنترل  ندیهمه شباهت رابب نیا شیبود برا سخت

 کند

 

 اش غلبه کند یهم گذاشت تا بتواند برجنون آن یرابررو شیچشم ها یا لحظه
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 حس ونفرت زود بود  نیاز ا ییانتقام ورها  یبرا فعال

 عمو شما حالتون خوبه-

 

 لب نشاند یبررو یلبخند یتراباز کرد وبه سخ شیونگران دخترک چشم ها  فیظر یباصدا

  

 اوبود  یصدا هیهم شب شیجنس صدا یحت

 کرد  یمشت دستش خال یمشت شد وکل خشم اش رابررو شیدست ها یا لحظه

 مشتش رابازکرد  سپس

 

 اره عمو جون -

 سفر  تو تنمه یخستگ هنوز

 بامحبت نزد اورفت وکنار اوزانوزد نهال

 

 دیمات ماند وغم درکل وجودش پرکش لچریو یصندل یبررو یلحظه ا نگاهش

 با او صحبت نکرده بود  شیعمو یوقت پدرش درمورد پاها چیه چرا

 

 چندان صحبت نکرده بود  شیوقت از عمو چیکه در کل ه  هرچند

 

 سرمادر کل وجودش منتشر گشت یلحظه ا شیشدن دستش توسط دست سرد عمو بافشرده
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 از خودش احساس شرم کرد ... سهیمقا نیکرد واز  ا سهیمقا نیگرم ساتک یبادست ها ناخواسته

 

 اتفاق افتاد  نیا ایتالیتصادف تو ا کی یتو-

 

 

دهانش را از هم گشود و  یتکان داد به سخت یومتاثر سر دیلبش راگز یکوتاه ،گوشه  یجمله  نیا دنیباشن  نهال

 گفت ارام

 

 متاسفم -

 

 پر از حسرت گفت  یداد وبا لحناو قرار  فیظر یشانه  یرابررو شیدست ها اشاری

  

  یدار یمامانت قلب مهربون مثل

 دیصورت او کش یتک تک خطوط اجزا یرابلند کرد وبا انگشت اشاره اش بررو دستش

 که در نگاه پرحسرتش نشست  یغم

 

 کوتاه نهال را متعجب کرد  یلحظه ا یبرا
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فقط از مادرش وشباهت او با مادرش صحبت کرده بود واصال درمورد  دارشانیاز بدو د شیبود که عمو بیعج شیبرا

 نزده بود یپدرش حرف

 

 او کشاند واهسته تر ادامه داد یموها یدستانش  را نوازش گرانه تا باال اشاری

 

 اونم مثل تو  نازک دل وحساس بود -

 داشت  یغم نیکوچکتر یاگرکس

 ختنیر یغم عالم رو تودلش م انگار

 

  دینهال لرز یکیزیتماس ف نیااز   بازهم

که االن داشت را اصال دوست  یننشسته بود وحس شیبدن وموها یبرررو نیجز دست ساتک یدست چیهابود ه مدت

 نداشت 

 

 فرق دارد  شیروزها نیمرد عمو وهم خونش است وبا مرد ا نیزد که ا یبینه برخودش

 

 در گوشش نشست شیگرفته وپرحسرت عمو یصدا

 

 مابود  ی هیکه مادرت همسا یدیحتما  شن-
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 کوچه باغ خلوت..... کیما در ی هیهمسا

 

هم  یبررو یرا  بادرد لحظه ا شیان کوچه باغ وآن روزها چشم ها ادیمکث کرد وبا  یجمله لحظه ا نیبا گفتن ا اشاری

 گذاشت

 

بسته اش شکل   یها دران کوچه باغ خزان زده  در مقابل پلک بایآن دختر قد بلند وز  ریتصو شهیمثل هم وباز

 گرفت

 

 نقش بست شیمحو بر لب ها یلبخند

 محو گشت ریسام ان تصو یباصدا

  نجاستیا یک نیواو بب-

 خوشگلمون!! یعمو دختر

 

 از هم گشوده شد ونگاهش در نگاه گنگ وپرسوال نهال گره خورد شیچشم ها 

 یکه با حوله ا شیکرد گرفت وبه پسر عمو یم ریس گرید یایدن کیدر  ییکه گو شیاز عمو عینگاهش راسر نهال

را  نگاهش عیسر تیوضع نیاودرا دنیبود  دوخت وباد ستادهیبرهنه در مقابلش ا یکوتاه در دور کمرش و با باالتنه ا

 خشک شده اش خارج شده بود سالم کرد یواز گل یکه به سخت ییانداخت وباصدا نییاز او گرفت وسرش راپا

 

 

 در گوشش نشست شیبشاش پسر عمو یبود که صدا امدهین رونیهانش بسالمش کامل از د هنوز
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 دختر عمو یحوصلم  سر رفته بود خوب شد اومد-

 

 بدون نگاه کردن به او سرش راتکان داد  نهال

 

 دیچیسام در فضا پ یخنده  یصدا

 

  یگرفت نییحاال چرا سرت رو پا-

  ستمیبابا لخت ن نترس

 !!دمیچیدورم پ حوله

 

 درهم گره خورد  شتریب شیاو  ابروها یاز خنده  نهال

 گفت یلحن محکم با

 پسر عمو  یلباس بپوش یبچه نشسته بهتره بر نجایا-

  دیبگو یزیوخواست چ دیمجدادا خند دید یانداخت وچون اوراسرگرم باز ازیبه جانب ن ینگاه مین سام

 مهمانش کرد وبا ابرو اشاره کرد که برود یچشم غره ا اشاری که

 

 تنها  پسرش باشد یها یمرتب شده بود نگران کله شق باز زیخواست حاال که همه چ ینم

 یبگ یدوست دار یوهرچ یبگرد یپسرم که هرجوربخوا ستین ایتالیا نجایا-
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 یلباس بپوش یبر بهتره

 

 پدرش تکان داد واز آن جا دورشد وبه سمت اتاقش رفت یچشم غره  یدستش را برا سام

 

 را برتن کند  راهنشیتا پ 

 کرد براعصابش مسلط باشد  یسع

  اوردیخواهد به چنگ ب یرا که م یزیچ کهیزمان تا

 چرخاند  شیرادور لب ها زبانش

 

 نداشت  یکار شیبایز یدختر عمو نیبا ا او

 

 خواهد با اوانجام دهد یکه م یبود تا هرمعامله ا دهیرابه پدرش بخش آن

 

 بود  کشانده رانیکه او رابه ا یکس تنها

 به همراه نهال گرفته شده بود یداخل عکس بود که در پاساژ یبایدختر ز آن

 بود  دهیدر لپتاب پدرش د یتصادف واو

 بدجور آن راگرفته بود شیوچشم ها 

 

 انجام دهد  دیگو یوهر چه او م دیایب رانیبه او وعده داده بود که اگر با اوبه ا پدرش
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او خواهد  یهات ولوند  است  را برده  اریتوانست حدس بزند  بس یهم م دیوجذاب را که ند طونیآن دختر ش حتما

 کرد...

 

 حرکت کرد  شیوبه سمت اتاق خواب عمو دیفرو رفته بود دراغوش کش یقیرا که به خواب عم ازین نهال

 تخت قرارداد  یرابررو آن

 

ده نش ریس شیباعمو یساعت از هم صحبتواو هنوزهم بعد  از چند  دیا یم گریساعت د کیداده بود تا  امیپ نیساتک

 بود 

 

جفت چشم که کنار تختش قرار داشت ثابت  کیعکس  یو خواست برگردد که نگاهش بررو دیکش ازین یرابررو پتو

 ماند

 اش نشست یشانیپ یبررو  یودستش ناخواسته لحظه ا دیلرز قلبش

 

 مادرش وخودش شباهت داشت یبه چشم ها چقدر

 تخت برداشت  یرا ازرو یمیشد وعکس قد خم

 شد  رهیخ وبران

 

 نهال دخترم -

 

 اند لبخند برلب نش هیشب یزیبود چ ستادهیاز او ا یکم یاو که در فاصله  دنیبرگشت وباد شیعمو یصدا دنیباشن
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 را نشان نداد... یزیچ شیلب ها ینهال جاخورد اما لبخند نشسته بررو یعکس در دست ها دنیباد اشاری

 دیکش رونیدخترک ب یانگشت ها انیدستش رابلند کرد وعکس را ازم 

 به ان نگاه کرد  یلحظات

 که نهال راداشت  حاال

 

 عکس نداشت تا خاطرات عشق ونفرت اش رازنده نگه دارد نیبه ا یاجیاحت

 

 نگاه ،عکس رادست نهال داد  نیپس از اخر  مجدادا

 برلب نشاند و ارام گفت یلبخند

 متعلق به روشنک بود !!! ایدن یچشم ها نیباتریاز ز یکی-

 پرسد ریمتح نهال

 پس اشتباه نکردم-

 

 مادر منه!! یعکس چشم ها یمیعکس قد نیا

 

 شد  رهیمکث کرد وبه عکس خ یا لحظه

  دیپرس دیدوخت وباترد شینگاه گنگش رابه عمو سپس

 کنه!! یم کاری....اما دست شما چاما
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 د ومرموزانه پاسخ دادپهن بر لب نشان یلبخند اشاری

 بود که بعدهاشد زنداداشم ومادر تو!! یدوست من از همون  دوران بچگ نیمادرتو بهتر اهمونیروشنک -

 

  دیشیپر حسرت اند یا لحظه

 

 به مادرش دختر او...... رشینظ یشباهت ب نینهال هم با هم یاو شود  وحت یتوانست مادر فرزندها یم

 سردتر ادامه داد یبالحن

 عکس قبل از ازدواجش باپدر تو گرفته شده که دم دست گذاشتمش تا بدم به تو نیا-

 

 تا بچه راحت بخوابه! رونیابیاتاق ب نیهم از ا حاال

 

 میصحبت کن یکه دار یدرمورد قتل خانواده ات واطالعات دیبا

 

 که به ظاهر قانع شده بود نهال

 نکرد  یصحبت گرید

 

بسته شده بود ودل اورا غرق  خون و حسرت  شهیهم یمادرش که برا  یبایز یچشم ها یدلتنگ بر رو یا بوسه

 کرده بود گذاشت 
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 دکر یراتا سالن همراه شیانداخت از اتاق خارج شدو عمو ازیکه به سمت ن ینگاه نیپس از اخر  نیاندوهگ یبا قلب و

 

 جانیآن صدا از ه دنیم  نهال باشنکوتاه اما محکم به در خورد وقلب نا ارا یضربه ا دیاز ان که بخواهد بنش قبل

   دیقرار گرد یبه تپش افتاد وب نیآمدن ساتک

 توانست دل نا ارامش را ارام کند  یحضور آن مرد صاحب باغ وحش بود که م فقط

 به سمت در به پرواز در امد وآن راگشود بایتقر

 بود و ستادهیکه پشت در ا دیراد نیساتک

 شکل گرفت شیپهن برلب ها یلبخند

 

 یدلش برا یگریاز هرزمان د شتریمانده  بود ب شیکه در هتل ونزد عمو یچندساعت نیدر ا یدانست چرا ول ینم

 تنگ شده بود  نیساتک

 

 برلب نشاند  یبرق نگاه او لبخند دنیترشد وباد کیبه اون نزد یقدم نیساتک

 زدوارام گفت یچشمک

 

 موش کوچولو -

 

 یخودمون افتاد یهتل قبل ادیهتل و یاومد
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 که ارائه کرد   یرشفافیپرداخت وبا تصو تیبه فعال ینهال در آن ذهن

 

 اش گلگون گشت  صورت

 هزار رفت  یقلبش بررو تپش

 رابازبان تر کرد و شیها لب

  دیراگز شیلب ها ی گوشه

 

 گفت یدر گلو کرد و با بدجنس یخنده ا نیساتک

 اتاق رزرو کنم هوم؟! کیامشب  یهتل برا نیتو هم یخوا یم-

 

 جمله خنده اش گرفت اما آن را مهار کرد  نیا دنیباشن  نهال

 برشکمش کوباند وگفت یاهسته ا یرابلند کرد وضربه   دستش

 

 پرو یپسره -

 ستااایبد ن یخجالت بکش یهم گاه یکم

 

 وگفت دیبا لبخند  دستش رادراز کرد ولپ او رامحکم کش نیساتک

 کشمرو ب نیا دمیم حیترج-
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 نهال دخترم -

فاق او به ات نیفاصله گرفت وبالبخند وخوشحال از حضور ساتک نیاز ساتک یکم شیعمو یجمله  نیا دنیباشن نهال

 وارد سالن شد

 

 نهال رد وبدل گشت یوعمو نیساتک نیکه ب یمردانه ا یاز احوالپرس بعد

  اوردیب یدنیهتل رفت تا نوش کیکوچک وش ینشست ونهال به سمت اشپزخانه  نیساتک

 

 دوخت  نیرابه ساتک قشینگاه دق اشاری

 قدر شناسانه گفت یزد و بالحن یلبخند

 

 چندوقت   از شما تشکر کنم نیخواستم بابت ا یسرگرد م -

کرده نجاتش  یم دشیکه تهد یبوده وبارها وبارها از خطر بیبعد از قتل برادر وزن برادرم ظاهرا  نهال تحت تعق 

 !!!نیداد

 

 از شما تشکر کنم یدونم با چه زبون یدوست منه ومن نم نیبرادر وبهتر ادگارینهال تنها -

 

   نیساتک

 در جواب تشکر او گفت یاما جد ارام
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 ناموس خودم کردم  یکردم برا ینهال زن منه و من هرکار-

 

 ستیبه تشکر شما ن یاجیاحت

 تکان دادوگفت یسر اشاری

 که صد درصد  نیا-

 من که از شما تشکر کنم ی فهیدر هرصورت وظ یول

  دیبرادرم صحبت کن یاز روند پرونده  میبگذر

 گفت یم نهال

 

 نیدیروند پرونده قرار نم انیاون رو در جر شما

 

 مکث کرد  یلحظه ا اشاری

 

 دارد  یکه مقابلش  نشسته است نگاه نافذ یدل اعتراف کرد که مرد  در

 

 ماند  ینم یبادقت بر اوزل زده بود   مخف نیچن نیکه ا یچشمان ریز زکه کند ا یاشتباه نیوکوچکتر

 

 بود  دهینقشه کش شینابود یبود که ماه ها برا یهمان مرد نیا
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 گداربه آب زند  یب دینبا وحاال

 

 راجمع کرد  ردیشکل بگ شیلب ها یرفت تا گوشه  یرا که م یپوزخند

 معروف بود به مرد هزار چهره و...... او

 

 تکان داد و با افسوس ادامه داد یوسر دیکش یآه

 خوام بدونم  یمن م اما

 برادر وزن برادرم رو به قتل رسونده یوچه کس چرا

 بودم انیکه من در جر ییدوتا تا ان جا اون

 رو داشتن  یا هیحاش یارام وب یزندگ

 

 

 کرد  یاو گوش م یبا دقت به حرف ها نیساتک

 

 کرد  یزودتر با او صحبت م یهرچ دیبا

 کرد وآن طور که نهال گفته بود  ینم یزندگ رانیاومدت ها بود که ا هرچند

 سال نداشتند نیچند نیهم در ا یوامد رفت

 

 ابدیدست  یاو بتواند به اطالعات قیدانست از طر یم دیبع پس
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 آمد بیعج  شیبرا یمقدمه امدنش پس از مرگ برادرش کم یب  نیا

 

ثروت  یگذاشته بود وامکان داشت او برا یاز خود باق  یو وسوسه کننده ا ادیثروت ز یاحمد یهرچند که اقا 

 برادرش آمده باشد 

 

 برادرزاده اش... یبرا یواقعا دلتنگ ای

 گفت یپرداز هیبر اودوخت و بدون حاش میرا مستق نگاهش

 

 دندیبرادر شما وهمسرشون به قتل رس نیدون یکه م همانطور

 

 که خود دستور قتل رو داده  یطبق اعتراف کس و

 

 بوده یبخاطر انتقام شخص احتماال

   دیادامه داد وپرس یانعطاف نیمکث کرد وبدون کوچکتر یا لحظه

 

 آب کنه؟! ریرو نداشته که بخواد سرش رو ز یبرادر شما کس-

 

 اشکار گفت یبر محاسن نداشته اش کشاند و با غم یدست اشاری
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 انهیداشته  یریدرگ ینبودم و خبر ندارم که باکس رانیکه ا هیادیز یمن سال ها-

 که از برادرم دارم یبا توجه به شناخت یول

 

 داشته باشه یدونم که دشمن یم دیبع

 که خبر داشتم از همون ابتدا  ییکه گفتم  وتاانجا همانطور

 

 داشت یا هیحاش یآروم وب یزندگ برادرم

 

 خودش  بود یم خودش وزندگنداشت وسرش گر یبه کار کس یکار یاز همون بچگ 

 

 دانست یخود م نیها را ساتک نیا تمام

 که کرده بودند  یقیتحق طبق

 

 در تمام طول عمر کوتاهش نداشت  یوپرونده ا یریدرگ نینهال کوچک تر پدر

کور  یاش متاثر بودند  وتنها نقطه  یمرگ ناگهان یبودند وبرا یکه با او کار کرده بودند همه از او راض ییکسا واکثر

 یم یاز کجا از وجود آن باخبر بود وچه دشمن ویبوده است ومهم تر آن که فاب یمیقد پوریپرونده همان ش نیا

 داشته باشد.. یمرد نیتوانست باهمچ
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 کجاست!!؟ قایواون اعتراف کرده پس االن مشکل دق نیقاتل رو گرفت نیشما گفت-

 

 به اطراف انداخت وکوتاه جواب داد ییکاناپه داد ونگاه گذرا یاش رابررو هیتک نیساتک

 

ل رو که دستور قت میهست یاالن مادنبال قاتل اصل قتیآن هارو به قتل رسونده ودر حق یقاتل در مقابل پول هنگفت-

 صادر کرده

  دیپرس دیبا ترد اشاری

 بوده؟! یقتل فقط بخاطر انتقام شخص نیشما مطمئن هست-

 مکث کرد  یلحظه ا نیساتک

 

 وتاه در جواب او گفتک یلیخ سپس

 تونسته باشه یم یزیقتل هرچ ی زهیانگ-

 زوده   یگفتن هرحرف یبرا فعال

 

  میندار یفعال سرنخ خاص ما

 میکن یم دایپ یبه زود اما

 

 زد یدر دل پوزخند اشاری

 کرد شخندیتمسخر گرفت ور یاورا بر باده  حرف
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 نشان نداد  یزیچ اماظاهرش

 

 گفت وبحث راکش نداد یدوارمیام

...... 

 را راند  نیکرد وبه سمت خانه ماش هیبرنج بود ته یدانه ا یرا که طول آن اندازه  ابیرد نیکوچکتر نیساتک

 

 گذاشت  یکار م نانیمحض اطم یرادر نهال برا ابیرد نیزودتر ا یهرچ دیبا

 

 بل خانه پارک شده بود که در مقا یپورشه ا نیماش  دنیرا مقابل خانه نگه داشت وباد نیماش

 افتاد  شیدو ابرو انیم یا گره

 شد  کشیاو نزد دنیاز محافظ ها با د یکیشد و ادهیپ نیماش از

 

  دیایمشت گشت تا در فک او فرود ن شیشدت خشم دست ها از

 

 به حرف درآمد عیدفاع از خود سر  یوبرا دیاو رنگ از چهره اش پر ی دهیدرهم تن یابروها دنیباد محافظ

 

 سالم-

 میداد یشدن به در خونتون رو هم نم کینزد یاجازه  یما حت دیکن باور

 خانمتون اومدن وگفتن  خود
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 هستن و..و... آشنا

 

  دیراد شیا یمرد روبه رو نینگاه  تا ان حد خشمگ یکالم از دستش خارج شد وقت ی رشته

 

 دیبرهم قفل شده اش غر یدندان ها انیخود را کنترل کرد واز م  یبه سخت نیساتک

 

 !!!!دیریتماس بامن بگ کی دیعرضه نداشت یوشما حت-

 انداخت نیینگاهش را از او گرفت وسرش را پا محافظ

 

 چون ..چون..خود خانومتون اومدن وگفتن-

 از قبل هماهنگ شده اس  میکرد فکر

 میتماس نگرفت لیدل نیهم به

 

 تو گف دیکش شیبر موها یاز شدت خشم دست نیساتک

 گذرم یبار رو ازتک تکتون م نیا-

 کنم ینم یازش چشم پوش نمیاز هرکدومتون بب یبعد کوتاه یاگر دفعه  اما

 داره!! یریاشتباه عواقب جبران ناپذ نیکوچکتر چون

 

 چشم هام دور شو !!! یاز جلو حاال



 پشتم باش

 
1123 

 

 گم کرد نیساتک دیگفت و باسرعت خود را از مقابل د یسرافکنده چشم محافظ

 دیصدا در پاشنه چرخ یرادر قفل در چرخاند ودر ب دیکل نیساتک

  

 شد وبه استقبالش آمد  بیترک یبلند مردانه ا یخنده  یخانه با صدا یگرما هجوم

 کرد  یاخم

 

 نهال چندان سخت نبود یعمو اشاری یوحدس صدا صیتشخ

 

 کوچک خانه قدم برداشت  ییرایرا از پا در اورد وبه سمت پذ شیها کفش

 گشت  نیحضور ساتک یکه متوجه  ینگاه نیاول

 

 خندان نهال بود نگاه

 نشست نیساتک یدر نگاه جد که

 رفت نیخود بلند شد وبه استقبال ساتک یاز جا جانینقش بست وبا ه شیبرلب ها یلبخند

  دیاو که رس یقدم کی به

 ردیاورا بگ  یرا طبق  عادت بلند کرد تا پالتو شیکرد و دست ها یسالم جانیه با

 

 کرد ارامش خودراحفظ کند  یسع نیساتک
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 برلب منتظر اوبود سپرد  یخود را از تن خارج کرد وبه دست نهال که همچنان  باطرح لبخند یپالتو

 

 لب جواب سالمش را ارام داد ریز

 از خشم اش فروکش کند یبود تا بخش بزرگ ینگاه خوشحال او کاف برق

 

 بود  نیخشمگ یهمچنان تا حدود اما

 گرفت  یخاص خودش رادرنظر نم طینهال سرکش تر شده بود واصال شرااواخر  نیا

 

 پرونده را جمع کند  نیکند تا ا یصبور یندهد وکم یاالن که به او سپرده بود تا ادرس خانه را به کس مثل

 ......اما

 

 اخم او حساب کار دستش امد  دنیبا د نهال

 

 خشک شد شیلب ها یبررو لبخند

 شد و زانیولوچه اش او لب

 ،  زمزمه کرد  ریوسر به ز  ارام

 

  نهیمن رو بباصرار داشت امروز  یلیعمو خ-

 به خونه شون  برم  یهم که اجازه نداد تو
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 ..من ...من  نیهم بخاطر

 نهال بحث را کش نداد و یعمو  ی رهینگاه خ ینیبا حس سنگ نیساتک

 عبور  با تحکم گفت  نیکنارش گذشت ودر ح از

 

 سرکش یموش کوچولو میزن یبعدا در موردش حرف م-

 

 کرد  بیحرکت اورا تعق ریمس شیبا چشم ها نهال

 بود  دهیاو ترس یاز نگاه و کالم جد یتا حدود 

 

 نفسش را مهار کرد  کالفه

 کرد یاورا درک نم اصال

 

 پنهان نگه دارد  شیوعمو هیاز هد یاش را حت یمحل زندگ دیدانست چرابا ینم

 به شدت خسته شده بود  تیوضع نیا از

 به سمت اشپزخانه رفت میکرد ومستق زانیاورا آو یپالتو

 

 اشاری لچریکوتاه با او ، در مقابل و  ییرا که مقابلش گرفته شده بود را فشرد و پس از خوش امد گو یدست نیساتک

 مبل نشست یبررو
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 به اطراف انداخت و  گفت یسطح  ینگاه  اشاری

 یدار یجمع وجور وقشنگ یجناب سرگرد خونه -

 

 لبخند برلب نشاند  هیشب یزیچ نیساتک

 بدهد  صیبودنش را تشخ یتوانست به سهولت اجبار یم اشاری ینیزبیبه ت یآدم که

 

 بزند  نیتوانست افکار اورا تخم یم یراحت به

 هم داشت  حق

 

 پنهان نگه دارد  ویچنگال فاب کرده بود تا نهال را از یهمه قائم موشک باز نیکه ا یکس

 

 خودش شده است یاو در خانه  یرایدانست که خود پذ ینم حاال

 

 را بچزاند  یسرگرد جد نیا یخواست کم یم دلش

 

 

 وارد شود  یقیدانست از چه طر یم واو

 دانست یضربه زدن به امثال اورا خوب م راه
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 مرد حمله کند  نیکه چندان دور هم نبود بر قلب ا  یخود قول داده بود تاروز وبه

 

 گفت یجد یکرد وبا لحن یسرفه ا تک

 

 صحبت کنم  طشیتا درمورد برادر زادم وشرا نجایامروز اومدم ا-

 

 کفش او   افتاد  ینگاهش بررو یلحظه ا نیساتک

 دوخت  ویفاب ینگاهش را گرفت وبه چشم ها امازود

 مبل داد  یاش را بررو هیتک

 

 دیپرس وخونسرد

 

 !!؟یطیچه شرا-

 

 قاطع ادامه داد یلیانداخت و خ شیبر ابرو یمانند او گره ا اشاری

 

 کرده باشم  یزندگ رانیمن مدت هاست دور از ا دیشا

 

 !!بندمیپا اتیاز اخالق یهمچنان رو بعض اما
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 زهیعز یلیمونه وبرام خ یخودم م ینهال مثل دختر نداشته -

 

 تن بده  یزیرقم زده که مجبور شده به هرچ یطور طیکس بوده وشرا یتا االن ب دیشا

 

 کرده  رییتغ زیحاال که من برگشتم همه چ یول

 

 کنه یخونه باتو زندگ نیودرا نجایبخواد ا یفاتیتشر چیساده وبدون ه ی غهیص کیکه با ستیاصال برام قابل قبول ن 

را زمزمه کرد و  نگاه اش  بالفاصله به سمت  شیلب نام عمو ریمبهوت زده  ز شیعمو یجمله  نیاخر دنیبا شن نهال

 دیمشت شده بود چرخ شیکه از شدت خشم دست ها نیساتک

 

باال انداخت ومنتظر به او  ییزد و تاک ابرو یا روزمندانهیلبخند پ دیرا که د نیساتک یمشت شده  یدست ها  اشاری

 چشم دوخت 

 دیزود برخشم خودش مسلط گرد یلیخ نیساتک

 انداخت  ستینگر یاورا م رهیبه دست خشکش زده بود وخ ینیبه سمت نهال که س ینگاه مین

 

 که تمام تارو پود نهال را به آتش کشاند وسوزاند   ینگاه

 

 شکل گرفت شیلب ها یگوشه  یپوزخند
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 نظر گرفته بود دوخت  ریاو که همچنان اوراز یرا از نهال گرفت وبه عمو نگاهش

  دیپرس یجد یلیوخ

 شمیمتوجه منظورتون نم قیدق-

 !د؟یکن یصحبت م یکدوم اصول اخالق از

 

 نهال مشخصه فیتکل

 هم باشه  غهیاگر ص یحت  

 زن  منه قانونا

 

 رادر هم گره زد  شیسکوت کرد ودست ها یلحظه ا نیساتک

 

 کرد یخود احساس م ینگاه نگران نهال را بررو ینیسنگ

 انداخت   یهم ن ینگاه مین یبه سمتش حت اما

  دیریرو بپذ تیواقع نیبهتر شماهم هم ا-

 قابل قبول باشه!! تانیوبرا

 

 رادر هم گره زد   شیخونسرد ولحن پرتحکم او ابروها یچهره  دنیبا د اشاری

 خود احساس کرد  یرا بررو نیساتک یچون نگاه موشکافانه  اما
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 پر ازتمسخر گفت یمحابا کرد و بالحن یب یرا از هم باز کرد وخنده ا شیابروها انیافتاده م یگره   عیسر

 

 سرگرد !!! یکنار خودت نگه دار یتون یخام من رو نم یقبلتم  برادر زاده   یمسخره  یکلمه  کیبا -

 

 دیلرز یم یکه اندک ییو با دست ها ستادهیکه به جانب نهال که همچنان ا یاش را جمع کرد وپس از نگاه خنده

 تر ادامه داد  یراسفت نگه داشته  بود انداخت و جد ینیس

 

 برم یونهال رو با خودم م شمیمستقر م دمیکه خر یا یزود در خانه  یلیخ من

 

 

ها ر شیاز دست ها ینیرا تحمل کند وس ینیلرزان  نهال نتواند وزن س یدست ها گریبود تا د یجمله کاف کی نیهم

 برخورد کند  کیسرام نیبازم یبد یشود وباصدا

 

دوخت که چه خونسرد  شیها گرفت و به عمو وانیل یشکسته وخورد شده  یها کهیبه اشک نشسته اش را از ت نگاه

 زده بود  شیروزها نیموقت  او با مرد ا یحت ییحرف از جدا

 

 کشاند  یتصورش هم اورا تا مرز جنون م یحت

 

 تر شد  ظیغل شیصورت او اخم ها ی دهیرنگ پر دنیوباد دیبه سمت نهال چرخ عیسر   نینگاه ساتک  

 از حد او تاسف خورد  شیب یسادگ یدل برا در
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 فکر کرده بود  شیکوچولو گرگ

 توانند اورا از خودش جدا کنند  یم یراحت نیهم به

 

 خنده دار آمد  یمانند جک شیتصورش هم برا یحت

 

جوش  یخونش را به  نقطه  یکند لحظه ا یچشم چرانش زندگ یسقف با پسر عمو کی ریزن او برود وز نکهیا فکر

 رساند 

 

 وناباور او جدا کرد  سیاش را از نگاه خ نگاه

  دیتمسخر پرس وبا

 !!؟یکه شما زن من رو باخودت ببر دمیمن اجازه م دیو چرا فکر کرد-

را به سمت  شیلب ها یگوشه  یخود حلقه کرد ومانند خود او پوزخند ی نهیرادر س شیهم مانند او دست ها اشاری-

 کرد وگفت لیباال متما

 

 من  تنها بزرگتر نهال هستم-

 به اجازه ندارم یاجیواحت

 تونم اون رو با خودم ببرم یبخواهم م هروقت
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 کرد  یهمخونه باتو زندگ کیمثل   یناچار یازرو یمدت اون

 !!!غهیص دیشما اسمش رو بزار حاال

 که من برگشتم  حاال

 کنه!!! یدم زندگبا خو بهتره

 

 

 شد . نیخشمگ د،یند ستینگر یاز مرد مقابلش که همچنان خونسرد اورا م یراگفت وچون عکس العمل نیا اشاری

 

 کرد  یونافذ او بدجور ذهنش را آشفته م یمشک نگاه

 

 داد یخودش کنترل خود را از دست م یاو بررو میداد اما از نگاه مستق یرا بروز نم یزیکه در ظاهر چ هرچند

 

 !!!ایدن یایماف نیاز بزرگتر یکیبود ویفاب او

 

 او زل بزند   یبر چشم ها میکس وجود آن رانداشت تا مستق چیکه ه یکس 

 کرد!!! یم شیبه او زل زده بود عصب مینگاه نافذش که مستق نیمرد با ا نیا حاال

 

 کرد خود را ارام نگه دارد  یرا مهار کرد وسع نفسش
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 خشم اش نبود  انیطغ یبرا یزمان مناسب االن

 

 به او زل زده بود دوخت و ارام گفت سیناباور وخ ییرا از او  گرفت و به نهال که همچنان با چشم ها ضشیپراز غ نگاه

 

 نهال عمو..-

 میرو جمع کن بر لتیوسا برو

 

 یلحظه ا شیودندان ها دیراشن نیساتک  یمحکم وجد یاز جانب نهال صدا یاز هرگونه پاسخ وعکس العمل قبل

 کوتاه درهم  قفل گشت

 

 رهیجا نم جیجاست و ه نینهال  خونه اش هم-

 

 مرد  نیا یجمله در ذهنش تکرار شد اما نه با  آهنگ صدا نیا یا لحظه

 

  وسفیمنفور برادرش  یباصدا بلکه

 گفته بود  تیقاطع نیخواست روشنک را همراه خود ببرد با هم یم یوقت شیسال ها پ که

 

 !!رهیجا نم جیجاست وه نیروشنک جاش هم-

 چنان نگاهش پر از نفرت  وخشم شد  یا لحظه
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 به سمت عقب برداشت ینهال از حالت نگاه او ناخواسته قدم که

 

 د نشان  شیلب ها   ینگاه آشنا و وحشت النه کرده در آن لبخند  ظفر رابررو نیوحشت را در نگاه او خواند وهم ویفاب

 نبود  فیضع اشاریآن  گریکرده بود و اود رییتغ زیهمه چ حاال

 

 او فرهاد بود  حاال

 به حرمله !! ملقب

 

 ونابود کند  ردیشکل آمده بود تا انتقام بگ نیکه به بدتر یکس

 اتش خشم اش را خاموش نکرد  عیمرگ برادر و عشق اش هم با آن وضع فج یکه حت یکس

  

 خود را به دست آورده بود  یخونسرد گرید حاال

 کرده بود  یرو ادهیدر اوج خشم ز یکم

 ندیامروز فقط آمده بود تا  نهال رابب  او

  

 آن نگاه تنگ شده بود   یدلش برا چون

 دیرفته بود د نیاستقبال از ساتک ینگاه پر از  عشق نهال را که برا  

 نشست واو را بر آشفت   کرشیدر پ  یبرق نگاه   چون صائعقه ا آن

 جبران کرد وگفت لچرینهال را  با و یقدم عقب رفته  ان
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  ادیب ایبمونه و رهیبگ میتصم دیخود نهال با-

 باز مبهوت زده زمزمه کرد  نهال

 

 عمو -

 

 چرا پوست بدنش مور مور گشت دیدر گوشش نشست و نفهم شیعمو یفاصله صدا وبال

 

 جان عمو-

 

 فرستاد نییخشک شده اش پا یاز گلو یدهان جمع شده اش را به سخت آب

 کرد اما جرات نداشت نگاهش کند ... یخود احساس م یرابررو نیساتک ی رهینگاه خ ینیسنگ

 

 

که  دیکه حاال در نبود پدرش حکم پدر  اورا داشت بگو شیبه عمو میبه اسم شرم مانع از ان بود که مستق یزیچ

 مرد بداخم وجذاب داده  است نیوقت است دل به دل  ا یلیخ

  

 دوخت  نیساتک یبه چهره  یش را لحظه انا ارام نگاه
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 د شده بو رهیبه او خ دهیدر هم تن ییپراخم و با ابروها    شدیم یدر کنارشان بود جد یاکثر مواقع   که نفر سوم مثل

 

 دوخت  ستینگر یاورا م  نیکه پر اخم تر از ساتک شیاز او جداکرد وبه عمو یرا به سخت نگاهش

 

 گفت  یبه سخت دیخود د یومنتظر  هردو مرد را بررو رهیچون نگاه خ تیمن من کرد ودرنها یکم

  

 عمو امیمن با شما نم-

 

 ...ی..ول یمرد اومدم ول نیا یاجبار به خونه  یاولش از رو دیشا

 

 بود ریدو نگاه عبوس سخت ونفس گ نیاعتراف به  عالقه اش  در مقابل ا چقدر

 

 اش نکرده عمو  مرد وخونه نیا بندیمن رو پا یاجبار چیه  

 هم  شوهر من  نیمنه وساتک یخونه  نجایا

 

  ستیساده ن  یهم خونه   کیاون  

  دیرو قبول نداشته باش غهیشما  ص دیشا

 ومتعلق به اون نمیاش بشم ودراصل االن من زن ساتک غهیمن  قبول داشتم که حاضر شدم ص اما

 



 پشتم باش

 
1137 

 

 سکوت کرد  یجمله اش شد لحظه ا یشرم مانع از ادامه  

 

 یلیبود وته دلش از ان لبخند ق دهیراد نیچشم لبخند نشسته بر لب ساتک یجمالت ،از گوشه  نیگفتن ا نیح در

 رفته بود  یلیو

 

 آمده بود  نیریبه مذاق خودش هم ش میمستق ریاعتراف غ نیا

 

 سخت من بود  طیبنا به شرا میواگر تا االن هم نکرد میکن یعقد م  یبه زود نیمن وساتک -

 ..وگرنه....هوگرن

 

 سکوت کرد   ریوخشم شد که ناخواسته ومتح ضیبه او چنان پر از غ شینگاه عمو یا لحظه

  دیکه نگاه گرد شده از وحشت اوراد اشاری

 لب نشاند وگفت یاز سر اجبار بررو یبه خود آمد ولبخند عیسر

 کنه  یفرق م هیقض یخوا یرو م نیپس حاال که تو ا-

 ... اما

 هشدار گونه ادامه داد  یان ها با لحن یرا چرخاند وخطاب به هردو لچرشیو

 دیهرچه زودتر عقد کن دیبا-
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 یوقانون یو ازدواجتان رارسم دیما عقد کن یمراسم آبرودار ودر حد شان خانواده  کی یهرچه زودتر  ودر ط دیبا

  دیکن

 

 !!نیادامه بد ینجوریهم ستین صالح

 

 کرد یرا به دوئل دعوت م نیساتک یداشت صبر وحوصله دارش  شیون هیپر از کنا لحن

 

 رانشان نداد  یزیکه ظاهرش چ هرچند

 شده بود !!!  یگریتر از هرزمان د رهیکه ت اهشینگاه س جز

 

 دوخت نینگاه نگرانش را به ساتک نهال

 جواب او بود ومنتظر

  

 گفت   یکوتاه وجد یلیسکوت راشکاند وخ دینجکاو نهال را دچون نگاه نگران وک نیساتک تینها در

 میکن یعقد م دیتا ع-

 

 ستینگر یان ها رام یدوخت که همچنان جد شیبرلب نشاند ونگاهش را به عمو یقیلبخند عم نهال

 

 دل قربان صدقه اش رفت در



 پشتم باش

 
1139 

 

 

 بدتر.... دیداشت وچه بسا شا شیمشابه رفتار عمو یپدرش زنده بود حتما رفتار اگر

 

 او باشد و خدارا در دل شکر کرد که اگر پدرش را گرفت  ی ندهیحد نگران آ نیداد که تا ا یم شیرا به عمو حق

 کند ... تشیوحما دیاورا بهش داد که پشت اش در آ حداقل

 

ه بود ب شهیش یکه مشغول جمع کردن خورده ها نیبابت   عکس العمل ساتک ینگران یبا کم شیاز رفتن عمو پس

  ستادیاش ا یقدم کیسمتش آهسته قدم برداشت ودر 

 

 زد ینگاه او لبخند محو ینگران دنیسمت اش انداخت وباد ینگاه مین نیساتک

ومقابل او  دست به  دیها کش شهیدر هم گره زد دست از جمع کردن ش شتریراب شیزود آن را جمع کرد وابروها اما

 ستادیا نهیس

 

 

 اوماند  ی رهیظر خمنت یحرف چیبدون ه  و

 

 مواخذه شدن اماده کرده بود  یکه خود را از قبل برا نهال

 

نگاه   ینیخشک شده اش را مرطوب کرد وچون سنگ یوبا زبانش لب ها دیدندان کش ریرا ز شیلب ها ی گوشه

 احساس کرد  شیلب ها یرا بررو نیساتک
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 زود گذر ازذهنش عبور کرد  یمانند شهاب یفکر

 کل وجودش رادر برگرفت   جانیه

 

 زنانه استفاده کند... یگرفت از حربه  میتصم

 کرد .. یکوبیاش شروع به پا نهیدر س میتصم نیبا ا قلبش

 از آن که خجالت مانع از انجام کارش شود  قبل

 

 کرد  کتریقدم خود را به او نزد کی  در

 بلند شد و شیپاها یپنجه  یرو

 کرد وصورتش را مماس صورت او قرار داد  را دور گردن او حلقه شیها دست

 باال انداخت ییاو ابرو یحرکت ناگهان نیاو گذاشت و کنجکاو از ا کیدستانش رادور کمر بار نیساتک

 

 فکر اورا خواند و  ینشسته در نگاهش به راحت جانیصورت گلگون شده وه دنیباد اما

  شیحرکت گرگ کوچولو نیا از

 اش گرفت  خنده

 

 اندازد و حواسش را پرت کند  یخواست او را از سر خود ب یم  یبا لوند  
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 نییبرجسته ومرطوبش  در رفت وآمد بود و باال وپا یچشم ها ولب ها نیسرکش شده اش که مدام ب یاز نگاه ها 

 بود   زیآم کیتحر یبیلباس که به طرز عج ریخوش فرم نهال  از ز یها نهیشدن س

 موفق هم  شده است  دیفهم

 

 شکل گرفت  شیلب ها یبررو یاز هم باز شد ولبخند شیابرو ها ی گره

 

 مهمانش کرد  زیر یکرد وچشمک کتریبه خود نزد اورا

 

 لب زد   یاو با بدجنس یلب ها مماس

 

 کردن عواقب داره مخصوصا بعد از چند روز پشت چراغ قرمز موندن هوم؟؟ طنتیکه ش یدون یم-

 

  دیکش ینیاو ه ییپروا یاز شدت ب نهال

 اتاق رادر هم شکاند  یسکوت فضا نیبلند ساتک یخنده  یوصدا

 

حمله کرد وآن را به  شیدندان کند  به لب ها ریاس یشگیرا طبق عادت هم شیاز ان که نهال از شرم لب ها وقبل

 در اورد  شیاسارت لب ها
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 دوخت نینگاه پراسترس وخواب الودش رابه ساتک نهال

 کرد  یداشت احساس خواب م نیکه باساتک  یطوالن بایتقر یبعد از معاشقه  دایشد

 هوش شود  یب  یخواب یتخت نشست وقبل از آن که بخواهد از شدت ب یکه کرد بررو ییاز حمام گربه شو بعد

 گفته بود که نخوابد  یجد یلیخ نیساتک

 که دردست داشت مقابلش نشست  یزیبا چ وخود

 

 گرفت وبه او دوخت  رنگ دیکوچک سف ینگاهش را از جعبه  نهال

 را پشت گوشش زد شیموها

 اش را مهار کرد  ازهیخم

  دیوکالفه پرس 

 

 یکارداریچ یلطفا  بگ شهیم نیساتک-

 خستم  یلیخ

  ادیخوابم م دایشد

 

 به خون نشسته وخواب الود او خنده اش گرفت  یچشم ها دنیباد  نیساتک

 را فروخورد   آن

 گفت  یزد و بابدجنس یچشمک

 کل زحمت رودوش بنده بوده -
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 !!؟یضعف کرد یوقت جنابعال اون

 

 کرد یکه  به اورفت مخف یشرم اش را پشت  چشم غره ا نهال

 

 باز او عادت کرده بود  یها یبه شوخ بایتقر

 لب غرولند کنان گفت  ریکرد وز یخال شیها هیرا از ر هوا

 

 زحمت انگار آپولو هوا کرده  گهیم جوری-

 خوبه فقط من رو ... حاال

 

پر  شیگرد شد و زبانش راچنان گاز گرفت که از سوزش آن چشم ها شیچشم ها نیساتک یناگهان یخنده  یباصدا

 از اشک شد 

 

 نم دار او گذاشت یموها یرابررو شیو لب ها دیخنده اورادراغوش کش نیدر ح نیساتک

 

  دیرابلع شیموها عطر

  دیتنش کش یرا نوازش وار بررو دستش

 جمع شدن نهال در اغوشش  با

 گوشش زمزمه کرد   یکیدر  نزد ییجا طنتیباش
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 ندارم گرگ کوچولو  یمن که گله ا-

 زحمت ها ... نیاز ا تاباشه

 االن... نیهم یاگر بخوا یحت

 

 ارنج محکم نهال بر شکم اش ی باضربه

 انداخت نیمردانه اش در کل اتاق طن یخنده  یاش ناقص ماند و صدا جمله

 

 او خنده اش گرفت   یخنده  یصدا  دنیباشن نهال

 رابست  شیچشم ها یتخت انداخت وبا خستگ یاز اغوش او جدا کرد وبررو یتکان داد وخود را به سخت یسر

 احساس کرد شیرادر پوست بازو یزیچ یگرم خواب نشده بود که سرد شیچشم ها هنوز

  

از خنده در چهره اش نمانده بود  یاثر گریدوخت که د نیرا از هم گشود ونگاهش را به ساتک شیپلک ها یسخت با

 جاخورد  یلحظه ا یوبرعکس چنان اخم کرده بود که نهال برا

 

 شده بود ثابت ماند  دهیمال شیکه بر بازو یعیما یونگاهش بررو دیرا با دست آزادش مال شیها چشم

 

 هیچ نیا-

 سطل زباله انداخت وگفت یپنبه رابرو نیساتک
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 پل یپر-

 خوابالود گفت نهال

 

 پل یچ یچ-

 

 کوتاه گفت یجمله  کیصورتش کنار زد و در یاورا از رو  شانیبلند وپر یموها نیساتک

 

 حس کنندس یب-

 

 گفت  یاز حرف او داشته باشد آهان یآن که درک یهم افتاد و خواب الود ب یبررو شیپلک ها نهال

 

 تلخ بر لب نشاند یلبخند نیساتک

   کالفه

 تخت بلند شد  یازرو

 

 رابرداشت و وارد تراس شد  گارشیپاکت س زیم یازرو

 شد  رهیواتش زد وبه آسمان پرستاره خ دیکش رونیاز پاکت ب یگاریس

 آسمان امشب صاف بود  بیعج
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 فرستاد  رونیرا ب گارشیس دود

 آن را لگد کرد وبه سمت اتاق رفتانداخت وبا کف پا  نیرا زم گاریس قیاز چند پک عم وپس

 

 دارد  شیدر پ یدانست کارسخت یم

 ....دنشینترس  شتریب یاو برا هیتوج ینهال وازطرف دنیتحمل درد کش یطرف از

 

فرو رفته بود  یقیدر خود جمع شده و به خواب عم ینیلوازمش رابرداشت وبه سمت نهال که مانند جن فیکمد ک از

 قدم برداشت 

 را شکل داد  شیلب ها یگوشه  یمحو لبخند

 کرده بود !! یانرژ هیاورا تخل یحساب

 

 برداشت  زیم یرا از رو ابیتخت نشست ورد یبررو

 

 نهال چشم دوخت  دیسف یرا واردش کرد وبه بازو  قیدق اطالعات

 

 بود  کامال سر شده باشد  دواریگذشته بود وام شیحس کردن بازو یاز ب قهیده دق 

 

 را برداشت  شده لیاستر غیت
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ه جمع شد ییبگذارد با چشم ها ریاش تا ث میبه نهال  انداخت وقبل از آنکه احساسش بر تصم یگرینگاه د کالفه

  دهیدر هم تن ییوابروها

 

 را جدا کرد شیاز گوشت بازو یکم غیوبّا همان ت دیرا بر شیسانتر از پوست بازو کی

م اوخ یدردست بررو یکه  با پنس نیرا گشود ونگاه گنگ اش را به ساتک شی،  چشم ها شیبا حس سوزش بازو نهال

 گذاشت دوخت یم شیراداخل بازو یزیشده بود و چ

 

 شد  زیخ میون دیخواب از نگاهش پر شیمجدد دست ها باسوزش

 

نام و دیخود را عقب کش دهیبود نگاه کرد و هراسان وترس یجار شیاز خون که از بازوها یا کهیبه بار باوحشت

 لب زمزمه کرد  ریراز نیساتک

 کرد اورا ارام کند  یگفت وسع یلب لعنت ریاو ز ی دهینگاه ترس دنیبا د نیساتک

 فتدین رونیب ابیزد تا رد یم هیزخم را بخ یجا عیسر دیبا

 

 یرنگ که اندازه  دیسف یزیچ دنیباالتر از محل زخم را گرفت وباد یرا کم شیبازو یکیبا دست سالمش ، آن  نهال

 به اشک نشسته اش گرد شد  یدانه برنج بود ،  چشم ها کی

 خود رابه سمت او کشاند  یترس نگاه دختر کم دنیباد نیساتک

 

 تر شد  ظیغل شیعکس العمل او اخم ها نیا دنیباد نیناخواسته خود را عقب ترکشاند وساتک نهال
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 را ترسانده بود  شیگرگ کوچولو یحساب

 اش ..... ینیعقب نش نیداد از ا یرا به او م وحق

 

 توانست داشته باشد گفت  یکه م یلحن نیو با ارام تر دیکش یقیعم نفس

 

 نهال نترس دختر-

 خطره که تو بدنت کار گذاشتم یساده وکامال ب  ابیرد کی فقط

 

برابر  نیچند یند حرفکلمه چ کی نیهم دنیبود وترس نشسته در جانش باشن دهیکامال خواب از سرش پر نهال

 گشت 

آشفته ومحزون   یدوخت و با لحن نینگاهش را به ساتک تیرا زمزمه کرد ودرنها ابیرد یبار کلمه  نیلب چند ریز

 گفت

 

  شهیمن ختم م یتهش به نابود  زیکه همه چ یرفتیپس باالخره تو هم پذ-

 برن  یزود من رو م یلیها خ اون

 ....و...  و

 کرد نتوانست جمله اش را کامل کند  یهرکار

 با تصورش هم کل بدنش به لرزش در امده بود  یحت

 



 پشتم باش

 
1149 

 

  دیکش شیبرموها یدست  ینهال  عصب یحال شانیپر نیا دنیبا د نیساتک

 عکس العمل او چندان سخت نبود  نیزدن ا حدس

 

 اندازد  یکار وحشت رادر جان نهال م نیدانست با ا یاز همان اول م 

 ود شده ب ریسراز شیبود که از بازو  یکینهال  رد خون بار نیوغمگ دهیداد وبدتر از نگاه ترس یآن را انجام م دیبا اما

 محکم گفت یلی،  سوزن مخصوص رابرداشت وآن را نخ کرد وخ یتر از هرزمان کالفه

 احمقانه نزن  یحرف ها-

 بزنم تا اثر  سرش تموم نشده   هیدستت روبخ دیبا

 

  ستیماجرا شکست من ن نیضمن ته ا در

 خورم  یوقت شکست نم چیه من

 باشه ونیتو هم در م یاالن که پا بخصوص

 

 !!هیداخل بدنت کار گذاشتم فقط محض محکم کار ابیرد ینیبیم اگرم

 

 !!!!شهینموقت  استفاده هم چیمطمئنم که ه و

 

 به اسارت درامد  نیدر دست ساتک شیبازو ینکرد وقت یقطره اشک سمج را با انگشتش زدود و مخالفت نهال
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شده بودند اجازه   یبسته اش جار یپلک ها یکه جسورانه ازورا شیرا بست و به قطرات داغ اشک ها شیها چشم

 داد دنیبار ی

 

 

 تمام شد هیکار بخ یوقت

   دیراکه زده بودبوس یزیر ی هیدو بخ یشد و رو خم

  دیدر اغوش کش ختیر یصدا همچنان  اشک م یجسم لرزان نهال را که ب  سپس

 

 ببرد  شیرا پ ینتوانسته بود هنوز کار نکهیاو قلبش را به درد آورده بود واز ا یصدا یب ی هیگر

 

 بود  نیاز اندازه از خود خشمگ شیب 

 

ود   سر انگشت اش قطرات اشک  داغش را از صورت اوزدود وکنار گوش او که خودش رادر بغلش جمع کرده ب  با

 زمزمه کرد 

 

 نلرز المصب !!! ینجوریا-

  یترس یم ینجوریا یوقت

  دهیبهم دست م یبد  یلیخ حس

 مواظبم گرگ کوچولوم هستم تا تهش  من
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 مونه ینم نیهم واسه ساتک  ییاگر اون نباشه ،فردا چون

 

 وگرد شده اش را به او دوخت  سیاو جدا کرد ونگاه خ ی نهیسرش را از س عیسر نهال

 را فراموش کرد  ابیآمد که اصال بحث رد نیریش شیبرا نیابراز عشق  ساتک نیا چنان

 

 خود را در اغوش او جابه جا کرد  یکم

 شب رنگ اودوخت  یبه چشم ها میرا مستق نگاهش

 شهامت خرج کرد وبا شرم ارام لب زد  یکم

 ینزد یوقت از عالقه واحساست  نسبت به من حرف چیتو ه-

  

 او  جاخورد وخنده اش گرفت  یچرخش ناگهان نیاز ا نیساتک

 

  دیاش را مهار کرد و لپ او را محکم کش خنده

 

 توانسته بود  نکهیاز ا خوشحال

 او را منحرف کند  ذهن

 زد یچشمک بالبخند
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 که اورا در اغوش داشت  ینیح در

  دیکش دراز

  گله مند گفت شینوازش موها نیاش گذاشت ودر ح نهیس یاو را بررو سر

 

 موش کوچولوم از بس به من ابراز عشق کرده  نکهینه ا-

 کرده !!!! شرمندم

 

 کرد  ی زیر یجمله خنده  نیا دنیباشن نهال

 

 بهم ابراز عالقه نکرده بودند  میتا به حال مستق چکدامیبا اوبود آن  ها ه حق

 مزاحم افکارش شد و در گوشش نشست  نیساتک  یبم ومردانه  یصدا

 

 در ضمن خانوم کوچولو -

 

  ستیکه با حرف گفته بشه که عالقه  ن  یعالقه ا-

 با عمل ثابت کرد!!! دیبا 

 

 خوامت  یمرد عملم وبارها همه جوره بهت ثابت کردم که چقدر م منم

  دیستاره باران اورا د یسکوت کرد و چون چشم ها یا لحظه
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 به اخ بلند نهال با خنده  گفت  توجه یگرفت وب یبدجنسانه لپ اورا گاز یخنده ا با

 

 که؟! ادتهیبود  شیدوساعت پ یکی نیهم هم شیاخر-

 

 کرد وخنده اش را مهار کرد یمخف شدیم نییاو که از شدت خنده باال وپا ی نهیبا شرم سرش رادرس نهال

 

 اورادارد  یدانست تا وقت یم

 در امان است  یهرگزند از

 

 مواظب او بوده است و مطئن بود تا اخر هم خواهد ماند  ... شهیهم نیساتک

 

 قدم برداشت وانیخود بلند شد ولنگ زنان به سمت ا لچریو یاز رو اشاری

 گذشته بود  شیبود که به سرعت باد برا  یدور وقشنگ یاور روزها ادیسرد  یهوا

 روشن ..... ییروزها

 

 رابه آسمان دوخت  نگاهش

   گریقدم د کیوفقط  یروزید تا پنمانده بو یزیچ گرید

 اونشاند  یزده شد ولبخند رابرلب ها یوبرق رعد
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 اورا ..... یرا که نابود کردند جوان یبرادرش زده شد ونابود کرد خانواده ا یدر زندگ یرعدوبرق ناگهان نیمانند ا اوهم

 هدف زنده مانده بود کی یسال ها فقط برا نیا کل

 

 انتقام ... فقط

 وسفیاز برادرش  انتقام

  دیاو پاچ یرا بر زندگ اهیبرادرش شد و رنگ س یکه نوربخش زندگ یروشنک ..کس از

 از خودش انتقام

 

 وسفی نیرا که ب ینیآتش یرا ببخشد وآن عشق وعالقه  انتیخ نیکرد نتوانست ا یکه هرکار مارشیخودب از

  ردیوروشنک وجود داشت  بپذ

 اش ، نگاهش را از اسمان گرفت  یزنگ گوش یصدا دنیباشن

ارتباط رابرقرار  دینیرا که در صفحه افتاده است  بب یخارج کرد و بدون آن که اسم ورشیپل بیاش  را از ج یگوش

 کرد

 سیسالم رئ-

 همچنان خونس دختره

  

 سرگرد توراه  زندان هستش  نیا اما

 باال انداخت وگفت ییتاک ابرو اشاری
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  نیزندان بداون رو تو بیزود  ترت-

 خوره!!! یبه درد گروه نم گهیسوخته د ی مهره

 !! رهیمالقات صورت بگ نیا دینبا

 

  دیچیدر گوشش پ یمحکم مرد از پشت گوش  یصدا

 

  دیشما اون رو مرده حساب کن-

 

 کارش تمومه!! گهیساعت د میتا ن 

 

 شد  دهیبه آسمان کش اشاریزده شد ونگاه  یگریوبرق د رعد

 

 کرده بود  دنیدوباره شروع به بار باران

 اور خاطرات اش باروشنک  بود ... ادی بیهوا هم عج نیا

 

 از سرهنگ و دخترش چه خبر ؟!-

 

  نیسرهنگ رو که هروقت دستور بد-
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  میفرست یرو هوا م نشیماش

 

 دیگرد سعاون پسره دوست سر یرفته محافظ داشته از طرف رونیدخترش رو خونه نگه داشتن وهربار که ب یول

 بدجور دورادور هواش روداره !!!

 

 بلند ومستانه کرد یخنده ا اشاری

 گفت  بامسرت

 

 ؟! یجد- 

 .... عجب

 !! میهم دار یا گهیرمئو د هی پس

 

 دختره باکره باشه دوارهیام فقط

 کنه!!! یسام بد باهاش تا م وگرنه

 سیرئ میکار کن یچ دیما با-

 به سمت سالن حرکت کرد وگفت  اشاری

 

  شتریتر لذتش ب دهیچیهرچقدر پ یباز

  نینداشته باش یفعال کار باسرهنگ
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 محرک خواهد بود !!! یمهره  کی اون

 

  نیاریفرصت دخترش رو نزد من ب نیدر اول دیبا

 تابشه یبدجور ب پسرم

 

  ستادیفروش ا قهیغرق در خون مرد عت یمبهوت زده باال سر جنازه  نیساتک

 

 ساعت قبل از آن که به زندان برسد  مین درست

 

 انیخود پا یهم در جا به زندگ گرید یشده بود واوکشته شد بود وزندان جادیا یریدرگ گرید یزندان کیاو و نیب

 کرده بود  یوخودکش دهیبخش

 

 است ودستور قتلش مدت ها قبل صادر شده بود  هیظاهر قض نیدانست ا یکه م هرچند

 واز بند اوخارج گشت  دیصورت اوکش یرا بررو دیسف یپارچه  کالفه

 بود نقطه سرخط... دهیدوباره رس قایاز دست داده بود ودق یراحت نیرا هم به هم یگرید سرنخ

 

  دیکش شیبرموها یدست کالفه

 کرد یم یصحبت یریهرچه زودتر با کب دیبا
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  دیرس یم یگرید ی جهیبه نت دیشا

 راباشدت مهار کرد  نفسش

 گرفت  یزندان را هم به موقع گل م نیا تیریدر مد دیبا

 را سالم نگه دارند  یشاهد نینتواسته بودند همچ که

 را نداشت  یشتریب یریوقت درگ االن

 کرد  یخطر را احساس م یبو

 نمانده است  یباق شیبرا یادیدانست زمان ز یوم

 

  افتی یدست نم یگریزود به سرنخ د اگر

 کرد  یاخر فکر م  ی نهیبه گز دیبا

 دادن نهال .... یفرار

 

 که دوست نداشت انجام بدهد یکار

  رفتیپذ یاش م یبار شکست رادر زندگ نیاول یبرا دیبا

 

 بود  انیجان نهال در م یکه پا وحاال

 نبود سکیحاضر به ر یطیشرا چیه تحت

.... 
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کوچک خاک گرفته  زیم یبررو گریکدیآن را فشرد وهردو مرد مقابل  نیرا جلو گرفت وساتک شیدست ها یریکب

 نشستند  

 شد  زیمرد نشسته در مقابلش   متوجه همه چ یبه صورت کالفه   قیدق یبا نگاه یریکب

 کرد ینگرانش م شتریب نیوهم امدیهم از دست او برنم یکار گرید

 

 خش دارش سکوت اتاق مالقات رادرهم شکاند  یتلخ برلب نشاند وصدا یلبخند

 سرگرد !! ستین دنیاالن وقت پا پس کش-

 

  رهیگ یرو م یراه هرگونه برگشت یسهل انگار نیکوچکتر

 

 برلب نشاند یپوزخند نیساتک

  

 ...دیوهمچنان پرونده سف دمینرس یکننده ا دواریام ی جهینت چیچندماه پرونده رو دست گرفتم وهنوز به ه بایتقر-

 

 اند سکوت را شک یریکب تیهردو مرد سکوت کردند ودر نها یطوالن یلحظات

 

 کن  یبررس قیرا دق زیاز اول شروع کن وهمه چ-

 چشمه !!!! یجلو شهیسرنخ ها هم نیوجود داره وبهتر یسرنخ شهیهم
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 تکان داد وبه فکر فرو رفت  یسر نیساتک

 با او بود  حق

 نبود  ینیزمان عقب نش االن

 کرد  یاز ابتداشروع م دیبا

 

 کرد   یتک سرفه ا یریکب

 را معطوف خود کرد  نیساتک ونگاه

 دینگرانش فهم یصورت او وچشم ها ی دهیرنگ پر از

 گفتن دارد  یبرا یمهم حرف

 

 او دوخت  یوجد یبه نگاه مشک مینگاه نا ارامش را مستق یریکب

 جلوتر کشاند  یرا کم خودش

 

 جا جمع کرد  کیجسارتش را  تمام

 

 مقدمه  وعاجزانه گفت  یب یلیدهان گشود و خ یسخت به

 

 قبول کن یرو به فرزند خوندگ ازین-
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 آن چند ساعت جا خورد  یبار ط نیدوم یبرا نیساتک

 پدر  قبل از مرگش از توست  کیدر خواست  نیا-

 باشه یزیهرچقدرم که انسان پست وناچ 

   ستیصحبت ن نیا یبرا یخوب تیدونم االن موقع یم

 

 من شروع شده  یشمار زندگ هیثان یول

 ...و

 جمله اش شد  یمانع از ادامه  نیسنگ یبغض

 

 شکل گرفت دگانشید یدخترش در جلو  یبایمعصوم وز یچهره  یا لحظه

 حبس گشت  نهیدر س ونفسش

 داد ... یاورا م یوجاه طلب یزبانش داشت تاوان ندانم کار یب دخترک

 چهارصدوشصت ونه پارت

 اش خارج کرد وبه سمت او گرفت  یباران بیرا از ج گارشینفسش را کالفه مهار کرد وپاکت س نیساتک

 

 قلبش ضرردارد  یدانست برا یم

 دارد اجیاحت یلیدانست االن به آن خ یراهم م نیا اما

 

 خود هم آتش زد یبرا گارینخ س کی
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 فرستاد  رونیرا ب  ظشیاز آن گرفت ودود غل  قیعم یکام

 از او داشت  ینامعقول یخواسته  نیحتما عقلش را ازدست داده بود که همچ یریکب 

 شان قرار گرفته بود  نهیس یهمسر او بود وسر پدرومادرش توسط او خود او بررو نهال

 ردیبپذ یاورا به فرزند خواندگ ازیاش نسبت به ن یقلب یتوانست از اوبخواهد باوجود عالقه  یوقت چطور م آن

  ردینهال آن را بپذ یبه دل نازک یکس یبود حت محال

 

 گفت  یگرفته ا ید وبا صدارابه زبان آور فکرش

 

 متاسفم دوست داشتم کمکت کنم-

 کنه یدونم که نهال قبول نم یم اما

 دختر توست ازیبفهمه ن هیکاف فقط

 

 بهش بزنه  یبیآس یمواظبش باشم ونذارم کس شهیدم هم یبهت قول م اما

 

 دم   یرو م شیعمل جراح بیاسرع وقت هم ترت در

 

 اوزل زد وگفت گاریبه دود س یریکب

 باشه ازیسر ن یتو ونهال باال ی هیکه  سا رمیم یدر ارامش م یفقط در صورت-

 نکن سرگرد دمیام نا
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 نکرده  یوقت براش پدر چینه مثل من که ه یداره  وپدر ازیمثل نهال ن یبه محبت کس اون

 داره اجیمثل تو احت یپدر واقع کی اون

 نشست شیدست ها یبررو یریکب یبزند که دست ها یخواست حرف نیساتک

 را فشارداد وملتمسانه گفت  آن

 

 نگو  یچیه-

  ارین نه

 !!!! شهیم یتو بخواه اگر

 

  نجایا ارینهال رو ب اصال

 کنم یمتقاعدش م خودم

 تکان داد .. یکالفه سر نیساتک

 

 اش نگران بود .... ندهیآن فرشته کوچولو وآ یاوهم برا خود

 

  ردیتوانست بپذ یمالقات کند را هم نم یرینهال در زندان باکب نکهیفکر ا اما

 دانست  یآن که م یسوا

 را ازاو پنهان کرده است  ازین تیهمه مدت هو نینهال بفهمد ا اگر
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 بخشد ... یواورا نم زدیریبهم م یحساب

 

 یته اخرش دست خودم یبش یهرجا مخف  یهرجابر-

 کم مونده  یلیهات خ یخوش نیلذت ببر که  به عمر ا یخودت ساخت یکه برا یکیرمانت یاز زندگ فعال

  

 کرد  انیطغ لیاش را خواند وهربار قطرات اشکش مثل س یگوش امیبار پ نیهزارم یبرا نهال

 زدند یرخت چنگ م ییدلش گو ته

 تخت پرتاب کرد  یرا گوشه  یگوش یشانیپر با

 سرش را گرفت ومحکم فشارداد  یلحظات شیدست ها با

 

 در ذهنش راحت شود  امیپ یاز شر تکرار جمله ها دیشا تا

 در ذهنش جوالن داد  شیعمو یصدا نیب درآن

  یشیم مونیمطمئنم تو بعدها از ازدواج با اون سرگرد پش من

 

 میکشور بر نیبا من از ا ایب-

  

 یزیو مثل پسرم برام عز یمن شاوندیتنها برادرزاده وخو تو

 

 برمت ومراقبت خواهم بود  یم یکه بخواه ایدن یهرجا
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 وجون خودت رو نجات بده  ایهمراه من ب 

 تخت بلند شد  یاز رو نیسرش را رها کرد وخشمگ 

 

 توانست  یمگر م او

 کند  یرا رها کند وبدون او زندگ نیساتک

 اش شده بود  یاز زندگ یبه بخش لیتبد نیساتک

 

 کند  یفرار کند و بدون او زندگ نیاز ساتک خبر یب نکهیتا ا ردیجا بماند وبم نیداد ا یم حیترج

 

اش  نهیس یقفسه   واریخود را به در ود انهیو وحش ردیرا از سر بگ یوانگیبود تا قلبش د یفکرش هم کاف یحت

 بکوباند 

 کرد  یاش را ماساژ داد وسع نهیس یدستش قفسه  با

 خود را حفظ کند  ارامش

 

 بود  نیآمدن ساتک کینزد

 برظاهر اشفته اش بکشد یرفت تا دست ییتخت بلند شد و به سمت روشو یرو از

 

 شود یبه جانبش متوجه حال دگرگون او م ینگاه میبا ن نیدانست ساتک یم
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 خواست  یرا نم نیا واو

 کرد  سیرا دوطرف صورتش گ شیبار با آب سرد صورتش راشست وموها نیچند

 بزند یحرف نیبا ساتک  زیام دیناشناس وتهد امینداشت ازآن  پ دوست

 

 

 کرد  یاش اشتباه نم یدرون حس

 کند  یزود پرونده را حل م یلیگفت که خ یوهمچنان محکم م زدینم یحرف نیساتک دیشا

 

  ستین یسادگ نیبه ا زیمطمئن بود که همه چ اما

 

 نبود  یشگیهمان مرد خونسرد هم نیبود که ساتک یچندوقت

 زد  یآتش م گاریرابا س گاریس وانیبود ودر ا داریب روقتیها تا د شب

 

 داد  یبه ندرت اجازه م یلیبرابر کرده بود وخ نیمحافظ ها را چند تعداد

 از خانه خارج شود  شیهمراه عمو به

 کرده بود  یحبس خانگ یرا به نوع ازیاو ون قتیحق در

 

 ها باز آشفته بود ونهال متوجه شده بود  یمحافظ کار نیا یهمه  باوجود

 نرفته است  شیده اصال پپرون که
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نداشتند  دیونهال وسع شیوعمو نیجز خود ساتک یآن را کس یکه شماره  دشیناشناس به خط جد امیآن پ یوقت 

 شده است ییاش هم شناسا یمحل زندگ ادیبه احتمال ز دیآمد فهم

 

  دیکش یآه

 نزند  نیبه ساتک یحرف امیگرفت از پ میتصم

 

 او از مدت ها قبل نوشته شده بود  سرنوشت

  رفتیپذ یآن را م دینداشت وبا یفرار راه

 

 پاک کرد  شیاشک سرکش اش را لجوجانه از چشم ها قطره

 

 زنده باشد یکه قرار بود مدت کم حاال

 کند  یاش با ارامش زندگ یمانده رادر کنار مرد صاحب وحش یداد ان زمان باق یم حیترج

 

 آمد  یاو به درد م یبرا دلش

 نشده بود  تیمدت کم به خاطرش اذ نیدرا
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آمدنش به تهران  یتا جلو چاندیکرد اورا بپ یم یکرد وسع یتلفن شب قبلش افتاد که با مادرش صحبت م ادی

  ردیرابگ

 هم داشت  حق

 اورد  یرا به کدام خانه م مادرش

  شدیکه هرکه داخلش م یا خانه

 حق خروج نداشت  گرید

 

 را گرفت  شیکه پاها یبادست

 

 کرد  ینگاه م رهیکه آرام وخاموش اورا خ دیراد ازیدوخت ون نییرا پا نگاهش

  دیمحزون برلب نشاند وخم شد اورادراغوش کش یلبخند

 

 سوخت ینوا هم م یآن دخترک ب یبرا دلش

 

ذار برگ یشاپ یکه در کاف ینه ادوستا یپدرش را جلب کند تا در دورهم تیتوانسته بود رضا نکهیخوشحال از ا هیهد

 شده بود شرکت کند 

 به سمت اتاقش حرکت کرد تا آماده شود  عیسر

 فرا گرفته بود  جانیرا شور وه شیپا سرتا
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 ها شده بود  یحبس خونگ مانند

 یمدت اجازه داده بود از خانه به همراه کل نیسخت در ا یلیگرفته بود وخ یترم مرخص کیاز دانشگاه  پدرش

 کابوس بود  نیبدتر هیهد یوجنب وجوش یبه پر شور یدختر یبرا نیمحافظ خارج شود وا

 

برد تاسف خورد ودعا کرد که هرچه  یبه سر م تیوضع نیماه بود در ا نیدر دلش به حال نهال که چندم یا لحظه

 کند... داینجات پ تیزودتر از وضع

 

 از خارج شدن از خانه  قبل

  دینگران مادرش رابوس   یها گونه

 کند  یمخف یقلبش را پشت ان لبخند تصنع یشدن ناگهان یکرد خال یزد وسع یلبخند

 

 مدت خانه مانده بود وانواع فکر ها را کرده بود  نیشک از بس در ا یب

 خواست از خانه خارج شود  یکه م حاال

 شده بود رشیبانگیگر  یحس بد دلشوره ناگهان نیا

  

 کند قرار گرفت  یاش را مخف یداشت نگران یبود وسع ستادهیمحکم ا یپدرش که همچنان مانند کوه مقابل

 

 کند  یاش مخف یکرد آن حس بد را پشت لودگ یرا تا بنا گوش باز کرد وسع ششین

  



 پشتم باش

 
1170 

 

  دیشیکردم اگه شوهر کنم وبرم شما خوشحال م یحاج بابا من فکر م-

  نیمن رو ندار یاعته چند س یطاقت دور یشما حت دینیبب یول

 من بخوام شوهر کنم برم نکهیبرسه از ا چه

 هم هست  یزیتازه امکان هرچ یوا

 وگفت  دیبرچانه اش کش یدست متفکر

 هندوستان کنه وبخواد من رو باخودش خارج ببره  ادی لشیف هوی یاووم مثال بعد از عروس-

 وگفت  دیکش ینیه ینگاه خندان پدرومادرش تصنع دنید با

 از اون شوهرا باشه که دم حجله گربه رو بکشه بگه  دمیشا-

 کلفت کرد وگفت  یرا کم شیصدا

 

 وگرنه  یبا خانوادت رفت وامد کن یحق ندار فهیضع-

 وگفت   دیکش شیگلو ریاشاره اش را ز انگشت

 خیب خیب-

 

 

 به سمت  جلو برداشت  یمردانه کرد و قدم یخنده ا سرهنگ

 ت اش گرفت و محکم فشار داد او را با دو انگش ی چانه

 

 بخواد  بگه  یزیچ نیاوال جناب داماد غلط کرده همچ-
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 شناسم  یخودم رو م ی دهیمن ورپر دوما

 از فکرش بگذره   یحت یزیچ نیداد اون بخت برگشته برسه که بخواد همچ خدابه

 

 جمله خنده اش گرفت نیا دنیباشن هیهد

 پدرش  خارج کرد و گفت یاش را از حصار انگشت ها چانه

 

 آ آ آ آ مگه من چمه!!!!-

 

 !! یبگ یزیبه شوهرت چ یخوا یخانوم  نم حاج

 

 با مزه گفت یزد و با لحن یخانوم لبخند حاج

 

 با هاش موافقم  داینه چون منم شد-

  دمتیمن زائ اگر

 

 بدم!!!! لشیخوام تحو یرو م یدونم چه عجوبه ا یم

 

 مادرش  خنده اش را مهار کرد ... یجمله  نیا دنیباشن هیهد
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 بودند  ستادهیکه ا یتا محافظ 4 دنیاز خانه خارج شد باد کهیهنگام

 فرستاد  رونیکالفه نفسش راب 

 

 کرد  یم یآن ها مخالفت  یبه همراه اگر

 داد  یرفتن را  به او نم یشک پدرش اجازه  یب

 

 پدر ومادرش نشود  یاز آن باعث نگران شتریوب ردیرا بپذ طیکرد شرا یسع

 رفت  نشیکرد وبه سمت ماش یسالم

 نشست  شیپ یها عیعقب مثل سر یصندل ودر

 

 کردند یاز پشت آن هارا همراه نیبا ماش ینفر جلو نشستند ودو نفر بعد دو

 

 

 دانست چرا ته دلش آشوب بود  یکرد خود را با آن سرگرم کند نم یبه مقصد سع دنیخود را برداشت وتا رس یگوش

 گذاشته بود  ریاو هم تاث یخانواده اش بررو یها ینگران

 

 فرستاد  رونینفسش راب کالفه
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تحت مراقبت  ینطوریکه ا امدیم شیپ یبه خاطر شغل حساس پدرش گاه یکه به خاطر داشت از همان بچگ ییجا تا

 باشد  دیشد

 دستش باشد  ریخاص ز یکه پرونده ها یخصوص زمان به

 ل داد همان لحظه به خود قو در

 ازدواج کند  یبخواهد روز اگر

 پدرش ازدواج نکند  یوقت با هم صنف ها چیه

 

 نقش بست شیمقابل چشم ها دیسع ریبا اسم ازدواج تصو  یا لحظه

 

 به قلبش چنگ انداخت  یحس دلتنگ ینوع

 

 بهانه تنگ شده بود یآن پسر ،ب یبرا دلش

 

 رابر خود گرفت ... یطرح لبخند شیافتاد ولب ها یمالقاتش در آن روزباران نیاخر ادی به

 

 دوستش دارد  دیدانست سع یم

 رفت یم یلیو یلیحس دوست داشتن ق نیدلش از ا وته

 

 رادوست داشت  شدیم ریرا که هربار با فکر به  او  بر قلبش سراز نیریحس ش نیا او



 پشتم باش

 
1174 

 

  

 احساس نوشکفته اش بال وپر ندهد نیبه ا نیاز ا شتریکرد ب یاش را مهار کرد و کالفه سع نفس

 

 کرد   نیماش نیکه در کنار راننده نشسته بود حواسش را جمع داخل کاب یزمخت  مرد یصدا

 دوم انقدر با ما فاصله انداخت  نیچرا ماش-

 خارج کرد  بیاش را از ج یحرف گوش نیبا ا همزمان

 

 مرد دوباره برگشت یشلوغ انداخت وباصدا ابانیبه پشت خود وخ یکنجکاو برگشت ونگاه هیهد

 

 شما قایدق دییکجا-

 !!! دیپشت ماباش دیبا االن

 سکوت کرد وسپس  یا لحظه

 کوتاه گفت  یلیخ

 

  دیزود خودتون رو به ما برسون-

 داشتبورد انداخت یرا قطع وبررو یجمله گوش نیاز گفتن ا پس

 

 به راننده انداخت وگفت ینگاه مین

 رو بستن  ابونیف شده وختصاد گهیم دیام-



 پشتم باش

 
1175 

 

 افتاده  ریگ نشونیماش متاسفانه

 تکان دادوگفت  یسر راننده

 دونم بشه  یهم م دیوبع ستین یفعال که خبر-

 

  میدید یمشکوک زیچ اگر

 

 میکن یخبر م بانیپشت یروین حتما

 تکان داد یسر یکنار مرد

 رادراز کرد  دستش

 

 رابرداشت   یآب یبطر 

 راباز کرد  درآن

  دیوبه سمت دهانش برد والجرعه سر کش 

 

 کالفه نگاهش را از آن ها گرفت  هیهد

 دوخت  رونیبخار گرفته  به ب ی شهیش واز

 

 روزها ذهنش را به خود مشغول کرده بود نیا بیشد که عج دهیفکرش ناخواسته به سمت آن پسر کش باز
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 کرد  یم یقرار یاو ب یتابش برا یب دل

 دل وافکارش گذاشته بود... میبود که پا به حر یمرد نیاول دینشده بود وسع حس نیحاال دچار ا تا

 

 اند  دهیمتوجه شد که به مقصد رس نیتوقف ماش با

 

 زمختش گفت  یگذاشت که مرد کنار راننده با همان صدا ریدستگ یرابررو دستش

 

  دیصبر کن یخانوم لحظه ا-

 میمطمئن ش نجایا تیاز امن دیبا

 

شد وبادقت اطراف را از نظر گذراند وچون مورد  ادهیپ نینماند خود زودتر از ماش هیرا گفت و منتظر جواب هد نیا

 دیند یمشکوک

 به سمت در عقب رفت ودر را گشود 

 کوتاه گفت و

  

  نیش ادهیپ-

 

 شد  ادهیپ نیکرد واز ماش یمعذب تشکر هیهد
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ها دوخت که به  قیکرد ومشتاق نگاهش را به االچ یتازه وسرد خارج از شهر که بهش خورد احساس سرزندگ یهوا

 ان را پوشانده بودند لونیهوا با نا یخاطر سرد

 

اش  یاز او عقب تر همراه یکه قدم کلیه یکرد نسبت به آن دو مرد قو یشان رفت وسع یشگیسمت پاتوق هم به

 باشد تیاهم یکردند ب یم

 

 

 تا بناگوش باز شد ششیاش ن یمیقد  یدوست ها پیاک دنیباد

 با خنده گفت   رستانشیدوست دوران دب النا

 باالخره اومد  یک نیبه به بب-

 ..یحاج دختر

  

کرد   یجا م شیدوست ها انیدر م یخودش را به سخت کهیدست دادو  در حال شیبا خنده با تک تک دوست ها هیهد

 وگفت دیهم کش در یشیرا نما شیابروها

 

 !! دیخواهران من توبه کن نیتوبه کن-

 باخنده محکم پس گردن اوزد وگفت مایش

 

 از اومدنت بگذره بعد برو رو منبر  قهیحداقل بگذار دو دق-

 وسپس  دیپرصدا خند هیهد
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 گفت  ینشانه رفت و با لحن بامزه ا انیانگشت اشاره به قل با

  ایخدا یوا-

 

 نیبر یرو شما م شیوحال ونشئگ عشق

 !!  شمیرو من م خشیتوب

 

  دیمن جمعش کن جون

  رهیگ یبو م نایمانتوم ا بابا

  نیشناس یکه مخانومم  حاج

 انگار من دختر هووشم  کال

  یمعتاد شدن  رو دار لیگه تو پتانس یم بهم

 

  یناباب گشت قیبا رف حتما

 یبش یخوا یم ای یشد معتاد

  

 به خنده افتاد جمع

 از سمت چپ واز جانب سحر مورد حمله قرار گرفت  نباریا
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 گرفت وباخنده گفت شیاز بازو یشونین سحر

  ینشئگ گهیم جوری-

 

 تو رگ  میزد نیهروئ انگار

 اونم با طعم هلو  ونهیقل بابا

 بره بابا  بکش

 

 را ماساژ داد  شگونشین یباخنده جا هیهد

  شدیم جادیا یدر آن جابود جوشاد هیکه هد ییجا کال

 

به  یوارد شد وقبل از رفتن نگاه یمجدد جا ینیاز کارگرها با س یکیساعت از آمدنش نگذشته بود که  میاز ن کمتر

  دیبرسردارد  راد ینفت یبود شال آب دهیکه شن یبا مشخصات یتک تک صورت دخترها کرد وچون دختر

 

 سمتش گرفت یارام وپنهان یلیتا شده راخ یکاغذ

 جاخورد  یلحظه ا هیهد

 

 وسر به سر هم گذاشتن بودند  یمشغول شوخ شهیمثل هم شیها دوست

 راگرفت  کاغذ

 آن را گشود یاز رفتن آن پسر تا وبعد



 پشتم باش

 
1180 

 

 

 زنونه منتظرتم  ییکنار  دستشو ایدوستات ومحافظات بفهمن ب نکهیبدون ا دمیسع سالم

 شکل گرفت شیلب ها یناخواسته بررو یراخواند ولبخند امیبار پ نیدرشت شده اش چند یبا چشم ها هیهد

 اشتباه نکرده بود پس

 بود واو توهم نزده بود دیبود خود سع دهیکه او بارها از دور د یکس

  

 مشکوک نشد  یزیهم تعجب نکرد وبه چ امیاز پ یحت

 

 عادت کرده بود!! بشیعج یوکارها دیمدت کم به سع نیا در

  

 خود بلند شد  یخود قرار داد واز جا یمانتو بیدر ج عیکوچک را مچاله کرد وآن راسر کاغذ

 

  یدستم رو لقد کرد هیهد یوا-

 !!یبلند شد یبسالمت کجا

 

  دیآماده کند وبگو یهول کرد وقبل از آن که جواب یلحظه ا هیهد

 

 با خنده گفت النا
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 بلند شد  ینجوریکه ا زهیریداره م حتما

 دوستانش  یخنده  نایسرش را تکان داد  ودرم جانیوبا ه عیسر هیهد

 خارج شد قیاالچ واز

 

 از سرما  لرز برجانش نشست یا لحظه

 گرم نگه داشته بودند  یشیرا با گرما قیاالچ داخل

 

 عیاز محافظ ها پاتند کرد وسر یکیبانوان برود که  ییوخواست به سمت دستشو دیاش را پوش یخم شد وکتون عیسر

 در کنارش قرار گرفت ومتحرمانه پرسد 

 اومده؟؟ شیپ یخانوم مشکل-

 ؟!  نیریم کجا

 

 بار مکث نکرد نیا هیهد

 دوست نداشت  اصال

 

 وبه پدرش گزارش کنند  ندیرا در ان جابب دیها سع ان

 محکم وقاطع  گفت   یلیخ 

  

 !! انیتونن ب ینم ونیکه آقا رمیم ییجا-
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 تا متوجه منظورش شود  دیطول کش هیجاخورد وچند ثان یلحظه ا محافظ

 تکان دادو آرام گفت  یسر عیسر

 کنم!! یم تونیتا اون جا همراه -

 

 گفت  یکالفه از اصرار او با تند هیهد

 تا من برگردم دیمون یجام نیشما هم-

 چقدر شلوغه  نجایا دینیبب  

 کنه!!!  ینم دمیتهد یخطر چیه پس

 

 بود زیبه شدت هشدار آم شیصدا لحن

  رفتیپذ دیبا ترد محافظ

 

 پاتند کرد    ییکرد و  به سمت دستشو یتشکر جانیبا ه هیهد

 

 است دهید شیرابرا یآنکه بداند سرنوشت چه خواب بدون

 

 

  دیکه رس ییباز دستشو یفضا کنار

 تعجب کرد  دیراند دینگاهش رادر اطراف چرخاند وچون سع جانیباه
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 باشد  ستادهیا ییداد به خاطر محافظ ها پشت دستشو احتمال

  یدیترد نیکوچک تر بدون

 د برلب نشان یزده  بود لبخند هیتک واریکه پشت به  او برد دیسع دنیسمت پشت  ساختمان پاتند کرد وباد به

 داد  ینشان م نیقلبش اوج گرفته بود وهم ضربان

 شناخت افتاده است ... یاورادرست نم یپسر که حت نیشده است واو به دام ا رید یهرگونه فکر یبرا گرید

 

 کرد ارامش خود را حفظ کند  یرا ارام ترکرد و سع شیها قدم

 را جمع کرد  لبخندش

 

 و ان را مرتب کرد وبه سمت او قدم برداشت  دیبرشالش کش یدست ناخواسته

  ستادیاو ا یقدم کیدر  

 

  دیوچون اورا متوجه خود ند 

 اسمش را صدا کرد  آرام

 که برگشت او

  

  خود خشکش زد یدر جا دیکه د  یریتصو از
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و  دیپوشانده شده  برا یآن چهره  دنیقبل از آن که بخواهد از بهت د هیقدم فاصله را پرکرد وهد کیآن   مرد

 از خود نشان دهد  یعکس العمل

 

 فرو رفت  یاش گرفته شد ودر اغوش ینیب یجلو یپشت دستمال از

 

 بسته شد .....  قهیکمتر از چند دق شیکرد و چشم ها  یثمر یب یجان تقال یب 

......... 

 انداخت  یبه ساعت مچ خود نگاه یبا نگران نهال

 

 نبود نیاز ساتک یشب گذشته بود وهمچنان خبر 11از  ساعت

 گرفت یکه  از از صبح داشت از کجا منشا م یدیشد یحس دلشوره  نیدانست ا ینم

  

 قرار بود  یوجودش نا آرام وب کل

  

  ردیرابگ نیساتک یزنگ بزند  وقبل از آن که بخواهد شماره  نیرا برداشت به  ساتک یگوش زیم یرو از

 آمد  یامیوپ دیلرز شیدر دست ها یگوش

 صفحه را باز کرد  

  بیعج یشماره  دنیوباد

 فرستاد نییوحشت آب دهانش را پا با
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 کوتاه ثابت یآن جمله  یرا گشود و نگاه ماتش  بررو امیپ یبیعج یرا گاز گرفت وبا حس دلشوره  نشیریز یها لب

 ماند

   

  تایشروع شد لول یباز-

 بدنش ناگهان به لرزش در آمد  کل

 

 افتاد  نیزم یاز دستش بررو یبرابر گشت گوش نیوآن حس بد دلشوره چند 

 شد  یجمله در ذهنش تکرار گشت وبا هربار تکرارش ته قلبش خال نیوبارها ا بارها

 طاقت تحمل وزنش را نداشت گریلرزانش  د یپاها

  

 خود را به سمت مبل کشاند ...... یسخت به

 

 هارا چک کرد  نیدورب یبار تمام نیچندم یبرا نیساتک

 

 را هم روشن کرد  گارشیس نیچهارم کالفه

 

 فرستاد  رونیگرفت ودو دان راب قیعم یکام
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 برسرش آمد  دیترس یکه م یزیچ از

 بودند دهیرا دزد هیهد

 بگذارند  یاز خود باق یرد نیبدون آن که کوچک تر 

 رفت  ییبه سمت پشت دستشو هیرا ثبت کرده بود که هد ییتا جا نیدورب

 ....چیه گریود

 بار محکم آن را لقد کرد  نیکرد وبا کف کفشش چند یانداخت وکل خشمش را برسر آن خال نیرا کف زم گاریس

 برود  ییبخواهد پشت دستشو هیهد دیبا چرا

 وچرا !!! ندیرا بب یکس چه

 

 مانده بود  فشیاورا  که داخل ک یگوش کل

 را مالقات کند نبود یبخواهد کس شیکه نشان بدهد امروز جز دوست ها یامیپ چیکرده بود وه چک

 

 جمله را  گفتند  کیصحبت کرده بود وآن ها   فقط  شیتک تک دوست ها با

 خود بلند شد وگفت  یمترقبه  از جا ریغ یلیخ هیهد

 برنگشت  گریدارد ورفت ود ییدستشو-

  

 کرد  نییضبط شده ره باال وپا یها لمیبار ف نیچندم یفرستاد وبرا رونیرا پرشتاب ب نفسش

 

 هم نبود یمشکوک ریتصو یحت
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 داد   ینشان م نیا

 

 بودند دهیکه اورادزد یکسان

 آشنا بودند  شیها نیودورب طیمح نیبا ا کامال

 

 دران نصب نشده بود   ینیبود دورب یباز یمحوطه  ییآن که قسمت دستشو وبدتر

 

 از آن سمت امده بودند ... ادیبودند به احتمال ز دهیکه اورا دزد یکسان 

 

 کرد  یم دایپ یزیچ دیکرد تا شا یمدار بسته محوطه را چک م یها نیکل دورب دیبا

 رفت  رونیبلند شد وبه سمت ب یواز پشت صندل دیکش ششیبر ته ر یسرهنک دست یباصدا 

 

 بود  ستادهیمقابل محافظ ها ا دهیخم یکه با قامت دیراد سرهنگ

 از شدت خشم مشت شد  شیودست ها دیمحافظ ها به گوشش رس یصدا

 خود داشتند  هیدر توج یعرضه ها سع یب

 

 انداخته بودند گذراند   نییاو سرشان راپا دنیآن هارا که باد نیخشمگ یبا نگاه 

   ستادیسرهنگ ا  وکنار
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 سالم سرهنگ -

 

رفته گ ییباصدا نیکالفه ونا ارام ساتک یچهره  دنیوباد دیسرهنگ به سمت او چرخ شانیبه خون نشسته وپر نگاه

 گفت   دیرس یاز عمق چاه به گوش م ییکه گو

 

 سرگرد ....-

 

 کوبانده شد نیبرسر ساتک یمانند پتک شیصدا لرزش

 اخم به محافظ ها اشاره کرد تا آن هارا تنها بگذراند  با

 

 مرد بزرگ باشد نیکس شاهد شکستن ا چینداشت جز خودش ه دوست

 که داشت جمع شد  یاز فشار سردرد شیچشم ها ی گوشه

 

 آرام کند  یکرد سرهنگ را کم یصدا مهار کرد وسع یرا ب نفسش

 

 نگران حاج خانوم بود  دایشد کهیحال در

  ستیست اوضاع قلب او خوب ندان یم

 ماند  یاو مانند سم م یبرا واسترس
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 کنند..  یتوانستند از او مخف یآن که نم وبدتر

 تر شد کیبه او نزد یقدم

  

 لطفا  نیسرهنگ صبور باش-

 اهرم استفاده کردند کیفقط به عنوان  هیواز هد ستین هیاون ها هد یاصل یکه خواسته  نیدون یم خودتون

 خوان زودتر برسن  یکه م یزیبه چ تا

 

 رسونن تا به خواستشون نرسن!!! ینم هیبه هد یبیشک آس یب

 آن ها مشت گشت ... یاز تصور خواسته   یلحظه ا شیها دست

 

 آن هابدهد  لیبود نهال را تحو محال

 بود  زیعز تینها یب شیهم مانند خواهرش برا هیهد هرچند

 دانستند  یها خوب م وآن

 ند ...کجا حمله کن از

 

 دیبر محاسنش کش یدست سرهنگ

 حال خرابش بود  انگریب نیساتک یمشت شده  یها دست

 توانست درکش کند  یم

 و  پرتحکم گفت یجد یاز آن ضعف وترسش را آشکار نکندبالحن شتریکرد ب یم یکه سع ییباصدا  
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 ناموس ما دستشون سرگرد -

 دومشون هم اگر نهال باشه باز ناموس خودمونه !!! ی وخواسته

 

 خوان  یم یاونا چ ممیهرچه زودتر بفهم دیبا

 

 !!گنیوخواستشون رو م رنیگ یبا من تماس م یبه زود احتماال

  شهیقدرت اون ها م دیما باعث تشد ضعف

 فرستم  یم یکمک یروین برات

 بشه  یفرصت بررس نیدر اول نجایبه ا یمنته یها ابانیاطراف وخ نیا یها  نیدورب تمام

  دیتمام کارکنان صحبت کن با

 باشن دهیشن ایو دهید یزیچ دیشا

 

 تکان داد  یسر نیساتک

 کرد  یحتما با کارکنان صحبت م دیبا

 ییبه سمت  دستشو هیهد یتوجه به رفتن ناگهان با

 بوده است  یرسان امیجا مسئول پ نیاز پرسنل هم یکی ادیاحتمال ز به

 خودشان باشد  یرویدانست که از ن یم دیوبع

 را برساند .. امیاز شخص خواسته شده پ یپول یدر ازا احتماال
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   دیکش رونیگذاشت و او را از فکر ب نیساتک یبرشانه  یدست سرهنگ

 

  دیلرز شیان که بخواهد ته صدا یهم ب باز

  دییایسرش ب ییپاک ومعصوم بود که بخواهد بال تینها یب طونشیش دخترک

 خم شود  شیبود تا زانوها یشدن دخترکش کاف تایتصور لول یحت

 

 پدرم  کیسرهنگ باشم  نکهیسرگرد من قبل از ا-

 

 دختر که جونم به جونش بستس کی پدر

 تا االن کمر خم نکردم به اعتبار حضورتوست واگر

 

 رساند وآن را محکم گرفت شیپهن او جداکرد وبه دست ها یرا از شانه ها شیها دست

 من خودم رو باختم سرگرد -

 کنم  یبه تو اعتراف م االن

 

 همه سال کار وبا حوادث دست وپنجه نرم کردن نیبعد از ا یابجد سرهنگ

 شده کم آورده   دهیدخترش وسط کش یکه پا حاال

 پسرم !! یتو هست دشیتنها ام واالن
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 نکن  دمیام نا

  ییایکار برب نیاز پس ا یتون یدونم که م یم

 

 دخترم وحاج خانوم نکن  یرو شرمنده  من

 

 رو هرچه زودتر به من برگردون !!! دخترم

 

 نشده بود  شانیحد پر نیوقت تا ا چیکه از خدا گرفته بود ه یسال زندگ نیچند نیا در

 

 ته دل او را قرص کند یفقط کم دیمحکم باشد تا شا شهیکرد مانند هم یسع نیساتک

 

  شتونیپ گردهیکردن برم فیتعر یاخاطره بر یسالم  وبا کل هیهد-

 !!!دمیرو به شما قول م نیا من

  دیتا بتون دیآرام باش فقط

 دیخانوم رو هم آرام نگه دار حاج

  

قدم برداشت  نشیافتاده به سمت ماش ییتکان داد وباشانه ها یتر شد وسر نیهمسرش اندوهگ یاداوریبا  سرهنگ

... 
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 وارد خانه شد  نیصبح بود که ساتک یآستانه  

 کاناپه دوخت  یبررو  میخسته اش را چرخاند ومستق نگاه

 

 آمده بود  ریمثل هر بار که د باز

 که به صورت نشسته خوابش برده بود  دیکاناپه د یرا رو نهال

 محو برلب نشاند  یلبخند

 تا صبح منتظرش مانده بود  شیهم گرگ کوچولو باز

 سمتش  قدم برداشت  به

 

 انداخت  شیوزان ریز دست

 قرار به خود چسباند وبه سمت اتاقشان حرکت کرد  یو ب دیاو رادر آغوش کش 

 

 که رد شد  ازیکنار در باز اتاق ن از

 فرو رفته بود  یقیدوخت عروسک بغل به خواب عم ازینگاهش رابه ن یا لحظه

 پررنگ تر شد  لبخندش

 

 کرد ... یطفل معصوم  را هم مشخص م نیا فیهرچه زودتر تکل دیبا
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 که نهال در اغوشش خورد  یباتکان

 گرفت وبه سمت اتاق خود حرکت کرد  ازیرا از ن نگاهش

 تخت قرار داد و لباسش را از تن کند  یرابررو نهال

 تر از آن بود که بخواهد حمام برود  خسته

 تمام کرده بود به شارژ زد وآن راروشن کرد یاش را که باتر یگوش

 وبالفاصله  دینهال دراز کش کیتخت ونزد یارام بر رو سپس

 

  دیدست انداخت ونهال رادر اغوش کش 

 عادت کرده بود  فیآغوش گرم وظر نیبه ا بیعج

 را بست شیاش نشاند وچشم ها یشمیابر یموها یبررو یا بوسه

 

 اش زنگ خورد  یگرم نشده بود که گوش شیچشم ها هنوز

 

 چشم گشود  کالفه

 رابرداشت اش یدراز کرد وگوش دست

 وقت صبح تعجب کرد  نیدرا دیسع یشماره  دنیباد

 

 تخت  یبلند شدن از رو نیتخت گذاشت ودرح ی،سر اورابررو شیها نهیس یتکان خوردن سر نهال بررو با

 رابرقرار کرد ارتباط
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 رابرقرار کرد وبه سمت تراس حرکت کرد  ارتباط

 دیپرس یخواب الود یدورگه  یباصدا

  

  دیشده سع یزیچ-

 

  دیبه گوشش نرس ینیسنگ ینفس ها یجز صدا ییصدا یا لحظه

 شد  یداد دوخت و چون سکوت طوالن یروز م ییخود را به روشنا یآسمان که داشت جا یکیرا به تار نگاهش

 کالفه سوالش راتکرار کرد  گرید بار

 

 شدهیبگو چ  یکه حرف نزن یوقت صبح تماس نگرفت نیپسر  ا-

از محافظ ها  یکیاست واحتمال داد که  دهیرا فهم هیشدن هد دهیدزد انیجر دیکه سع  زدیکه خود حدس م هرچند

 اورا خبر کرده باشد

 

 نشست  نیخسته وگرفته اش در گوش ساتک یشکست وصدا دیسکوت سع سرانجام

 از راه دور مواظبش بودم  شهیمن هم-

 هم تا نصف راه بودم  روزید

 تو اتوبان ، ریمس یوسط ها اما
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 جلوم و تصادف کردم  دیچیپ ییهوی نیماش کی

 پررنگ وتکرار شد  نیتصادف در ذهن ساتک ی کلمه

 تصادف کرده بود  او

 کرده بودند ... ریدوم محافظ ها که پشت تصادف گ نیماش مثل

 

 باشد یتوانست اتفاق یتصادف نم نیا

 کرد  یاتوبان رو هم چک م یها نیامروز حتما دورب دیبا

 

   اوردیبه دست م یزیچ قیطر نیاز ا دیشا

 به خود آمد  دیسع  شانیمرتعش وپر یباصدا

 

 قیرف شمیم وونهیدارم د-

 لحظه اروم ندارم  کی دمیکه فهم شبید از

 

 !! کنهیداره داغونم م  ادیسرش ب ییهر بال نکهیشده وامکان ا ریاس وونیمشت ح کیدست  هیکه هد نیا فکر

 

  دیوپرس دیکش شیبرموها یکالفه دست نیساتک

 ؟؟یکن یم بیرو تعق هیهد یاز ک-
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 در گوشش نشست دیسع یصدا بالفاصله

 خواستم مواظبش باشم  یمن فقط م-

 به شدت نگرانش بودم چون

 ارام گفت نیساتک

  

 ادیز یلیپس به احتمال خ-

 ..دنشیکشوندن و دزد ییتو تا پشت دستشو یرو هم به بهانه  هیاون ها از حضور تو باخبر بودند واحتماال هد 

  

 من  یخدا-

 

 شیبود ودست ها ستادهیاو که درست چند قدم عقب تر از او ا دنیبرگشت وباد عینهال سر یصدا دنیباشن نیساتک

 به او زل زده بود  سیپف الود وخ ییدهانش گذاشته بود وبا چشم ها یرا جلو

 

 فرستاد رونینفسش راب 

   

  نمتیامروز بب دیبا دیسع-

 گفت وارتباط راقطع کردرا نیا
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 لرزانش دوخت  یکشاند و کالفه  به لب ها نییاو به پا سیخ ینگاهش رااز چشم ها نیساتک 

 

 کرد  یلب زمزمه م ریراز ییزهایگنگ چ یلیخ

 بهت زده اش نشان از حال خرابش بود  صورت

 باخبر شود هیبه سرقت رفتن هد انیدوست نداشت نهال از جر 

 ...یزود نینه به ا حداقل

 

 دهد یرانشان م یواکنش نیدانست همچ یم

  

 خورد  یسکندر نهال

 لرزانش تحمل وزنش را نداشت یپاها

 بغلش را گرفت و اورا به سمت خودش کشاند  ریدست انداخت وز نیساتک نیزم یقبل از افتادن او بررو 

  

 گونه لب زد  انیدر نگاه او هذ رهیخ نهال

 شروع شد... یباز-

 روع شد ش زیچ همه

  دنیرو به خاطر من دزد هیهد

 

 خواستن  یها من رو م اون
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 من ..... فقط

 دیترک یفشرد مانند حباب یرا م شیکه گلو ینیحاج خانوم بغض سنگ یاور ادیبا

  اوردندیم هیسر هد ییبال اگر

 داشت که به سرهنگ وحاج خانوم بدهد یجواب اوچه

 

 گفت هیزد وبا گر نیساتک  یبر کمر برهنه  یچنگ 

 

 خواستن  یها من رو م اون

 کردم  یم یخودم را مخف دینبا

 کردم  یبود  فرار م ریکه اجنتاب ناپذ یاز مرگ دینبا

 کن  یکاری نیساتک

 رو ....  هیبده وهد لیرو تحو من

 

  دیزد در اغوش کش یوحرف م ختیر یوار اشک م کیریستیاو را که ه نیساتک

نوازشگر  یاش را نوازش کرد و برخالف دست ها یشمیابر یموها شیاش گذاشت وبا دست ها نهیس یرا بر رو سرش

 محکم گفت یلیش خ

 

 نهال  یریبم ستیتو قرار ن-

 که من هستم  یتا وقت نه
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 ادیب هیهم سر هد ییبال ستین قرار

  میکن یم دایزود اون هارو پ یلیخ ما

 یخوام آروم باش یاز تو م فقط

 

 فشارداد  نیساتک ی نهیکرد وسرش رادرس یسکسکه ا نهال

 

 سردتر شده بود... یصبحگاه یهوا

 شد که ازشدت  سرما دون دون شده بود دهیاو کش یبرهنه  یسرشانه وبازو یبررو یلحظه ا نیساتک نگاه

  دیاو ودراغوشش کش یزانو ریانداخت ز دست

  ختیر یغرق بود واشک م خود یرفتن به اتاق خواب به نهال که همچنان در حال وهوا نیدرح

 گفت

 

 نهال!!! شهیدرست نم یچیتو  ه یبا خود آزار-

 به تو نداره یربط چیه هیشدن هد دهیدزد

 خودت رو مقصر ندون وعذاب نده  پس

 کشاند  شیتخت قرار داد وپتو رابررو یرابررو نهال

 

 جامعس تیشغل ما حفظ امن نکهیا ضمن

 در خطر بوده   زامونیهم جان عز شهیوهم
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 بوده وتا اخرم خواهد بود  نیاول ا از

 

 اما فراموش نکن یپرونده تو باش نیا یاصل یمهره  دیشا

 کنه یم دیکه جامعه رو تهد یخطر نیا 

 دیشنیبه ظاهر م نهال

  

 نداشت نیساتک یاز حرف ها یدرک درست چیبار ه نیاول یبرا  اما

  

  شدیوار تکرا ر م یجمله طوط کیاو فقط  درذهن

 شروع شده  یباز-

 کرد  یرادرک م امیآن پ یمعن حاال

 بود .... رشدهید یلیخ گرید اما

 اش گذاشت یشانیپر مهر برپ یخم شد وبوسه ا نیساتک

 آن چندساعت خواب راهم زده بود  دیق گرید 

 رفت یم دیبا

 

 کرد یصحبت م آن جا یبا کارگرها گریکرد وبار د یهارا چک م نیزودتر دورب هرچه
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تخت  یزدود وازرو دیغلت یبسته اش م یچشم ها یقطرات اشک را از صورت  نهال که ازورا شیسر انگشت ها با

 بلند شد وبه سمت کمد لباس رفت

 

 از تهران خارج کند  یرا مدت ازیتوانست نهال ون یم کاش

 کس اعتماد نداشت  چیبه ه اما

 نهال را از خود جدا کند  دیترس یم

 تن کرد  یوریحوصله پل یب

 اش رابرداشت واز خانه خارج شد ..... یگوش 

 

 

 سوخت  یکه به شدت م ییبسته شده اش داد  وبا گلو یبه دست ها یهق هق زنان  تکان هیهد

  دیکش ادیفر 

 تروخدا  دیدر رو باز کن-

 ......بابا

 سوخت یبود حنجره اش زخم شده بود وم دهیکش ادیبس فر از

 که بشنود  ییازصدا غیدر اما

 جز خود او در آن جانبود  یموجود زنده ا چیه انگار

 

  ندیتوانست اطراف را خوب بب ینم یکیتار درآن
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  دییافزا یبر شدت وحشتش م دیرس یوبه گوشش م دیچیپ یدرختان م انیکه م یباد یصدا

 را از سرما جمع کرد  بدنش

 اشکش خشک شده بود  ی چشمه

 

  زدیوفقط باصدا هق م 

 شیاتاق روشن شد وچشم ها هینگاهش رابه سمت در دوخت وکمتر از چند ثان عیدر قفل سر دیچرخاندن کل یباصدا

 نور ناخوداگاه بسته شد یعادت کرده بود بابرخورد ناگهان یکیچون به تار

 حبس شد وضربان قلبش کند شد  نهیدر س نفسش

 شد  یم کشیکه نزد ییقدم ها یصدا دنیشن با

 

از  یکه در فاصله کم یپوش اهیوس کلیه یدومرد قو دنیجمع شده اش راباز کرد وباد یچشم ها یکم هراسان 

 بودند ستادهیاوا

 

که به آن بسته شده بودبه عقب برگشت و واژگون  یوصندل دیو با شتاب خود را عقب کش دیکش ینیوحشت زده ه  

 شد 

 اسب نبود در گوشش نشست ی ههیشباهت به ش یآن دومرد که ب  یقهقه  یاو در صدا ادیفر  یصدا

 

 دیچیکه در سرش پ یودرد نیسرش با زم بابرخورد

ت به سم یحرکت به همراه صندل کیاز مردها  شد ودر یکیدست  ریاس شیبازو هیبلند گفت وکمتر از چندثان یآخ 

 شد دهیجلو کش
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 درجه گشاد شده بود نیتا اخر شیچشم ها گرید حاال

 

 اطراف خود انداخت  به یعیسر نگاه

 بسته شده بود  یچوب یصندل کینبود به  یشباهت به انبار یاتاق کوچک که ب کیدر

 هردو مرد به اودوخته شده بود  میمستق نگاه

 

 جمع شد  شیچشم ها یگوشه  شیدهانش راقورت داد واز شدت سوخت گلو آب

 

 کرد  یاز آن دومرد ، تک خنده ا یکی

 را به سمت صورت او جلو آورد  ودستش

 دیسرش راعقب کش عیسر هیهد 

  

 بود دهیفا یب اما

 مرد برچانه اش نشست  یچون دست ها 

 

 سرخ ولرزان او گفت  یبه لب ها رهیرا سفت گرفت وصورتش را چپ وراست کرد وبا شهوت وخ آن

 

 ام هست  ییاوووف المصب چه هلو-
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 !!زده خیکه از سرما  ستیجوجه ن نیا فیح

 !!ستین فیح ییینه خدا  م،یبد کیاتاقش کش رونیوقت مادوتا گردن کلفت ب اون

 

 یم سشیرئ لیدختر نگون بخت را تحو نیا گرید قهیتا ده دق دیبه ساعت مچ دستش انداخت با ی،نگاه گرید مرد

 داد 

 با تمسخر  گفت دویرا عقب کش قشیرف دست

 !!! ژنیب الیخ یب-

 

 دختر مال از ما بهترونه نیا

 باش  یبه همون گلنارت راض تو

  رشدهید حاالم

 

 میتا خوراک سگاشون نشد مشیوپاشو باز کن ببر دست

 

 هیهد یرا رهاکرد ودر مقابل نگاه هراسان زده  هیاز اشک هد سیخ یمرد سرش را  با افسوس تکان داد چانه  آن

را که دور دست  ییخم شد وطناب ها دیلرز یم دیمثل بکه  هیخود خارج کرد وبه سمت هد بیاز ج ییچاقو

 حرکت او رابلند کرد  کیبسته شده بود را پاره کرد و در  شیوپاها

 مجدد گفت یآخ هیاز شدت درد باگر هیهد

 بدنش گرفته بود .. یعضله ها تمام
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 رحمانه مچ دست او را گرفت وبه سمت جلو پرتش کردوگفت یب مرد

 دختر فتیراه ب-

 جلو برو

  دیپشتش چسباند ونال واریکه تا آن لحظه دهنش را دوخته بودند با وحشت خودش رابه د هیهد

 نیهست یشما ک-

 نیاورد نجایمن رو ا یچ یبرا

   نیخوا یم یمن چ از

 نیبر یرو کجا م من

 جلوتر آمد وگفت  یدوم با خشم قدم مرد

 دختر  یوا-

  میبر فتیب راه

 ستیما ن شیسواالت پ جواب

 خواد مهرت رو باز کنه یکه م هیکس شیپ

  دیخند یبلند یاش باصدا یجمله دوست کنار نیا با

 و وحشتزده  زمزمه کرد  یجیبا گ هیهد

 مهر؟!-

 

 اشاره کرد  هیهد یبه قسمت ممنوعه  شیبا ابرو  یبا خنده وگستاخ مرد

 برخورد کند یسنگ نیشل شود وبازانو بازم هیهد یبود تا پاها یکاف نیهم
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 کالفه شده بود  گریکه د مرد

 

 اشک او مچ دستش را محکم  گرفت    لیبه س تیاهم بدون

 بلند کرد وبه سمت در بسته کشاند  نیزم یازرو

 بود  چیدر مقابل آن ها ه هیهد مقاومت

 شدند  ییراباز کرد و وارد راهرو در

 شدند  یراهرو عبور کردند و وارد سالن بزرگ از

 

 مرد او راگرفت  دیایب نیخورد و قبل از آن که با صورت زم یسکندر گریبار د هیهد

 

 منتظر نماند  گریبار د نیا 

 

اورابر  هیکم جان هد یها ومشت ها ادیتوجه به فر یبرداشت و ب نیزم یسبک از رو یحرکت اورا مانند پرکاه کی با

 کرد یکولش انداخت وپله هارا باسرعت به سمت باال ط  یرو

 

 تالش اش راکرد  نیاخر هیهد

 مور مور شده بود شانیبدن ها یتماس اجبار نیکل بدنش از ا کهیملتمسانه در حال 

  دیو نال دیکوب شیبامشت به سرشانه ها  
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 تروخدا ولم کن-

 ... ولم کن بزار برم نیزم بزارم

 

  دیبخش یشتریسرعت ب شیاو به قدم ها یتوجه به مشت وناله ها یاما ب مرد

 ردیقرار نگ سشیبدهد ومورد خشم  وعتاب رئ لیدختر را تحو هرچه زودتر تا

 شدند  یاصل یراهرو وارد

 

در  کیتار مهیون ضیعر یگذشت  که در آن راهرو یم یکریغول پ یاز صورت مردها هیهد سیوخ دهینگاه ترس 

 کردند یصدا اورا تماشا م یبودند وب ستادهیهرچند قدم ا

 

 یصورت هرمرد یبرداشت ومانند مسخ زده ها رو ییرها یدست از تالش برا هیپوش ،هد اهیآن همه مرد س دنیباد

 ماند  رهیکردند خ یکه ازکنارش عبور م

 ستادیا یرنگ یکناردرقهوه ا مرد

 در راگشود وداخل اتاق شد  هیبه درزد وبعد از چند ثان یا ضربه

 خم کرد  یگذاشت سرش را کم نیزم یرا رو هیهد هیاز ثان یاز کسر کمتر

 وکوتاه گفت یجد یلیخ

 دختر مورد نظرتون  سیرئ-

 ثابت ماند شیمرد روبه رو یبررو هیهراسان هد نگاه

 شده بود  رهیان به او خ ظیبرگ دردست داشت واز پس دود غل یگاریکه س یمرد
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 رعشه برجانش انداخت شیصدا 

 

 به به دختر جناب سرهنگ -

 

 که بر لب نشاند  یلبخند

 داشت رتیکامال مغا  شیوسرد صدا یآهنگ جد با

 شد  هیباعث وحشت دوچندان هد نیوهم

 به سمت عقب برداشت  یناخواسته قدم 

 به او دوخته شده بود  میدر صورت مرد مقابلش که مستق  انشیگر نگاه

 

 زدیدو دو م 

 بود  دهیاش مثل االن نترس یوقت در زندگ چیه

 خواست یآغوش امن پدرو مادرش را م دلش

 

 به سمت عقب برداشت گرید یرازمزمه کرد وقدم یلب مامان ریز

 که اورا اورده بود  یمرد

 زود از اتاق خارج شد  انسالیدست همان مرد م یاشاره  با
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 تنها ماندن فشرده گشت نیاز ا هیهد وقلب

 

 کرد یقدم به سمت او  جبران م کیبا  یداشت مرد با خونسرد یرا که به سمت عقب برم یلرزان هرقدم

  

 مرد در مقابلش قرار گرفت  هیدر کمتر از چند  ثان ستادیبرخورد کرد وبه  ناچار ا واریپشتش با د مسرانجا

 

 چسباند  واریتوانست خود را به د یتا آن جا که م دهیترس

  

 از گونه اش روان گشت  یلیوقطرات داغ اشک مانند س دیاشکش مجدادا جوش ی چشمه

 

وخود را جمع  دیکش یبلند غیاو  ج یدست دراز شده  دنیناخواسته باد هیمرد به سمت گونه اش رفت وهد دست

 دیکرد ونال

 

  یکه تو دنبالش ستمین یمن کس-

 ...من...من

 

 دندان نمازد  یلبخند فرهاد

 ترشد  کیبه اونزد یقدم
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 برد  یدختر  سرهنگ  لذت م یترس نشسته در چشم ها از

 مقتدرانه گفت  یلحن با

 دختر یسیدونم ن یم-

 

 ارمیخوام به دست م یرو که م یزیتو راحت چ یکه به واسطه  یهست یتو کس اما

 

  یاز مدت ها قبل طعمه بود تو

 کوچولو  یطعمه  کی

 

 جاخوش کرد  شیلب ها یسرخورد وبررو  هیهد یاز پلک ها یاشک قطره

  دینال  ملتمسانه

 ولم کن برم تروخدا -

  فرهاد

ولرزان  دخترک گذاشت  یگوشت یلب ها یرسش انگشت اشاره اش را بررواو وت یملتمسانه  یتوجه به جمله  یب

 از اشک اورا از صورتش زدود وبه سمت دهانش برد  یوقطره ا

 را مزه مزه  کرد وزمزمه وار گفت آن

 

 ..دمیکه تو عکس د یهست یزیخوشگل تر از چ-

 شهیتر  م وونهید دنتیپسرم سام باد حتما
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 ... هیعال نیوا

 

 زد خیجمله  نیا دنیبا شن هیهد

 کرد   یکدام عکس صحبت م از

 بار سمتش رفت نیدوم یدست مرد برا یوقت 

    یا شهیاند نیوبدون کوچکتر ناخواسته

ان خودش نیاوکوباند تا ب ی نهیمحکم بر تخت س شیمانده بود به کار گرفت وبا دست ها شیرا که برا یتوان تمام

 کند  جادیا یفاصله ا

 

 ومحکم  بود  یناگهان یلید  خکه ز یضربه ا شدت

 

 فرهاد تعادلش را ازدست داد و چند قدم به سمت عقب رفت 

   

 دیبه سمت در دو عیفرصت استفاده کرد و سر نیاز ا هیهد

  

 در را گشود وبه سمت راهرو پاتند کرد 

 از در فاصله نگرفته بود که چند مرد  دورش  راگرفتند وراه فرار را بستند  یهنوز چند قدم اما

 

 قرار داشت قفل شد  شیکه رو ینیزم یلرزانش بررو یراصادر کرد وپاها ستیبه ناچار  فرمان ا مغزش
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 بلند زار بزند وپدرش را صدا کند  یخواست با صدا یم دلش

 

 د قدرت حرف زدن هم از او سلب شده بو یحت اما

  

 امتداد داشت شیلب ها نییراستش تا پا یکه از ابرو یا هیرد بخ دنیاز مردها سمتش رفت و او باد یکی

 

 وحشت زده  کرد  شتریب 

 اش که رنگ وحشت به خود گرفت  رهیخ نگاه

 تر کرد  یرا جر مرد

  دیوخشم غر ضیبا غ 

  فتیراه ب-

 نکرد   یحرکت هیهد

 نگاهش را هم از او برنداشت  یحت

  دیاز او ند یمرد عکس العمل چون

  دیخود د یرا همچنان محو تماشا واو

 دستش را  گرفت ومحکم فشارداد  مچ

 و اورا به سمت اتاق کشاند  
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 از فشار دست مرد درد گرفت   فشیدست ظر مچ

 بود   چیکه داشت ه  یدر مقابل ترس و وحشت اما

  دیلرز نهیآن اتاق در س دنیبا د قلبش

 کرد همراه مرد وارد اتاق نشود یوسعکرد  ییتقال

 

 فشار مرد به سمت داخل پرتاب شد  نیبود وبا کوچکتر چیزورش درمقابل آن مرد ه اما

 در را پشت سرخود بست  یبدون گفتن کلمه ا  مرد

 کرد  یم ییاتاق حکم فرما کیتار مهین یدر فضا ینیسنگ سکوت

 

 یوبه خون نشسته   نینگاهش در نگاه خشمگ یشکاند  وقتسکوت را  نیپرصدا اب دهانش را قورت داد وا هیهد

 نشست  شیمرد روبه روبه رو

 

 کیداند پدر ومادر نهال چگونه مردند ومرگ در  یفکر نکند که م نیکرد ارامش خود را حفظ کند واصال به ا یسع

 است  ستادهیاو ا یقدم

 

 گونه اش راسترد وقامتش را صاف کرد  یسیپشت دستش خ با

 

 کرد وحشتش رابروز ندهد  یوسع دیمرد راشن یصدا
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  یهر چقدر چموش باش-

 پسر من لذت بخش تر  یکردنت برا رام

 سرکشه یمن عاشق دخترا پسر

 محکم گفت یلینگاه پرنفرتش را به اودوخت و خ هیهد

 

 مثل شما بشم  یالحال ضیکه رام افراد مر اوردهیبار ن یپدرم سرهنگ من رو طور-

   ستادیدر چند قدم خود رابه اورساند ومقابلش ا فرهاد

 

 را به حداقل برساند شیکرد لرزش صدا یاما سع دیکم لرز یفاصله  نیاز ا  هیهد

   

 به جهنم دیخودت وپسرت بر-

 دیخند یبلند یرا برهم کوباند وباصدا شیچند بار دست ها فرهاد

 احسنت به  دختر  سرهنگ -

 ... احسنت

 رفت  یکه ازت تصور م یزیهمون چ قایدق

 

  ادیکه اشکشون دم مشکشون خوشش نم ییمن از دخترا پسر

  میر یدر مورد جهنم اون رو هم به موقعش م واما

 در خود جمع شود  هیزد که باعث شد هد یبلند یقهقه  مجدادا
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 قطع شد  یناگهان یلیاش خ خنده

 خود را جلو اورد  صورت

 

 شد  یطوفان هینرنگش در کمتراز چند ثا یاب نگاه

 

نفرت  نیگزیگذاشته بود در هم کوباند مجدادا ترس جا شیاز خود به نما  هیرا که هد یطوفان کل شهامت نیوا

 گذاشت شیلرزانش حال خرابش را به نما ینگاهش شد ولب ها

 

 دانست   یکه م ییزهایتوانست باتوجه به چ یم مگر

 خود را حفظ کند  یخونسرد

 

 باال انداخت  ییابروزد و  یپوزخند فرهاد

 دوخته بود شمرده شمرده گفت هیهد ی دهیبه نگاه ترس مینگاه وحشتناک  خود را مستق کهیحال ودر

 

 فکر نکن که همش چرنده  یافسانه ا انیبه پا-

  ستادهیو روبه روت ا نجایا تیواقع
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 هم باشه یاگر جهنم 

   دمیقول م بهت

 رفت  میوپسرم به موقعش جهنم هم خواه من

 

  میهست یفعال توبهشت سکن اما

 .... اما

 

 گذاشت هیپشت گردن هد یوناگهان زیحرکت ت کیرا در شیها دست

 اش لب زد  دهیدر نگاه ترس رهیسرش رابه سمت خود کشاند وخ دیکه دخترک کش ینیتوجه به ه یوب

 

 میکن یجهنم  ایدن نیهارو تو هم یلیخ یتا زندگ میفعال اومد-

 

 به اوزل زد  میچشمش مستق یاز پشت اشک ها هیهد

 

 یم هیبروحشت هد  یآن یها رییتغ نیآرام شده بود وهم هینبود وبرعکس درکمتر از چند ثان ینگاهش طوفان گرید

  دیافزا

 اورا رها کرد  فرهاد

 زد و مرموزانه گفت  یلبخند

 فعال نترس -
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  یهست یعروسک خوش شانس تو

 پسرم بهت عالقه مند شده که

 چموش یجات امنه دختره  یخوب سرگرمش کن ینبتو یوقت وتا

 رافشار داد  یرفت ودکمه ا زشیزد و به سمت م یبخش تیاز اتمام جمله اش لبخند رضا پس

 وارد اتاق شد ژنیب هیاز چند ثان وکمتر

 

 شد  داریشب بود که نهال از سرما از خواب ب یها مهین

 پوست بدنش از سرما مور مور شده بود کل

 

 بود  کیتار اتاق

 

 عادت کند یکیلحظه صبر کرد تا چشمانش به تار چند

  

 چشمانش رابست  یلحظه ا نیساتک دنیزد وبا ند یغلت

 

 سردش شده بود  نیپس به خاطر هم 

 فرستاد  رونیرا آه مانند ب نفسش
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 قبل در اتاق کارش مشغول کار بوده است  یمانند شب ها حتما

 گذاشت دیخواب یرشب  ماز تخت که او ه یقسمت یرا  بررو دستش

  

 وقت بوده که از اتاق خارج شده است... یلیسرد بود ..پس خ بسترش

 بودند  دهیرا دزد هیکه هد  یساعت 48 نیا در

 کرد   ینهال را  به شدت نگران م نیبود وهم دهیساعت نخواب 6هم  یرو دیشا

 است  هیکردن هد دایپ ریبه شدت درگ نیدانست که ساتک یم

  امدینم نییهجده بود وپا یکه فشار حاج خانوم دوشب بود رو بخصوص

 

 تخت بلند شد چراغ خواب راروشن کرد ونگاهش را به ساعت دوخت یرو از

 صبح بود  3 کینزد ساعت

 صاف شود  یتا کم دیکش شانشیپر یموها یرو یدست

 واز اتاق خارج شد  دیرا پوش ربدوشامبرش

 

 به سمت اشپزخانه رفت  میمستق

 اودرست کند  یبرا یقهوه ا تا

 حرکت کرد  نیبه سمت اتاق کار ساتک کیرا آماده کرد وبه همراه ک قهوه

  دیدراتاق که رس پشت

 



 پشتم باش

 
1220 

 

 شد گاریوپرازدود س کیتار مهیووارد اتاق ن دیکش نییپا یرابه سخت رهیدستگ

 دوخت  که به شدت مَشغول بود نینگاه نگرانش  را به ساتک 

 

 را به خود جلب کرد نیفضا ودود انباشته شده به سرفه افتاد وتوجه ساتک ینیشدت سنگ از

 

 برلب نشاند یدر دست او  لبخند کیقهوه وک دنیخسته اش را به او دوخت وباد نگاه

 

 

 نهال را گرم کرد  یزده  خیلبخند قلب  نیهم

 داد و یلبخندش را به گرم جواب

 سمت او قدم برداشت به

 

 عقب برد  یند وکمرا چرخا یصندل نیساتک

 

 نکند  تیاذ نیاز ا شترینهال راب گاریباز کرد تا دود س یپنجره را کم یرادراز کرد وگوشه  دستش

 

 لپتاب ثابت ماند  یرو ریتوجهش به تصو یکار او گذاشت ولحظه ا زیم یرا بررو ینیس نهال

 

 کرده بودند  دایبود که در خانه باغ مادربزرگش پ یمیقد پوریهمان ش عکس
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 دوخت  نیکنجکاوش را به ساتک نگاه

  دیتوجه به نگاه پرسشگراو پرس یکشاند وب زیم یرا جلو یمجدادا صندل نیساتک

 ! ؟یدارشدیچرا ب-

 

 حواس گفت یبود ب  پوریآن ش شیکه تمام حواسش پ نهال

 

  یتو بغلم نکرده بود-

 ستمیکه تو بغلت ن یشده بود ...مثل هروقت سردم

 

 در گلو کرد  یخنده ا نیساتک

 شد  نیساتک یمردانه  یپنجه ها ریاس  فشیدست ظر مچ

 نشاند شیپاها یوبررو دیحرکت اورا به سمت خود کش کیدر

 

 بود دهیکوتاه کش یادیاو فر یکه از حرکت ناگهان نهال

 

 در نگاه او ارام  لب زد   رهیاش کوباند وخ نهیس یبا مشت آرام بررو 

  دمیترس یکن یم کاریچ -

 

 اش کشانده شد  یگوشت یاز نگاهش به سمت لب ها یلحظه ا نیساتک نگاه
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 او جا به جاکرد  یپا یخود را رو نهال

 عوض  کند ایگرمارو بادن نی.واو حاضر نبود ا کردیکننده را احساس م وونهید یهم همان گرما باز

 

 

 و با اندوه لب زد از خون شناور بود دوخت  ییایاو که در در اهینا ارامش را به چشم س نگاه

 

  یبر شیپ ینجوریاگر هم-

 یشیم ضیمر حتما

  

 گذاشت وعطرش را به مشام گرفت  شیموها یرابررو شیبا محبت لب ها نیساتک

 زمزمه کرد  وآرام

  یاریرودر ب میشکل خستگ نیکه تو به ا ینه تا وقت-

 دست او گذاشت وآن را فشرد  یدستش را بررو نهال

 فشرد  یخودش گرفته بود وم انیشده بود که قلبش را م یمانند دست قو نیساتک یخسته وگرفته  یصدا

 او جدا کرد  ی نهیرا مهار کرد وسرش را از س نفسش

 خواست بپرسد  یکه م یداشت از سوال دیترد

 دیدوخت و سخت پرس نیرا کنار گذاشت ونگاه مضطربش رابه ساتک دیترد اما

 

  کارها دست داشت نیپدر من هم تو ا-
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 جاخورد  یلحظه ا نیساتک

 

 اورا از خود فاصله داد  یکم

 

 ضعف رفت  شیلمس ونوازش  آن با سر انگشت ها یودل نهال برا دیکش ششیبرته ر یدست

 

 نه!!! ایبوده  قهیکه نشون بده پدرت تو کار قاچاق عت مینکرد دایپ یزیهنوز چ-

 

 به سرقت رفته وگزارش شده  ینیتاجر چ  کیاز  1۹ 70که سال پوریهمون ش جز

 چندبار پست سر هم پلک زد  ریمتح نهال

 دیرادرهم گره زد وبا اخم پرس شیابروها سپس

  

 ؟!  هیمنظورت چ-

 

 یبار  با لحن نیرادور شکم صافش  حلقه کرد و ا شیاورا که فاصله گرفته بود به خود چسباند ودست ها نیساتک

 تر گفت  میمال

 

 میکرد دایمادر بزرگت پ یدر خونه  یجاساز مخف کیرو در  پوریما اون ش-
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 همون سال هاباشه  یبرا میزد نیشده بود تخم دهیچیکه دورش پ یاز پارچه ا که

 اندازد اما ناموفق بود  یخودشان فاصله ب نیکرد ب یمجدادا سع نهال

 شده بود  یزندان نیساتک یومردانه  یقو یکامال در حصار بازوها چون

 گفت نیسنگ یکالفه دست از تالش برداشت و با بغض تینها در

 

 وخالف نبود  یپدر من اهل دزد-

 ...اون... اون

 

 جمله اش شد  یمانع از ادامه  دیلغز شیچشم ها یکه از گوشه  یاشک قطره

ند  در گرفت یقطرات اشک او که با هم مسابقه گذاشته بودند واز هم سبقت م دنیبود که باد نیساتک یبار ابروها نیا

 کرد  یهم گره خورد واخم

 

 وآرام کند هیکرد اورا توج یقطرات اشک اورا پاک کرد وسع شیسر انگشت ها با

   

 زوده  یهر قضاوت یاالن برا-

 به امانت نگه داشته باشد  یکس یبرا یحت ایباشه و دهیخر یداره از کس امکان

  دینهال هم فهم یحت

  دیرس یم به نظر دیبع یلیخ یاحتمال نیهمچ
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 کرده بود واگر امانت گرفته بود  یمادربزرگش  مخف یبود چرا آن را آنجا ودر خانه  دهیخر اگر

 

 بود  دهیبود که سال ها به طول انجام ییگران بها یچه امانت نیا

 دوست نداشت یاز طرف 

  

به جانش افتاده بود شکسته  یکه چون خوره ا ینیشک وبدب نیکه از پدرش سال ها در ذهنش ساخته بود با ا یبت

 شود

 خندان پدرش در مقابل چشمانش شکل گرفت  یچهره  ریتصو

 

 بتواند دیرا گاز گرفت تا شا شیلب ها یگوشه  یدلتنگ با

  

 ساخته بودرا  حفظ کند   شیاشک ها لیرا که مقابل س یسد

 متوجه شده بود  یراحت به

اورا  نیاز ا شتریخواست ب یدهد   ونم یو واکنش نشان متا چه حد به اشک  چشم  او حساس است  نیکه ساتک 

 ناراحت کند

 شل شد یدورش کم نیساتک یبه خود داد و چون بازو یتکان

 

ت فاصله گرفت وبه سم نیحرف از ساتک یگفتن کلمه ا  ایبلند شد و بدون نگاه کردن به او و نیساتک یپاها یاز رو 

 اتاقش پا تند کرد ....
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 سرهنگ که زنگ خورد  یگوش

 تامل کرد  یلحظه ا سرهنگ

تخت  یبود و همسرش رو ریاس یمشت جان کیکه دخترش دست  یهمه اضطراب و ترس دست خودش نبود وقت نیا

 ... یماریب

 

  ستادیحال خراب اورا درک کرد و در کنارش ا  نیساتک

 افتاده اش گذاشت وارام لب زد  یبرشانه  یدست

 

 سرهنگ  شهیدرست م یهمه چ-

  نیباش اروم

 

  میکن یابیرد میبتون دوارمیوام شهیشنود م مکالمه

  نیمکالمه رو کش بد دیتون یتا م فقط

 متاثر تکان داد  یسر سرهنگ

 

 سرکار داشتند  یباند حرفه ا کیبا

 که مدت ها بود  یباند

 گرفته بودند  یها را به باز آن
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 افتادند!!! ینم یدام نیدر همچ ومسلما

  

 مدت به آن ها کمک کرد بود چرخاند  نیکه در ا یپسر جوان  ی دهیبه صورت رنگ پر نیرا از ساتک  شانشینگاه پر 

  دیرس یکالفه ونگران به نظر م یادیز

 نبود   یعیطب ینگران نیوا

 را  مهار کرد نفسش

 گرفت  دیرا از سع نگاهش

 تازه شود وراه نفسش باز شود  شیکرد تا گلو یسرفه ا تک

 را برقرار کرد  ارتباط

 

  دیچیاتاق پ یکه در فضا یخنده ا یارتباط همزمان شد با صدا یوبرقرار

 

 کوتاه مشت  یلحظه ا نیساتک یها دست

 اش سرهنگ را هم ارام نگه دارد یکرد با نگاه جد یخود را به دست آورد وسع یخونسرد عیاما سر شد

 رابست  شیچشم ها یلحظه ا دیکش دشیبرمحاسن سف یدست سرهنگ

 

  اوردیارامش خود رابه دست ب تا

 راباز کرد  شیچشم ها هیاز ثان یازکسر کمتر

  دیمحکم وقاطعانه پرس یلیوخ 
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 کنم!! یدارم صحبت م یبا ک-

 

 خنده قطع شد  یصدا

  دیشده است در فضا پخش گرد لیکه مشخص بود تبد یبم تینها یب یسکوت ...وسپس صدا یا لحظه

 

 ... ویاب..فرهاد ف ویفاب-

 

 

 دانست  یم نکهیبود تا ته دل سرهنگ بلرزد  با علم به  ا یاسم کاف نیهم

 توسط افراد او به سرقت رفته است  دخترش

 پراز تمسخر فرهاد  مجدادا  در سکوت اتاق اکو شد  یصدا

 

که پشت صحنه  ییدست اندر کارا یوتمام شهیعاشق پ یکنم ، خدمت جناب سرهنگ وسرگرد واقا یسالم عرض م-

 کشند  یدارند زحمت م

 

 واکنش نشان داد دیهمزمان با فک سع نیساتک دست

 

 قفل ...  یودوم دیمشت گرد یاول



 پشتم باش

 
1229 

 

 

فرستاد واز خدا صبر  یم یلب ذکر ریوز دیکش یدست بر محاسنش م یاما آرام تر بود وفقط هر از گاه سرهنگ

 خواست یوتحمل م

 

  ویفرهاد ملقب به فاب-

  یخوا یاز ما  م یوچ هیکارها چ نیبگو هدفت از ا قیدق

 

 سرخوش وبم بالفاصله پخش شد  یصدا

 ندارم سرهنگ  یهدف خاص-

 دارم  حیقصد تفر یکم فقط

 شما !!! یباکره  یکردن بادخترها یبهتر از باز یحیتفر وچه

 

 اتاق اکو شد  یخنده در فضا یصدا وباز

دو ونگاه نگران  هر  دیاش نشست  وباعث توقفش گرد نهیس یرو نیکه دست ساتک دیجلو کش یپرحرص قدم دیسع

 به صورت 

 سرهنگ که رنگش راباخته بود  

 شد  دوخته

 

 گردنش از شدت خشم  متورم گشت یرگ ها دیسرهنگ   را که شن یگرفته  و ملتمسانه  یصدا نیساتک 
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  دیشن یرا هم در کنار گوشش م دیسع یشدن دندان ها دهییسا یصدا 

 

 توانست حال خراب هردو مرد را حس کند  یم

 

 عشقش..... یگریدخترش ود یکی

 

 نداشته باش یبا دخترم کار-

  یخواه یم یاز ما  چ یلعنت یبگو تو  فقط

 بست  خی شانیکه در رگ ها یوخون دیکه به گوش هرسه رس یهم خنده ا باز

 

 سرهنگ  یفهم یبه موقعش م-

 

  طونهینکن ...عجله کار ش عجله

 .... یتا چوب دوسر سوخت بش یباش وفقط مواظب سالمت زنت باش که اون رو هم از دست ند خونسرد

 

 بود  یجمله کاف نیهم

 صبر ومقاومت سرهنگ رادر هم شکند  تا

  اوردیطاقت وزنش را ن گرید شیپاها
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   وارشدیاز د ینقطه ا ی رهیانداخت ونگاه نا ارامش خ یصندل یاش را بررو دهیتک جسم

 مرد سکوت اتاق را شکاند  یجد یسکوت وسپس صدا یا هلحظ

 شده بود  یلحنش متمسخرانه نبود وکامال جد گرید

 

  یشنو یدونم که صدام رو م یسرگرد م-

  گمیم یچ نیگوش کن بب خوب

 دوتا امانت دستت دارم که متعلق به منه  من

 از اون ها مراقبت کن تا زمانش برسه  خوب

 بخواهد  نیاز ان که ساتک قبل

 دیبزند ارتباط قطع گرد یحرف

 

 لب گفت ریز یلعنت نیخشمگ نیساتک

  دیچیدرگوشش پ یدیسع یهمان لحظه صدا در

 

 ارتباط قطع شد  یابیدرست قبل از رد میرو بزن  قشیرد دق میقربان موفق نشد-

  میمحدودش رو متوجه شد اما

 ..... اریشهر کینزد بایشهر بود تقر ی حومه

 

 اوبود گرفت و ی رهیهمچنان خ یکالم چیه یکه  ب دیکه قطع شد نگاهش را از سع ارتباط
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 قلبش گذاشته بود  به سمت او حرکت کرد  یسرهنگ که دستش رابررو دنیباد 

 

  دیبرد و نگران پرس شیرا پرکرد وبه سمت لب ها یوانیل زیم یاز پارچ آب رو عیوسر ستادیا شیرو روبه

 سرهنگ حالتون خوبه-

  دیآب بخور یکم

 

  دیآب نوش ینکرد وجرعه ا یمخالفت سرهنگ

 

 نبود رابشیقادر به س ییایدر چیخشک شده بود که ه یریمانند کو شیگلو

 نرفت نییپا شیجرعه هم از گلو کیاز  شتریب اما

  

 گفت  یدوخت وبه سخت نیقرارش رادرنگاه ساتک یرا ماساژ داد ونگاه ب قلبش

 پسرم ... نیساتک-

 

 از ادم رباها وخالفکارها وارد بحث شدم  یلیانواع پرونده ها کارکردم  وبا خ  یرو رو یادیز یاسال ه من

 برخورد نکردم که انقدر خونسرد واروم باشه  یمورد نیوقت با همچ چیه اما

 بخنده! ششونیوبه ر رهیرا در روز روشن بدزده وبعد تماس بگ یسرهنگ دختر

  دیرادرهم کش شیبا خشم ابروها نیساتک

 کامال با اوبود  حق
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 مرد آن ها را کامال به تمسخر گرفته بود  ان

 

 که توسط سرهنگ گرفته شد  دستش

 اودوخته شد  شانیمجدادا به نگاه پر نگاهش

 شروع به صحبت کرد  ینگاه آشفته اش وقت برعکس

 قاطعانه ومحکم بود  یلیخ شیصدا لحن

 

 ها  نیباوجود تمام ا -

 دارم  مانیمن بهت ا سرگرد

 

که  یهست یگذراند ومن شک ندارم  تو  تنها کس یم یباق یاز خودشون رد ییجا کیها هم  نیتر یشک حرفه ا یب

 و  یرد آن هارو بزن یتون یم

 

 یاعمالشون برسون یو ان ها رو به سزا یدخترم رو به من بازگردون 

 

 لب نشاند  یمحو بررو یلبخند  هیشب یزیچ نیساتک

 

 شک کرده بود  شیها ییخودش هم به توانا گرید
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... 

 

 شیرا متقاعد کند وبه عمارت بزرگ عمو نیساتک شیعمو یبعد از دوهفته سرانجام توانسته بود با اصرار ها نهال

 برود 

 

 داشت واز همان بدو ورود  یو وحشتناک ریدلگ یفضا  ارشیوشکوه بس ییبایبا وجود ز عمارت

 ل مانده بود را گرفت که از نها یمانده انرژ ته

 

 را از احساسش بروز ندهد یزیکرد چ یم یوجود سع نیا با

 

 زنگ خورد  شیعمو یمبل نشسته بود که گوش یظهر بود واوتنهابررو یکاینزد

 رادر اطراف چرخاند نگاهش

 نبود  شیاز عمو یخبر

 زده بود وهنوز باز نگشته بود   شینگهبان صدا شیپ یقیدقا

 

 مبل  ی، کالفه  از رو یخال بایتقر یبلند آن در آن فضا یوانعکاس صدا  شیعمو یگوش  یدر پ یبازنگ خوردن پ  

 او رفت  یبلند شد وبه سمت گوش

 آن افتاده بود نگاه کرد  یکه بررو یبیعج یتعجب به شماره  با
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 داد  یناشناس م امیبود که گاه به او پ یشماره مانند شماره ا نیا چقدر

 

 کردن شماره هابود  سهیخورد واو ناخواسته در حال مقا یزنگ م شیهمچنان در دست ها یگوش

 وقصد آرام گرفتن را نداشت  دیچرخ یم ینابسامانش مانند گردباد فکر

 محکم داد  یرا تکان سرش

 

 آن چرخش را متوقف کند  دیشا تا

 اتصال رفت وان رافشرد  ینقطه  یدست لرزانش  بررو دیباترد

 

 بزند  یز ان که بخواهد حرفقبل ا 

  دیچیدر گوشش پ  یزمخت یصدا

 انجام شد  تیمامور-

 جمله در ذهنش اکو شد وقبل از آن که بپرسد شما  نیا یبار متوال نیچند

 شد  دهیدستش کش ریباشدت از ز یگوش

 ستینگر یاورا  م نیدوخت که خشمگ شیوحشت نگاهش را به  عمو با

 

 حمله به شکارش باشد  یماند  که اماده  یگرسنه م ینگاهش مانند گرگ حالت
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 در خود جمع شد  یبه سمت عقب برداشت و اندک یقدم دهینهال ناخواسته  وترس 

 به شدت اورا ترسانده بود  شیعمو یچشم ها یحالت ناگهان رییتغ نیا

 

ارامش خود را حفظ کند تا  دیکش یقیاو ،نفس عم  یچشم ها یترس نشسته در مردمک درشت شده  دنیبا د اشاری

 شکارش  را نترساند  نیاز ا شتریوب

 کار داشت  اریدختر بس نیبا ا هنوز

 

 اش را برچهره بنشاند  یشگیهم زود موفق شد تا نقاب هم  یلیخ

 کرد  تیرابه سمت او هدا لچریپرمحبت و یولبخند میمال یبا لحن 

 

 من رو ببخش دخترم -

 کنترلم رو از دست دادم   یمن رو تو پاسخ داد یگوش دمید نکهیلحظه از ا کی

 او متوقف شد  یپاها مقابل

 

 دوخته شده بود  رهینهال همچنان بر اوخ نگاه

 

 ترسش را احساس کند  یتوانست به خوب یهم م هنوز

 

 سردش را به دست گرفت یها دست
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 د سرزنش وارانه ادامه دا یآن را نوازش کردوبا لحن  فیپشت دستش پوست لط وبا

 !! هیشخص زیچ کی یکه گوش یدون یخوب م وتو

 

  اوردیلبخند برلب ب هیشب یزیخود را کرد تا چ یتمام سع نهال

 

 حق با اوبود واو اشتباه کرده بود  

 متاسفم عمو -

 زنگ خورد و..و... یلیخ یگوش

 

 آن نشاند فیبرپشت پوست لط یبرد وبوسه ا شیودست اورا سمت لب ها دیخند یبلند یباصدا اشاری

  

 با دستش مور مورشد  شیعمو یبدن نهال با تماس لب ها پوست

 اشکال نداره دخترم -

  دیوتامل پرس  دیبعد با ترد یمعنارا تکرار کرد و لحظات یدوباره همان لبخند ب نهال

 

  دیگ یرو م قتیبپرسم ،حق یعمو سوال-

 جاخورد  اشاری

 

 ظاهرش خود را نباخت  اما
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 وارد کرد وگفت  فشیوظر دیسف یبردست ها یزد وفشار یلبخند

 بپرس دخترم-

 

  دیپرس شانیوپر نیاز اندازه غمگ شیب ییباصدا نهال

 کنند ؟! یم دیاون  ادم هاشمارو هم بخاطر من تهد-

 بار جاخورد نیدوم یبرا اشاری

 از حد ساده بود  یادیز ییعمو ینوه  نیا

 به نفع او بود  یسادگ نیهرچند که ا 

 

 کش آمدنش را گرفت یرفت  به خنده بازشود به زحمت جلو یراکه م  ییها لب

 

 شد  یطوالن یسکوتش کم یوقت

 اش  زانو زد  یکنار صندل نهال

 

 وقفه شروع به صحبت کرد  یاو رامحکم در دست گرفت و پر بغض  وب یهردو دست ها 

 

 دینداره از من پنهان کن یلیدل-

 دمیرو فهم زیخودم همه چ من

  رندیگ یا شماهم تماس مکه ب دمید
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  نینگه داشت یرو مخف یمهم نیاز من و شوهرم موضوع به ا وشما

 

 رادر هم گره زد شیابروها شدیسهم او م یدختر که به زود نیشوهر  از زبان ا یکلمه  دنیشن

  

 او در گوشش نشست  یوگرفته  فیظر یبعد صدا یا هیبسته شد و ثان شیپلک ها یا لحظه

 عمو -

 را گشود شیها چشم

 جان گرفت  شیروشنک مقابل چشم ها یچشم ها  یوزنده  بایز ریومه گرفته دوخت وتصو بایرا به آن نگاه ز نگاهش

 حد به مادرش شباهت نداشت  نیدختر تا ا نیاگر ا دیشا

 داشت  یبهتر یلیخ یزندگ االن

 حاال.... اما

 کرد زد  یاو که در نگاهش دو دو م یبه نگاه اشفته  یلبخند

 نگاه کبود دل بکند  نیتوانست از صاحب ا ینم گرید حاال

 روشنک را از دست داده بود واو را به ظاهر برادرش باخته بود  دیشا

 داد یدختر را هرگز از دست نم نیکرد وا یآن اشتباه را تکرار نم گرید اما

 

 

 کرد  یاورا تماشا م رهیرا که خ شیعمو گریبار د نهال

 کند آرام  صدا زد  یپرواز م یگرید یمشخص بود ذهنش جا اما
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 عمو -

 اش را به عقب ذهنش سوق داد وگفت  یروشنک وموج افکار منف یخاطره  اشاری

 

 جان عمو -

 ادامه داد  نیسنگ یاش  را بازبانش تر کرد و ارام وبا بغض دهیخشک یلب ها نهال

 

 رفته ایاز دن ایو دهید بیاطراف من بوده به شدت  آس یهرک -

 

  نیگشت یبرنم رانیوقت به ا چیش هکا 

 نیومدیمن نم شیحداقل پ ای

 

 کوتاه  مکث کرد یا لحظه

 خواست  یدلش نم اصال

 را که داشت  یشاوندیخو تنها

 پر کند از دست بدهد  شیپدرش را برا یرا که آماده بود تا جا یکس

 

حسش  یب یبود با سرانگشت ها دهیرهان شیرا که خودش را از بند پلک ها یقطره اشک سمج کهیسپس در حال  

 کرد  یپاک  م
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  دینیحداقل من رو نب ایو دیترک کن نجارویا دیتون یزودتر اگر م هرچه

 

 شدم شیرفتم باعث نابود یهرک یشدم که توزندگ یمثل جغد شوم من

 

 بر لب نشاند   یلبخند اشاری

 برد  یلذت م یدختر حساب نیترس ا از

  

 توانسته بود دخترک را بترساند  خوب

 گفت  شینوازش موها نیرا از دست او خارج کرد وسر اورا در آغوش گرفت ودر ح شیها دست

 

 کس چیبرسونه ه یبیتونه به من آس یکس نم چیه-

 

 نگران من نباش عروسک من تو

  شهیمونم تا هم یم شتیپ من

 اش نشاند  یشمیابر یبرموها یا بوسه

 کرد  وزمزمه

 برسونه  یبیتونه به تو اس یکس نم چیه

 کس....... چیه
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 به ساعت انداخت  ینگاه نیساتک

  شدیم شیدایپ ثمیم دیکم کم  با گرید

 شیمحو برلب ها یرابسته بود دوخت ولبخند شیزده بود وچشم ها هیتک نیماش یکه برصندل دیبه سع ینگاه مین

 شکل گرفت 

 بد دل خود را باخته بود  دوستش

 برسند  جهیشود  بتوانند به نت رید  یلیتر وقبل از آن که خ عیهرچه سر ثمیم قیبود از طر دواریام فقط

 

 یرا صدا زد وخود اسلحه اش را از داشتبورد برداشت وپشت کمرش گذاشت چاقو دیمورد نظر سع نیماش دنیچیپ با

 کرد  یجاساز شیپالتو بیرا هم با غالفش داخل ج زشیت

 

 دیشد چرخ ادهیپ نیکه از ماش  یکلیقد بلند وه یمرد یبررو شهیشت شاز پ عیسر دیسع نگاه

  

  دیدوخت و پرس نینگاهش را از مرد گرفت وبه ساتک یدینا ام با

 

 ه؟یک ویدونه فرهاد فاب یم نیا یپسر مطمئن-

 

 وقاطعانه جواب داد   یجد یلیو خ دیکش شیموها یرو یخورا به چشم زد و دست نکیع نیساتک
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  میچنگ بنداز  یپاره ا سمانیبه هر ر میما مجبور -

  دیکن سع گوش

 

 باشه  یخوب یلیتونه سرنخ خ یمرد م نیا

 

زد وخواست  فرار کنه   رونیاون  از خونه ب یدی....اگر  د چیواگر من برگشتم که ه یخور یتکون نم نیتو از ماش پس

  یکن یم بشیو تعق یریگیبا سرهنگ  تماس م

 

 وگفت  دیحرفش پر انیم یبا نگران دیسع

 داخل  امیبزار منم ب-

  هیطرف حسابت ک  یدون ینم تو

 رفتنت خطرناکه  تنها

 

 گفت نیباز کردن در ماش نیاوزد ودر ح یبرشانه  یدست نیساتک

 

 نگران من نباش  -

  قیگردم رف یبرم من

 

 دنج وخلوت انداخت  یبه کوچه  یرا بست ونگاه نیماش در
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 رازد وبه سمت در ساختمان حرکت کرد  موتیبرداشت ور لونیخود چند بسته نا نیدوق عقب ماشاز صن مرد

 در ساختمان را باز کرد یمحکم به سمت آن مرد رفت ووقت ییبا قدم ها نیساتک 

 

 د اش کوبان نهینشان دهد با پا محکم به تخت س یاو وارد ساختمان شد وقبل از آن که مرد بخواهد عکس العمل پشت

 داشت یا دهیورز کلیه مرد

  

 افتاد  نیها از دستش زم لونیعقب رفت ونا یقدم

 

 برداشت  زیخ نیزود تعادل خود را به دست آورد وبه سمت ساتک یلیخ اما

مشت خود را بکوبد مشت  نیداد  وتا قبل از آن که مرد بخواهد دوم یخال یمهار کرد وجا نیمشت اورا ساتک نیاول

 برصورتش کوباند  وپشت سر خود در را بست  یمحکم

 

 گفت  نیاش را پاک کرد وخشمگ ینیبا پشت دست خون ب مرد

 یکن یم یمن چه غلط یتو خونه  قایودق یهست یتو ک-

  

 وگفت دیکتش کش نییخونسرد پشت دستش را به پا نیساتک

  

 هستم  نجایهستم  وچرا ا یکه من ک یفهم یزود م یلیخ یواروم باش یاگر کرنش نکن-
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وپراخم   قیدق یاش نگاه ینیپاک کردن خون  ب نیرفت وچند تا دستمال برداشت ودرح زیبه سمت م ضیبا غ مرد

  دیانداخت ومشکوک پرس نیساتک یبه سرتا پا

   

 یاومد یواز طرف ک یهست یتو ک -

 شیخودش را به مرد رو به رو مینگاه مستق کهیدر اورد ودرحال شیاز چشم ها نهیخود را با طمان نکیع نیساتک

 دوخته بود 

 با دقت تحت نظرش گرفته بود  گفت   کهیخونسرد ودرحال یلیخ

 دوست اومدم   کیاز طرف -

 تر بخوام بگم از طرف فرهاد اومدم  قیدق

 که .... شیشناس یم

 

  ردیبود تا حالت نگاه مرد برگردد ورنگ تعجب به خود بگ یاسم کاف نیآوردن هم 

 را زمزمه کرد ینا مفهوم زیلب چ ریز

 خود رابه دست اورد  یخونسرد هیکمتر از چند ثان اما

 

 حلقه کرد و خونسرد گفت  نهیرا در س شیها دست

 

  یراه خروج رو که بلد-

 شناسم  یرو نم یاسم نیهمچ من
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 یاشتباه اومد حتما

 

 آورد  نییبه سمت  پا  یرا کم شیلب ها یزد که گوشه  یپوزخند نیساتک

 بود  دهیفهم دیرا که با یزیچ

 

 زبانش حرف بکشد  ریبود مرد همچنان ارتباط خود را با فرهاد حفظ کرده باشد  واوبتواند از ز دواریام منتها

 

بودند وبعد از آن  دهیفرار را هردو باهم کش یزندان با فرهاد  هم بند بوده است و نقشه   کیاو در  شیسال پ چند

 باز گشته بود یجعل تیهو کیو با  رانیدتر به ازو یلیاو خ یبعد از چند وقت

 

 راه خروج رو که خوب بلدم -

 بعد از به حرف در آوردن تو !!! منتها

 

  دیپرس نیو خشمگ دیکش شیبر موها یکالفه دست ثمیم

  یخواه یم یچ قایودق یهست یتو ک-

 

 نداره که بخواد ادم بفرسته سراغم !! یبامن کار فرهاد

 

 گذاشت  شیموها یدر اورد وباال شیخود را از چشم ها نکیع نیساتک
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 قاطعانه گفت یبه اودوخت و بالحن  مینافذش را مستق  نگاه

 

     یگیم یدون یاز اون م یهر چ  یمن با فرهاد کاردارم و اگر عاقل باش-

 

 را گشود نتیودر کاببلند  خود را به سمت اشپزخانه انداخت  زیخ کیبود با  دهید یجد یکه اوضاع را حساب ثمیم

  دیکش رونیراب یواسلحه ا

 

 کند  کیقبل از آن که بخواهد شل اما

 را هدف گرفت  شیکوچکش را به سمتش نشانه رفت وبازو ی زهین نیساتک

 اسلحه از دستش افتاد  ثمیم

 پا پس بکشد  یزود نینبود که به ا یاو کس اما

 

 را نشانه گرفت  نیرا  برداشت واو هم ساتک یزیت ی، چاقو زیم یرو یچاقو سیانداخت  واز سرو دست

 

 بود عیالعملش سر عکس

 

 

 داد یجاخال عیرا سر یاول نیساتک
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 داشت  ییباال اریعمل بس سرعت

رابردارد و   یبرخورد کرد وقبل از آن که چهارم شیمحکم با بازو یاما سوم  دیکنار کش عیرا هم خود راسر یدوم 

  ردیقلبش را هدف بگ

 

 اسلحه اش را از پشت کمر در اورد وبه سمت او نشانه رفت عیسر

 

 زد  یهردو فوران م  یباشدت از بازو خون

 فرو رفته بود شیدر گوشت بازو یبه نسبت بزرگتر یکه چاقو نیساتک مخصوصا

 کرد گفت یخارج م شیرا از بازو زهین کهینفس زنان وردحال ثمیم

  

 وقتت رو حروم نکن  یتو لعنت-

 

 که بهت بگم  دونمیاز فرهاد نم یچیه من

 دیکه داشت  ضامن اسلحه را کش یزیو خونر شیداخل بازو یتوجه به چاقو یخونسرد وب نیساتک

  

 را که یداد که اگر حرف یرا م نانیاطم نیشده بود وبه مرد مقابلش ا یتر ونگاهش ناخوانا تر از هرزمان یجد صورتش

 خواهد نشود  یم

 کند  یم کیبه او شل دیترد یب

 وگفت  دیکش شیموها انیاش را م یدست خون نیخشمگ ثمیم
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 راهمون از هم جداشد  شیپ چندسال

 رانیبرگشته ا دمیفهم یتصادف فقط

 بده لیخودش تشک یرو برا یاروم یرازده تا زندگ مشیقد یکارها دیوق

  دیکوتاه پرس نیساتک

 

 !؟یتصادف-

 تکان دادوگفت  یکالفه سر ثمیم

 دمیفهم ییزایچیو دمید ابونیتو خ یاز افراد وفادارش  رو به طور اتفاق یکی-

 زد و با تمسخر گفت یپوزخند نیساتک

  

 راحت بهت از فرهاد اطالعات داد یلیواون هم خ یدید ابونیاز افرادش رو خ یکیکه -

 بزند  یحرف ثمیاز آن که م قبل

 اش زنگ خورد  یگوش

 نفسش را مهار کرد وزخمش را محکم فشارداد  ثمیم

 

 بود  ثمینگاهش همچنان زوم م کهیاش گرفت ودرحال یاسلحه را با دست زخم نیساتک 

 

 خارج کرد وبدون آن که شماره را نگاه کند اتصال رابرقرار کرد وگفت  بشیرا از ج یگوش
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 بله-

 

 

 درگوشش نشست  یمردانه ا یخنده  یصدا

 از گوشش فاصله داد را  بالفاصله یگوش

 صفحه چشم دوخت  یناشناس رو یشماره  وبه

 را به گوشش چسباند  یگوش مجدادا

 نظر گرفته بود  ریآماده شکار وحمله اورا را ز یبود که مانند ببر یثمیم ی رهینگاهش همچنان خ کهیودرحال

 تمسخر  با

 داد جواب

  

 !!! ویفاب یمثل بزدل ها خودت رو هزارتا سوراخ سنبه  قائم کرد-

 

 خنده از پشت خط متوقف شد  یصدا-

 همچنان شاد وپر از تمسخر بود شیلحن صدا اما

 

 به به جناب سرگرد موحد-

 نکن سرگرد !!! یلطف کم

 



 پشتم باش

 
1251 

 

 بلند ادامه داد  یمکث کرد وسپس با خنده ا یا لحظه

 

 بزدل؟!!-

 ....سرگرد...سرگرد

 

 یوجه بشتا مت ینیرو بب تینیفراتر از نوک ب یکم هیکاف فقط

 هم خواهم بود شهیکه هم یبدون دیبودم وبا شهیهستم وهم من

 

 !!!! ینیروبب ییروشنا یتا بتون یباش یکیتو تار دیبا یگاه

 

 دست داد نیبه  ساتک یمهار نشدن یخشم

 

 کرد  یترش م نیخشمگ نینتوانسته بود انجام دهد وهم یکار چیمدت ه نیبا اوبود واو در ا حق

 

 اورا فراهم کند   یخواست موجبات خنده  ینم نیاز ا شتریاماب

 

 گفت  تیخود را حفظ کرد وبا جد یخونسرد یسخت به

 

  رهیکه سرگرد موحد تواون راه م  ینیزم-
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 !!!! ویفاب ستیواسه جوالن دادن تو ن ییجا

 

 بره یکه چقدر زمان م ستین مهم

 داره  تیکه اهم یزیچ

 یتو تهش تومشت من نکهیا

 !!!دمیرو من بهت قول م نیا

 

 که اسلحه را بسمت او  نشان رفته بود همراه او  تکان خورد  یخورد ودست یتکان ثمیم

 

 تف کرد  نیمرد مقابلش آب دهانش را زم یاریهمه دقت وهوش نیاز ا  نیخشمگ ثمیم

 

 داد  یمخمصه نجات م نیهرچه زودتر خود را از ا دیبا

 بکند  یبخواهد اقدام ویفاب نکهیقبل از ا تا

 

 داد  لشیتحو یپوزخند نیساتک

 

 کنم  یاقتدار خاص حس م کیتو حرف زدنت -

 ادیخوشم م تیژگیو نیا از

 فراموش نکن  اما
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 باشه !! زیانگ الینگارشش خ ی وهیش شهیتونه هم یآدم کش  م کی

 

 سرگرد  یدیضرب المثل رو شن نیشک ا یب

 

 چشم در مقابل چشم -

 !! یبنداز یرو نگاه رونیاشپزخونه ب یاز پنجره  کنم یم هیتوص

 

 شود  دهیکش دیبه سمت سع نیبود تا ذهن ساتک یکلمه کاف کی نیهم

 

 ارتباط قطع شده است  دادینشان م یبوق ممتد گوش یصدا

حمله  بود برنداشت و به سمت عقب   یفرصت برا کیبه اوزل زده بود ومنتظر   میکه مستق ثمیم ینگاهش را از رو 

 هشدارگونه گفت یوپنجره قدم برداشت وبا لحن

 

 من!!! کیباشل هیاز طرفت مساو یحرکت نیکوچکتر-

 حماقت نکن پس

 

 

 چشم دوخت  رونیاز پنجره به ب نیتکان داد وساتک یسر ثمیم
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 اش قرار گرفته بود  یشانیپ یرو قایدق یزریداده بود ول هیتک نیشده وبه ماش ادهیپ نیاز ماش دیسع

 

 هم فشارداد  یبررو دیسع یشانیپ یآن نور قرمز رنگ رو دنیرا باد شیدندان ها 

 شدیتمام م دیجان سع متیاشتباه او به ق نیکوچکتر

  

 انداخت ثمیبه سمت م ینگاه مین

 ماند ویحمله بود ومنتظر تماس فاب یفرصت برا کیهمچنان منتظر  که

 

 شکست خورده بود  راحت یلیبارهم  خ نیا

 

 نفسش را محکم مهار کر د  کالفه

 فعال مهم تر بود  دیسع جان

 

 از او چه بود ویفاب یخواسته  دیدیم دیبا

 

 که حدس زدنش دشوار نبود  هرچند

  

 خواست   یم دیرادر مقابل سع ثمیم ویفاب
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را  دیکه از ساختمان بلند رو به رو سع یاهپوشیمرد س دنیوباد دیبلند اطراف را کاو یساختمان ها یلحظه ا نگاهش

 لب گفت  ریز یهدف گرفته بود لعنت

 

 را گزارش داد وقبل از ان که تماس قطع شود  تیبا سرهنگ تماس گرفت وموقع عیسر

 دندیغلت نیزم یانداخت وهردو بررو نیساتک یبلند خود را بررو زیخ کیبا  ثمیم

راستش نشست وقبل از آن که مشت دوم  یشد وبر گونه  نیکبود که حواله صورت سات ثمیاول از طرف م مشت

 صورتش بکوباند یرابررو

  

 دیچیتق شکستنش در فضا پ یکه صدا چاندیمچشرادرهواگرفت وچنان آن راپ نیساتک

 

 که بلند شد  ثمیم ینعره  یصدا

 او قرار گرفت  یزد ورو یغلت عیسر

 صورتش کرد یحواله  یمحکم ومشت

 پراز خشم  ونفرت گفت ثمیم

 

 سرگرد  یرسینم یخوا یکه م یزیتو به چ-

 رهید یهراقدام واسه

 

 یآن دخترهاروبزن دیق دیبا
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  شنیمشت عرب م کیعروسک  تیدر نها که

  وستیکه دختر سرهنگ مال پسر خود فاب هرچند

  

 خورد  یوقفه زنگ م یب یگوش

 

 ارتباط  را برقرار کردبرداشت  و  زیخ یبلند شد وبه سمت گوش ثمیم یرو از

 در گوشش نشست  یهمچون ناقوس ویفاب یخنده  یصدا

 

 سرگرد موحد  شدهیچ-

 یزن ینفس م نفس

 

 را باپشت دست پاک کرد  شیشده از لب ها یخون جار نیساتک 

 

 دیگردد پرس انشیداشت مانع طغ یبه شدت سع کهیدر حال 

 

 یخواه یم یبگو چ-

 گره خورد واز وحشت نشسته در آن تعجب کرد ثمیم ینگاهش در نگاه وحشت زده  یا لحظه

 کمه سرگرد یلیفرصت خ-

 گمیم یچ نیخوب گوش کن بب پس
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 بشتابه یباق اریدوست مجنونت به د نکهیقبل از ا تا

 رو پر بده بره!! ثمیم

 جاخورد  یلحظه ا نیساتک

 

 ستینگر یراف را ماط یانداخت که با نگران دیاز پنجره به سع ینگاه

  

  دادیاش مانور م یشانیآن نور قرمز همچنان در پ کهیحال در

 

 کرد  یاورا تماشا م دیونا ام رهیدوخت که همچنان خ ثمیگرفت وبه م دیرا ازسع نگاهش

 نشود  ثمیکه در سرش بال وپر گرفته بود اشتباه باشد ودستش الوده به خون م یبود فکر دواریام

 

  دیپرس کالفه

 ویواضح تر حرف بزن فاب-

 سرگرد؟! نیواضح تر از ا-

 !!!یحرف ها باش نیکردم باهوش تر از ا یم فکر

 

 گفت ضیو پر از خشم وغ دیکش شیموها یرو یدست نیخشمگ نیساتک

 

 تونم یمن نم-
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 بگو خودش کار رو تموم کنه راندازتیتک ت به

 

 توست سرگرد!! قیرو منفجر کنه واونم رف یکیانداز من فقط دستور داده مغز  ریتک ت-

 

 دیکش ادیفر نیوخشمگ ختهینتوانست خود را کنترل کند  عنان گس گرید نیساتک

  

  یاریب قمیسر رف ییاگر بال-

 زنم یم شتیکنم وزنده زنده آت یم داتیپ یهم بر نیزم ریز یبش قطره

 

 کرد  یهمه خشم  خنده ا نیاز ا ویفاب

 برد یلذت م تینها یب نیکند واز هم ختهیتوانسته بود احساسات اورا برانگ سرانجام

 نکن سرگرد!! دمیتهد-

 ادهیمن سواره هستم وتو پ فعال

 رو بکن گمیکه من م یعاقل باش وکار پس

 

 چارهیکردن آن دختر ب تایجز جلو انداختن مراحل لول یا دهیبنداز که فا رونیمن رو هم از سرت ب چوندنیپ فکر

 جانش را نجات بده !!! شیسرگرد افسانه ا دوارهینداره که همچنان ام

 

 بسته شد وسپس گشود یوسرهنگ  لحظه ا هیهد یاداوریبا شیپلک ها نیساتک
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 داشته باشد  یشتریخود کنترل ب یکرد بررو یسع

 دیوقاطعانه پرس محکم

 کارکنمیچ دیبا-

 نشست  شیپراز تمسخر  در گوش ها یخنده ا  یصدا

 

 آنها  قصد بازشدن نداشت نیوقت گره افتاده ب چیه ییچنان در هم گره خورده بود که گو شیوهاابر

 

 دارم سرگرد  ادیباهات ز کارکه

 هیثان 60شمارت شروع شده وتو فقط  هیبگم از االن ثان دیوبا یخالص ش تیخوام از شر کنار یشروع فعال م یبرا اما

 !!یرو نجات بد قتیتا جون رف یمهللت دار

 

 کرد  یاورا تماشا م رهیرفت که خ ثمیوبه سمت م دیرا برهم ساب شیدندان ها نیساتک

 سرش را حس کند یمرگ افتاده باال ی هیسا یتوانست به راحت یم

 سخت بود  شیبرا

 

 اگر آن مرد مجرم باشد  یحت ردیخودش بگ یرا با دست ها یجان کس بخواهد

 ساعت خود نگاه کرد  به

 نمانده بود... یاووقت یکرد وبرا یشمار با سرعت حرکت م هیثان
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 بلند کرد وکنار پنجره برد ونگه داشت  نیزم یحرکت  از رو کیرا با  ثمیم

 

 اشتباه نزند  یمتریلیکرد م یکنار جمجمه را هدف گرفت وسع ییمغزش جا پشت

 دیآرام پرس ثمیازم کیاز شل قبل

 

 !!هیک ویقبل از مردن بگو فرهاد فاب-

 

 دلش... یوصاف بود برعکس حال وهوا یاز پنجره نگاهش را به آسمان دوخت که آب ثمیم

 

 را داشت یروز نیکه از اول انتظار همچ هرچند

 بود دهیرس انیمخالفت کرده بود وحاال انتظارش به پا یرانیا یکردن دخترا تایکه با لول یاز روز درست

 

 فرستاد وزمزمه کرد رونیراب نفسش

 

 از هرکس به خود ادمه!!! کتریقاتل نزد شهیهم-

 سرگرد یکینزد یلیبه اون خ تو

 ... یکم فقط

  دیپاچ شهیش یخون بررو یکرد ومقدار کم کیماشه را فشرد وشل نیکه ساتک دیرسیم 60 یشمار داشت رو هیثان

 پرتاب شد  نیزم یبرخورد کرد وبررو شهیباش ثمیجان م یب وجسم
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 فرستاد  رونینفسش رابا شدت ب نیخشمگ نیساتک

 شده بود چشم دوخت رهیاوخ یکه مبهوت زده به پنجره  دیرا بازکرد وسع پنجره

 از آن نور قرمز نبود ..... یخبر گرید

 

 شد داریاز خواب ب نیشب بود که نهال با تکان دست ساتک یها مهین

  

وهق هق  یحرف چیه یب دیخود د یرا بررو نیوپف کرده اش را به اودوخت وچون نگاه نگران ساتک سیخ یها چشم

 کنان به آغوش او پناه برد 

 

را محکم دور کمر او حلقه کرد وخودش را به دست  شیپهن وسفت او قرار داد ودست ها یها نهیس یرا بررو سرش

 بخشد ییبود رها دهیکه د یبتواند ذهن نا ارامش را از کابوس دینوازشگر او سپرد تا شا یها

 

 کمرش کشاند وکنارگوشش زمزمه کرد یاو گذاشت ودستش را نوازش گونه بررو یموها یرابررو شیلب ها نیساتک

  

 یدیدیخواب م نینترس من کنارتم بب-

 نلرز موش کوچولو ینجووریباش وا آروم

 

 رابست  شیچشم ها نهال

 توانست خود را آرام نگه دارد  یم مگر
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 بست ینقش م شیشده مقابل پلک ها تایولل یعروسک ها ریبا هر پلک بستنش تصاو یوقت

 

  دیاش فرستاده بود برخود لرز یکه آن ناشناس به گوش یریعصر همان شب وتصاو یاور ادی با

 

 .....ییوارهایشده از د زانیبدون دست وپا وآو ییدخترها

 

 خواست عروسک شود  یاونم

 نشود  چکسیه یواریعروسک د یول ردیداد بم یم حیترج

 

 انداخت  یتجسمش رعشه بر وجودش م یحت

 

 چنگ انداخت نیساتک ینکشد واز پشت به کمر برهنه  ادیرا گازگرفت تا فر شیلب ها ی گوشه

 اودوخت یاش جدا کرد و نگاهش را به نگاه وحشتزده  نهیاز س یسر اورا به سخت نیساتک

 فشرده گشت  وقلبش

 حال خراب  اورا نداشت نیطاقت ا اصال

  دیخواب یوارام م دیدیشب ها کابوس نم گریهابود که او د مدت

  

  دیاما قاطعانه پرس  آرام
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 نهال بهم بگو  -

 !؟ینیب یفکرتو مشغول کرده که بعد از مدت ها دوباره چندشبه  کابوس م یچ

 

  اندازدیوجان اورا به خطر ب دیبگو نیبه ساتک امیاز پ یزیخواست چ ینهال  نم 

 گذاشت  یاز خون به جا یرد عیآن شب تکرار کرده بود که سر  یکار را ط نیرا گازگرفت وانقدر ا شیلب ها ی گوشه

 مرطوب ولرزان او کالفه با شصت انگشتش آن را پاک کرد  یلب ها یخون بررو دنیباد نیساتک

 

 یقو یپنجه ها ریاس شیفرار از پاسخ دادن به سوال او خواست به اغوشش پناه ببرد که شانه ها یمجدادا  برا نهال

 شد نیساتک

 

 

 دیدزد نیرا از ساتک سشیاشفته وخ نگاه

 

  دیتوانست به او بگو یخواند وچگونه م یافکارش رام ینگاه تمام کیدانست که او با  یم

 

 کرده بودند دیآن ها اورا تهد یوقت

 

 ها باخبر سازد اورا خواهند کشت  امیرا از پ نیاگر ساتک 

 شدن...... تایبدتر از لول یحت یزیچ یعنیاو،  یبرا نیوا
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آن  یدرگوشش نشست ودلش برا نیساتک یبم ومردانه  یدرامد وصدا نیساتک یاش به اسارت انگشت  ها چانه

 .. دیصدا پرکش

 

 من رو نگاه کن گرگ کوچولو -

 

 نگاه مرددش رابه اودوخت  نهال

  دیزد و قاطعانه پرس یعرق کرده اش را کنار یاز موها یطره ا نیساتک

 

 افتاده  یبگو چه اتفاق بهم

 .. ختهیبهم ر ینطوریتورو ا که

 

 آن زد یپر حرارت بررو یاو چسباند وبوسه ا یرا بر سرانگشت ها شیناخواسته سرش را کج کرد و لب ها نهال

 او جاخورد  یبوسه  نیاز ا نیساتک

 مردانه اش.. یها ازین یبود بر ا یدرست مانند صاعقه ا  شیحرارت لب ها 

 

 تکرار کرد  گریاما خود را کنترل کرد وسوالش رابار د 

 

 متوجه شده بود  یطفره رفتن نهال نگرفته بود وبه خوب نیاز ا یخوب حس
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 کند .... یم یرا از اومخف یزیچ شیکوچولو گرگ

 

 ؟؟یکن ینم یرو از من مخف یزینهال تو که چ-

 بلرزاند  نهیرادرس بود که قلب نهال یجد یبه حد شیصدا لحن

 

 زمزمه کرد یقورت داد وبه سخت یاوجدا کرد واب دهانش را به سخت یرا از سرانگشته ها شیها لب

- 

 

 کنم یرو ازت مخف یزیچ دیچرابا-

  دمیهم ترس یلی،خ دمیفقط ترس من

 

 رهینم رونیاز ذهنم ب هیهد الیفکر وخ یا لحظه

 

  هیطیاالن درچه شرا نکهیا فکر

  انهیخوبه  حالش

 .... انهی نمشیب یم دوباره

 

 کنه  یشده که دور گلوم بسته شده وداره خفم م یفوالد ییکه دارم مثل پنجه ها یحس عذاب وجدان 
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 مسابقه گذاشته بودند  ییباد کرده اش گو یپلک ها یبغضش شکسته بود وقطرات اشک از ورا گرید حاال

 ادامه داد یوبه سخت خشم وبا پشت دست قطرات اشکش رابادست پاک کرد با

 

 اونجا بودم  دیمن با هیهد یاالن جا-

 وقت  چیتونم خودم رو ببخشم ...ه یوقت نم چیمن ه فتهیب هیهد یبرا یاتفاق نیکوچکتر اگر

 

 آورد  یفشار م شیکه برگلو ینیسکوت کرد وبا بغض سنگ یا لحظه

 ادامه داد نیدر نگاه پراخم ساتک رهیخ 

 

 اون من هستم  دنیدونم باعث دزد یوبدتر آن که م-

 همان روز که خانواده ام رو کشتن  کاش

 و..... شدیکشته نم یگریکس د چیصورت ه نیهم خونه بودم در ا من

 

 درگلو خفه شد نیپراز حرارت ساتک یلب ها انیدر م شیحرف ها ی ادامه

پنجه شده  شیموها انیکه م شیها گرفته بود و از فشار دست یرا به باز شیخشن ،لب ها یلیخ نیساتک یها لب

 بود 

 است  نیتوانست بفهمد اوتا چه حد خشمگ یم

  دیاورا از خود جدا کرد وبا خشم غر نیکه کم آورد ساتک نفس
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 دونم باتو!!! یمن م یخزعبالت بگ نیاز ا گهید کباری... گهید کبارینهال فقط -

 !!یعذاب وجدان داشته باش یکه بخواه یستین یزیمقصر چ تو

 

  یستیمجرم ن تو

  یهست یقربان کیرو توذهنت فرو کن که خودتو  نیا

اتفا ق  نیافتادن ا یخوب عمل کنم تا جلو فمینتونستم به وظ نومدتیمقصر باشه اون منم که تو ا انیهم م یکس اگر

 هارو..

 دیجمله اش رابگو یلرزان ومرطوب نهال گشت تا نتواند ادامه  یلب ها ریاو بود که اس یبار لب ها نیا

 راازاوفاصله داد وپرحرارت وپرتمنالب زد  شیلب ها یاوزدو کم نیریز یبه لب ها یقیمک عم نهال

  یکن قیتو وجودم تزر یتون یآرامش رو فقط توم نیدارم وا اجیمن االن فقط به آرامش احت-

 کن  آرومم

 در هم ادغام شود ...... شانیجسم ها گریبود تا بار د یجمله کاف نیوهم 

 

  دیشب به گوشش رس یکیکه در ان تار ییقدم ها یصدا دنیباشن هیهد

  ختیفرو ر نهیدر س قلبش

 

 کمرش نشاند  ی غهیبرت یهوا عرق سرد یترس  کل وجودش را لرزاند ودرآن سرد احساس

 

 شکاند یرا که برفضا حاکم شده بود در هم م ینیسکوت سنگ بیآن قدم عج یصدا
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 حبس کرد  نهیودرس دیرادزد فسشن

 یمدت جز بار اول که آن مرد را که حدس م نیا یکه به اسارت آن ها در امده بود گذشته بود ودرط یروز از زمان ده

 بود  دهیرا ند یآن ها باشد کس سیزد رئ

 نداشت  یگرید زیتخت چ کیمتر حبس کرده بودند که جز  12 یاتاق اورادر

 رد ک یاش از آن استفاده نم یفیاز ترس وبا تمام کث هیقرار داشت که هد یوحمام کوچک ییاتاق هم دستشو ی گوشه

 شود  دهیباشد تابدن برهنه اش توسط آن ها د یفیداد کل وجودش غرق در نجاست وکث یم حیترج

 

 یر روبه جانب او ظرف غذارا ب یصدا وبدون انداختن نگاه یکه ب شدیگشوده م یسه بار هم در توسط مرد یروز

 شدیگذاشت واز اتاق خارج م یتخت م

 وحشت به اطراف چشم دوخت  با

 کند  دایحفاظت از خود پ یبرا یا لهیوس دیشا تا

 نفسش را مهار کرد  دینا ام اما

 

 بود  دهیدر بسته رس کیقدم تا نزد یصدا

 خود را به سرنوشت سپرد  ریلرزان تقد یوبا قلب دیاش کش دهیخشک یلب ها یزبانش را بررو هیهد

 

شده بود  یبه مرگ هم راض یحت گریشده بودکه د دیخود را باخته بود ونا ام ی هیروح یمدت کوتاه به حد نیا در

 رقم خورده است  یمرگ در جوان رشیوفقط از خدا خواسته بود که اگر در تقد

 نباشد تا کمر پدر وبرادرش را بشکاند  ییآبرو یبا ب حداقل
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 یناهنجاربرا یناقوس یده روز مانند صدا نیکه در ا یخشک یکشانده شد ودر با صدا نییدر به سمت پا ی رهیدستگ

 وباز شد دیبود در پاشنه چرخ هیهد

 یا هیاز تخت کز کرد ونگاه از وحشت گشاد شده اش را به همان نقطه که سا یدر خود مچاله شد ودر گوشه ا هیهد

 بود دوخت ستادهیشبح مانند ا

 

استه وناخو عینور سر یبا هجوم ناگهان هیاتاق زده شد وهد دیاو مانند گذر چند قرن بود کل یکه برا هیاز چند ثان کمتر

 بسته شد شیپلک ها

 

را از هم گشود  شیجا در خود جمع کرد وآرام پلک ها کیتمام شهامتش را ینگاه ینیکه گذشت با حس سنگ یکم

 اوشده بود  یبور که محو تماشا بایقرقد بلند وت یپسر یماند بررو رهیونگاهش خ

   ستینگهبان ساده ن کی ایداد که او محافظ  یخوب پسر نشان م پیاراسته  وت ظاهر

ت او بخندد وبه سم یبلند یواکنشش باعث شد که آن پسر جوان باصدا نیوا دیخود راعقب کش شتریب یترس کم با

 قدم بردارد 

 

  یخوشگل یچه دختر کوچولو یاخ-

 خواستم !!! یکه من م یدرست همون 

 

 قورت داد یآب دهانش را به سخت هیهد

 نمانده است  یادیز زیدر امدنش چ یدانست تا از پا یوم دیپر یم شیپلک ها ی گوشه

 خواست یرا نم نیا واو
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 داد یاش را از دست م یاریهوش دینبا

  

  دیموشکافانه از او پرس یونگاه  ثانهیخب یبا لبخند پسر

  

 از اربابت ؟  یدیستر

 لب زمزمه کرد  ریز یوحشت زده  وباگنگ هیهد

 

 ارباب؟! -

 

 گفت تیتکان داد وبا جد یسر  تیاو انداخت وبارضا یبه سرتا پاها یپسر نگاه 

 

 بله ارباب ..تنها ارباب تو -

 

  دیاولرز یپروا یوب دارانهیاز نگاه خر هیهد تن

 

 رفت تا بترکد  گفت یکه م یبابغض

  

  نیخواه یم یواز جون من چ نیهست یشما ک-

  نیکه شما دنبالش ستمین یبارها گفتم من کس من
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 برم!!! دیکن ولم

 

 بود  ستادهیاش ا یقدم کیدر بایبا او نداشت وتقر یچندان یپسر فاصله  گرید حاال

 

  دیخود را کنار کش  مهیسراس هیرا به سمت او دراز کرد که هد دستش

 

 پسر در گوشش نشست یابامه یب یخنده  یصدا

 

 خواست یکه پدرم م ینباش یتواون دیشا-

 هم به دستت اوردم !!! تیخواستم ودرنها یکه من م یهست یشک ندارم همون کس اما

 

 قدم فاصله را هم پرکرد  کیرا جلو برد وآن  شیباردوم دست ها یجمله برا نیگفتن ا نیح

 

 آن پسر نتوانست عیخواست مجدادا خود را کنار بکشد که با عکس العمل سر هیهد

 

 

 بلند ومجعد او رد کرد  ومانع از عکس العمل اوشد یرا از پس موها شیرحم دست ها یوب عیسرسام

 

 ماده اسب چموش را چگونه رام خود کند نیدانست ا یبود وخوب م ختهیافسار گس یرام کردن دخترها اوعاشق
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 سوخت  یبود وپوست سرش م دهیبه شدت عقب کش هیهد یموها شهیر

 

دست مرد که  یکیآن  یوبررو دندیغلت یم شیگونه ها یاز پس هم از رو یدر پ یاشک ناخواسته وپ قطرات

 ختندیر یفشرد م یاورا گرفته بود وسفت م یقدرتمندانه چانه 

 

 وحشت کرده بود  انشیعر یپسر ونگاه ها نیا یخود نداشت وبه شدت  از حرف ها یبررو یتسلط چیه

 مدت گرفته بود  نیا یکه از خدا درط یعمر در

 حد دچار ضعف ووحشت نشده بود !!!! نیگاه تا ا چیه

 

 گفت  یتوسط پسر آخ شیموها دنیکش با

 سرش را جلو آورد سام

  

 یلب ها یرا بررو شیشصت انگشت ها کهیدر حال  شیلب ها یومماس بررو شیچشم ها یخون یایدر در رهیخ

 مرموزانه لب زد دیکش یخوش حالت ولرزان دخترک م

 

 آروم باش دختر ،آروم -

   لمیبرخالف م ینباش عیاگر آروم ومط که
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 کنم!!!! یم زونتیاتاقم آو واریو ازد سازمیم یزود ازت عروسک یلیخ

 

 اوردیاز آن سردر ن یزیثابت ماند وبه حرف او فکرکرد وچون چ یعکس العمل چیبدون ه یلحظه ا یجیبا گ هیهد

 برلب نشاند  یپوزخند

 

 به عروسکش کنند ! لیکنند وتبد زانیاو واریتوانستند اورا از د یم مگر

 

 یفکر چیچندروزه را سر شصت اورها کرد و بدون ه نیکل خشم ونفرت ا شیلب ها یبا تکان شصت پسر بررو 

 مانده بود شیکه برا یباتمام قدرت

 شصت دست اورا گاز گرفت  

 

 فشرد  یآن را سفت م شیدندان ها انیم

 بود رهاشود شیکه بررو یاز بار فشار عصب یکم دیشا تا

  

شصت دستش را توانست از دهان  یآورد وبه سخت هیمحکم بر فک هد یبا خشم فشار یدرد ناگهان دنیچیبا پ سام

 اوخارج کند

 

 انگشتش جاانداخته بود یرا در گوشت انگشتش فرو کرده بود و فشرده بود ورد آن ها  بدجور بررو شیها دندان

 

 را لرزاند  هیوحشتناک  بر لب اورد که کل وجود هد یسام لبخند ه،یانتظار هد برعکس
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ثه ات نخواهد از اون تو ل یاثر چیه گریوتا چند وقت د یکه تو انتخابت رو کرد فیدختر وح یدار یزیت یدندان ها-

 موند!!!! 

 

 کرد ظاهر خود را حفظ کند و وحشتش رابروز ندهد  یسع هیهد

 

 ببازد  نیاز ا شتریخود راب بشیعج یپسر با آن لهجه  نیخواست در مقابل ا ینم

 

را پاک کند ،مشت  شیآب  وخون جمع شده در دهانش را به سمت لباس او پرتاب کرد و قبل از ان که بخواهد لب ها 

 م سام در دهانش نشست ودر جا دهانش پراز خون شد محک

 

 را به آن پسر منفور دوخت  سشیدهانش را گرفت ونگاه خ یجلو عیسر

 و مماس باصورتش گفت دیلباس اورا گرفت وبه سمت خودش کش ی قهیدست انداخت و نیخشمگ سام

 

 رامت کنم!!!! یکه بابام ازم چندروز وقت خواسته وگرنه خوب بلد بودم چجور فیح -

 

  دیطاقت فرسا نال یتف کرد وبادرد رونیخون جمع شده در دهانش راب دیصورت خود را عقب کش هیهد

 

 !! یعوض شمیمثل تو نم یکیشک نکن که من رام  -
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 باال انداخت و خونسردگفت ییابرو سام

 

 !!!!یافتاد ریگ یتو چه جهنم یدون یپس تو هنوز نم-

 

 !!!! یبرام دم تکون بد یدیصدام رو شن یوله سگ وقتت کیتا مثل  یبفهم هیکاف

 نفس کم آورده بود  گرید هیهد

 امدیاش کوتاه ن یبنابر ذات حاضر جواب اما

 

 که داشت بخواهد برخالف ذاتش التماس وخواهش کند  یهمه وحشت نیسخت بود با وجود ا شیبرا

 

 آه از نهادش برآمد  شیرا گاز گرفت وبا سوختن زخم لب ها شیلب ها ی گوشه

  دیسام دوخت وغر نیدر نگاه خشمگ یاش را با گستاخ دهیدرد کش نگاه

 

 کنم!!! یهرگز .. هرگز ..به امثال تو وپدر حرومزادت التماس نم-

  

 کنم یاز آن استقبال م لیتهش مرگه ومن با کمال م ته

 

  ردیهم قرار بگ یبررو  شیپلک ها یصورتش باعث شد لحظه ا یکیسام در نزد یبلند وناگهان  یخنده  یصدا
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 رهیگشوده شد ونگاهش خ شیکشدار وپر از تمسخر  او چشم ها یصدا دنیوارباشن  کیواتومات هیثان کیکمتر از  اما

 مرموز و وحشتناک  یآن چشم ها یماند رو

 

 مرگ ؟!-

 

  رنیم یهرگز، هرگز ،نم تایلول یکه عروسک ها زمیبه مرگ فکر نکن عز اصال

به گوشش زمزمه  یکینزد  یبابدجنس چاندویپ شیرا به دست گرفت ودور انگشت ها هیچرب هد یاز موها یا طره

 کرد 

 

 عروسک باهاشون برخورد بشه کیالبته اگر خوب محافظت بشن ومثل -

 شد نییدر ذهنش باالوپا تایلول بیعج یکلمه  چندبار

 

 ت اس دهیکلمه را قبال شن نِیکرد ا یدانست چرا احساس م ینم

 

 کرد یاش نم یاریاما االن ذهنش خوب  

 شده  اش را از دست او رها کند  ریاس یرا عقب کشاند تا موها سرش

 

 کرد یتر م نیتر وخشمگ صیاو فقط سام را حر یبود وتقالها دهیفا یب اما
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 وبر خالف دستور پدرش  اوردیطاقت ن سراجام

 گفت  بیعج یتخت بلند کرد و بالبخند یرا گرفت واز رو هیهد یها دست

 

 رو بهت  نشون بدم یزیچ دیبا-

 را هم پشت سر خود  کشاند هیاز اتمام جمله اش به سمت در اتاق قدم برداشت وهد پس

 یدستم رو ول کن لعنت-

  یبر یرو کجا م من

 کن !!! ولم

 

 اکتفاکرد  یفهم یالن ممعنا کرد ودرپاسخ او با تمسخر  فقط به گقتن  ا یبلند وب یخنده ا سام

بود  چاندهیرا که دور خود پ یشهامت ینمانده بود تا آن پوسته  یزیخود را کامال باخته بود وچ هیهد گرید حاال

 بشکند

  امدیداشت برسرش م دیترس یکه م یزیچ از

ر دست د شتریش بمچ دست شیبود  چون با هرتقال دهیفا یوبا او همراه نشود اما  تالشش ب ستدیکرد با یتقال سع با

 شد یآن مرد فشرده م یها

 

 افتاد  شیده روز پ ادی  هیراهرو که عبور کردند هد از

 

 کردند  یبودند ودرست مانند همان شب در سکوت آن هارا تماشا م ستادهینگهبان ها ا یتمام
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هم نتوانست خود را کنترل کند  هیکرد وهدبه داخل آن  پرت  بایرا تقر هیراگشود وهد یبعد سام در اتاق قهیدق چند

 افتاد  نیزم یومحکم وباصورت بررو

 شباهت به ناله نبود  یکه ب دیکش یادیفر دیچیودهنش پ ینیکه در ب یشدت درد از

 

 انداخت نیاتاق طن یسام در فضا یطانیش یخنده  یصدا

  

  ندیکرد بنش یترل کرده بود سعآن راکن یواو به سخت دیگرد یکه  عنان آن داشت از دستش خارج م یبا بغض هیهد

 به اطراف انداخت  ییگذرا نگاه

 راحت شد  الشیخ  یکتاب تا حدود یقفسه ها  دنید وبا

 از تخت نبود ..... یخبر

 

 

 رفت زیم یزد وبه سمت لبتاب رو  روزمندانهیپ یترس نشسته در نگاه او لبخند دنیبا د سام

 

 نترس عروسک فعال قصد ندارم تصاحبت کنم!!!-

 

 !!!یفتیبامن بودن به پام ب یکنم که خودت برا یم یکار

 داد  لشیصدا دار تحو یودهانش را پاک کرد وپوزخند ینیلباسش خون ب نیبا است هیهد
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 که گذشت قهیدق چند

 از لپتاپ  فاصله گرفت  وبه سمت او قدم برداشت  سام

 

 با هرقدم او اوج گرفت هیقلب هد ضربان

 به عقب رفت  یقورت داد وقدم  ینش را به سختدها یوخون مخلوط شده   آب

 ترشد  قیولبخندش عم  دیدر نگاه او ترس راد سام

 

 بود  دهیهمه ترس نیدچار شده وا یدانست به چه سرنوشت یهنوز نم دخترک

   دید یرا م لمیآن ف اگر

 

 داد ینشان م یاز خودچه واکنش  

 ستادیسام هم مقابلش ا هیوکمتر از چندثان ستادیبرخورد کرد به ناچار ا واریکه با د هیهد پشت

  

 !!! ندیب یرا م تایلول یساختن عروسک ها یمرحله  لمیف کهیزمان ندیرابب هیکرد تا واکنش هد یم یشمار هیثان

 

نشاند   زیمقابل م یصندل یرفت واورا بررو زیبه سمت م شیتوجه به تقال یاو را گرفت و ب فیصبرانه مچ دست ظر یب

 وخود پشتش قرار گرفت 

 

 تماشا کند انشیرا  تا پا لمیخود بلند شود وف یاورا گرفت تا نتواند از جا یسر شانه ها شیدست ها با
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 دیبکشد دست از تقال کش رونیقدرتمند اوب یدست ها ریتواند خود را از ز ینم دیبه خود داد وچون د یتکان هیهد

 وبا خشم نگاهش را به لبتاپ دوخت

 واست خ یکمک م یسیوبه انگل دیکشیم ادیکنان فر هیبود و گر ستادهیا یا شهیش یکه در وسط اتاق دیراد یدختر

 دیفشرده شد وبا وحشت پرس قلبش

 

  هیچ نیا-

 به سر شانه اش وارد کرد  یفشار  شیبادست ها سام

 

 شد وکنار گوشش زمزمه کرد خم

  

 زمیم عزعجله نکن-

 یشیمتوجه م ینیروتا اخرش بب لمیف

 

 دوخت شدیکه از لبتاب پخش م یریاش را به تصو دهینگاه نا ارام وترس هیهد

 

 وارد اتاق شدند   گریپوش به همراه دونفر د دیکامال سف یمرد

 

 به سمت  عقب برداشت یوقدم دیکش یادیآن ها فر دنیهراسان  باد دخترک
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 زود توسط آن دو مرد گرفته شد  یلیخ اما

د بو  یپزشک زاتیکه وسط اتاق وپر از تجه یجدا کرد وبه سمت تنها تخت نیاورا از زم یاز آن دو، مانند پرکاه یکی

 برد 

 

 تخت خواباندند  یاورا بررو 

هردو مچ اورا از  عیسر یگریاش نشست ود نهیس یاز آن ها بررو یکیکه دست  زدیخواست برخ عیسر دخترک

 بود عبور داد  زانیتخت او یکه از کناره ها یاهن یها رهیدا

 تخت کوباند  یکمرش را بلند کرد وبررو هیبا گر دخترک

 

 کار را تکرار کرده باشند  نیکه به دفعات ا یآن دو خونسرد ومانند کسان اما

 عبوردادند  یآهن یها لهیهمان مرا هم مانند دستانش از  شیاورا از هم  باز کردند ومچ پاها یپاها

 

او را  یسام که شانه ها  یدست ها یبر رو  شیزد وقطرات اشک جمع شده در چشمانش  از گونه ها یپلک هیهد

  دندیسفت گرفته بودند لغز

 

 فرق سررعنا  کوبانده شد  یدرست بررو یخنده اش مانند  صاعقه ا یوصدا دیخند سام

 

 عروسکم  یهنوز زوده که بترس-

  ینیات رو بب یزندگ لمیف نیترسناک تر  دیکن که با صبر
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 !!!! یاریخون باال ب شیاور ادیکه با هربار  یلمیف

 آب دهانش را قورت داد  هیهد

 

   دیلرز یپوش به  آن دختر  که از ترس  م دیآن مرد سف 

 

 شد  کیتخت را  هم به لرز دراورده  بود نزد  و

 

 بود کرد  ستادهیا یکه در  کنار یکرد و اشاره  به مرد شیدست ها نهیبرداشت وبا طمان یدستکش

 

 را داخل دهان دخترک گذاشت وان را بست  یجلو رفت ودستمال عیسر مرد

 

 کرد قیآن را گرفت وبه او تزر یبرداشت هوا یپوش امپول دیمرد سف آن

 

 کهیدبه آن دختر  تجاوز کنند   زمانبرد قصد دارن یکه گمان م هیشد و بر خالف تصور هد دهیجلو کش یکم ریتصو

 هردو دست  دخترک را از بازو قطع کردند وخون فواره زد 

 

 زد رونیاو هم مانند آن دختر از کاسه ب یها چشم

 

 را ازدست سام خارج کرد  شیدانست از کجا نشات گرفته است  شانه ها یکه نم یبا قدرت 
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 و دیگوشخراش  آن را محکم  کش یادیکشاند وهمراه با فر شیلرزانش  را  سمت موها یدست ها 

 زد  ضجه

  دیخروش یم  شیاز چشم ها یلیاشک مانند س 

 

 نگرفت  شیروبه رو ریاش را هم از تصو دهیاما نگاه ترس 

 

 به کابوس شبانه اش شد ............ لیسال تبد انیکه سال یریتصو

 

 داد  هیتک یشانه اش را به صندل نیساتک

 زد وخونسرد گفت یپوزخند دیرا که د اشاری نیخشمگ صورت

 

 ومات!!! شیک-

 

 دوخت  نینگاه اش را از مهره ها گرفت وبه ساتک اشاری

 

 بود   یکاردشوار تینها یکردن خشمش در مقابل او ب کنترل

 

 جبران کند  دیتواست زمانش که رس یم
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  دیدشوار بود اما خند هرچند

 گفت یمصنوع یرا  دوبار برهم کوباند و بالبخند شیدست ها 

 

 همه هوش وزکاوت  نیاحسنت به ا-

 جناب  سرگرد !!! یبه جا از مهره هات استفاده کن یخوب تونست تو

 

 سکوت کرد  یلحظه ا متفکر

 و متفکرانه ادامه داد برلب نشاند  یلبخند سپس

 

 دیچرخ هویدونم چرا  ورق  یکامال دست من بود ونم یباز

  

  دیخود کش شیبر ته ر یدست نیساتک

 اش رادر نگاه او دوخت وارام وشمرده گفت  میمستق نگاه

 

 !! نهیکار من هم-

 واز کجا خورده یکنم که طرفم متوجه نشه ک یحمله م ییاز جا درست

 نماند  نیدور از چشم ساتک نیبه وضوح جا خورد وا اشاری

 به او نداشت  یدانست چرا اصال حس خوب ینم
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  دیهمزمان  باهم به سمت او چرخ اشاریو نیپدر گفتن سام نگاه ساتک یباصدا

 اخم کرد  اشاری

 شده در صورت صاف او چشم دوخت  جادیا یجمع شد و موشکافانه  به  خراش ها نیساتک یوچشم ها 

 

 که دستپاچه شده بود  سام

 زد و خطاب به پدرش گفت  یمصنوع یلبخند

 

  میدونستم مهمون دار ینم-

 زودتر از او به خودش آمد   اشاری

 

 را جابه جاکرد وگفت لچرشیو یکم 

  

 جناب سرگرد از خودمونه پسرم-

 خود بلند شود  یگرفت وقبل از آن که از جا یاش را از صندل هیتک نیساتک

گرفت وبه سمت سام قدم  نگاهش را هیافتاد اما کمتر از چند ثان اشاری  یواکس خورده  یبه کفش ها  نگاهش

 برداشت 

  ستادیاو ا مقابل

  دیپرس رکانهیاو دوخت و ز ینافذش را به صورت زخم نگاه

 !! نیدونستم گربه دار ینم-
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 نگاهش را به پدرش دوخت  یلحظه ا سام

 بار هم به کمکش بشتابد  نیا دیشا تا

 کرد  یخونسرد آن هارا تماشا م اشاری اما

 را جمع وجور کرد  خودش

 زد وگفت  یلبخند

 

 دوستانه بود  یشوخ -

 

 دیبگو یزیباال رفت وقبل از آن که چ نیساتک یلبها ی گوشه

 مداخله کرد  اشاری

 سرگرد گهید هیجوون

 

 !!! ریبخ ادتی یجوون ییکجا

 سرگرد  یدون یم

 گهیم یچ شاعر

 

 باال انداخت و منتظر به او چشم دوخت  ییابرو نیساتک

 

 ستیحاصلگ یهمه ب یشد ،باق یبادوست سپردوران خوش آن بود که -
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 باهم میداشت یدوران وسفیو  من

 و..... میبرادر بود میبود قیرف میبود یباز هم

 صحبتش سکوت کرد  یو در ادامه  دیکش یآه

 

 گند پسرش را جمع کند  نیاز ا شتریبود که بخواهد ب یتر از آن زیت نیدانست ساتک یم

 

  دیایدختر برب کیبود که نتوانسته بود از پس  نیاز دست پسرش خشمگ چقدر

 بود  دهیکه او آنشب د یدختر هرچند

  دندیکش یجنون شده بود واگر به موقع از لب پنجره اورا کنار نم دچار

 شد.. ینقش برآب م شیشده بود وتمام نقشه ها یمتالش مغزش

 

 نداشت  یمناسب تیاالن هم وضع  

 شده بود  دیشد یافسردگ دچار

 وبا سرم اورا نگه داشته بودند  زدیبه غذا نم لب

 

 زد و   یباال انداخت پوزخند ییابرو نیساتک

 گفت موشکافانه
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 !!! یکن دایودوست پ یارتباط برقرار کن نجایبا ا یمدت کم  تونس نیخوبه که توا-

 

 برلب نشاند    یدستپاچه لبخند تصنع  سام

 نهال اورا نجات داد  یناگهان حضور

 دینهال راد نیساتک

 که

  امدیرادراغوش گرفته بود وبه سمت آن ها م ازین

 درهم  گره خورد شیابروها

 

 بود دهیصبح بود که ازدرد کمر نال نیهم

 

  وستینهال که به جمع آن ها پ 

 خاموش به آغوش او رفت  ازیرا جلو برد ون شیها دست

 

 حواس گفت  یوب دیرا کش ازیاو با خنده لپ ن یخوشحال از حضور ناگهان  سام

 

 خواهد شد ییبایعروسک ز یدختر روز نیا-
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  ختیفرو ر نهیوقلبش در س دیاز رخسار نهال پر رنگ

 

 گونه تکرار شد  ادیبار در ذهنش فر نیعروسک چند ی کلمه

 

 باز به او دوخته شد مهین یوحشت زده اش سمت سام برگشت و با دهان نگاه

 

  

 که در همان نگاه اول پدرش به خود حساب کار دستش آمده بود  سام

 گندش را درست کند نیکرد دوم یسع

 باشد گفت دنشیتواند مانع از لرز یکه م ییداشت تا جا یکه سع ییزد وبا صدا یلبخند

 شدیمانکن خوب م هیشک  یفرشته کوچولو هاست واگر در اروپا بود ب هیشب-

  

بدوزد  نیوبه ساتک ردیتوانست نگاه قفل شده اش را از سام بگ یبه خود ،به سخت نیاتکنگاه س نیبا حس سنگ نهال

 کرد  یاورا تماشا م یظیکه با اخم غل

 کرد یدستپاچه اش م نیشناخت وهم ینگاه به ندرتش را خوب م جنس

 زهایچ یلیبه خ یعروسک ، پ یاز واکنشش نسبت به کلمه   نیساتک  یزیوت یبه باهوش یدانست که مرد یم خوب

 برده است

  

  امدیاز ته چاه در م ییکه گو ییبه لبخند برلب نشاند وبا صدا هیشب یزیبازش را بازبان مرطوب کرد وچ مهین یها لب

 گفت
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 خواستم بگم شام آماده اس یم-

 

 گذاشت شیرا به نما شیدندان ها دیسف فیرا از هم جدا کرد ورد اشاری یپهن لب ها یلبخند

 

 وسرگردان نهال دوخت دهیانش را به نگاه به شدت ترسنگاه خند 

 

ترس   نیاو  را ترسانده است  و اواز ا یها  حساب امیعروسک  مشخص بود که پ یکلمه  دنیاز واکنش نهال از شن 

 برد یلذت م  تینها یافتاده در جان دخترک ب

 

 کرد . تیرا به سمت او هدا لچریو

 کرد پر محبت گفت یاورا نوازش م فیباشصت دستش پوست لط هکیسرد اورا به دست گرفت ودرحال دست

 

 کنم یبه تو افتخار م یومن حساب زمیعز یهست ییتو دختر کدبانو-

  

 کوتاه تشکر کرد  یلیلبخند برلب نشاند و خ هیشب یزیمجدادا چ نهال

 غذا حرکت کردند  زیبه سمت م یهمگ

 غذا که نشستند  زیم سر

 کرد  یباز شیبا غذا شتریب نهال

 رفت ینم نییپا شیاز گلو یزیچ
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 از او خواهد بود نیساتک ییدانست امشب شب بازجو یخوب م 

 

 

 نکردند  یکدام  صحبت چیه نیراه،  ودرداخل ماش یط در

 خواستند  یبود ونم داریب ازین

 او باهم بحث کنند  یجلو

  دیشن یبحث آن هارا نم ازیاگر ن یحت

 

 هردو به شدت مشغول بود  فکر

 

 بود   نیساتک یاحتمال یبه فکر راه نجات از دست سوال ها نهال

 

   عروسک بود یکلمه  دنیآن ها واکنش نهال نسبت به شن نیکرد که مهمتر یفکر م زیچ کیبه هزار و نیساتک واما

  دندیخانه رس کهیهنگام

 

 وبه سمت اتاقش حرکت کرد  دیرادراغوش کش ازین نیساتک

 

 به سمت اتاق خود رفت نیسنگ یل از استرس وقلبماالما یهم با قلب نهال
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  دیکش شانشیپر یبرموها یخود را در اورد  ودست یشال و مانتو کالفه

د چن نیکه در ا یترس و سرگردان نیوخود را از ا دیبگو نیرا به ساتک قتیکوتاه به ذهنش خطور کرد حق یلحظه ا 

 بسپارد وراحت شود  نیرا به  ساتک زیهمه چ شهیبخشد ومثل هم ییوقت به سراغش آمده بود رها

 

 ختیاش فرو ر نهیدر س ن،یسنگ یاش قلبش مانند آوار یگوش امکیپ یصدا با

 

 رد را باز ک امیخود برداشت  وپ فیرا از ک یلرزان گوش یاش چشم دوخت وسپس با دستان فیبه ک دیباترد یا لحظه

 

  نهیبینم گهیشک نکن اون طلوع صبح فردارو د یبزن یوبه سرگرد حرف ینباش یاگر دختر عاقل-

 

 ... ستیمن بلوف ن حرف

 !!!یاریپدرو مادرت رو به خاطر ب هیکاف

 

 نکشد ادیرا به شدت گاز گرفت تافر نشیری، لب ز امیبا خواندن پ نهال

  

او  شک یافتاد ب یم نیساتک یبرا یاتفاق نیکنند واگر کوچکتر یزنند عمل م یکه م یدانست آن ها به حرف یم

 مرد  یمهم

  ختیفرو ر نهیرا خواند وباهربار خواندن قلبش در س امیبار پ نیچند
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 دوزانو افتاد  نیزم یجسمش را نداشت ورو ینیلرزانش تحمل  سنگ یپاها

 دانست چقدر زمان گذشت که    ینم

  دیرا  شن ازیبسته شدن در اتاق ن یصدا

 

  دیلرز یکه به شدت م یدست با

وبه  تادسیا یگذاشت  وقبل از آن که بغضش بترکد واورا رسوا کند به سخت فشیرا داخل ک یرا پاک کرد و گوش امیپ 

 سمت حمام رفت

 کرد یاورا رها نم دیفهم یرا نم قتیشک تا کل حق یب دید یاورا م شانیحال پر نیا نیساتک اگر

به گوشش  نینگران ساتک  یبه در خورد ومتعاقب آن صدا یدوش آب گرم ماند که تقه ا ریدانست چقدر ز ینم

 دیرس

 

 ینهال خوب-

 

 

 !!ینهال خوب-

 دانست  یم شینهال  تکرار شد وفقط خود او وخدا شانیبار در ذهن آشفته وپر نیچند یخوب ی واژه

 تا حد حالش خراب بود  رینفس گ یدر آن روزها که

 

 توانست خوب باشد  یم چگونه
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 را کشته بودند  زانشیکه عز یوقت

 دوستش راگرو گرفته بودند  

 به مرگ کرده بودند   دیاش را هم تهد ییودارا یتنها عشق زندگ و

 

 که به در خورد  یگرید یتقه  با

 

  دیکش رونیدوش آب ب ریرا مهار کرد وخودش  را از ز نفسش

 

 زود از سرما دون دون شد یلیکرختش  خ بدن

 تن پوشش  رفت  یآب رابست و ناتوان به سمت حوله  دوش

  دیرا پوش وآن

 شود  دیآب گرم باعث شد بود حال خرابش تشد بخار

 

 شد  نهیبه س نهیس نیحمام را که باز کرد با ساتک در

 در نگاه نگرانش زمزمه کرد  رهیلب خ ریمحو بر لب اورد وز یلبخند

 من خوبم .. -

 

 را به اودوخت و نافذش  قینگاه دق نیساتک
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 کرده بود  یبه شدت اورا خواستن شانشیپر سیخ یگل انداخته اش وموها یها لپ

 

  دهیرو نشون نم نیظاهرت که ا-

 

 دیاز اودزد ینگاهش را به سخت  نهال

 در جواب او گفت   عیسر یلیوخ

 

 آب داغ اروم شه!!! ریز دیکمر درد داشتم که گفتم شا ینه خوبم فقط کم-

  

   دیاورا به دست گرفت وبا اخم پرس سیخ یدست خود را جلو برد وموها نیساتک

 

 !؟یدر حموم رو چرا قفل کرده بود-

 

 کرد  ینگاه او که مواخذه اش م دنیباد نهال

 

 کرد شوخ به نظر برسد با مزاح گفت یم یکه سع یدستپاچه زد وبا لحن یلبخند

 

 که فکر حموم دو نفره سرت نزنه جناب سرگرد -
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 باال انداخت ییابرو نیکسات

 گفت یاو انداخت و با بدجنس یبه سر تا پا نگاه

 

  یکار خودت رو سخت تر  کرد-

 !!!یحموم بر دیدر هر صورت باز م با چون

 

 به سمت در حمام خنده اش گرفت  شیابرو یاو  واشاره  یحال نابسامانش از لحن بامزه  نیبا ا یحت نهال

 

 مهار کرد  یآن را به سخت اما

 

 گفت  نانیزدو با اطم یچشمک

 

 دکتر !!!  یاقا یکن ینم یدونم تو به خاطر درد کمرم باهام کار یمن که م-

 

 از او فاصله گرفت  شیخشک کردن موها  یوبه بهانه  

 

 نشست وسشوار را روشن کرد  زیم پشت

 خود احساس  کرد  یرابررو نینگاه ساتک ینیسنگ 

 



 پشتم باش

 
1297 

 

 دهیدستش نشست وسشوار از دستش کش یرو نینگذشته بود که  دست ساتک دنشیاز سشوار کش قهیچند دق هنوز

 شد 

 

 چشم دوخت  نیبه ساتک نهیآ از

  دیکش یرا سشوار م شیبود وموها ستادهیا پشتش

 

 را فشرد قورت داد  شیگلو یکه  آن یدهانش را همراه با بغض آب

 

 لب زمزمه کرد ری.. چرا من..   را ز هیتکرار یکرد وهمان جمله  هیچشمانش رابست واز خدا گال یا لحظه

 

  شدیدچار م یسرنوشت نیبه همچ دیاوبا چرا

 داد  یشکل از دست م نیپدر ومادرش را به بدتر دیاوبا چرا

 

 را  چنان محکم گاز گرفت که از سوزش آن آه از نهادش برآمد  شیلب ها یاز شدت  فشار غم و اندوه گوشه  

 

 او را تحت نظر گرفته بود  نهیکه از آ نیساتک

  دیقاطع پرس یتر کرد وبا لحن کیخود را به او نزد یکم

 

 شنوم یخوب م-



 پشتم باش

 
1298 

 

 

 او به خود آمد یبا صدا نهال

 چشمانش گذاشت یدر مقابل قطرات جمع شده  یفوالد یسد عیسر

   

 شد رهیبه او خ نهیا از

 

 دیدستپاچه برلب نشاند وبا لکنت زبان پرس یلبخند

 

 رو؟! یچ-

 

 گذاشت  زیم یسشوار را خاموش کرد ورو نیساتک

 

نهال در  ی دهیوکش دیکار گردن سف نیچپش انداخت وبا ا یشانه  یخشک وبلند اورا جمع کرد ورو مهین یموها

 قرار گرفت شیمعرض تماشا

 بود   یریسخت ونفسگ اریولوند ، کار بس بایدختر ز نیکنترل در برابر ا  یگاه

 االن وقت مناسبش نبود  اما

 

 آمده بود   شیپ یسوال ها ریذهنش در گ یکاف یبه اندازه  امشب

 



 پشتم باش

 
1299 

 

 نفسش را کالفه مهار کرد ونهال از حرارت داغ نفس او پوست بدنش مور مور شد نیساتک

 

 را مرطوب کرد شیلب ها بازبانش

 

 یم گرفت و فشارش داد تا گرماومحک  افتیدر آمد ان را  نیساتک یدست ها یناخواسته دستانش به جستجو 

 حضورش را باور کند 

 

 دیطلب یمرد م نیوارامش را از آغوش پرامن ا دیکش یم ادیفر شیبه تک سلول ها تک

 در گوشش نشست نیساتک یآرام اما جد  یصدا

 

 حد منقلب بشه !!! نیکه باعث شده ،حالت تا ا یهمون-

 

 مجدادا لبانش را بازبانش تر کرد  نهال

 اکو شد وکل وجودش را به رعشه انداخت  یبلند یدر ذهنش باصدا امیکوتاه اما وحشتناک پ ی جمله

 

 را هم از دست بدهد نیحماقت واشتباه  ساتک کیبود بخواهد با  محال

 بلند شد  یصندل یزد واز رو یلبخند

 قرار گرفت ونگاهش را در نگاه او قفل کرد  نیساتک مقابل

 ماند  رهیشده در حوله  خ جادیشکاف ا انیم ییجا نییکوتاه از نگاهش سر خورد وپا یلیخ نیساتک نگاه



 پشتم باش

 
1300 

 

 نهال کرد  ینگاه آشفته  ی رهیزود آن را گرفت ودوباره خ اما

 را کالفه مهار کرد نفسش

 

  شدیدچار م یسرنوشت نیبه همچ دیاوبا چرا

 داد  یشکل از دست م نیپدر ومادرش را به بدتر دیاوبا چرا

 

 را  چنان محکم گاز گرفت که از سوزش آن آه از نهادش برآمد  شیلب ها یدت  فشار غم و اندوه گوشه از ش 

 

 او را تحت نظر گرفته بود  نهیکه از آ نیساتک

  دیقاطع پرس یتر کرد وبا لحن کیخود را به او نزد یکم

 

 شنوم یخوب م-

 

 او به خود آمد یبا صدا نهال

 چشمانش گذاشت یدر مقابل قطرات جمع شده  یفوالد یسد عیسر

   

 شد رهیبه او خ نهیا از

 

 دیدستپاچه برلب نشاند وبا لکنت زبان پرس یلبخند



 پشتم باش

 
1301 

 

 

 رو؟! یچ-

 

 گذاشت  زیم یسشوار را خاموش کرد ورو نیساتک

 

ل در نها ی دهیوکش دیکار گردن سف نیچپش انداخت وبا ا یشانه  یخشک وبلند اورا جمع کرد ورو مهین یموها

 قرار گرفت شیمعرض تماشا

 بود   یریسخت ونفسگ اریولوند ، کار بس بایدختر ز نیکنترل در برابر ا  یگاه

 االن وقت مناسبش نبود  اما

 

 آمده بود   شیپ یسوال ها ریذهنش در گ یکاف یبه اندازه  امشب

 

 نفسش را کالفه مهار کرد ونهال از حرارت داغ نفس او پوست بدنش مور مور شد نیساتک

 

 را مرطوب کرد شیلب ها بازبانش

 

 یومحکم گرفت و فشارش داد تا گرما  افتیدر آمد ان را  نیساتک یدست ها یناخواسته دستانش به جستجو 

 حضورش را باور کند 

 



 پشتم باش

 
1302 

 

 دیطلب یمرد م نیا از آغوش پرامن اوارامش ر دیکش یم ادیفر شیبه تک سلول ها تک

 در گوشش نشست نیساتک یآرام اما جد  یصدا

 

 حد منقلب بشه !!! نیکه باعث شده ،حالت تا ا یهمون-

 

 مجدادا لبانش را بازبانش تر کرد  نهال

 اکو شد وکل وجودش را به رعشه انداخت  یبلند یدر ذهنش باصدا امیکوتاه اما وحشتناک پ ی جمله

 

 را هم از دست بدهد نیحماقت واشتباه  ساتک کیبخواهد با  بود محال

 بلند شد  یصندل یزد واز رو یلبخند

 قرار گرفت ونگاهش را در نگاه او قفل کرد  نیساتک مقابل

 ماند  رهیشده در حوله  خ جادیشکاف ا انیم ییجا نییکوتاه از نگاهش سر خورد وپا یلیخ نیساتک نگاه

 نهال کرد  ینگاه آشفته  ی رهیزود آن را گرفت ودوباره خ اما

 را کالفه مهار کرد نفسش

 

 با شرم حوله را درست کرد وخجوالنه گفت دیاش رس نهیرد نگاه اورا گرفت وچون به س نهال

 حال من خوبه -

 خستم  یکم فقط

 



 پشتم باش

 
1303 

 

 اورا به دست گرفت فیظر یسرشانه ها نیساتک

  

 بکشد   رونیبتواند ب یزیمحال بود چ شیدانست از زبان گرگ کوچولو یم

 گرفت!!! یم جهیتا نت زدیم یکدستیبه او  دیبا

 

 دیقاطعانه پرس یاش را به اودوخت وبا لحن مینافذ ومستق نگاه

 

 یدون یم یتو از عروسک چ-

 

 جاخورد   نهال

 

 دیلرز ختندیروش ر خیسطل آب  کی  ییکلمه گو نیا دنیباشن

 

 دینظر گرفته بود لرز ریکه موشکافانه اوراز نیچشمانش در نگاه کنجکاو ساتک یها مردمک

 

  شدیدر ذهنش اکران م یلمیکه مانند ف یریکند از تصاو یکرد ذهنش را خال یرا با زبانش تر کرد وسع شیها لب

 

 کردند یم یرا عمل دشانیکرد و آن ها تهد یم یریگیشک او پ یگفت ب یم یزیچ نیاگر به ساتک 

 



 پشتم باش

 
1304 

 

 گفت  یجد یلیاز ذهنش عقب راند و خ یرا به سخت ریتصاو

 

 یزن یازکدوم عروسک حرف م-

 بلندش گرفت   یاز موها ییطره مو نیساتک

 

 وترس نشسته در نگاهش  زد اورا به خودش چسباند  یقرار یبه ب یلبخند

 تسلط داشت  شینهال بر اوبود وکامال بررو هیتک گرید حاال

 

 رده  گفت شم یلیخ  

 

 !!هیکنم که شغل من چ یاداوریبهت  دینهال بارها وبارها با-

 

 کس نتونسته دورم بزنه  چیه

 !!!یزنم گهیکه د تو

 

 یکن یرو از من پنهون م یگذره وچ یتو سرت م یچ قایبهم بگو که دق حاال

 

 او مشت کرد  ی نهیرا درس شیدست ها نهال

 اندازد  یساده راه ب شینما کیبود که بخواهد  یسخت تر از آن نیساتک چاندنیدانست که پ یم



 پشتم باش

 
1305 

 

 

 در ذهنش روشن شد وشکل گرفت  یمانند جرقه ا یفکر

 

 گفت مهیخودش را در آغوش او جابه جا کرد وسراس یکم

 

 تو لپتابت رفتم و ...و... شیچندروز پ-

 در هم گره خورد  نیساتک یابروها

 

 خوب؟-

 

 گفت یا ناراحتنفسش را مهار کرد و ب نهال

 وارد اتاق کارت نشم  یطیشرا چیتحت ه یدونم که گفت یم-

 

 ....ی....ولیول

 

 وبا بااخم گفت  دیجمله اش پر انیم نیساتک

 

 !!!یمنم شد ستمیبلکه وارد س یاما تو نه تنها وارد اتاق کارمن شد-

 



 پشتم باش

 
1306 

 

 محکم او شد یاندازد که چانه اش قفل انگشت ها یب نییخواست سرش را پا  دینگاهش را از او دزد نیشرمگ نهال

 

 کرد  یوار  شروع به دروغ باف یاو قفل گشت  وطوط  رگونیناخواسته  در نگاه ق نگاهش

 

 دیرا به او بگو قتینتواند ادامه دهد وحق گرید دیترس یم ییگو

 

  تایلول یبود که روش نوشته شده بود عروسک ها لیفا کی-

 ممکن  روخوندم  ریفتم داخلش و...و....اون مطالب وحشتناک وغ..من کنجکاو شدم ور من

  ختمیبهم ر  یعروسک رو گفت لحظه ا یسام کلمه  یوقت نیخاطر هم به

 فرستاد رونیاورا رهاکرد و کالفه نفسش راب یچانه  نیساتک

 

 

 هم زانیکه اورا دوست داشت به  همان م یهمان  اندازه ا به

 شدیم نیاز دستش خشمگ یگاه

 کرد جادیخودشان ا نیکوتاه ب یوفاصله ا دیخود را عقب  کش یمک

 ردیخشم بگ شیمانع از آن  بود بتواند برا شیگرگ کوچولو ی دهینا آرام وترس یها چشم

 فشردو   یرا اندک شیبازو

 کنترل شده گفت  یبالحن

 



 پشتم باش

 
1307 

 

 !!!ینیوبب یبخون دیهست که تو نبا زهایچ یلیمن خ ستمیتو س-

 

 کنه یم یرو منف تتیحساس وشکنندس ووذهن تیروح چون

 رو فراموش کن یدیوشن یدیکه د  یزیهم هرچ حاال

 

 توانسته بود ذهن نکهیخوشحال از ا نهال

 گفت  یرا منحرف کند باشه ا نیساتک

 

 یدانست ب ینکرد چون م یبحث گریدورنماند اما د نینهال گذشت از چشم ساتک یکه از چشم ها یخوشحال برق

 است  دهیفا

 برداشت فیاش را از ک یاورفت وگوش فینهال خواب رفت به سمت ک کهیهنگام

 او بزند  یاجازه دست به گوش ینداشت ب دوست

 کرد    دیکوتاه ترد یلحظه ا 

 برد نیاورا از ب دینهال ترد ریوحشت زده ومضطرب  اخ امانگاه

 

 ثابت ماند   یگوش یصفحه  یعکس خانوادگ ینگاهش بررو یولحظه ا دیاوراد یگوش رمز

 

 زن ودخترش حلقه کرده بود  یرا ازدوطرف دورشانه ها شینهال لبخند زده بود ودست ها پدر

 



 پشتم باش

 
1308 

 

 کرد  سهیمقا اشاریاورادرذهنش با  ناخواسته

 

 وجود داشت  یهردو شباهت کم یته چهره  در

 

 را از پدرش گذراند و برمادرش دوخت  نگاهش

 به اوشباهت داشت تینها یبود ونهال ب بایز تینها یدر آن سن هم ب ینهال حت مادر

 

 ها شد  امیوارد پ میرا وارد کرد ومستق یبه لبخند نهال زد ورمز گوش یلبخند

  دیند یخاص امیپ چیه

 

  افتین یزیکرد وچ یرا بازرس یکل گوش یوقت

 نهال انداخت  فیراداخل ک آن

 

 د کشاند واز اتاق خارج شد وبه سمت اتاق کارش رفتنهال که در خواب باز کرده بو یسمت تخت رفت وپتورا رو به

 کرد  یکارش برداشت ومجدادا وبادقت آن رابررس  یرا  داخل کشو یاحمد یاقا یمیقد عکس

 

 است وسفیبود  ستادهیا وسفیکه در عکس ودرکنار  یعکس توانست بفهمد مرد یبررو راتییتغ یکم با

 

 درهم گره بخورد  شیاز ذهنش گذشت که باعث شد ابروها یوفکر دیبرسرش کش یدست



 پشتم باش

 
1309 

 

 

ت که ازگوش یکس نیکتریممکن را از نزد یضربه  نیصورت نهالش بدتر نیا ریبود اشتباه کرده باشد درغ دواریام

 خورد .... یمانده بود  م شیوخونش بود و برا

 

 که به در خورد  یضربه ا با

 شد  دهیمت در کشاز لبتاپ گرفته شده و به س نیساتک نگاه

 داخل اتاق شد  یباز شد وستوان رحمت در

 کرد  یوسالم نظام دیخود د یرا رو نیساتک میمستق نگاه

 

 دست اودوخت یداد و نگاهش را به پرونده  یحوصله سالم کوتاه یب نیساتک

  دیوپرس

 

 ؟! یبفهم یزیچ یتونست-

 

 او رفت  زیزد وبه سمت م یلبخند یرحمت

 رادستش داد وگفت  پرونده

 

  میکرد قیوتحق شونیمیقد یمحله  میرفت-

 



 پشتم باش
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 میاریرودرب یکیامار  میتونست قیتحق یاومده بودن با کل دیها عوض شده بودن وجد هیهمسا یبود چون همه  سخت

 به خاطر نداشت  یبه خصوص زیچ یکه پسرش اونجا بود ول

 

 سالمندان سراغ پدرش  ... میرفت

 

 ر داشت هارا خوب به خاط آن

 داشت برداشتم ادیحرف هازد هم صداش رو ضبط کردم وهم  یکسری

 

 هرچه زودتر اتاق راترک کند... دیبفهمد با یبود تا رحمت یکاف نیتکان داد وهم یسر نیساتک

 

رابرهم  شیبار تمام مطالب داخل پرونده را خواند وباهر بار خواندن از شدت خشم دندان ها نیبا دقت چند نیساتک

  دیساب

 

 بگذرد  یراحت نیبه ا یمساله ا نیتوانست آنقدر احمق باشد واز کنار  همچ یم چطور

 

 یخود م یکرد وعمو یمدت نهال اورا عمو خطاب م نیکه در ا یکس ردیسخت بود بپذ شیهم باورش برا هنوز

 بوده باشد  شیدانست دراصل پسر عمو

 ه سمت پنجره قدم برداشت روشن کرد وب یگاریپرونده رابست وبا حرص تمام س کالفه

 

 برف امسال بود  نیکرده بود اخر دنیکه شروع به بار یواحتماال برف دیکش یرا م شینفس ها نیاخر زمستان



 پشتم باش

 
1311 

 

 

 پوش چشم دوخت دیسپ نیفرستاد وکالفه به زم رونیب گاریرا به همراه  دود س نفسش

  

ده ش ختهیهمه حس برانگ نیا بیوترک شده بودند بیبا هم ترک رتشیتعصب وغ یخشم نفرت  وحقارت  وحت حس

 قلبش رادر برگرفته بود یمانند سرپوش

 یکرده بود از ذهنش گذشت وباعث شد پک ها یرا که نهال در اغوش آن مرد به اصطالح عمو سپر یلحظات تمام

 ردیبگ گارشیبرس یتر قیعم

 

 کرد آرامش خود راحفظ کند  یروشن کرد وسع یگریگاردیتمام شد  وس گاریس

 که سخت بود  هرچند

 

 کرد  دایپ انیجر شیدر رگ ها نیآدرنال

 برهم قفل شدند  شیها دندان

 

  اوردیبخاطر م شدینهال م ی رهیخ یبرق نگاه اورا وقت یتوانست آرام بماند وقت یم چطور

 

 را مهار کرد  امدیم رونیب یکرده بود وبه سخت ریبار نفسش را که گ نیچندم یبرا

 

 ردیبگ میتصم یشود واحساس یتوانست احساسات ینم
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 شدیتمام م هیبه ضرر نهال  وهد یا دهیاقدام نسنج هر

  

 نه ... ایقرار گرفته است  اشاریپرونده  نیدر راس ا شدیمطمئن م دیبا ابتدا

 قرار دهد  انیتوانست تا مطمئن نگردد نهال را در جر ینم ومسلما

 

 عالقه دارد و به او وابسته شده است  شیدانست نهال چقدر به عمو یخصوص که م به

 

 شیکه دارد  کشته شده است   برا یشاوندیموضوع که پدر ومادرش توسط تنها خو نیا دنیتوانست فهم یچقدر م 

 تلخ  خواهد بود 

 گرفت  یانداخت و نگاهش را از آسمان برف رونیرا از پنجره ب گاریس

 کرد  یمشورت م یریبا سرهنگ وکب دیبا

 کنند  یعظمت را در گوشه و کنار جهان اداره م نیبه ا یکه باند یکسان مسلما

 دم به تله ندهند یراحت نیقدر شعور دارند که به ا آن

 

 

چشم دوخت ومنتظر ماند آن مرد منحوس وقاتل  کیتار مهیماالمال ازدرد واندوه  به اتاق سرد ون یبا ترس وقلب نهال

 کند داریراد

 برپا بود  یدر درونش انقالب کهیصاف نشسته بود در حال یچوب خشک مانند
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 خواهد ماند    ادشیشک تا اخر عمر  یکه ب یداریخواهد بود د یسخت داریدانست د یم  

 

 لحظه از اتاق خارج شود نیکرد تا هم یم قیاز درونش به شدت اورا تشو ییندا

 تلخ وکشنده  رابزند  داریآن د دیوق

 

 توانست  یمن اما

  ندیبب ختنشیکوتاه هم که شده آن مرد را قبل از به دار او یلحظات یقول داده بود برا نیساتک اوبه

 

 در آورد  شیرا به اسارت دندان ها نشیریز یفرستاد و لب ها رونیرا آه مانند ب نفسش

 

 کرد  یم ادیچشم در چشم شدن ز نیصبرش را در مقابل ا یاستانه  دیبا

 

 نگاهش را از در سلول گرفت وبه مچ دستش دوخت  دیچیکه در مچ دستش پ یفیخف بادرد

 

  دینیمچ دستش ببسبز رنگ را دور   یتوانست  هاله ا یدقت م یکم با

 

 اش نداشت یشانیپ  ظیبا اخم غل یرتیمغا چیمحو برلب نشاند که ه  یلبخند
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 خودش بوده است  یامروز مقصراصل یدانست در بحث ومجادله  یم

 

 ندیاتاق وبه انتظار قاتل خانوادش بنش نیبحث وجدل  باعث شده بود تا االن ودرا نیوهم

 

 یاور ادیدوخت وناخواسته ذهنش مشغول  یآهن زیم یرو لیخسته اش را از مچ دستش  گرفت وبه پارچ است نگاه

 اتفاق امروز صبح کرد

.... 

 

پرمحبت  برفرق سرش  یرا باسشوار خشک کرد و همراه با خاموش کردن سشوار بوسه ا ازیفر وبلند ن یموها نهال

 دیاش بلند کرد و اورا در اغوش کش یصندل ینشاند واز  رو

  

 کرده بود  دایو خاموش عالقه پ بایدختر ز نیاز حد تصورش به ا شتریب

 

به  نیمحبت وعالقه از جانب  ساتک نیادانست  یاش شده بود وم یبخش مهم زندگ کیبه  لیدختر معصوم تبد نیا

 برابر است نیچند  بایز یفرشته  نیا

 

 

 گشوده شد  نیبود که  در اتاق توسط ساتک ازیبا ن یمشغول باز نهال

 هردو نشست  یلب ها یبررو  یلبخند نیساتک دنیهردو همزمان به سمت در برگشت و باد ازینهال ون  نگاه
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اش راداد وبه  یزندگ  یودوست داشتن نیریآن دو در آغوش هم پاسخ لبخند آن دو موجود ش  دنیبا د  نیساتک

 آن ها نشاند یموها یپرمحبت بررو یوبوسه ا دیسمت آن ها قدم  برداشت وهردو را دراغوش خود  کش

 

 نیام بخش ترساعت توانسته بود بخوابد  آر 4گذشته که کمتر از    نیساعت سخت وسنگ 24آنها پس از آن  آغوش

  ابودیاغوش دن

 

 هردو را به مشام گرفت و یموها عطر

 گذاشت ازین یموها یبررو گرید یا بوسه

  

 کرد  یبا نهال تنها  صحبت م دیبا

 نخواهد بود   یصحبت  معمول  کی نیدانست که ا یوخوب م 

 

 گذاشت  ازیدراورد ودر دست کوچک ن رونیاش ب یباران بیرا که گرفته بود از ج یکارتون یدیس 

 

 رادر معرض تماشا گذاشت  شیکودکانه زد و چال گونه ها یلبخند ازین

 

بوسه از او تشکر کرد   نیوبا ا دیاورا بوس یکوچک ومرطوبش گونه  یاوگذاشت وبا لبها یگونه ها یرا رو شیها لب

 واز اتاق خارج شد

 

 گره زد وآرام گفت نیبالفاصله نگاه پرمحبتش رادر نگاه خسته وقرمز ساتک  نهال
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 !!!! یفتیزود از پا م یلیشک خ یب یبر شیپ نطوریواگر ا یدیهم نخواب شبید-

 

ارج نامحسوس خ یبا خشونت بایاش را ازتن تقر یفاصله گرفت و کالفه  باران  ینگاهش را از او گرفت و قدم نیساتک

 کرد 

 

 با نهال صحبت کند یریاز قرار مالقات با کب دیبا ینست چجوردا ینم

 

 نداشت  یچاره ا یتمام خواهد شد ول نینهال سنگ یخواسته اش تا چه حد برا نیدانست که ا یم

 

 بودند دهیرابر یریاعدام کب حکم

 

رابه  ازیبتواند اورا مجاب کند ن دیتا شا ندیمصر بود که نهال رابب یلیبود و خ ازیدخترش ن ی ندهینگران ا اریواوبس 

 ردیبپذ یفرزند خواندگ

  

 مهارکرد نیرا  خشمگ نفسش

  دیقرار د یحد ب نیکه اورا تا ا نهال

 ختیته قلبش فرو ر یزیچ

  



 پشتم باش

 
1317 

 

 بود دهیکم د اریرادر اوبس یوآشفتگ یقرار یحالت  ب نیا

 

 او گذاشت  یرا نوازشگونه در گونه ها شیشد و انگشت ها کیاونزد به

 اورا دنبال کرد  فیلط یانگشت ها نیساتک نگاه

 

 دارش به شدت آرام بخش بود  شیته ر یدر مقابل گونه ها فشیلط یسر انگشت ها 

 

 شدند رهیخ گریکدیبا تمرکز کامل بر  تیابد یبه بلندا یلحظه ا هردو

 

 اوردیاو را ن  یوآشفته  نینهال بود که طاقت نگاه سنگ سرانجام

 

  ختیرا دورگردن او حلقه کرد  و خودش را به او آو شیها دست

  دیتپ یاش م نهیدل در س یکیهمه نزد نیا از

 

 خواست یلحظه با تمام وجودش م نیمرد عبوس را در ا نیا او

  

  دادیپدرش را م  یآشنا یهم بو باز

 کرد   یتنش که مشامش را به شدت نوازش م یوعطر خوشبو پیپ یتنباکو یاز بو یبیترک
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 زمزمه کرد  یدلنواز یبا صدا یکیهمه نزد نیسرمست از ا 

 

 هوم؟!! یاستراحت موافق باش یفکر کنم باکم-

 

 باال انداخت  ییابرو نیساتک

 اش گرفته بود  خنده

 

 دهانش برسد محوشد یقبل از آنکه خنده به گوشه  اما

  

 در آغوش او استراحت کند  یطوالن یرادر اغوش بکشد وساعت ها فیحجم ظر نیخواست ا یدلش م اوهم

 

قاتل خانواده  داریدختر را مجاب کند به زندان وبه د نینمانده بود واو کمتر از سه ساعت زمان داشت تا ا یاما وقت 

 اش برود 

 در نگاه مشتاقش  قاطعانه لب زد  رهیاو را پشت گوش زد وخ شمینرم چون ابر یرا بلند کرد وموها دستش

 

 میکن باهم صحبت دینهال با-

 

 نبوده است  لیدل یکرد ب یکه در عمق وجودش احساس م یبود تا نهال بفهمد دلشوره ا یکاف شیصدا اهنگ
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 بست  خیبازوانش  انیم در

 

 نقش بست  دگانشید یجلو هیخندان هد ریتصو  نیاخر ناخواسته

 

 که درسر داشت جمع گشته بود چشم دوخت  یندیبه اوکه چانه اش از افکار ناخوشا نیساتک

 

 کرد  کترینفسش را مهار کرد واورا به خود نزد کالفه

  

 رادرک کند شیتوانست افکارش را بخواند وعمق نگران یراحت م یلیخ 

 داد  ینجات م یاشفتگ نیهرچه زودتر اورا از ا دیبا

 

 مقدمه گفت یب یلیخ

  

  نهیخواد تورو بب یقراره اعدام بشه وقبل از مرگ م یریکب-

 

 بار درذهن نهال اکو شد  نیچند یریکب یآشنا  اسم

 

 دو دو زد نیساتک یدر نگاه نگران  وجد جشیگ نگاه
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  اوردیتوانست آن نام را به خاطر ب یقیپس از دقا سرانجام

 دینفس زنان نال دیرس یاز ته چاه م ییکه گو ییانداخت وباصدا شیدر ابرو گره

 

  نمشیخوام بب یمن نم-

 

کرد اورا به عقب براند  یم یسع کهیگذاشت وبا حرص وخشم در حال نیساتک ی نهیس یلرزانش  را رو دست

 گفت   نیخشمگ

 

 خودم  یاون هم تو خونه  دمشید کباری-

  نمیمنحوسش رو بب یمجدادا چهره  یمجبورم کن یتون یتو نم وحاال

 د کوبان نیزم نیرا خشمگ شیجمله پا نیبا گفتن ا همزمان

 

 داد  یارامش خودش را از دست م دینبا دیبر صورتش کش یکالفه دست نیساتک

 کرد  یهرچند سخت متقاعد م دارید نیا ینهال را برا دیبا

 

 داشت  یبستگ دارید نیبه ا ازین ی ندهیآ

 زد  یباشد نفس نفس م دهیدو ییوخود گو دیشن یاورا م نیتنفس سنگ یصدا نهال
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 او ی نهیشد ومحکم با س دهیکش نیاز او فاصله گرفت وخواست به سمت در اتاق برود که دستش توسط ساتک 

 برخورد کرد 

 

 به اشک نشسته اش را به اودوخت نگاه

 شده بود  دیشد تینها یب یخشم دستخوش

 

 در هم گره خورد شیاو ابروها یقطرات اشک نشسته در چشم ها دنیبا د نیساتک

 دوسر بسازد  یویخونسرد  د شهیهم یتوانست از او یبود که م یزیاو تنها چ ی هیگر 

 

 داشت آرام نگهش دارد لب زد   یکه سع یکرد وبا لحن کتریبه خود نزد اورا

 

 بار  نیآخر یوبرا کباریفقط  ینیاون مرد  رو بب دیبا-

  

 کرد یمالقات درک نم نیا یهمه اصرار اورا  برا نیا لینهال دل 

 

 

خواهد اورا  یداد حاال م یبه خرج م تیخودش هم حساس یعمو داربایتو د رایکه اخ نیچرا ساتک  اوردینم سردر

 مالقات کند  نیمجبور به ا
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 ردیاز او فاصله بگ یکرد مقدار یصورتش پخش شده بود عقب راند وسع یرا که رو شیدستش موها با

 

 مصمم اش را به اودوخت   نگاه

 او هم آشفته و کالفه بود  یبه خون نشسته  نگاه

 

 اوگذاشت وبا لجاجت گفت ی نهیس یرارو دستش

 

 سرگرد!!!  یمجبورم کن یتون یتو نم-

 

حاللم کن  هم تنگش  کیدم بعد از کشتن خانوادم ازم معذرت بخواد و یواجازه نم نمیب یمن اون قاتل را نم 

 بچسبونه !!!!

 

 د کالفه نام اورا صدا ز نیساتک

 

 گفت یخورد با تخس یدرهم گره م شتریاو که هردم ب یاعتنا به ابروها ینهال ب اما

 

  نیساتک میدر موردش بحث نکن ایب-

 !!!دسیفا یب چون
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 رم !!! یاون مرد نم دنیبه د من

 !! دهیاجازه رو بم نم نیعموم هم ا یحت

 

  دیجه یم نیکه از چشم ساتک یآتش یشراره ها دنیجمله اش که تمام شد  باد 

 زبانش را گاز گرفت  نوک

 

 وفشرده شد   دیگرد نیدست ساتک ریمچ دستش اس  

 

 را گاز گرفت  شیلب ها یگفت وگوشه  یآخ ناخواسته

 

 شده بود  مانیگفتن آن جمله به شدت پش از

 

  دیفک قفل شده اش غر انیصورتش خم شد واز م یرو نیساتک

 

 جمله رو توگوشت فرو کن نهال!! نیخوب ا-

 

 جز خودمن !!!! ستین یکس چیوزن من اجازه اش دست ه یزن من تو
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گفت ودست اورا که ناخواسته فشارداده بود رها کرد و  یلب لعنت ریز نیساتک دیبا بغض سرش را تکان داد وشن نهال

 به سمت حمام حرکت کرد یبدون کالم

 داد یماند کنترل خود را ازدست م یکنارش م شتریفقط چند لحظه ب اگر

...... 

 که در آن قرار داشت  یباز شدن در اتاق با

 به خون خانواده اش آلوده بود  میمستق ریماند که دستش هرچند غ یمرد ی رهیبه خود امد ونگاهش خ نهال

 

 را فراموش کرد دنینفس کش یلحظات یاز هوا کرد وبرا یرا خال شیها هیر

 

 

 متوقف شده بود زمان ییگو

  ندیکه با خانواده اش گذرانده بود  بب ییها هیلرزان او تمام  ثان یتوانست در مردمک ها یم

 

توانست وحشت ونفرت   یم شدیم کیشد وبا هرقدم که به او نزد کیجان به نهال نزد یسست وب ییبا قدم ها یریکب

 احساس کند ... شتریرادر نگاه او ب

 

 توانست آن را احساس کند   یانداخته بود ونهال م نیمرگ در کل اتاق طن یبو

 

 بود دهیبار اورا د نیباشد که اخر یرومندیتوانست همان مرد ن ینم دهیوخم فیمرد ضع نیا
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 ...ایداشته باشد خوشحال باشد  یحال خراب او چه احساس دنیبا د قایدانست دق ینم

 

 که مرد کرد  یدر پ یخشک وپ یسرفه  ها با

 

  دیلرز شیزد وشانه ها یصورتش به کبود رنگ

 

 گرفت یریرفت آن را پر از آب کرد وبه سمت کب وانیدستش سمت ل ناخواسته

آب را از دست او  وانیشده بود به اودوخت ودست لرزانش را دراز کرد ول سینگاهش را که از شدت سرفه خ یریکب

 گرفت 

 

 ختیر یم وانیکه آب از داخل ل بود ادیز یدر حد شیدست ها لرزش

  

  ندیخورد  بنش یکه به شدت تکان م وانیل یبار دستش جلو رفت تا  بررو نیچند نهال

 

 دیکش یخط ونشان م یقلب رئوفش حساب نیدر دلش بر ا کهیخود را کنترل کرد در حال یبه سخت اما

 

 وانیلآب بنوشد و یدخترک مقابلش چند جرعه به سخت یومحکوم کننده  نینگاه سنگ ریتوانست ز یریکب سرانجام

 را کنار بگذارد 
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 بود نیاز خودش سخت و سنگ شتریاو هم مانند خودش وچه بسا ب یبرا دارید نیدانست که ا یم

 

 گرفت یمالقات تلخ ودشوار  صورت م نیا دیبا اما

 

 ندمراقبت ک ازشیتا از ن اوردیبتواند دل نازک او را به رحم ب دیشا تا

 

مقابلش  یدخترک نشسته در صندل نیسنگ ینفس ها یجز صدا ییصدا چیه گریآرام شده بود  ود شیها سرفه

 شکاند  یسکوت آن جا را نم

 

 دسخت بو یلیکار خ نیبرد هرچند که ا یاستفاده را م تیکه داشت نها یشکاند واز مدت زمان کم یسکوت را م دیبا

 

 شروع به صحبت کرد  یو وقت دیاش کش دشدهیمحاسن بلند وسف یبررو یدست

 مبهوت ماند شیاز عجز  نشسته در صدا زین خود

 

 کند  یهرکار ازشین یخوشبخت یحاضر بود برا او

 

 افتاد  یم فتدیدختر ب نیا یپاها یاگر قرار باشد  بررو یحت
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 ودش بزرگ شود خ ییبگذارند تا در تنها یستیرا بعد از مرگش در بهز  شینوا یگذاشت دخترک ب ینم اما

 

 خارج کرد هینفسش را باشدت از ر 

 

 یتماشا م  رهیفشرد اورا خ یهم رام دایکه شد ییخورده بود ودست ها وندیکه به شدت در هم پ یینهال با ابروها 

 کرد

 

 سکوت تماشا کند  نیشکاندن ا یتوانست جدال سخت اورا باخود برا یم

 

 دونم باهات بد کردم یم-

 

 یبخش یدونم هرگز من رو نم یم

  

  رهیگ یطناب دار دورگردنم قلبت آروم نم دنیچیبا پ یحت

 

 ..اما... اما

 

 با سرعت شکل گرفته بود نشکند شیکه در گلو یرا گاز گرفت تا بغض شیلب ها یگوشه  نهال
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 رحم کن ازمیاما به ن-

  سیاون طفل معصوم ننو یمن رو پا گناه

 کن .... یمادر شیبرا و

 

   دیخود پر یدر رفته از کمان از جا یریاز دهان او همچون ت ازیاسم ن دنیمبهوت زده  باشن نهال

 

 کرد  جادیا یبد یوپارچ آب واژگون شد وصدا  دیلرز  یتکان ناگهان نیاز ا زیم

 

 آمد یباال م یکرده  وبه سخت ریکرد نفسش گ یم احساس

 

 فهمد  یکرد که نم یو وانمود م زدیاز درک آن کلمات سرباز م ذهنش

 

 توانست  یاما نم دیشن یکرد واو م یهمچنان وپشت سر هم صحبت م یریکب

 اورادرسرش پردازش کند .... یوصحبت ها حیتوض

 

  

 سکوت کرد  یلحظه ا  دیاز اشک اورا د سیوچشمان خ شانیحال پر نیکه ا یریکب

 او را متقاعد کند  دیوباندارد  یفرصت گریدانست د یبه شدت درد گرفته بود و خوب م قلبش
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  دیند یکرد وچون عکس العمل شیبه اسم صدا چندبار

 

 داغ وتبدار او گذاشت یدست ها یسرد ولرزانش را جلو برد وبررو دست

   

  دیایبکشد وبه خود ب ینیبود تا نهال ه یکاف نیوهم

 

 دیلرز  یدست او لحظه ا یسرما از

 در حال مرگ بود یاش مانند محتضر دهیدستش و صورت به شدت رنگ پر یسرما

 اوخارج کرد  یدست ها انیدستش را از م اشفته

 وملتمس اوکرد  نیرا قفل نگاه غمگ ونگاهش

 

 دیراد ازین یفرشته گونه  یمردمک چشمانش چهره  در

 

 ....شیلب ها یرو یبا آن طرح لبخند کودکانه  

 

 مدت از دختر قاتل خانواده اش مراقبت کرده بود  نیتمام ا در

 آن که خود بداند !!! بدون

 

  دیغلت شیگونه ها یچشمانش بررو یدندان برد وقطره اشک ریرا ز شیلب ها ی گوشه
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 کرده بود یرا از او مخف ازین تیبه اودروغ گفته بود وهو نیساتک

 

 خورده را داشت بیفر  یادم ها احساس

 خورده باشد ... نیرا از جانب ساتک بیفر نیسخت وناباور بود که ا شیوبرا

 

 در گوشش نشست  یریکب فیضع یصدا

 

 نهال دخترم  گوش کن -

 کل وجودش رالرزاند  یدخترم مانند صاعقه ا ی کلمه

 

  دیخشم غر با

 !!!! ستمیمن دختر شما ن-

 

 پراز اندوه گفت یمحو برلب نشاند و با لحن یلبخند یریکب

 

 کن  ادهیتمام خشمت رو سر من پ-

  یشیاتاق خارج م نیاز در ا یوقت اما

 رو ازیمن و ن  یخون یکن رابطه  فراموش
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 داشت  یذاتا تلخ نبود ودل نازک نهال

  اوردیمادرش را به خاطر ن یمرد نگاه کند وبدن برهنه وتعرض شده  نیتوانست به چشمان ا یمگر م اما

 را که پدرش در آن لحظات متحمل شده بود را فراموش کند  یتوانست عذاب یم مگر

 

 نیجا ونزد ا نیبه چه فکر کرده بود که اورا ا نیرا از اوداشت وبدتر از آن ساتک یخبر چه انتظار یمرد از خدا ب نیا

 مرد اورده بود 

 

 برد یم یپ ازیاوبه ن یبه عمق عالقه  حاال

 

 کند  که امکان داشت آن هارا از هم جدا یمحبت

 

 دهانش را ببلعد یتوانست آب جمع شده  یوبه سخت دیکه داشت لرز یاز شدت بغض شیگلو بکیس

 

 گرگ زاده اخرش گرگ شود-

   

دستانش نشست وبازهم از  یبررو یریبلند شود که مجدادا دست کب یصندل یجمله را گفت وخواست از رو نیا

 دیزهم شده بود لر شتریکه ب  شیدست ها یعیطب ریغ یسرما
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از  یلینشسته  در مقابلش بغض اورا هم شکاند وقطرات اشک مانند س یوپربغض مرد شکسته  نیگرفته غمگ یصدا

 گشت  یجار شیگونه ها

 باشه  یجار ازین یمن تورگ ها فیخون کث دیشا-

 گناه  یفرشته کوچولو پاک وب کیو مثل   کیکوچ یلیدخترم  خ  اما

 ادهیز یلیدونم خواستم خ یم

  ینیدونم هربار که اون رو بب یم

  یفتیمن وخانوادت م ادی

 ....اما....اما

 

 دیغلت شیگونه ها یاش بررو دهیچرک یچشم ها یاز  گوشه  یاشک قطره

 

شت م کینوازشگر  یبکشه وبعد از من نگاهش به دست ها ییعذاب تنها نیاز ا شترینگذار دختر طفل معصومم ب-  

 باشه  بهیغر

 

به سمت قلبش برد که به  یرا رها کرد و به سخت شیدست ها دیونا ام  نیاندوهگ یریسرش را تکان داد وکب نهال

  دیکش یم ریشدت ت

 

 مرگ را که در فضا انباشته شده بود استشمام  کند  یتوانست بو یسخت شده بود وم شیبرا دنیکش نفس
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 ند شد خود بل یبا وحشت از جا یصندل یبا افتادن او از رو نهال

 

 خورد  یتکان م یکبود شده اش به سخت یها لب

 زدنش دست خودش نبود  هق

 ...سپا..پا...رم...ی..ر..رو..ب..به.ت..تو..مازززین..ن..ن-

 ..ک..کن...ی...در..حق...حقش...ما...مادردر

که در  دیراد نینهال به سمت در برگشت وساتک سیهمان لحظه در اتاق به شدت باز شد ونگاه وحشت زده وخ در

 بود  ستادهیچارچوپ در ا

 

 رساند ونبضش را گرفت  یریبا چند قدم بلند خود را به کب نیساتک

 

  زدیکند م یلیخ

 

 را باز نگه داشت ولب زد  شیچشم ها یبه سخت یریکب

 ....ازمی..نای..نن

 

 وجان داد دیهم افتاد وبغتتا لرز یرو شیبود که پلک ها دهیاش به اتمام نرس جمله

 

 ندیبود را نب دهیدلخراش  را که بار ها وبارها د یصحنه  نیوبرگشت تا ا دیکش یادیفر هیباگر  نهال
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 بخواهد  حیتوض نیبود که از ساتک یگرفته تر از آن ریمس یدرط

 

 سخت و دردناک بود  شیبرا یلیدر مقابل چشمانش خ یریدادن کب جان

 که او قاتل خانواده اش بوده باشد  هرچند

 

 ندیوجود دوست نداشت مرگ اورا با چشمان خود بب نیبا ا اما

 

 کرد  یخود احساس م یرارو نیگاه ساتک ینگاه گاه وب ینیسنگ

 

 ینگاه عکس والعمل نشان دهد  وحت نیبود که بخواهد برا یتر از آن نیغمگ اما

 .... ردیشود وخرده بگ نیخشمگ

  

 را روشن کرد  نیماش یشیدستش رادراز کرد وگرما نیکه ساتک دیکرد ودرخود مچاله شد ود خی بدنش

 

 را ندارد  یخوب تیداد که او هم وضع یصورتش نشان م یرو ظیدر هم گره خورده واخم غل یابروها
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خود  به سمت اتاق میمنتظر اوبماند وارد خانه شد ومستق نکهیرا مقابل خانه نگه داشت ونهال بدون ا نیماش نیساتک

 رفت 

 اش  را به اودوخت  یتعلل کرد ونگاه باران یلحظه ا دیکه رس ازین پشت در اتاق به

 

کرد دختر قاتل خانواده اش  یمادرانه خرج م شیکرد وبرا یرا که عاشقانه از او مراقبت م یمدت دختر نیتمام ا در

 بوده است 

 

 را از خود نشان دهد    یچه عکس العمل دیدانست االن با یشده بود ونم جیگ

  ردیبگ یمیتصم وچه

 

 کرده بود ناخواسته در ذهنش تکرار شد  دایبه خود پ تیوص یمعنا قتیکه در حق یریکب یها حرف

 کند  یاز او نگه دار شهیهم یرا به اوسپرده  بود  تا برا نیریدختر ش نیا او

 

رفت بود گ یمشغول باز شیکه با عروسک ها ازیو نگاهش را از ن دیکش شانشیدر مقابل افکار پر یوکالفه سد خسته

 تند وبلند برداشت یوبه سمت اتاقش قدم ها

 

که دوستش داشت دختر قاتل خانواده اش  ییوکوچولو نیریش یدختربچه  ازیخواست به آن فکر کند که ن ینم فعال

نگه داشته بود  یرا از او مخف یمهم نیبه ا زیهمه مدت چ نیداده و  ا بیکه عاشقش بود اورافر یمرد نیبوده وساتک

... 
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 بودند دهیبعد از مدت ها که دخترش را دزد  سرهنگ

 کش امد یبه لبخند شیلب ها 

 کرد  یکرد وبا دقت آن ها رابرر س سهیبار عکس هارا باهم مقا نیچند 

 

 گذاشت زیم یعکس ها رارو تینها در

روشن  یپرونده کم کیتار ینقطه  ندینمانده بود  وسراجام بعد از چند ماه تالش ودو یشک وشبهه ا  یجا چیه

 شده بود 

 

  دیکرد پرس یم ریس یگرید یاما افکارش جا ستینگر یمدت اورا م نیکه در تمام ا نیاز ساتک خطاب

 

 زنه یمو نم ویبا همان عکس فرهاد فاب قایدق  یانجام داد  شیکه تو بررو یمیبا گر اشاریعکس  نیا-

  

 نهاله !! یپسر عمو قتیدرحق ایهمون عمو  ویدرصد فرهاد فاب 70 یباال یکه داد یبه مدارک باتوجه

 

 قتل فرهاده !!! زهیمشخص نشده و اون انگ زیچ کیمن هنوز  یبرا فقط

 

 یمیپسر عمو ودوست صم هیبرعل یا انهیاقدام وحش نیدست به همچ دیسال از وطن دور بوده وچرا با نیچند اون

 اش بزنه !!!!



 پشتم باش

 
1337 

 

 

 نداشته باشه!! شیبه اموال پسر عمو یازیداشته تا  ن یهم نداشته و انقدر یکل مالطور که متوجه شدم مش آن

 

نهال را به عقب ذهنش  نیغمگ یچهره   ریتصو نیواخر دیکش  شیبر موها ینفسش را مهار کرد ودست  نیساتک

 سوق داد

 

  یریتو زندان ومالقات کب داریاز آن د بعد

 کامال در خود فرو رفته بود  نهال

 کرد  یتوجه م ازیصحبت کرده   بود ونه مانند قبل به ن  یکلمه ا یبا او حت نه

 

 بود که نهال از او نخواسته بود تا نیرا راحت نگه داشته بود ا نیساتک  الیخ یکه تا حدود یزیچ وتنها

 را از خانه خارج کند   ازین

  

 

 فهمم!! یزود م یلیاون رو هم خ-

 

 او بشنود یتوانست انشا...را از لب ها نیلب خواند وساتک ریز یذکر  سرهنگ
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 به ساعت خود انداخت   یگریکالفه نگاه د نهال

 عدد سه قرار گرفته بود  یرو زانیم عقربه

 ها  با اوسر لج داشتند که قصد جلو رفتن نداشتند هیثان ییگو

 

 شیموع یکرده بود تا خانه  نیکه ساتک یداشتند  وبا تمام مخالفت نیکه با ساتک یدانست با وجود بحث وجدل یم

 نشانده بود  یرغم  سماجتش که حرفش را به کرس ینرود وعل

 

 بگذراند  شیعمو یداد تا شب رادر خانه  یاجازه را به او نم نیا نیساتک

  ندیرا بب ازیون نیصبرانه به انتظار شب نشسته بود تا هرچه زودتر ساتک یب واو

 

 گرفت یرا م ازین یدلش بهانه  یزیاز هرچ شتریآن عمارت بزرگ تنهابود وب در

 کرد  ینم ییوخودش لج نکرده بود واورا همراه خود  آورده بود تا  آنقدر احساس تنها نیبا ساتک کاش

 

  دیلرز یورم کرده اش اندک یپلک ها ی گوشه

  

 کرد  یبه او فکر م ایو دید یرا م ازیکه ن گریومانند هربار د   

 گذاشت یم شیرا به نما یریبا کب دارشید ریتصو نیذهنش ناخواسته اخر 

 

 درهم گره خورد شیابروها شیکرد واز سوزش لب ها شیدندان ها ریاش را اس یزخم یلب ها 
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 کرد فکرش را ازاد کند    یوسع دیکش یقیعم نفس

 

 کند  ریذهنش رادرگ نیاز ا شتریو وحشتناک ب ریعمارت دلگ نیخواست در ا ینم دلش

 

 دارد  یشود وبه سمت باغ عمارت قدم برم یخود بلندم یاز جا کالفه

 

 با آن  ارتباط برقرار کند  شیوشکوه عمارت عمو  ییبایدانست چرا از همان ابتدا نتوانسته بود  باوجودز ینم

 

 بود   نیسنگ شیلوکس برا یآن خانه  یدر فضا دنیکش نفس

 

 نبود  یگریشدند  کس د یکه اصال از اشپزخانه خارج نم  بیآن عمارت بزرگ تنها بود وجز دوتا خدمتکار عج در

 

 اورا تنها گذاشته بود وهنوز برنگشته بود  یکار یبه بهانه  شیپ یساعت شیعمو

  

 بهار را احساس کند  یتازگ یتوانست بو یو او م دیکش یاخر خود را م ینفس ها زمستان

 

 تازه کرد یرا پر از هوا شیها هیو ر دیکش قیعم ینفس

 محو بر لب نشاند یدوخت ولبخند یرا به اسمان آب نگاهش
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 بود وامسال ....... دشیع یبرا دیزمان او مشغول خر نیا  هرسال

 

 بست و قبل از آنکه   بخواهد به افکارش بال وپر دهد   یرا لحظه ا چشمانش

 

  دیرا شن یزن ادیدور  فر یلیخ یصدا

 نگاهش رادر اطراف چرخاند عیزده چشمانش را گشود وسر وحشت

 

 

 است  دهیگمان برد اشتباه شن یغرق در ارامش بود که لحظه ا زیهمه چ چنان

 ردیوارقلب اش رابگ وانهیکوبش  د یجلو دیاش  گذاشت  تا شا نهیس یرا بررو دستش

 

 نظر دارد ریاورا ز یجفت چشم نامرئ نیکرد چند یم احساس

 

  دیافزا یبر شدت وحشتش م نیوهم  

 

 دهانش را قورت داد وبرگشت تا به سمت عمارت برود آب

  

 آن ثابت ماند یوبررو دیرنگ چرخ دیاخر نگاهش مجدادا به سمت ساختمان سف یلحظه  اما
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 کرد تا به سمت آن ساختمان برود یم بیبه شدت  اورا ترغ ینامرئ یروئیون  بیعج یحس

   

 زده  نگاهش را در اطراف چرخاند وحشت

 خورد  یبه چشم نم یزیتازه شکوفه زده در دوطرفش  چ  یدرختا جز

 وجود نداشت  دنیترس یبرا یزیچ

 توانست خودش را سرگرم کند تا گدر زمان را احساس نکند  یوم

 

 را جزم کرد  عزمش

 

 سمت ساختمان قدم برداشت اش را سفت در دست گرفت وفشرد وبه یسرش مرتب کرد و گوش یرا رو شال

 

 

  شدیقرار تر م یتر  وقلبش ب نیسنگ شینفس ها شدیم ترکیبه ساختمان نزد هرچه

  

 نگاه قرار دارد نیچند نیزره ب ریحس را داشت که ز نیدانست چرا همچنان ا ینم

 

 و دیدیرا نم یدر اطراف خود کس اما

 شکاند  یکه سکوت آن باغ را م یزیچ تنها

 شاد پرندگان وقار قار کالغ هابود یچهچه  یصدا
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  دیساختمان رس یبه چند متر یوقت

 

 ییاش  قطرات  درشت عرق خودنما یشانیبود که در آن سرما در پ بیوعج ستادیکرد وا یناخواسته نافرمان شیپاها

 کرد  یم

 کرد یپشت دست آن را پاک کرد وسع با

 مسلط شود برخودش

  

 کرد یکه در وجودش رخنه کرده بود رادرک نم یهمه وحشت نیا لیبود ودل شیعمو یخانه  نجایا

 

 آشنا افتاد  یگوشواره   یلنگه  کیوهنوز آن را مهار نکرده بود که چشمش به  دیکش یقیعم نفس

 

 افتاده بود  ماند نیزم یاش بررو یکه در چند قدم یگوشواره ا ی رهیاش گره خورد ونگاهش خ نهیدرس نفس

  

 اورا به سمت گوشواره کشاند میلرزانش سرانجام به حرکت درآمد ومستق یپاها

 برداشت نیزم یشد وگوشواره را از رو خم

 

 است دهید یآشنا  را قبال درگوش کس تینها یب یگوشواره  نینداشت که ا شک

 



 پشتم باش

 
1343 

 

 بسته اش به یهاپلک  یبود جلو دهید هیکه از هد یریتصو نیاخر هیبست وکمتر از چند ثان یرا لحظه ا شیها چشم

 در آمد  شینما

 

 دستش دوخت  یرا گشود ونگاه وحشت زده اش را به گوشواره  شیترس پلک ها با

 نداشت اشتباه کند  امکان

 

 خوشش امده بود  اریبود واز طرح  ورنگ آن بس دهید هیبود که درگوش هد یهمان گوشواره ا نیا

 

 اندازد  ینبود که او را به شک ب یبنفش وطرح خاصش طور رنگ

 

 ....اما.....اما

 

 کرد  یچه م  نیزم یبررو شیعمو یباغ خانه  یودرانتها نجایلنگه گوشواره ا کی نیا

 

  دیلرز یم یدیکل وجودش از وحشت عرق کرده بود و مثل درخت ب گرید حاال

 کرد یشده بود و خوب کار نم لیاز شدت وحشت زا مغزش

 

  زدیفرو  نر یمانند آوار نیزم یکرد تا بررو یوزنش را تحمل م یبه سخت شیپاها
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 تا بتواند برخود مسلط شود  دیکش یقینفس عم یدر پ یبار پ نیوچند عیسر

 ه بود  دیفا یب اما

 

مختلف در ذهنش شروع به شکل گرفتن کرده بود وهرچه   یرهایاز افکار وتصو یکوتاه گردباد ی هیچند ثان یدر ط 

و بدن برهنه و غرق در خون  هیهد یخندان چهره  ریتصو نیگشت ودر راس ان اخر یم شتریگذشت سرعتش ب یم

 مادرش بود

 

  دندیچرخ یبا شدت تمام در ذهنش  م رهایتصو

 

 .....یوبعد یاورد وبعد ، بعد یوقلب اورا به درد م شدیپررنگ م ریتصو کی هیوهرثان

 

 نیزم یرها شد وبررو شیاز دست ها یوگوش دیکش یادیدستش با وحشت فر  یزنگ گوش یناگهان  یصدا دنیباشن

 افتاد 

 

قرارداد  تا  دیکوب یاش م نهیس یقفسه  یوار خودش را بررو وانهیقلبش که د یبه خود امد ودستش را بررو عیسر

  ردیکوبشش رابگ یجلو دیشا

 

  زدینفس نفس م کهیحال در
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اندازد داخل  یبرداشت  وبدون آن که آن را جاب نیزم یاش در امده بود از رو یاش را که باتر یشد وگوش خم

 گوشواره را مشت کرده بود  کهیانداخت ودر حال شرتشیسوئ

 

 کرد  دنیمانده بود شروع به دو شیکه برا یبا تمام توان 

 

 ابدی ییوحشتناک رها طیخواست  هرچه زودتر از آن مح یگرفت وفقط م یاز مغزش فرمان نم شیپاها ییگو

 رساند  یم نیهرچه زودتر خود را به ساتک دیبا

 

 توانست آرامش کند  یآغوش گرم و پرامن اوبود که م یاو وماوا فقط

 فکرکند  یزیخواست به چ ینم

 کرد  یفکر م دینبا

 

 شک کرده بود  !!!! شیاو عقلش را ازدست داده بود که به عمو حتما

 بود!!! هیجفت ساخته بودند  واو فقط متعلق به هد کیفقط   هیهد یاز گوشواره  مگر

 شده بود   رید گریکرده بود اما د هیشروع به تجز مغزش

 به داخل عمارت برگردد نکهیوبدون ا دینفس دو کی

 

 خلوت یخود را در کوچه  یکرد گذشت و وقت یکه با بهت اورا تماشا م یواز کنار نگهبان دیباغ دو یبه سمت خروج 

 داد  دنیچک یاجازه  شیوبه اشک ها ستادینفس زنان ا  دیعمارت داز  رونیوب
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  دیلرز یمقرار گرفته باشد یدیباد شد انیکه درجر یدیمانند درخت ب بدنش

 آن نداشت  یبررو یکنترل چیه

 کرد  یرد م یگریپس ازد یکیهدف  یهارا ب ابانیخ

 

 بداند مقصدش کجا است قایدق نکهیا بدون

  

 مانند جسمش به شدت ناتوان ودرمانده  شده بود   ذهنش

 

 زدیاما هربار ذهنش از فکر کردن پا پس م ردیبگ یدرست میکرد ،تاتصم یفکر م دیبا

 خواهد شد  دهیوسط کش شیعمو یدانست اگر بخواهد فکر کند حتما پا یم

 خواست یرا نم نیا واو

 

بود که بخواهد فکر کند توهم  یتر از آن یواقع دیکه شن یزن ادیفر یبه آن که فکر کند که صدا یخواست حت ینم

 زده است 

 

 یفشرد که  درپوست کف دستش فرو رفته بود وم یکه در مشت  دستش چنان م یخواست به گوشواره ا ینم

 سوزاند فکر کند 
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گذشت برابر بود با خارج شدن روح از  یاز ذهنش م بیعج یفکر کند که هربار صحنه ا یزیخواست به چ ینم

 کالبدش ....

 

 رفت دوخت  یم یکیکه روبه تار یرا به اسمان ابر سشیرعدوبرق به خود آمد ونگاه خ یباصدا

 

 صورتش  یقطرات باران رو دنیچک با

 را از آسمان گرفت وبه اطراف دوخت نگاهش

  

 خورد  یبه چشم نم یزیازاو  دور تر بود چ یازه که کمبود که جز چند مغ ییخلوت ونا آشنا بایتقر  یرو ادهیپ در

 

 کرد یاحساس م شیشده بود وسرما را با تک تک سلول ها اریهوش تازه

 

 به ذق ذق افتاده بود ادیاز راه رفتن ز  شیبدنش کرخت شده بود و کف پاها کل

 

 چکار کند  قایدق دیکرد تمرکز کند تا بداند با یرا پاک کردوسع سشیپشت دست صورت خ با

 

 رادر اطراف چرخاند   دشینگاه نا ام مجدادا

 



 پشتم باش

 
1348 

 

  ندیبب تیوضع نیاورا درا نینداشت ساتک دوست

 

 دهد  حیرا به او توض یزیخواست چ ینم

 توانست  ینم یعنی

 !!  دیبه او بگو دیگنجینمراکه درباور خودش هم  یزیچ

 

 کرد  یچه م دی..اما بااما

 

 ساعت مچ دستش چشم دوخت  به

 مانده  بود رونیوقت شب تک وتنها ب نیشب بود واو تا ا 10 بایتقر

 

 خفه  درگلو بکشد یادیبلند و مجدد رعدوبرق باعث شد فر یصدا

 را گاز گرفت شیلب ها یگوشه  بابغض

 

 

 دشوار کرده بود  شیرابرا دنیرفت ونفس کش یم نییاش باال وپا نهیبه شدت در س قلبش

  ردیرابگ دنشیکوب یبتواند جلو دیقلبش گذاشت ومشت کرد  تاشا یزده اش را بررو خی دست

  

 رساند یم نیهرچه زودتر خود را به خانه وبه اغوش گرم ساتک دیبا
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که با قدم   یپوش اهینگاهش قفل شد در نگاه مرد قدبلندوس یوحشت زده اش رادراطرافش چرخاند و لحظه ا نگاه

 شدیم کیبلند  به اونزد یها

 

 زبانش بند آمد!!!ترس  ازشدت

  

 بکشد اما  نتوانست ادیفر خواست

 کرده بودند  زانیآو ییلویچندک یبه زبانش وزنه  ییگو

  

 گرفت  یشتریمرد سرعت ب یعقب رفت وچون قدم ها یقدم

 خود آمد به

  

 کرد  یان ها م میخودرا تسل یراحت نیبه ا دیکرد نبا یفرار م دیبا

 دستور فرار داد  شیپاها به

 

 زده اش قادر به حرکت نبود  خی یپاها اما

 کرد  دنیمانده بود شروع به دو  شیکه برا یو با تمام جان یبا اونداشت واو به سخت یمرد فاصله ا گرید حاال

 

   ختیر یواشک م دیدویم
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 مرگ کند میخودش راتسل ندیرابب نیبار ساتک نیاخر یخواست قبل از ان که برا ینم دلش

 

  دیدانست چقدر دو ینم

 

 یچموش وسرکش رم کند وصاحبش رابررو یلرزانش  هرآن امکان داشت مانند اسب ینفس کم آورده بود وپاها گرید

 اندازد   یب نیزم

 

 فرو رفت یمرد چقدر با اوفاصله دارد که دراغوش گرم ندیبرگشت تابب یا لحظه

  

 اشنا مشامش رانوازش کرد ییوخواست خودراعقب بکشد که بو دیاز سروحشت کش یغیج

  

 باشد  نیتواند متعلق به ساتک یآشنا  وآن آغوش  گرم نم یکند واون بو یگمان کرد اشتباه م یا لحظه

 

 آروم باش گرگ کوچولو آروم  سیه-

  شتمیمن پ نترس

 

 مطمئن شد توهم نزده است  دیپرحرارت ومحکم  اورا کنار گوشش شن یصدا یوقت
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 جدا کرد ونگاه پراشکش را به نگاه نگران اودوختاو  ی نهیرا از س سرش

 او گذاشت  یباال آورد ودرگونه  یسردش رابه سخت یتوانست حضور اورا درکنارش باور کند  دست ها یهم نم هنوز

 

  دیلب بابغض زمزمه کرد وچون جانم آرام  اورا شن ریبار ز نینام اورا چند ناباور

 

 داد دنیچک یاجازه  شیه اشک هااوفشارداد وب ی نهیرادرس مجداداسرش

 

 اش شده بود تا نجاتش دهد  یناج نیساتک شهیتمام شده بود وباز مانند هم زیهمه چ گرید

 یبدهد وقت یچه جواب دیاست واوبا داکردهیچگونه اورا پ نیخلوت ساتک ابانیخ نیوقت شب ودرا نیکه در ا نبودمهم

 کند  یجا چه م نیوقت شب درا نیکه درا دیازاوپرس

 

 مهم نبود زیچ چیه شیبرا االن

 فشردیکه آن راسفت به خود م یجز آغوش گرم 

 

 سفت تر به خود فشارداد دیلرز یباران خورده درآغوشش م ینهال را که مانند کبوتر نیساتک

 

 را گذرانده است    یدانست چه روز ولحظات دردناک یوم دیشنیراباهم م شیبرخورد دندان ها یصدا

 

 پوشش اوقرارداد   یو ب سیخ یرا برموها شیها لب
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 افتاده بود  نیزم یچندمتر آن سمت تر بررو شالش

 گرفت واطراف را از نظر گذراند نیزم یرو سیرا ازشال خ نگاهش

  

 نیرا از پشت دستبند زده بود وبه سمت ماش یمتر آن سمت تر  دست مرد نیکه چند دیراد شیاز همکارها یکی

 کشاند  یاورا م

 

 راترسانده بود  شیحد گرگ کوچول نیبشکاند که تا ا ابانیخ نیباران ودرهم ریامد االن گردن اوراز ینم بدش

 

 وآن راباشدت مهار کرد  دیکش یقیعم نفس

 

 رحم کرده بود  شیامروز به او وگرگ کوچولو گریبار د خدا

 

 سشیاوانداخت و جسم خ ینوزا ریرا ز شیحرف دست ها یرا از آغوش خود جدا کرد و بدون کلمه ا نهال

 حرکت کرد نیرادرآغوش کشاند و به سمت ماش

 شده بود شتریبدنش ب لرزش

  

 رساند ینزده است به خانه م خی نیاز ا شتریهرچه زودتر اورا تا ب دیبا
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 جلو نشاند   یصندل یراباز کرد واورارو نیماش در

 کرد  میاو تنظ یراروشن کرد ورو نیماش یشیگرما ستمیس 

 

 یانداخت و با لحن دیلرز ینهال که در خود مچاله شده بود وم یاش رابرداشت وبررو یباران نیواز پشت ماش برگشت

 گفت زیسرزنش ام

  

 یشیمگرم یرو راه انداختم االن کم یشیگرما ستمیس - 

 

 کند  شیاو که حاضر بود جانش راهم فدا یبم ومردانه  یصدا دنیباشن نهال

 از هم گشود یاش را با سختورم کرده  یپلک ها  

   

 کرد  یم ینیحد سنگ نیکرده بودند که تا ا زانیآو ییلویپنج ک یدووزنه  شیاز پلک ها کیپشت هر ییگو

  

 دوخت نیتب دار ومشتاقش رابه ساتک نگاه

  

 دید یوشب رنگ او  م  اهیحد مشهود در نگاه س نیرا تا ا یبار نگران نیاول یبرا

 اورا حرارت ببخشد وگرم کند  یزده  خیتواند جسم  یجز حرارت آغوش او نم زیچ چیدانست که ه ینم هنوز
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 تر شده بود ! صیتر  وحر اردلتنگیکرده بود وبا خودش واو لج کرده بود بس یمدت که از اودور نیدرا

 

 کند داشت هرچه زودتر به خانه برسد تا در آغوش او خود را گم دوست

 یبد حیمنتظرم تا توض -

 

 اورا به خود آورد  نیساتک یمحکم وجد یصدا

 

 آمد  ریبسته اش به تصو یکوتاه  در مقابل چشم ها یلمیآن روز مانند ف یرا بست وتمام اتفاق ها شیها پلک

 

 ... هیهد یگوشواره  یلنگه   داکردنیوپ یدور زن ادیفر یوصدا شیعمو یناگهان رفتن

 

  دیچیخون دردهانش پ یشد ومزه  یرا چنان محکم گاز گرفت که بالفاصله خون شیلب ها ی گوشه

 

 یاورا م  میکه مستق نیساتک یماند درنگاه پرسشگر وجد رهیبادرد چشمانش راباز کرد ونگاه پردرد ومحزونش خ 

 ستینگر

 

 یداشتبورد برداشت وبه سمت لب ها یازرو یبا  اخم دستمال نشیلب او ونگاه غمگ یخون رو دنیبا د  نیساتک

  دیشیاو اند یپاک کردن لبها نیاو برد ودرح یخون
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 وآشفته شده بود ختهیحد بهم ر نیمتوجه شده بود که تا ا یزیشک نهال چ یب

 زده بود  رونیاز خانه ب شانیبا ان حال پر که

 

 کند یابیرا به موقع به بدن اوزده بود وتوانسته بود اورا رد ابیشکر کرد که رد خدارو

 

  دیفهم یاورا م یآشفتگ نیعلت ا دیبا حاال

 

  اوردیتوسط نهال به دست م یمدرک خوب دیشا

 

از او  یداد تا بخواهد حساب یاجازه را نم نیبه او ا شیلرزان فک گرگ کوچولو یوآرواره ها دهیکه رنگ پر هرچند

 زبانش بکشد  ریحرف از زکند و ییبازجو

 اوماند زیهوس انگ  یلب ها ی رهیخ یاورا پاک کرد نگاهش لحظه ا یخون لب ها یوقت

 

 بود   شیدلتنگ گرگ کوچولو یکرده بود حساب یمدت کوتاه که نهال از او دور نیا در

 

 

 لبش باشد  یرو نیرا بازبانش مرطوب کرد  بدون آنکه متوجه نگاه ساتک شیلب ها  نهال

 به شدت مشغول وآشفته شده بود  فکرش
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را که داشت در معرض اتهام قرار  یکینزد شاوندیرا تنها خو شیبزند وعمو یحرف نیبه ساتک شدیتا مطمئن نم دینبا

 دهد

 

مشکوک فرار  دویرفتن به آن ساختمان سف یدردل سرزشنش کردکه چرا به جا یرا لحظه ا  شیرا وبزدل خودش

 کرده بود

  

 گشت تا متوجه شود در آن ساختمان چه خبر است  یبرم شیعمو یفرصت حتما به خانه  نیلدر او دیبا

 

 در گوشش نشست  نیساتک یبم وجد  یصدا مجدادا

  

 نهال !!! یکرد یم کاریخلوت چ ی نجایوقت شب ودرا نیا -

 

 !!!یموند یعموت منتظر من م یتوخونه  دینبا مگر

 

 

 دوخت  شیجدا کرد وبه روبه رو یبه سخت نیرا از نگاه ساتک نگاهش

 دیدرنگاه او بماند ودروغ بگو  رهیتوانست خ ینم

 

 یخفو از او م دیمانده بود دروغ بگو یباق شیکه برا شیکس زندگ نیزتریسخت بود بخواهد به عز تینها یب شیبرا

 کند  یکار
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مرتعش  ییانش را گشود و با صداده یباران دوخت وبه سخت ریشهر در ز یبه نما نیماش ی شهیماتش را از ش نگاه

 گفت

 

 دوربشم وقدم بزنم که گم شدم و....و... طیاز اون مح یعمو خونه نبود ومن خواستم کم-

 

 جمله اش را نتوانست کامل کند  ی ادامه

از  یوقت شب درچه مرحله ا نیکرد وفردا در ا یچه م دیاوبا دیرس یبه موقع نزد او نم شهیمانند هم نیساتک اگر

 ساختن عروسک بود

  

 که ازسرش گذشت  یفکر نیا با

 بدنش رخنه کرد یو وحشت  در تک تک سلول ها لرز

 

 و نافذ اوشد   یچانه اش نشست نگاه وحشت زده اش معطوف نگاه جد یکه رو نیدست ساتک یگرم

 

 عموت کجاست؟! یوخونه  یاالن  کجا بود یدون ینهال م-

 

فوران کردن خشمش راگر فته  یجلو یبه سخت کهیمله به چانه اش وارد کرد ودرحالج نیآرام همراه بازدن ا یفشار

 دیغر یقفل شده اش به سخت یدندان ها انیبود از م
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 من ازدروغ ودروغگو متنفرم نهال -

 !! یوقت بهم دروغ نگ چیاما ه یکن سکوت کن یسع

 

 شد  نییباال وپا دشیسف یگلو بکیقورت داد و س یآب جمع شده در دهانش را به سخت نهال

 

مدت کوتاه کم به اودروغ  نیتا چه حد از دروغ متنفر است واو در ا نیدانست که ساتک یخوب م یلیدانست خ یم

 نگفته بود 

 دیکه مجبور بود بگو ییها دروغ

  

 

 گشت وقلبش از اندوه فشرده گشت  لیاز خشمش زا یمین دیاو راد یلرزان گلو بکیس نیچون ا نیساتک

 

   دیپرست یوار م وانهیدختر کله شق  راد نیکرد که او ا یبه خود اعتراف م دیبا

 

 یمشکوک زیمتوجه چ شیعمو یمتوجه شده بود نهال در خانه  یتر ازقبل شده بود واو به راحت دهیصورتش پر رنگ

 زده بود رونیاز خانه ب تیوضع نیشده است که با ا

 

 نپرسد تا اورا مجبور به گفتن دروغ کند  یسوال گریداد د حیترج

شب  نیخواست در ا یهم نم یبزند محال است که لب باز کند واز طرف یدانست اگر نهال نخواهد حرف یم خوب

 کند  ریدرگ نیاز ا شتریکه گذرانده بود ذهن اوراب یسخت



 پشتم باش

 
1359 

 

 

 کرد تیابه داخل هدار نیماش نگیرازد وبا باز شدن در پارک موتیرا پارک کرد ر نیخانه ماش مقابل

 

 شدند  کیتار  یداخل خانه  کهیهنگام

 به اطراف چرخاند ازین ینگاهش را در جستجو یبرق رازد و با نگران دیکل نهال

 

  دیترس یم ییاز تنها  یکیتار نیوقت شب ودرا نیدرا ازیشک ن یب

 

به  لنگ زنان یحیتوض دنیاشنیحرف  یانداخت وسپس بدون کلمه ا نیبه جانب ساتک یپراخم وپرسشگرانه ا نگاه

 حرکت کرد ازیسمت اتاق ن

  

 روز خانه نبود  کی فقط

سال بود از خانه وآرامش  نیرا گذرانده بود که انگار چند یسخت یروز ساعت ها ولحظه ها  کیهمان  یانقدر درط اما

 کرد  یبه اطراف نگاه م یخانه اش دورمانده بود وبا دلتنگ

 

 دوست داشت  یلیساده را خ یخانه  نیا او

 اعتراف کرد  ودردل

 

 کند رادوست دارد  یسقف زندگ کی ریمرد صاحب باغ وحش وآن دختر خاموش ز نیرا که با ا ییجا
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بکشد ودر را باز  نییسرد در قرار داد وقبل از آن که آن را پا ی رهیدستگ یودستش رارو دیرس  ازیدر اتاق ن پشت

 کند 

 دستش نشست ومانع باز کردن در شد  یرو نیگرم ساتک دست

 

 ودب ستادهیاز او وپشتش ا یکم یدوخت  که در فاصله  نیرنگ گرفت وبه ساتک یوحشتزده اش را از در قهوه ا نگاه

 

  ختیفرو ر یدر قلبش لحظه ا یزیچ

 داد  هیخورد وبه در تک یبه عقب سکندر یلب زمزمه کرد وقدم ریرا ناباورانه ز ازین اسم

 

 کردیم یکرده بود وط دایاشک راه گونه اش را باشدت  پ لیبود وس دهیخسته اش ترک یسد چشم ها مجدادا

 

  دیلرز یبه آن وصل کرده باشند م یکیکه شوک الکتر یبه شدت مغشوش شده بود ومانند کسان ذهنش

 زده بودهم از لرزش او به لرزش در آمده بود  هیکه به آن تک یکرد در  یم احساس

  دیدیرا م شیواو تکان لب ها زدیم حرف نیساتک

 زدیاو نبود واز فهم آن سرباز م یذهنش قادر به درک جمله ها اما

  

 بودند  دهیرادزد ازیبود که ن نیوآن ا دیکش یم ادیجمله درذهنش فر کی فقط
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هم  در اوج درد ینبود که حت شیب یکودک یبار آن قربان نیوجود منحوس او گشته بود وا یقربان یگرید زیهم عز باز

 توانست شکوه کند ینم

 

 کم آورد  دنیکش یاو شده بود نفس برا یهم قربان ازین نکهیبه ا شدنیبا اند 

 

 کرد  یتقال م ژنیاکس یاندک یفشرد واوبرا یرا م شیگلو یمردانه وقو یدست ییگو

 

  دیکوتاه خودرا گم کرد ودستپاچه گرد یلحظه ا یحال او برا نیا دنیبا د نیساتک

 

   دیلرز یقرار  گرفته باشد م یدیکه در معرض باد شد  یدیمانده بود که مانند درخت ب رهینهال خ  یرو نگاهش

 

 رفت یم یورنگ صورتش رو به کبود  ندیبب دنینفس کش یرابرا شیتوانست تقال یم

 آن اندک فاصله راپرکرد  عینهال به خود آمد وسر یکبود شده  یلب ها دنید با

 آورد  نییصورت نهال پا یبرد وباشدت رورا باال دستش

 

 به خون نشست  شیلب ها یبود که سر نهال کج شد وگوشه  نیسنگ یضربه به حد شدت

 

 اش بازشد  یوراه تنفس دیاز شدت درد مهار گرد شیحبس شده در گلو ونفس

  ستیگر یبلند یوسپس باصدا دیرابلع ژنیاکس صانهیحر
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 یرو نشیکه دست سنگ ییکرد چشم دوخت سپس نگاهش را به صورت نهال جا یبه دستش که ذق دق م نیساتک

 آن فرود آمده بود و سرخ شده بود دوخت

 

  دیمشت گرد شیدست ها یا لحظه

 برد یم نیوتیگ غیت رینشسته بود را ز شیرا که در صورت گرگ کوچولو یدست نیا دیبا

 پرا از خشمش را مهار کرد  نفس

 

  ردیرابگ دنشیلرز یبتواند جلو دیمت خود کشاند وسفت در اغوشش گرفت تا شانهال را گرفت وبه س دست

 را به گوش اوچسباند وزمزمه کرد  شیها لب

 نهالم آروم باش -

 !ستین یکن یطور که تو فکر م اون

 

  یحالش کامال خوبه وچون تو نبود ازین

 امن بردم تا از خطر دور بمونه  یجا کیاون رو  من

 

 ی نهیشده بود از س نیسنگ یسرش را که مانند کوه یحرف اوشود به سخت یتا نهال متوجه  دیطول کش یلحظات

 دوخت نیجدا کرد ونگاه ناباورش را به نگاه نگران ساتک نیداغ ساتک شهیهم
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 خشک شده اش را از هم باز کند وبپرسد یتوانست لبها یسخت به

 ..حالش خو..خوبه ازین..ن-

  نشی...ندزدندز

 

  دیکش یسن م نیدختر درا نیکه ا یهمه زجر نیش به درد آمد از اقلب نیساتک

 که ته قلبش هم خوشحال بود هرچند

 

 بود  یخوب ینشانه  نیشده بود وا ازیاو نگران ن نکهیاز ا 

 

   ردیپذ یرا م ازیدارد وحتما ن یدانست نهال قلب بزرگ یم

 

 محکم اورادربرگرفت  یدستانش مانند حصار 

 نهاد وگفت  سشیخ یموها یرو یمحبت بوسه ا با

 

 امنه!!! ازین ینه دختر خوب جا-

 

 دیپرس یبا نگران یگرفته وتودماغ یدرنگاه او باصدا رهیراترکرد وخ شیبازبانش لب ها نهال

  

 االن کجاست؟-
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 برش گردون 

 خاصش   طیبخاطر شرا اون

 تونه بمونه  یجا نم جیه 

 

 یبه سمت حمام م میمستق کهیاورا به آغوش خود کشاند ودرحال حرکت کیدر دیراد شیلرزش لب ها یوقت نیساتک

 محکم گفت  یلیبرد  خ

 

 حالش خوبه وجاش امنه  ازین-

 دوربمونه  نجایمدت از ا کی بزار

 گردونم  یکه خوب شد حتما برش م طیشرا

 

 رختکن نشاند  یاورا رو دیحمام رس به

 نگاهش را موشکافانه در نگاه اودوخت و لب زد یا لحظه

  

 که برش گردونم یالبته اگر تو بخو اه-

 اورا تکرار کرد  یجمله  یلب با گنگ ریز نهال

 نکرده بود  یدختر کوچک که گناه ان

 به او وابسته شده بود تینها یآن مدت کم  ب ودر
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 ر کوچک بگذاردان دخت یتوانست آنقدر سنگدل باشد که گناه پدر راپا ینم

 

با  دیآب گرم  راروشن کرد و با جمع شدن بخار در حمام به سمت نهال رفت و چون فک لرزان اوراد ریش نیساتک

 اخم  گفت 

 

 میریگیم میوتصم میکن یصحبت م ازینهال بعدا درمورد ن-

 

 تا بدنت گرم بشه  ریدوش آب گرم بگ کی یتاسرما نخورد االن

 

 باال ییابرو یوبدجنس طنتیخود بلند کردو باش یبرلب نشاند و  اورا از جا یلبخند دینهال راد جینگاه گ چون

 انداخت  و پرحرارت درکنارگوشش زمزمه کرد 

   

 چیالبته اگر دلت واسه حموم دونفرمون تنگ شده باشه که ه-

 

 کنم !!! تیتونم با کمال سخاوت همراه یم منم

 

 کرد  یم تیاورا به سمت در حمام  هدا کهیاو کوباند ودر حال ی نهیبرس یبا شرم مشت نهال

 

 جناب!! یسخاوت خرج کن نهمهیا ستین یاجیاحت-



 پشتم باش

 
1366 

 

 تونم حموم کنم !! یم خودم

 

 به اوزد وگفت  یدرگلو چشمک یبا خنده ا نیساتک

 

 !!!امیدرب میکه ظاهرا امشب قراره از تحر ایپس زود از حموم در ب-

 

ثارش ن رلبیز ییکوباند پرو یاش م نهیآرام برتخت س کهیخنده اش گرفت ونتوانست آن را کنترل کند درحال نهال

 کرد ودر حمام رابست

  

 آن مرد توانسته بود ذهن اورا آرام کند ..... بازهم

 

 بود  ریاز آن ماجرا گذشته بود ونهال همچنان با خود به شدت درگ چندروز

 نکرد  چیبعد از آنشب که تاصبح در آغوشش گذراند اورا سوال پ نیتعجب ساتک درکمال

 بود بیعج یسکوت نیهمچ دیکش یم رونیکه مورا از ماست ب نیمثل ساتک یکس از

 به خواب رفته اش کوباند  یآرام  به پاها یمشت کالفه

 

 نیخودش ثابت کند که در ا بتواند خود نا آرامش را آرام کند وبه دیگشت تا شا یهرچه زودتر به عمارت بازم دیبا

 باشد هیهد دنیو دزد شیعمو نیب یارتباط چیمدت اشتباه فکرده است وامکان ند اشت ه

 اش  یزنگ گوش یباصدا
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 تخت بلند شد یرو از

 تلخ برلب نشاند یتخت لبخند یرو شیاسم عمو دنید با

  

 کوتاه جواب اوراداده بود  یلیبا اوتماس گرفته بود واو هربار خ شیبار بود که عمو نیچندم نیا

 

 کند  یکند تا مانند گذشته با او گرم احوالپرس یتوانست دلش را راض ینم

  دیکش  ینیسنگ آه

 داد  دیسبز را لمس کرد وارتباط برقرار گرد یدکمه  انگشتش

 

 نیسالم عمو خوب-

 درگوشش نشست ریتاخ یگرفته با کم یکم شیشاد عمو شهیهم یصدا

  

 کنم دخترم یاحساس کسالت م یکم-

  شمیکنم سرما خوردم ،اما نگران نباش زود خوب م فکر

 پدرش بود  یصدا هیشب شیتن صدا چقدر

 دیاش غلت دهیرنگ پر یناخواسته از گونه ها یلب نام پدرش را زمزمه کرد وقطره اشک ریز

 

 به خودش آمد  شیمجدد عمو یصدا دنیشن با

 ؟! ینهال دخترم خوب-
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 پاک کرد وگفت  شیش را با سرانگشت هااشک قطره

 بله عمو خوبم -

 عمارت امیوم پزمیسوپ م یکم االن

  

ت شده بود وداش رشیبانگیکه چندروز بود گر یبه عمارت برود وبه آن حس بد گریفرصت بود که بارد نیبهتر نیا

 بخشد انیانداخت پا یم یاورا از پا

 

 

درآن کار  نیرا ساتک ابیساعدش که رد یماند رو رهیونگاهش خ دیکش شیموها یبررو یرا قطع کرد ودست تماس

 گذاشته بود 

 

کرده ونجاتش بدهد  دایاورا پ یآن جا قیکه آن شب جانش را نجات داده بود وتوانسته بود از طر یابیرد همان

 گرفت وکش داد  یرابه باز شیمحو لب ها یلبخند

 

مرد در  نیکرد وچقدر قلب اوقرص بود بابت حضور ا یاوراداشت واز اومراقبت م یهمه جوره هوا نیساتک

 .....شیزندگ

  

 هد خبر رفتنش را بد نیرا هم برداشت تا به ساتک یرفت تا سوپ را آماده کند گوش یبه سمت اشپزخانه م کهیحال در

 .... کند یکرد تا او را راض یخود را م یتمام سع دیکند وبا یرفتنش راصادر نم یاجازه  یبه راحت نیدانست ساتک یم

  اوردیدر ب انیرفت تا سر از جر یامروز حتما به عمارت م دیبا
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........ 

 د بلند ش یصندل یکرد از رو یبه خواب رفت نهال که در اتاق او نشسته بود واورا تماشا م اشاریعصر بود که  کینزد

 رفت  یباغ م یرنگ انتها دیهوا به سمت آن ساختمان سف یکیقبل از تار دیبا

 به عرق نشسته اش راپاک کرد  یشانیمرتب کرد وبا دستمال پ شیعمو یپتو را رو آرام

 فشار آورد  شیبه گلو نیسنگ یبغض

 رابپردازد  ینیحاضر بود هرتاوان سنگ یاشتباه حت نیا یکه اشتباه کرده است وبرا دیفهم یامروز م کاش

 

 شرتش قرارداد ییسو بیاش راداخل ج یشرتشش راتن کرد وگوش ییاتاق خارج شد ودر راهرو سو از

در خانه وجود ندارد وبرعکس آن  به تعداد  یخدمتکار زن چیبود اما امروز که وارد عمارت شد متوجه شد ه بیعج

  دیپرس شیاز عمو یمحافظ ها افزوده شده بود و وقت

 جواب دادن طفره رفت وگفت  از

محافظ داشته باشد وخدمتکار  یشتریتعداد ب دیمنطقه زبانزد خاص وعام است با نیمثل او که خانه اش در ا یکی

 است یرا نگه داشته  که امروز مرخص یکیاست وفقط  زاریورفت وآمد داخل ساختمان ب  یراهم گفت که از شلوغ

 

 

هم احمقانه سوتفا کی  شیشک ها  یلرزان  از داخل عمارت خارج شد وارزو کرد همه  ییمضطرب وبا پاها نهال

 باشد

  

 گرفت شیباغ در پ یرادر انتها دیراه ساختمان سف  نهیوبا طمان آرام

 جوالن دهد  یبه ترسش اجازه  دیخود را گرفته بود نبا میکه تصم حاال



 پشتم باش

 
1370 

 

 کرد  یبراو غلبه م دیبا

 در ذهنش تکرار کرد  چندبار

 

  ندیرادرآن ساختمان بب یخاص زیچ ستین قرار

 عمارت است  نیاز ا یاوست وآن ساختمان هم بخش یعمارت عمو نیا

 

 آرامش خود را حفظ کند وآرام باشد  دیبا پس

 

 زندیوانمود کند که دارد قدم م یکرد طور یخود احساس کند وسع ینگاه محافظ هارا بررو ینیتوانست سنگ یم

  

  شدیم کترینزد دیبه ساختمان سف هرچه

 گرفت یاوج م شتریقلبش ب ضربان

  

 کمرش احساس کند ی غهیعرق را در پشت ت یسیتوانست درآن سرما خ یم

  دیپر یم یسمت راستش عصب پلک

 دود شده بود وبه هوا رفته بود هیکه به خود گرفته بود در کمتر از چند ثان یشجاعانه ا یها وژست ها نیتلق وتمام

 دوانده بود  شهیدر کل وجودش ر ترس

 بدنش نداشت  یعصب دنیلرز یرو یاریاخت گرید و

   ستادیرنگ ومقابلش ا دیساختمان سف یدرچندقدم
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 شیپاها ریز نیزم یرابررو شیپاها ییوخواست برگردد اما گو  دیگرد مانیپش مشیاز راه آمده واز تصم یلحظه ا 

 قفل کرده بودند

  

 نید واورا نقش زملرزانش  وزنش را تحمل نکن یداد زانوها یدشوار شده بود  هرآن امکان م شیبرا دنیکش نفس

 کند 

 کرد خودرا آرام کند  یسع

 رفت  یتا تهش م دیکه آمده بود با حاال

 کرد  یآنجا را ترک م دیاز شک وترد ییایمانند قبل با دن یدست خال دینبا

 

که اورا سرزنش   دیپر یاز خواب م  هیقبل با کابوس هد یهم مانند شب ها گرید یگشت  امشب وشب ها یبرم اگر

 کرده است  ینجات جانش کوتاه یکرد که برا یم خیوتوب

 

 کرد وسپس آن رامهار کرد  ژنیرا پر از اکس شیها هیر یدرپ یبار پ نیچند

 لرزان به سمت ساختمان قدم برداشت  یبا قدم ها سپس

 

 کشاند  نییسرد  در قرارداد وآن رابه سمت پا ی رهیدستگ یزده اش رارو خیدست  

 

 بود نهیقلب اودرس ختنیرو رشدن در همزمان با ف باز
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 فرستاد  نییخشک شده اش پا یاز گلو یجمع شده در دهانش را به سخت اب

 نشان ندادند یقسمت باغ آمده است چرا عکس العمل نیبود که محافظ ها که متوجه شده بودند اوبه ا بیعج شیبرا

 را نگرفتند  شیوجلو

 

 ستین یاتاق  خبر نیکنند بود که در ا دواریام شیبرا یکم نیوا

 

نوازش کرد وکل  یلحظه ا یوکامل گشوده شد وموج سرما صورتش رابرا دیدرپاشنه چرخ یخشک یصدا دربا

 وجودش رالرزاند

 

  دینگاه در نورد کیاتاق رادر کل

 شکل گرفت  شیمحو برلب ها یاش را مهار کرد ولبخند نهینفس حبس شده درس هیهد دنیند وبا

 

 آسوده شده بود  یتا حدود الشیکه خ حاال

 

 اطراف را از نظر گذراند یشتریبار بادقت ب نیاتاق ساده  شد  وا وارد

  

 شده بود  دهیساده وخلوت چ  یلیداخل اتاق بزرگ بود  وخ 

 کند  یتواند درآن زندگ ینگهبان م کیبود که  یتیمانند  سوئ قایدق

بودند که درآن اتاق بزرگ به چشم  ییزهایتنها چ دیقاب عکس از غروب خورش کیکوچک   خچالی کنفرهی تخت

 خوردند  یم
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 بود رونیشرتش را محکم به خود فشار داد هوا داخل اتاق سردتر از ب یسوئ

 نشد   یمشکوک زیرفتن به داخل اتاق انداخت  وچون متوجه  چ رونینگاه  کنجکاوش را قبل از ب نیاخر

 تخت افتاده بود  یتوجهش را جلب کرد که رو یدیچشم س یپا بچرخد که از گوشه  یپاشنه  یبررو خواست

 به آن خواست از اتاق خارج شود  تیاهم یب یا لحظه

 نتوانست  اما

 ومرموز اورا به سمت تخت کشاند  بیعج ییروین

 تخت برداشت ودردستش چرخاند یرا از رو یدیس

 نوشته نشده بود آن یرو یزیچ

 شرتش قرارداد واز اتاق خارج شد یسوئ بیراداخل ج یدیناخواسته س 

 انداخت  دیبه آن ساختمان سف یگریچند قدم از ساختمان دورشد برگشت ونگاه د یوقت

  

 آمد  نیسنگ شیآنجا برا یدانست چرا آنقدر فضا ینم

 تازه وبه سمت عمارت حرکت کرد  یراپرکرد از هوا شیها هینفسش را مهار کرد ور کالفه

....... 

 دوخت  نیمتکا بلند کرد ونگاهش را به ساتک یروسرش را از  نهال

 

 متوجه شد خواب است  دیکش یکه م یآرام ینفس ها از

 بود  داریصبح گذشته بود واو همچنان ب3از  ساعت

 نکرد  دایراه پ شیتخت خواب به چشم ها یرو شیبا وجود تمام تقالها 
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 کند داریرا هم از خواب ب نیاش ساتک یخواست با بدخواب ینم

  

 محو برلب نشاند  یلبخند

 خود را کنترل کرد تا خم نشود واورا نبوسد  یبه سخت 

 کند  داریخواست اوراب یسبک بود ونهال نم تینها یاو ب خواب

 رفت نییتخت پا یصدا از رو یوب آرام

 

 اتاق رفت  ینوک پا به سمت گوشه  یرو

 رابرداشت  لپتاب

 صدا از اتاق خارج شد یوب 

  

   ندیرابب یدیآمده بود نتوانسته بود سخانه  یازوقت

 کرده بود وحاال به شدت کنجکاو بود آن رازود تماشاکند  یمخف نیرا از ساتک یدیرابداند س لشیآن که دل بدون

 

 کاناپه نشست  یرفت ورو ییرایپذ داخل

 را گذاشت یدیراروشن کرد وس لپتاب

را تماشا کند به لپتاب زل زد ومنتظر ماند تا  یینمایس ملیکه قرار است ف یچانه اش گذاشت ومانند کس ریراز دستش

 شروع شود 

 باال آمد  ریتصو هیکمتر از چند ثان 
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 به  اوزل زده بود  میکه لبخند زنان از پشت لپتاب مستق دیراد  شیواو  عمو 

  ختیفرور نهیمقابلش قلبش درس ریتصو دنیباد 

 

 خود صاف نشست یو درجا  دیچانه اش کش ریزده  دستش را از مبهوت

 

 

  یتعجب کرد تینها یب ینیبیمن رو م  ریتصو یاالن که دار حتما

 داره دخترعمو ینیسنگ یلیخ یبها یکنجکاو کی یگاه

 

 یپشت آن خشک شده بود باصدا یونما ریبه تصو رهیدختر عمو در ذهن نهال که خ یسکوت شد وکلمه  یا لحظه

   دیبار تکرار گرد نیچند یبلند

 

 ستین  یکن یوفکر م ینیب یاون جور که تو م زهایچ یلیخ یگاه- 

 

 نشون داد ییبایز ریکرد وتصو یمخف یدیرو پشت  سف یاهیس شهیم یگاه 

  

 مجدادا سکوت کرد یا لحظه

  

  توریاش از پشت مان میومستق رهیخ نگاه
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 لرزاند  نهینهال رادرس قلب

 دیشنیاورا  م یها حرف

  

 ت نداشتاز آن جمال یذهنش درک درست اما

 باشد  شیکرد عمو یکه آن جا نشسته بود وخونسرد اورا نگاه م یکه کس ردیتوانست بپذ ینم

 

 تر گشت جیدختر عمو درسرش گ یاکو شدن کلمه  با

 

 ردیقلبش رابگ دنیامان کوب یب یکرد جلو یاش مشت شد وسع نهیس یرو دستش

 بست  یشده اش رالحظه ا سیخ یها پلک

 شوند       ریباز کرد تا قطرات جمع شده در چشمانش سراز یبا تامل  وبه سخت سپس

  

 یگذاشت یساختمان م نیهرگز پا به ا دینبا-

 

 یساختمان اتفاق افتاده  بفهم نیرو که درا  یقتی،فکر کنم بهتره  هرچه زودتراصل  حق یکه پا به آنجا گذاشت حاال

 رو هرچه زودتر تموم کنم یباز نیوا

 

 دیچرخ هیپرصالبتش به سمت  هد یوقدم ها اشارینگاه نهال همزمان با  نگاه
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 ودهانش را گرفت دیخفه در گلو کش یغیدر آن حالت ج هیهد دنیباد

 

  دیمانده بود زوم گرد رهیخ نیاز حدقه درآمده به دورب ییبسته وچشم ها یکه بادهان هیهد یرو ریتصو

 

 تخت بسته بودند یرو ریلباس ز کیوفقط  با  یپوشش چیرا  بدون ه هیهد

 نهال بند آورد  ی نهیکه نفس رادرس یزیچ

 نبود شیدر کنار عمو تیدر آن وضع هیهد دنید

  

 کنار تخت او بود  یپزشک زاتیآن تجه بلکه

 

 زمزمه کرد  یلب به سخت ریز

 

 ......تایلول

 

 

آن نشسته بود  یکه رو یکرد مبل یاحساس م کهیبه طور دیبود تا کل وجودش به لرزش در آ یاسم کاف نیهم آوردن

 لرزد  یهم به شدت م

 

 سست شده بود ودهانش از شدت وحشت خشک شده بود  شیوپا دست
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 رفت  یعبور کرد وبه حرکت در آمد وبه سمت دستکش مخصوص جراح هیاز هد اشاریوحشت زده اش با  نگاه

 

 ت وآن رابست  به سمت  لپتاب رف دیلرز یاش  که از شدت وحشت م خزدهی یخواسته دست ها نا

 

ود  دهیبخش ییکابوس رها نیاورا از ا نیساتک یوبزود دید یوحشتناک م یخواب بود واالن داشت کابوس حتما

 گرفت  یآغوش پرامن خود م

 

 زمزمه کرد  یرا تکان داد وبه سخت سرش

  دمیآره.... من ...من ...حتما خواب د-

 خواب وحشتناک کی

 کابوس وحشتناک  قک

 

  ندیباشد وبب داریتوانست ب یم مگر

 که از پوست وخونش بود  یکس شیعمو

 کند  یدوستش را سالخ نیخواست بهتر یم

 

 ممکن ..... ریمحال غ کیمحال بود ، یزیچ نیهمچ

 اش شکل گرفت  دهیرنگ پر یلب ها یرو یلبخند
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 نیمنتظر ماند ساتک   شانیپر یبا افکار یطوالن یبه گردش در آورد ولحظات کیاش را در اتاق تار دهیترس نگاه

 کند  داریاوراب

 

لرزانش  احساس کرد قلبش  یلب ها یآن رارو یشور یو وقت دیغلت شیچشم ها یجسورانه از گوشه  یاشک قطره

 به درد آمد

  

  ابدیکابوس وحشتناک نجات  نیاز ا دیراستش راباال  برد وآن را محکم به گوش خود کوباند تا شا دست

 

 از اشکش به شدت سوخت سیدر صورت خ یلیس رد

 

 وآن را سوزاند  دیشد که در کل وجودش زبانه کش یآن آتش وسوزش

 

 است  داریکه ب ردیخواست بپذ ینم

 کرد خواب باشد  یم  آرزو

 

  ردیاگر قرار است در خواب بم یحت

ز ا یخبر چیافتاده است وهاتفاق  یداریکابوس وحشتناک در ب نیاشک وصورت پردردش به اوفهماند که ا یشور اما

 خواب نبود 

 

 دیتن یافتاده در خود م یبه خشک یتازه  یماه همچون
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 سکوت کرده بود  ایدن ییآن کنج خلوت گو در

 

  ردیقاتل خانواده اش است را بپذ شیتلخ را که عمو قتیحق نیا دیکوش یم یبه طرز خسته کننده ا ذهنش

 

 سرکش شده اش ناخواسته به سمت لپتاب رفت ومجدادا آن راگشود  یها دست

 

قرار گرفته  یمیکه با او در خط مستق شیزندگ یها تیبود که با واقع دهیقدر دردناک وتلخ ، اما وقت آن رس هرچه

 بود  روبه رو گردد 

 

 مینگاهش را مستق یکند وهر از گاه یرا به دست م یرنگ دیوسوت زنان دستکش سف نهیکه با طمان دیرا د شیعمو

 دوزد  یم نیبه دورب

 

 ندیوبتواند بهتر و واضح تر بب ابدی ییرها شیاز شر  قطرات مزاحم جمع شده در چشم ها دیپلک زد تا شا چندبار

 وعذاب بکشد 

  

  دیبه گوشش رس امدیپدرش دلنواز م یمانند صدا شیبرا یکه زمان ییصدا

 صدا گشته بود نیبه منفورتر لیصدا تبدبود که حاال  همان  بیوعج
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 جبر رو جلو بندازه نیکه ا شهیم دایپ یکس یگاه-

 

 یاز پشت دهان بسته شده اش  م هیکه هد یخفه ا یها ادیقرار گرفته بود و هر تکان وفر هیسر هد یباال گرید حاال

 رفت یماند که در قلبش فرو م یم یهمچون خنجر دیکش

 

 افتاد  نیزم یمبل رو یازرو

 

 حرکت کرد  هیهد شانیچرب وپر  یبه سمت موها اشاری یها دست

 

 گفت یهمراه  بالبخند اشاریو دیدر خود جمع گرد هیهد 

 نترس دختر کوچولو ...نترس...-

 

 !!!!یبش یعروسک جنس کیبه  لیتبد یزود نینبود به ا قرار

 

 !!دیبخش یشتریبه کارها سرعت ب یخوب دوست فوضولت  به همراه شوهر احمقش کم یول 

 

بود که  هیفشارداد ومجدادا هد یبرهنه اش رساند وآن را اندک یسرداد وبه سرشانه  شیرا از موها شیها دست

 کوباند یخودرا به تخت محکم م
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 نام خدا را زمزمه کرد  یلب به سخت ریوز دیاش مشت گرد نهیس ینهال رو دست

 

 

چرخاند واورا مجبور کرد که  نیسفت نگه داشت و بافشار به سمت دورب دیکوب یمتکام یرا که بررو هیسر هد اشاری

 را تماشاکند  نیدورب

 گفت یبیزوم کرده بود بالحن عج نیدورب یرو کهیبرد ودرحال نییسرش را به سمت اوپا یکم

 

 نهال!!! ینیبیاز دوستت هست که تو اون رو سالم م یریتصو نیاخر نیا-

 

 رادر حافظت بسپار  !!! ریتصو نیآخر نین و اخوب تماشا ک پس

 

در نگاه  مبهوت زده  نیدورب یمانده از آن سو رهیاز ترس گشاد شده وخ یبود آن مردمک ها یدردناک ریوچه تصو 

 نهال!!!!  ی

 

اورا مقابل خود داشته باشد  ییونهال گو ستینگر یم رهیرا خ نیاز تقال افتاد وهمچنان ثابت دورب هیهد یلحظات تا

 لپتاب لمس کرد وخاموش ضجه زد  توریصورت اورا  از پشت مان یاجزا شیهق هق زنان با سرانگشت ها

 

 بود  ضیمر کی یاو چشم ها یها چشم

 متورم ... یآلوده با حلقه ها تب
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 توانست صورت آن دختر پرچونه وشاد باشد  ینم دهیرنگ وتک یصورت ب آن

 با آن دختر سرزنده وشاداب نداشت  یشباهت چیافتاده بود ه تیتخت در آن وضع یرو که یدختر نیا

 

 توانست دردناک باشد  یم ریتصو کی دنید  چقدر

 

 شد  یخانواده اش که تا آخر عمر هز گز از ذهنش پاک نم یجنازه  ریتصو یبه تلخ درست

 

 را رها کرد ،وکمر خم شده اش راصاف کرد  هیسر هد اشاری

ربه به آن ض شیبا سر انگشت ها یشینما یلیرا برداشت وخ یتخت آمپول یکنار زیاز تخت فاصله گرفت واز م یکم

 زد 

 

 مانده بود  شیکه برا ی، با تمام جان اشاریآمپول در دستان  دنیباد هیهد

 

 اتاق را پرکرد  یفضا اشاریبلند  ینامفهومش همزمان با خنده  یرا از سر گرفت وصدا شیتقالها 

 

 صحنه حبس گشت نیا دنینهال با د ی نهیدرس نفس

 

 ردیخواست بپذ ینم ایتوانست  یذهنش نم دید یم شیرا که چشم ها یزیچ
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 گذار!!! ریچه تاث یآخ-

 !!!! لرزهیم نهیچه تو س نیگنجشک کوچولو روبب نیقلب ا 

 

 یدوخت و با لحن نیگرفت وبه دورب هیاز اشکش کنار زد وبا لبخند نگاهش را از هد سیاورا از صورت خ یمو طره

 کش دار گفت 

 

 !!! دهیترس یحساب-

 

 شجاع ما!!! یدختر کوچولو نیداره ا حق

 

ماده آ یشب نیتا واسه همچ نهیبیرو م تایلول  یعروسک ها ی هیطرز ته یها لمیشبه که تا خود صبح داره ف نیچند  

 هوش کردنه!!!!! یساختن ،  ب یمرحله  نیدونه اول یباشه ، وخودش خوب م

 

 دوخت  هیگرفت ومجدادا به هد نینگاهش را از دورب سپس

 

 دلسوزانه گفت  یبالحن

 

 نترس دختر ،جان نلرز !!-

 



 پشتم باش

 
1385 

 

  ینهال کیدوست نزد تو

 به پدر سرهنگت دارم  یهرچند که ارادت خاص 

 

 !!ستین زیخاطر نهال کم برام عز اما

  

تموم شده  زیهمه چ یبهوش آمد یو وقت یاحساس نکن یدرد نیکنم کوچکتر یم یحتما هوات رو دارم و کار پس

 باشه !!

 

 اورا پاک کرد  یشانیپ یدرشت عرق نشسته رو زویقطرات ر 

 دوخت  نینگاهش را به دورب مجدادا

  هیخطاب به هد اما

  با

 ومرموزانه گفت طعنه

  

 !! یبار بادوستت حرف بزن نیاخر یدلت بخواد برا دیشا-

 

 اجازه رو بهت ندم نیکه ا ستینز سنگدلم منم که ا خوب

 

 کنم  عیحق رو ضا نیخوام ا یهست ومن نم ینامه حق هر مسلمان تیوص داشتن
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 سکوت کرد ،سپس با لبخند ادامه داد یا لحظه

 

 !!!یبه نحو احسنت استفاده کن  شاالیبار از زبانت  ا نیآخر یکنم تا برا یدهنت رو باز م پس

 

کند  ینرمش وانعطاف نیرا که به دهان او زده بودند بدون کوچکتر یجمله اش ،چسب پهن افتنی انیبا پا همزمان

 که درگوش نهال نشست  ییصدا نیواول

 او ازدرد بود!! یخفه  ادیفر یا صد

 

 بلند شد شیضجه ها والتماس ها یصدا هیوبالفاصله کمتر از چندثان 

 

 کرد ینوچ نوچ اشاری

  

 وگفت  دیاش کش یجو گندم شیبر ته ر یدست

 

 قرار گرفتم ومتاثر شدم !! ریواقعا تحت تاث-

 

 کنم  واز عروسک ساختنت منصرف بشم!!! یبتونم در حقت لطف دیشا

 به جواب دوستت نهال داره یلطف بستگ نیا البته

 دوخت  نیبه دورب میجمله نگاهش را مستق نیگفتن ا با
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 نهال  میمعامله کن کی ایب-

  دیطلب یدوستش که از او عاجزانه  کمک م ی دهیخشک یلب ها یگشت بررو رهینهال اما  خ نگاه

........ 

 

 حالش را به سمت اتاق کشاند  یصبح بود که نهال بدن کرخت وب یکاینزد

 بود  دهیهمچنان آرام خواب نیساتک

 اشکش خشک نشده بود  یبود باز چشمه  ختهیکه ر یبود که پس از آن همه اشک بیعج

 تخت انداخت  یراگرفت وخود را بررو شیاشک ها زشیر یجلو یسخت به

 ماند  نینهاد ومنتظر رفتن ساتک نیباز سر به بال یچشمان با

 بودند  ختهیبه جانش ر واریها دوباره از در ود یها ونگران ترس

 

 را به او اعتراف کند  زیکرده وهمه چ داریرا از خواب ب نیحاال ساتک نیوسوسه گشت تا هم یلحظه ا یبرا یحت

 گشت یکار م نیوحشت از دست دادن او ،مانع از ا اما

 

 القلب  بود ، یکه تا آن حد وحشتناک وقس یدانست مرد یم

  اوردیب نیساتک یوحت هیبرسر هد ییکرده وبال یرا هم عمل دشیتوانست تهد یم

 گرفت  یم میبا عجله تصم دینبا
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 کرد یبود صحبت م دهیو نامکه مدت ها اورا عم یبا آن مرد دیبا

 

 رابست  شیشکسته وپردرد پلک ها یبادل

 اند بردوش بکشد  دهیترشان به قتل رس کیرا که پدر ومادرش توسط نزد قتیحق نیتوانست  بار ا یم چطور

 

 یشک به زندگ ینبود ب دیشنیآرامش را  م ینفس ها یمرد که صدا نیخواست واگر ا یمردن م  یدلش کم چقدر

 دیبخش یم انیتلخ خود پا

......... 

ا بر کنترل آن داشت ت یکه به شدت سع ییخود بلند شد وباصدا یصندل یسرهنگ از رو میکالفه از تصم نیساتک

 بلند نشود 

 

 گفت

 کردم  دایپ ویفاب هیبرعل یسرهنگ من مدارک کاف-

 

  میکن گریوبعد اون رو دست  میکن دایرو پ هیهد یجا دیابتدا با یول

 کرده رو اعتراف کنه  یرو در آن مخف هیکه  هد ییبشه محاله جا ریندارم اون اگر دستگ شک

 ببره  شیدر زندان کار خودش رو راحت پ یآدم داره که بتونه حت یوآنقدر

 

 کل زحمت چندماهمون به هدر بره نیواجازه ند نیخودتون رو دخالت ند یکنم احساسات پدرانه  یم خواهش
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 گفت  نیاندوهگ یوبا لحن دیمحاسن بلند شده اش کشبر  یدست سرهنگ

 

 و..... میاون رو نجات بد میبتون میبزن خونیشب یناگهان یلیدخترم رو داخل عمارت نگه داشته واگر ما خ دیشا-

 

 او رفت وبا پوزخند گفت یجمله  انیم نیساتک

 

 میکن یصحبت م ویدر مورد فرهاد فاب میما دار-

 پول دنبالشه !!! نتریکه ا یالملل نیوب باند بزرگ کی یدسته  سر

 

  دیکن یاز شما که چرا فکر م رتمیح ودر

 کنه نگه داشته !!! یم یکه در آن زندگ یرو داخل همان عمارت هیهد اون

 تکان داد  یدیسرش را با نا ام سرهنگ

 چه کند  دیدانست با ینم گرید

 

 خواست هرچه زودتر دخترش را به خانه  بازگرداند یدلش م فقط

 

 غلط  یدرسته وچه کار یدونم چه کار ینم گهیمن د-

  سپارمیرو به خودت م زیمن همه چ سرگرد
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 دخترم رو بهم برگردون عتریهرچه سر فقط

 

 ختیفرو ر نیزم یرو یخود اومانند آوار هیافتاد وکمتر از چند ثان نیزم ینهال رو یاز دست ها یگوش

 

 داد یمانور م نیساتک یشانیپ یبود که رو یآن نور قرمز رنگ  ریتصو ینگاهش همچنان رو کهیدر حال 

 

 عکس متعلق به امروز است   نی، متوجه شد که ا  نیلباس تن ساتک یازرو

 

  دندیغلت یم نییرنگش به پا دهیپر یاز گونه ها یگریپس ازد یکیاشک  قطرات

 یدانست در صفحه  یخود م یآن مرد که اوراعمو یآن شماره  یقطع شد وجا یگوش یرو ریتصو دیکه لرز یگوش

 افتاد  یگوش

 

 چنگ انداخت وبرداشت  نیزم یازرو بایرا تقر یگوش عیرا پاک کرد وسر سشیخ یدست گونه  باپشت

 

 رابه گوش خود چسباند یرابرقرارکرد و گوش تماس

  

پاسخ  شیاز تماس ها چکدامیگذشت  ودر آن سه روز او به ه یبود سه روز م دهیراد لمیکه آن ف یبار نیآخر از

 بود .... دهیکش یدانست در آن سه روز او چه عذاب ینداده بود و فقط خدا م
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 کل بدنش مورمور شد وحالت تهوع بهش دست داد یلحظه ا یشاد وبشاش او درگوشش نشست وبرا یصدا

 

 یدلچسب یوعجب هوا یزیچه روز دل انگ-

 چسبه !! یقدم بزنه نم زشیهوا با عز نیآدم در ا نکهیاز ا شتریب زیچ چیوه 

 

 !زم؟یچطوره عز حالت

 

 بدتر شود  نینزند که اوضاع از ا یرا گاز گرفت تا حرف شیلب ها یگوشه  نهال

 او بود  یبه خون نشسته وآلوده  یدر دست ها زانشیخصوص که جان عز به

 دیکوتاه پرس یجمله  کیتنها  امدیم رونیاز ته چاه ب ییکه گو  یگرفته ولرزان یباصدا

   

 چرا عمو چرا -

 

 بود فتادهیدست ن یجواب چیبود و به ه دهیاز هزاران بار از خود پرس شتریسه روز ب نیرا که در ا یسوال دیپرس

 

 سکوت شد  یا لحظه

 یه سکوت را شکاند و صدابود ک اشاری تیودرنها دیرس یتنفس هردو طرف به گوش هم م نیسنگ یصدا فقط

 اش درگوش نهال نشست   خزدهی
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 نبود یاثر شیدر لحن صدا یاز آن شاد گرید

 

 !!!یفهم یجواب سوالت رو م یمال خودم بش شهیهم یتا برا یاومد یوقت-

 

 لب تکرار کرد ریاورا ز یمبهوت زده جمله  نهال

 

 کردند  یرادرقلبش آرام فرو م  ینوک  خنجر ییهرتکرار آن جمله گو با

 سخت بود تینها یب شیبود برا دهیکه شن یزیچ هضم

  

 ردیخواست آن را  درک کند وبپذ یذهن او نم دیشا ایکرد و یاورا درک نم منظور

  دیمجدادا  در گوشش پخش گرد اشاریمقتدر   یصدا

 

 در جانش افتاد که کل وجودش را لرزاند   یا  رعشه

 زد  یسرکنده پر پر م یمانند مرغ قایدق

 

 گمیم یچ نیخوب گوش نهال بب-

  ادیاز دستم برم ییهستم وچه کارا یکه من ک یباش دهیتا االن خوب فهم دیبا
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دختره  نیتو چشم ا میقابل جبرانه ودودش مستق ریغ یاشتباه نیکه کوچکتر یبکن ینکن کار احمقانه ا یسع پس

 ره  یواون سرگرده م

 !!؟یفهم شد ریش

 

 دیتوانست دهان باز کند وبگو یسخت به

  یخوا یم یتو از جون من چ-

 آخه چرا عمو  چرا

 

  دیسکوت بود وپس از آن در پاسخ شن یا لحظه

 زود ودر کنارم!!!! یلیخوام خ یمن خودت رو م-

 

سرگرده   نیا اینشه  زونیآو یسمیساد یپسرا واریبه  عروسک نشه و از د لیدختر خوشگل  تبد نیا یخوا یم اگر

 !!!شمیپ ایزود ب یلیخ زهیمغزش وسط آسفالت نر

 

 کن!!! رونیدادن من رو هم از سرت ب بیدرضمن دختر کوچولو فکر فر 

 

  یبه اون سرگرد زد نمونیب یافتاده  یاتفاق ها یاز همه  یفقط بفهمم حرف هیکاف

 که نسبت بهت دارم!!! یعشق یحت ستیجلو دار من ن زیچ چیوقت ه اون

 



 پشتم باش

 
1394 

 

 ه!!بش دهیبخاطر تو وسط کش گریگناه د یدوب یپا یونزار  یریبگ میوعاقالنه  تصم یباش یدختر عاقل ارمدویام

 

  دیچیکه در گوشش پ یبوق ممتد یصدا

 او فهماند که ارتباط قطع شده است به

 خود ثابت مانده بود  یدر جا نیسنگ یگذشته بود واو چون صخره ا یطوالن قیدقا

 

 کرد یصادر نم یدستور چیقفل شده بود و ه مغزش

 

 نداشت ختنیر یبرا یاشک گرید یحت

 اشکش هم خشک شده بود ....... یچشمه  تیدرنها

 

 ساعت در فکر فرو رفته بود  یبه عقربه ها رهیخ نهال

توانست  یکرد کاش م ی، آرزو م  یگذرد واو با تمام خودخواه یم عیسر یلیکرد زمان خ یبود اما احساس م بیعج

 بخرد   نیبودن  با ساتک یبرا یشتریبتواند وقت ب دیزمان را متوقف کند تا شا

 

 به درد آمد  یهمه تلخ نیکرد وقلبش از ا لیرابه سمت باال متما شیلب ها یتلخ گوشه  یلبخند

 

 دوخت واریاز ساعت جدا کرد وبه در ود یرا به سخت نگاهش
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 یزیخواهد شد وتنها چ زانیاز خانه ها آوا یکیسرد  واریکه از د دیگرد یم یبه عروسک لیزود تبد یلیدانست خ یم

 اش به دست آورده بود  یمشت خاطره بود که در ان مدت کم زندگ کیماند  یم شیکه برا

 

 نیبار قلبش حجم ا نیدانست که ا یاز دست بدهد  وم  یزندگ نیرا در ا زشیخواست  همه چ یبار م نیدوم یبرا

 اوردیرا طاقت نم همه درد واندوه

 

ه بروند ک ایاز دن یدور یوبه نقطه   ردیرا بگ نیمانده بود، دست ساتک یکه باق یمدت کم نیتوانست در ا یم کاش

 بهشان نرسد   یاحد چیدست ه

 

 توانست.. ینم اما

 بار محکم تکان داد  نیرا چند سرش

  زندیبر رونیدادند از سرش ب یدر ذهنش جوالن م یادیروزها ز نیافکار خودخواه که ا نیا دیشا تا

 

 یسرنوشت تلخ نیکه به خاطر وجود منحوس او به همچ یرا بگذارد وبرود و دختر هیبود که هد یخودخواه

 دچارشده بود !!

 شکل گرفت  شیلب ها یگوشه  یپوزخند 

 

 کارا کند  نیا نیاگر خودش هم بخواهد محال بود که ساتک یدانست حت یم

 

 سرنوشت تلخ.... نیا  رفتنید واو محکوم بود به پذنبو نیکار ساتک فرار
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 رقم خورده بود  شیبرا شیکه به دست پسر عمو یسرنوشت

 کرد یعنوان خطابش م نیخود دانسته وبا ا یکه پدرش اورا  برادر خوانده واوهم عمو یکس

 

پس تا آخر عمر  نیدانست که از ا یلرزاند واو خوب م یکه درکل جانش افتاده بود کل وجودش را م یا رعشه

 خواهد بود!!! نیهم شیعروسک

 

 اندازد  یب نییخود را از آن پا ازودی رید دیدانست که با یبود وم ستادهیا یراداشت که لبه پرتگاه یکس حس

 دردناک وجانسوز بود شیانتظار کشنده برا نیا وچقدر

 خورد  ی،تکان یباز شدن  در ورود یباصدا

 

 فرستاد  رونیش را آه مانند برا به ساعت دوخت ونفس نگاهش

 

 گذشته بود واو متوجه نشده بود آن همه زمان یک 

  دیشده اش کش شانیپر یبرموها یدست عیسر

 

 ندیبب شانیحال پر نیاورادر ا نیخواست ساتک ینم

 

 خواست حاال که قصد رفتن کرده بود او مانعش شود ینم
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........ 

 

 شیقدم در پاها نیکه در اول یگرفته بود واز درد شیپاها یتوالت رفت ،عضله  زیتخت بلند شد وبه سمت م یازرو

 را گاز گرفت شیلب ها یگوشه  دیچیپ

 

 یلب ها یرا که دستش آمد برداشت وبررو یرژلب نیخود  اول شیارا فیاز داخل ک عیکالفه نفسش را مهار کرد وسر 

 دیاش کش دهیرنگ وخشک یب

  

 کرد!! یم ییخودنما یادیورم کرده اش در آن صورت ، ز یرنگ ورو بودوچشم ها یب یبه طرز وحشتناک صورتش

  

  دیرا کش شیچشم ها نییپا یکم ینفسش را مهار کرد وبا مداد مشک کالفه

 کند  یهم نداشت کار یوقت نیاز ا شتریوحشتناک تر شده است وب دیرس ینظر م به

 

 انداخت  یبه لباس خود نگاه نهیعطر به خود زد واز آ یکم

 

 اش رادر معرض تماشا گذاشته بود دهیکش یبه تن داشت که پاها یرنگ کوتاه دیوشورتک سف تاب

  

 ثابت ماند! شیپاها یرو نگاهش
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 وبعد از مدت ها به سکسکه افتاد دیقلبش،  از شدت اندوه فشرده گرد یا لحظه

 ن ...دست وپاهارا داشته باشد وپس از آ نیتوانست ا یم گریچندروز د فقط

 

 لرزاند یفکرش هم  وحشتناک بود وتنش را م یحت

 

 شود  نیجز ساتک یگریخواب کس د ریبود که قرار بود ز نیدردناک تر از آن ،  ا اما

 

 دیحبس گرد نهیکه داشت درس یاز شدت بغض نفسش

 

 فشرد   یگرفته بود وم شیمشت ها انیومردانه قلبش را م یقو یدست ییگو

  دیکش ادیوبرگشت ونفس زنان فر دیکش ینیوحشت زده ه شیشانه ها یفشرده شدن ناگهان با

 

 عمو..-

 

 بود تازه به خود آمد  ستادهیاز او ا یکه در فاصله کم نیساتک دنیباد

  شدیم نییاش به شدت باال وپا نهیس ی قفسه

 

 کرد آرامش خود را هرچند سخت حفظ کند یسع دیرا که د نیپراخم وپرسوال ساتک نگاه
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 بود  یاز خشم وکنجکاو یبیعج بیاو ترک یچهره  حالت

 

 ونافذ اجتناب ورزد اهی،  به آن نگاه س میکرد از نگاه مستق یسع

 

 دگفتیلرز یم یکه اندک ییکج وکوله برلب نشاند وباصدا یلبخند-

 

 !!  یبهم بد یقلب یسکته  کیبود  کینزد بایتقر یدون یم-

 باال انداخت  ییتاک ابرو نیساتک

 

 او کرد  ینگاه  وحتشت زده  ی رهیخ میعقب رفت ونگاهش را مستق یقدم

 

  دیکنترل شده پرس یبود تا اورا به مرز  جنون بکشاند  با خشم یکاف شیپشت پلک ها یورم  وقرمز دنید

 

 اندازه غرق خودش کرده بود؟! نیبود که تورو تا ا یچه فکر نیوا-

 

 اش پررنگ تر شد !!! ولبخند احمقانه دیکش شیلب ها یزبان رو نهال

 

 یبار هم از جواب دادن به او طفره م نیهرطور که شده ا دیخشمناک او جواب دادن راسخت کرده بود واو با نگاه

 رفت 
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 دیاورا درنورد ینگاه سرکشش اندام مردانه  یا لحظه

 

امن  یها تا ابد در همان نقطه  هیبرد وثان یها به آغوش او پناه م ییبازجو نیا یخواست االن به جا یدلش م چقدر

 کردند یتوقف م

 

 او دوخت  یکرد وبه چشم هاجدا  نیساتک ی دهیمردانه  و ورز ی نهیاز س یسرکش شده اش را به سخت نگاه

 

 گزنده وتلخ گفت یزد و با لحن یپوزخند یرا در هم گره زد و با ناراحت شیابروها 

 

 ب سرگرد دارم جنا ادیههه ، من فکر واسه غرق شدن ز-

 تازه عروس نگاه نکن  کیمن به چشم  به

  یگرد یاز سرکار برم یوقت که

 باشه ومرتب وآراسته منتظر اومدن تو باشه !! دهیقلم مال 7

 

 رو نگاه کن !!! اطرافم

 

 خانوادمه!!  دنیسالگرد به قتل رس  نیاول گهید چندوقت

 سکوت کرد وپراندوه ادامه داد  یوقت ،لحظه ا اون
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...... 

 

 

 !!! رسهیخنده داربه نظر م یکم یسوال نیهمچ دنیوقت پرس اون

 

 اورا به دست گرفت  یاز مو یطره ا نیساتک

 در نگاه او لب زد  رهیزد و خ یپوزخند

 

 حد وحشتزده !!! نیومضحک تر از اون اوردن اسم عموته تو اتاق خوابمون  اونم تا ا-

 

 به شدت جاخورد . نهال

 نگاهش را از او بدزدد اما نتوانست خواست

  ردیتوانست نگاه از او بگ یکرده باشد نم زمیپنوتیرا ه یکه گنجشک یمار مانند

 ازذهنش گذشت  یا لحظه

 

 بود  یجیتدرمرگ کی نینگاه را از دست خواهد داد وا نیا شهیهم یزودو برا یلیخ

 

 و به خود امد  دیرا د نیچشم ساتک یشدن گوشه  جمع

 نقاب عوض کر عیناوارد سر یا شهینگاهش را از اوجدا کرد ومانند هنرپ یتسخ به
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 نگاهش را از او بدزدد اما نتوانست خواست

  ردیتوانست نگاه از او بگ یکرده باشد نم زمیپنوتیرا ه یکه گنجشک یمار مانند

 نگاهش را از اوجدا کرد  یبه خود امد وبه سخت دیچشم اورا د یجمع شدن گوشه  وچون

 

 وارام گفت دیکش شیموها یرو یدست

 نداشت ومن نگرانشم یحال خوب دمیبار که عمورود نیاخر-

 

 یظه الح نیکلمات را برزبان اورده بود و  از برق نفرت نشسته در نگاهش ساتک نیا یدانست با چه نفرت ینم خودش

 جاخورد 

 

کرد تا از زبان  ینم یده است واو هم اصرارکر یداند که ازاو مخف یم ییزهایخوب متوجه شده بود که نهال چ یلیخ

 تکان داد یاو بشنود سر

 

 ماند  رهیاو خ یاسلحه  یرفت ونگاه نهال رو یکنار نیکوتاه کت ساتک یلیخ یا لحظه

 

 زودگذر از ذهنش گذشت یمانند شهاب یاسلحه فکر دنیباد

 

 توانست به او کمک کند  یم یلیاسلحه خ کی
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 گرفته بود ادیخوب  نیواو طرز کار اسلحه را  از ساتک 

 

کرد را  یمدت ها قبل م دیرا که با یتوانست با آن کار یگرفته بود وم ادیخوب  نیاسلحه را از ساتک ی هیته طرز

 انجام دهد 

 آمد   بر لب نشاند یدور م یلیکه االن به نظرش خ یمحو از خاطرات یلبخند

  

 به اوداده بود  نیکوچک داشت که ساتک یه زنان بریکال کیاوخود  

 

 شد از خود دفاع کند  یاجیببرد تا اگر احت ابانیخواست اورا همراه خود به آن ب یم کهیزمان

 

 االن.... ینبود از آن استفاده کند ول یاجیموقع احت آن

 

 جاخورد ونتواست خشم خود را  کنترل کند  دیرد نگاه اورا زد وچون به اسلحه رس نیساتک

  

 به خود امد  فتدیب شیچشم ها اهیخود را به نهال دوخت ونهال قبل از آن که در دام چاه س نینادر وخشمگ نگاه

 نگاه از اسلحه  گرفت  عیسر

 

  دیبه ذهنش برسد و  بگو یزیمن من کرد وقبل از ان که چ یرا گاز گرفت  وکم شیلب ها ی گوشه
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 دیگرد شیدست ها رینهال اس یبار چانه  نیبلندش را رها کرد و ا یموها یطره  نیساتک

را وادار به اعتراف کرده  یادیز یشده بود که مجرم ها یا ختهیناخواسته مانند همان سرگرد عنان گس شیصدا لحن

 بود 

 

 گم یم یچ نینهال خوب گوش کن بب-

 

 نهال را ترساند یسرد وبرنده اش لحظه ا یصدا لحن

 

 دم  یبار  بهت هشدار م نیاخر یبرا- 

که  یزیرو کن وبه چ تیچهارچوب با آرامش زندگ نیوداخل هم زیبر رونیاز ذهنت ب یکه دار یفکر احمقانه ا هر

 فکر نکن !!! فتهیهرگز اتفاق نم

 

 دیده گرددر دست سرد او فشر شتریکه نتوانست وچانه اش ب ردیخواست نگاهش را از او بگ نهال

 

نگاه باران خورده چه بر سر مرد مقابلش آورد که چانه  نیبا هم دینم اشک در چشمانش نشست وخود نفهم ناخواسته

جمع شده  بود به خود  یرا که در آغوشش مانند طفل یاش را رها کرد واورا  سفت ومحکم در آغوش کشاند ونهال

 فشارداد ودر کنار گوشش زمزمه کرد  

 !!  ینیبیرو م یینهال وروشنا شهیتموم م ایکیبه زود تار-

   

 تحمل کن  گهیچند وقته د فقط
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 کنم  فیرو رد زیکه همه چ دمیقول م بهت

............ 

 

 نهال پارک کرد  یآن سمت تر از عمارت عمو یرا کم نیماش دیسع

 

 رادر آن نگه داشته باشند  هیداد هد یدوخت که امکانش را م یرا به آن عمارت دشیشد ونگاه نا ام ادهیپ نیماش از

 

 را به اطراف دوخت  شانشیپر نگاه

   دیرس یبه گوش نم ییصدا نیجاغرق سکوت بود وکوچکتر همه

 به ساعت مچ دستش انداخت  یکالفه نگاه 

 شیگذشته بود ،خواب به چشم ها هیکه از سرقت هد یگریشب گذشته بود واو مانند هرشب د ی مهین 3از  ساعت

 بود امدهین

 وآتش زد  دیکش رونیشرتش ب ییسو بیاز ج یگاریوس دیکش شیموها یرو یدست

 نبود  نیساتک  یجد دیتهد اگر

 داد یداخل رفتن به عمارت هدر نم یکرد وزمان  را بر ا یتعلل نم یا قهیدق یحت

 فرستاد  رونیزد ودود آن را ب گاریبه س یقیپک عم کالفه

 

 اشدب شرفتهیوپ قیحد عم نیداشت تا ا طانیکه نسبت به آن دختر پرچانه وش یبرد آن حس ساده ا یگمان نم هرگز

 که داخل کوچه شد  دیرا د ینیبشود که ماش نیخود انداخت وخواست سوار ماش یپا ریکه تمام شد آن را ز گاریس
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 بماند  یانداخت تا از نظر آن ها مخف نشیخود را پشت ماش عیعکس العمل سر کیبا

  

  ستادیمارت امقابل ع نیماش

 شد ودر عقب را گشود و ادهیپ نیاز ماش راننده

 نگردد نیبغل او راگرفت تا باصورت نقش زم ریز عیشد راننده سر ادهیپ نیتلوخوران  از ماش سام

 

کمک راننده بدهد واز نوع راه رفتنش با صیسام را تشخ یشب چهره  یکیدر آن تار  یتوانست به سخت دیسع

 بدهد که مشروب خورده است صیتوانست تشخ

  

 توانست بشنود یراننده را به سخت یصدا-

 

  نیبر ادهیتا خود عمارت پ  نیوضعتون خو است نیقربان چرا با ا-

 بردم و... یعمارت م کیرا تا نزد نیماش من

 

 بود دهیراننده پر یجمله  انیکه م دیکشدار وبلند سام را واضح تر شن یصدا

 رم  یعمارت نم-

 

 داشتن یکه عروسک خوشگلم رو توش نگه م دهیام برم همون ساختمون سفخو یم
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 کرده باشه میهمون جا عروسکم رو قا ییجا کی اشاری دیشا

 

 یفهم یکنم م داشیحتما پ دیاون دختر روبا 

 کنم یم داشیدختر مال منه ومن پ اون

 

 دیرا برهم ساب شیواز شدت خشم دندان ها دیجمله مشت گرد نیا دنیبا شن دیسع دست

 

  اوردیتوانست خود را کنترل کند تا جلو نرود ومشت محکمش را در فک او فرود ن یسخت به

 

بغل اورا گرفته بودند به  ریطرف ز کیهرکدام  کهیبزرگ عمارت گشوده شد وراننده به کمک محافظ در حال یآهن در

 داخل رفتند 

 که پشت سرآن ها بسته شد  در

 ماند رهیآمد وبه دربسته خ رونیب نیاز پشت ماش دیسع

 

 بود  نیحق با ساتک شهیهم مانند

 را در از آن خانه خارج کرده بودند  هیها هد  آن

 داد یامشب قرار م یاتفاق افتاده  انیگرفت واورا در جر یتماس م نیهرچه زودتر با ساتک دیبا
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گه او ن یرا مقابل پاها نیماش نیکرد که ساتک یم نییرا باال وپا ابانیطول عرض خ  ابانیاز اداره و درخ رونیب دیسع

 داشت 

 با او داشته یچه کار واجب دیدانست سع ینم

 از سه بار با او تماس گرفته است  شتریساعت گذشته ب کیکه در  

 شد  ادهیپ نیرا باز کرد واز ماش کمربندش

 او نفسش را مهار کرد وگفت دنیباد دیسع

 !!یچه عجب پسر اومد-

  دینهال پرس شانیفه وبا بخاطر اوردن حال پرکال نیساتک

 

ول کردم  شونیان قدر با ارزش باشه که بخاطرش نهال رو با اون حال پر یبزن یخواه یکه م یحرف دوارمیام-

 اومدم  شتیوپ

 

 دیشرتش خارج کرد وحال نهال را  از او پرس یسوئ بیدستش را از ج یبانگران دیسع

 حال نهال ،سرش را تکان داد وگفت  یاداوریبا  نیساتک

 فکر کنم مسموم شده  ارهیمدام باال م شبهید از

 برمش  یتا امشب خوب نشه حتما دکتر م اگر

 

 که داشت با خنده گفت  یباز شد و بنا بر ذات  شوخ طبع ششیتعلل کرد وسپس ن یلحظه ا دیسع
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 !!! یباش یپسر گل تودروازه نکاشت-

 

  دیحرف او گرد یمعن یمکث کرد وچون متوجه  یجمله لحظه ا نیا دنیبا شن نیساتک

 

 حواله اش کرد ینامحسوس چشمک یرا بست وبا لبخند ششین دینثارش کرد که سع یغره ا چشم

 

  اوردیاورا به خاطر ب یماهانه  یدوره  نیکرد اخر یسع عیمشغول گشت وسر یحساب نیفکر ساتک اما

 

 پرونده بود که متوجه آن نشده بود نیمشغول حل ا یاز دوماه بود واو به حد شتریب

 

 نفسش را مهار کرد  کالفه

 

 بچه کم بود  کینهال  ، فقط حضور  شانیحال پر نیآشفته وبا ا تیوضع نیا در

 

 برد یخون  م شیاز ما یهر چه زودتر اورا برا دیبا

 

 در بطن نهال که پدرش او باشد  یشد وته قلبش غنج رفت از وجود کودک یاز حس شاد زیوجودش لبر یا لحظه
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 شکل گرفت  شیناخواسته   ،در لب ها یلبخند

 

 شانه او قرارداد وگفت یدستش رارو یشتریلبخند او ،خنده اش را مهارکرد وبا جسارت ب دنیباد دیسع

 

 

 شل شد  شتیو ن یپدر  ، دو دوتا کرد یآقا هیچ-

شود  لیرفت به خنده تبد یشانه اش برداشت  ولبخندش را که م یدست اورا ازرو  عیحرکت سر کیبا  نیساتک

 نه چندان آرام به مچ دست او وارد کرد  یکنترل کردوفشار

 بلند گفت  یباخنده آخ دیسع

 

 گفت یجد یبه مچ  دست او وارد کرد وبا لحن یگریفشارد نیساتک

 

 !؟یکن یصحبت م یدار یادیز کمی یکن یفکر نم-

 

 به ختهیآم یسمت گوشش را خاروند وبا لحن یمو یشیش را تکان داد و بادست آزادش نماباز سر یشیبا ن دیسع

 مزاح گفت 

 

 !! قایدق-

 نه  ای یبه من چه که تو گل رو کاشت نمیب یکنم ،م یکه فکر م حاال
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  یدم کاشت یبازت احتمال م شیالبته با اون ن که

 

 ودست اورا رها کرد دیسرانجام نتوانست خود را کنترل کند وبعد از مدت ها خند نیساتک

 حد شاد کرده بود  نیگمان وجود بچه ،اورا تا ا دیشا

 

  دیوخشک فرو رفت وپرس یجد نیزود درقالب همان ساتک یلیخ اما

 

 حد آشفته کرده؟! نیافتاده که تو رو تا ا یبگو چه اتفاق-

 

قبل را به کل  قهیشد وهردو مرد بحث چند دق یزود حالت صورتش جد یلیهم خ دیسع سوال نیمطرح شدن ا با

 فراموش کردند 

 

 وگفت  دیبلند شده بود کش یادیصورتش که ز شیته ر یرو یدست دیسع

 

 دارن و...و.... یرو داخل اون خونه نگه نم هیهد-

 

 سخت بود یادیز شیبرا دیخواست بگو یکه م یا جمله

  

 ادامه داد دیراد نیچون نگاه پرسوال ساتک اما
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 نگه داشته یرا از اون مخف هیهد یخواد وفرهاد حت یپسره سام به شدت اون رو م نیظاهرا ا-

 

 کرد  فیاوتعر یرابرا شبید انیخالصه جر یلیوخ

 

تفاوت  یب یدستش را به عابرها یداشت فال ها یبود که با اصرار سع یدخترک دست فروش یرو نیساتک نگاه

 رهگذر بفروشد 

 مشغول بود  قایفکرش عم اما

 

 ادامه داد  دیباترد  دیکه سکوت اورا د دیسع

  بندهیم یلیتورو خ یشونت هست دست وپا یکه رو ییشغل تو ودرجه ها-

  میکن کسرهیتو خودت رو کنار بکش وبزار من وحافظ کار رو  پس

 

  دیچرخ دیبه سمت سع نیپرسشگر ساتک  نگاه

 

 گفت  یجد یلیدر نگاه او تمام شهامتش را جمع کرد وخ رهیخ دیسع 

 

 هستش یسام وگرو کش دنیتنها راه دزد-
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 گره خورددر هم شیابروها دیجمله را که شن نیا نیساتک

 بهم بود  هیافکارشان شب چقدر

 

 گرفتند  یم میمبا عجله تص دیآن ،نبا یباال سکیفکر کرده بود منتها باتوجه به ر رای،  اخ یهم به گروکش او

 

  دیرا که د نیتعلل ساتک دیسع

 برشانه اش گذاشت وگفت یدست

  

 راه ،  باور کن نیبهتر نیا نیساتک-

 در برابر چشم!! چشم

  

 زد و پر اخم گفت  یپوزخند نیساتک

 

 استدالل جلو بره  نیهرکس اگر بخواد با هم-

 مونه!!! یسنگ بند نم یرو سنگ

 

 وگفت ستادیا نیکالفه مقابل ساتک دیسع

 تونه  آهن  رو  ببره !! یفقط اهن م -
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 رسونه یوفرهاد م هیاس که مارو زود به هد نهیگز  نیاون پسر ، بهتر دنیدزد

 تکان داد یکالفه سر نیساتک

 

 سخت بود  شیدر آن زمان برا یریگ میتصم

 

 برسونه !!! هیمارو به هد دی،شا دیکن بیپسره سام رو تعق نیفعال ا دیسع-

 

 گفت یجد یلیدست خود را باال برد وخ نیاعتراض گشود که ساتک یدهان خود رابرا دیسع

 

  دینکن یکار چیبامن ،ه یبدون هماهنگ-

 نیرو به خطر بنداز هیجان هد یواز طرف نیفتیخوام تو دردسر ب ینم

 

 کند  اریکند وسکوت اخت ینتواند اعتراض گرید دیوقاطع بود که سع یجد یاودر حد یصدا لحن

 

 دیجو یذهنش را م یا انهی،آن پسرک زردنبو همچنان مانند مور دنیکه فکر دزد هرچند

............ 

 به سمت اتاق خواب خود رفت واریخارج شد وبا کمک د ییحال از دستشو یب نهال
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از آن  شتریکرد وب یم تشیکرد اذ یکه استفراغ م یاز زمان شتریب یلیشده بود ،خ یشگیهم رایکه اخ یتهوع حالت

 دهانش بود که عذاب دهنده بود ... یتلخ

 دیودراز کش دیتخت کش یتارو یکرختش را به سخت بدن

  

 اش وقت نمانده بود  میتازمان اعالن تصم شتریروز ب سه

 

 اول گرفته بود یشک درهمان لحظه  یکه ب یسخت میتصم

 

 

 خواب اورا ربود  یسروته خودغرق بود که متوجه نشد چه زمان یب یها شهیدر اند نقدریا

 

را  نینگران ساتک یشکمش چشمان خمار از خوابش رااز هم گشود  وتواست چهره  یرو یگرم ینوازش دست ها با

  ندیکه به او زل بود  بب

 

 از آن ها قرارداشت  کیپشت هر ییلویک کیوزن  ییکرد که گو یم ینیچنان احساس  سنگ شیپلک ها پشت

 

  ندیرا بهتر بب نیرا شفاف تر کند وساتک دشیک بازوبسته کرد تا توانست دپل یسرهم و به سخت چندبارپشت

 

بود ن یگوشت گریاورا که د یگونه  گرشیزد وبا دست آزاد د یشکم صاف اورا نوازش کرد لبخند گریبار د نیساتک

 وگفت  دیکش
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 تنبل ،االن چه وقت خوابه !! یخرس کوچولو-

 

  دیزد وپرس یلبخند یبد ی شهیبرد فارغ از هر اند یشکمش لذت م یکه از نوازش آرام  دست او رو نهال

 ساعت مگه چنده؟!-

 

مقابلش قرار گرفته بود دوخت وآه از  وارید یکه رو یرا گفت ومنتظر جواب او نماند ونگاهش را به ساعت بزرگ نیا

 نهادش برآمد

 

 بود  دهیوقت بود که خواب یلیشب بود واو خ ۹به  کینزد ساعت

 

 مانده بود  رهیکرد خ یرا که نوازش م ییدوخت که به شکمش وجا نیرا مهار کرد ونگاهش را به ساتک نفسش

 

  دیگز نیرا شرمگ شیلب ها ی گوشه

 گریامد و او فقط دوروز د یگرفت وبه لرزش در م یخود ،کل وجودش گر م یمرد بررو نیا میهم از نگاه مستق هنوز

 خود داشت یمرد رابرا نیا

 

    دی،کل وجودش لرز شهیاند نیا از
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 گرم اشک بشوند ،  زود چندبار پشت سرهم پلک زد تا مانع جمع شدن اشک بگردد  شیچشم ها نکهیاز ا قبل

 

 کرد  یم هیگر دینبا

 داشت  ستنیگر یزمان برا یبه قدر کاف بعدها

 

 خواست از تک تک لحظات با اوبودن لذت ببرد  یفقط دلش م االن

 

  

 زد یاولبخند یبر افروخته  یگونه ها دنیشکم او به سمت  صورتش چرخاند و باد یرا ازرو نگاهش  نیساتک

 اورا نوازش کرد   یبرافروخته  یگونه  شیبار باسرانگشت ها نیا

 دیوموشکافانه پرس 

 

 

 شده ؟! ادیخوابت ز داینهال جد -

 جا خورد یسوال ناگهان نیاز ا نهال

 ختیبا سرعت فرو ر یمانند آوار نهیدرس قلبش

  

 بود  یمحتاط م یلیخ دیبود وبا یزیمرد ت نیساتک

  دیمنتظر جواب د یجد یلیرا  خ نیساتک چون
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 شیکه تا چند لحظه پ ییشکمش گذاشت جا یداد ودستش را  رو هیوبه تاج آن تک دیتخت باال کش یرارو خود

 داغ بود  شیقرار داشت وهنوز هم از حرارت دست ها شیرو نیدست ساتک

 

 لب نشاند  یلبخند رو هیشب یزیچ

 خود را حفظ کند  یکرد خونسرد یوسع

 

 فصله  رییاوهوم بخاطر تغ -

 دارم  تیمن به فصل بهار حساس نکهیهمش بخاطر ا یحال ی،ب ادی،خواب ز دیتهوع شد حالت

  شمیمدت بگذره درست م کی

 

که درسر داشت خنده  یواز افکار دیکش شیموها یرو یباال انداخت و  دست ییصحبت نهال ابرو دنیباشن نیساتک

 را دردل دشنام داد که  فکر  بچه رادر سر او انداخته بود دیاش گرفت وسع

 

 یوبپرسد  ازر یگریسوال د نیساتک نکهیوقبل از ا دیکه گفته بود  گز یرا ازدروغ شیلب ها یگوشه  یلحظه ا نهال

 رفت  یاهیس یه بود که چشمانش لحظه اقدم رابرنداشت نیرفت وهنوز اول نییتخت پا

 

 اش حبس شد  نهیقرارداد ونفس درس نیپهن ساتک یشانه  یرارو شیها دست

 دیپرس یو با نگران ستادیتخت بلندشد مقابل اوا یازرو عیسر نیساتک

  

 گرگ کوچولو  حالت خوبه ؟! -
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 ضعف کرده است  ادیز یاز گرسنگ دیتوانست بگو یسرش را تکان داد وبه سخت نهال

 

 بود  نیتخت  نشاند کالفه وخشمگ یمجدادا اورارو نیساتک

 آمد  یدرم یگذشت حتما ازپا یمنوال م نیوضع به ا گرید یدختر اگر کم نیا

 کرد آرام باشد گفت  یم یکه سع یلحن با

 

 سفارش بدم  رونیاستراحت کن تا من غذا از ب یکم-

 

دستش را نوازش گونه  نیو بعد از رفتن ساتک دیتخت دراز کش یومجدادا رو گرم مهمان کرد  یاورا به  لبخند نهال

 زمزمه کرد  دیجوش یجوشان اشکش م یچشمه  کهیشکمش گذاشت ودرحال یرو

  

 بچه باخبر شود  نیاز وجود ا دیوقت نبا چیه نیساتک

......... 

 

 

را به  یسام را گرفت و گوش یکرد مجدادا  شماره  یم نییطول اتاق خواب خود را باال وپا کهیباخشم درحال اشاری

 یباشد با پا محکم بر گلدان گوشه  یمشترک مورد نظر خاموش م یتکرار یجمله   دنیگوش خود چسباند وباشن

 وگلدان واژگون شد  دیاتاق کوب

 

 به صبح بود وهنوز سام بازنگشته بود  کینزد
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 کرده بود ادهیپ نیراه از ماش ی مهیم نهارا همراه خود نبرده بود وراننده را ه محافظ

 توانست خشم پسرش را درک کند  یم

 به هدفش مهم تر بود  دنیاو رس یبرا اما

 سال اورا سراپا نگه داشته بود   یکه سال ها یهدف

 

 زود دست از لجاجت بردارد  یلیبود پسرش اورا درک کند وخ دواریام

 

 ونفسش را مهار کرد  ستادیخود ا یدر جا کالفه

 

 بود گشوده شد  دهیداخل اتاق ترس یصدا دنیکه از شن یتوسط محافظ هیاتاق کمتر از چند ثان در

 

 یاورا تماشا م نیکه خشمگ اشاریوچون جز  دینگاه اتاق رادرنورد کیبود در  کیشل یکه آماده  یبا اسلحه ا محافظ

 انداخت وگفت نیزم یبه گلدان رو یودستپاچه نگاهانداخت  نییرا پا شیدست ها عیسر دیراند یکرد کس

 ونگران حالتون .... دمیشن ییمن صدا-

 

 وگفت  دیاو پر یجمله  انیم نیخشمگ اشاری

 رونیبرو ب-
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 از اتاق خارج شد ودر را آرام پشت خود بست عیاضافه ،سر یگفت وبدون کلمه ا یچشم  محافظ

...... 

 دیگرد نیوسام باصورت پخش زم دیخود راعقب کش دیهول داد  ، سع دیسام را  دست بسته به سمت سع حافظ

 ناله اش سکوت شب راشکاند  یوصدا

 زد وبه سمت حافظ جلو رفت  یپوزخند دیسع

 او گذاشت وگفت  یشانه  یرا رو دستش

  

 دمت گرم داداش -

 لطفت رو جبران کنم یدونم چجور ینم

 

 شانه اش فشار داد وگفت یزد ،دست اورا رو یحافظ   لبخند 

 

 قیرف الیخ یب -

 تنگ شده بود ییماجراجو یبرا  دلم

  ندیموفق شده بود بنش یلب نشاند و نگاه منزجرش را به سام  دوخت که به سخت یتلخ رو یلبخند دیسع

 

 !؟یبنداز رشیگ یموفق شد یچطور-

 تکان داد وگفت یسر حافظ
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 نبود  یکار سخت-

  ها همراهش نبودند محافظ

 کرد   ادهیراه پ ی مهیرا هم ن راننده

 توجه به مست بودنش کارم راحت بود با

 اورا فشارداد وگفت یشانه  گریبار د دیسع

 

 من بپا گذاشتن یبرا-

 

 

 من بپا گذاشتن  یبرا-

 

  میریاز توکمک بگ میهم خوب نبود و نتونست تنها بزارش ، مجبور شد نیخانوم ساتک حال

 رادرهم گره زد وبا اخم گفت  شیابروها حافظ

 پرونده کمکتون کنم  نیمن دوست دارم توا-

 باشه تا بار پرونده ام سبک بشه یکمک دیوهم شا شهیازعذاب وجدانم کاسته م  هم

 اش یداشت گوش یکه سع دیکش نداد ونگاه مجدد هردو به سمت سام چرخ گریجمله بحث راد نیا دنیباشن دیسع

 کتش خارج کند بیرا از ج

 

 دیکش رونیدست بسته اش  ب انیرا  با خشم از م یصحنه به سمت او رفت وگوش نیا دنیبا د دیسع
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 .. شیاو در دست ها یگوش دنیاز دست او  همزمان شد بالرز یگوش دنیکش

شرتش  ییسو بیرا خاموش کرد ودر ج یزد وگوش یزیلبخند تمسخر ام یگوش یصفحه  یاسم دد  رو دنید با

 انداخت 

 

 دشیرحمانه به سمت باال کش یسام را گرفت وب یبازو

 

 وزخم شده بود دهیاز برخورد با اسفالت سائ صورتش

 

 گفت  دیاز حد کشدار شده بود خطاب به سع شیکه ب ییکرد وباصدا یمجدادا ناله ا سام

  

 تو برام اشناست !! ی افهیچقدر ق-

 

 را گشود  نشیکشاند ودر صندوق عقب  ماش نیمت ماشنگفت اورا به س یزیدر جواب اوچ دیسع

 

 صحنه خنده اش گرفت به سمت آن هارفت وگفت نیا یباتماشا  حافظ

 

 تو صندوق؟! شیبنداز یخوا یم-
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 سام در صندوق رابست ودر پاسخ حافظ خونسرد گفت یادهایتوجه به فر یسام را داخل صندوق انداخت وب دیسع

 

 انداختم -

 خنده اش را مهار کرد با اودست داد  حافظ

 خود حرکت کردند ریهردو دوست از هم جدا شدند وهرکدام به سمت مس یپس از خداحافظ 

 

 

 حرکت کرد  وانیبود به سمت ا دهینرس یا جهیکه به نت شیاز تالش ها نیخشمگ اشاری

 رونیوبازدمش را با شتاب ب دیکش قیبار پشت سرهم نفس عم نیوصاف دوخت چند یرا به آسمان آب نگاهش

  ابدیآرامش خود را باز  دیفرستاد   تا شا

 دل اعتراف کرد  ودر

 حماقتش بود نیبزرگتر رانیپسر احمقش به ا آوردن

 

 جهان را گرفت  یشماره  نیخارج کرد وخشمگ بیرا از ج یگوش

 

  دیغر دیچیجهان که در گوشش پ یبله  یصدا

 از سام نشده یخبر چیهنوز ه-

 مکث کرد  یلحظه ا جهان
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 ردیتا مورد خشم او قرار نگ دیچه بگو دیدانست با ینم

 

 یپس مرد شدینفله چ-

 

 گفت مهینشد وزود به خود آمد وسراس یمکثش طوالن اشاری نیخشمگ یباصدا

 

  شونیا نیماش-

 اما ...اما....  میکرد دایپ اورانیخلوت ن یاز کوچه ها یکیرو تو 

 

 وگفت  دیو پرحرف ا انیم نیخشمگ اشاری

 

 !!نیکن داشیپ دیرفته باشه با ایدر ریاگر قطره شده باشه وز یحت-

  

 قطع کرد  نیرا خشمگ یراگفت وگوش نیا

 دانست  یانتخاب اورا م شیبود که نهال فرصت انتخاب داشت واو از پ یشب نیآخر امشب

 

 او را به ارث برده است قیدانست قلب رئوف او واحساست عم یدختر تابش بود وم نهال
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سوزاند   یواورا م دیکش یسال ها در درونش زبانه م نیرا که درا یتوانست آتش خشم یخود داشت وم یاورا برا فردا

 خاموش کند

 

 

قادر  یسام چشم دوخت که حت ی دهیکرد وبه دهان ترکپاک  یرا با دستمال شیخونسرد  رد خون دست ها نیساتک

  ردینبود سرش را باال بگ

 

 افراط کرده است  یدانست در زدن او کم یم

 یم نیهم که داشت از ب یافتاد آن اندک دل رحم یبود  م دهیمدت کش نیکه در ا یینهال وعذاب ها ادی یوقت اما

 رفت 

 

 دوخت  نیبه ساتک دیبا اکراه نگاهش را از او گرفت ونا ام دیسع

 

 که داشت نقش برآب شده بود  یدیام تمام

  دیبداند وبگو هیراجع  به هد یحرف ها بود که اطالعات نیپسر احمق تر از ا  آن

 

 دستش  بود  گاریکه مشغول آتش زدن س ستادیجلو رفت ومقابل اوا نیبه سمت ساتک کالفه

 

 شدن سام با خبر شده دهیاز دزد اشاریشک تا االن  ی،ب میکن کاریچ دیبا-
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 اوماند  یصحبت ها ید ومنتظر ا دامه قرار دا شیرا کنج لب ها گارشیس نیساتک

 سام سکوت فضا را شکاند یوتودماغ فیضع یصدا دیقبل از سع اما

 

از  ییایدر نیختیکه از من ر یهرقطره خون یوبه ازا ادیدرسته پدرم حتما  تا االن متوجه شده وبه سراغ شما م -

 !!! ندازهیخون راه م

 

 کرد لیرا به سمت باال متما شیامتداد لب ها یفرستاد وپوزخند رونیرا ب گاریدود س نیساتک

  

 تمسخر گفت با

  

 دوران پدر تو به سر اومده آقا پسر !!-

 او هم در کنار تو ست  یزود جا یلیخ

 

 تف انداخت  رونیکه داشت به ب یادیرابادرد ز شیخون  جمع شده درگلو سام

 

 وبا پوزخند  گفت یدرگلو کرد که به سرفه افتاد وبه سخت یخنده ا تک

  

 تونه فرهاد  رو تو خودش نگه داره!!! ینم یآهن ی لهیم چیه -
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 است  هودهیب تالشتون

 

 !!نیکه از من به عنوان طعمه استفاده کرد نهیدار تر ا وخنده

 

  ستینبراش مهم چکسیه فتهیپاش که ب فرهاد

 که از پوست وخونشم !!!! یمن یحت

 

که در کل سالن  دیکش  یادیبدنش نشست فر یکه در تک تک اعضا یخود جابه جاشد واز شدت درد یدر جا یکم

 دیمنعکس گرد یخال

 

 یگارهایاز پاکت س یگاریلب گفت و نخ س ریز یاو نفسش را باشدت مهار کرد ولعنت یها ادیکالفه از فر دیسع

 دیکشرونیب نیساتک

 

 دوخت وباتمسخر گفت  دینگاهش را به سع سرد پشتش داد یها لهیاش را به م هیتک سام

 

 دماغ خودمون  یهمون مو ایکرد  یکه بابام مجنون صداش م یپسره باش دیهه تو با-

 وسام با تمسخر ادامه داد  دیجمله به سمت اوچرخ نیا دنیباشن دیسع نگاه

 

  یخودت رو به آب وآتش بزن ینجوریا دمیبا دمیکه من در اون دختر د یزیبا اون چ-
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 یخنده به سخت انیودرم دیخند یبلند یماند وباصدا رهیخ دیسع یگره خورده  یدست ها ینگاهش  رو یا لحظه

 ادامه داد

 یدیچاک م خهی ینجوریبازم براش ا زدهیخودم دست وپا م ریاون دختر هرشب ، ز یبفهم یخوام بدونم وقت یم-

 !!!!انهی

 

 جمله ابتدا جاخورد وخشکش زد   نیا دنیباشن دیسع

 

 افتاد  نیزم یرو شیانگشت ها انیاز م گاریس

 

بود به خود آمد ودر چند قدم بلند خود را به  دهیچیبلند سام که در اتاق پ یخنده ها یصدا دنیزود وباشن یلیخ اما

 سام رساند 

 

 به  فکش کوباند یاش را در دست گرفت وبا مشت محکم خهی

 

دست  یرو ییدهان باز مانده اش مانند جو انیکه بافشار از م یوخون دیرا به وضوح شن شیشکستن دندان ها یصدا

 اوبود راه افتاده بود  ی خهیکه همچنان در  شیها

  دیخشم غر با

 

 یگفت یبگو چ گهید کباری-
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 درگلو کرد که منجر به سرفه کردنش شد  یخنده ا سام

 

 پدرش بود  هیتفاوت شب یبا اندک اوهم

  دیایبزدل در نظر ب کیخواست مثل  ینم ستین ییبه رها یدیامدانست  یشده بود وم ریکه اس حاال

 

 دهد  لیاش را تقل یخشم وحس سرخوردگ یتوانست اندک یکردن آن پسر م نیخشمگ

 

 کرد و بدجنسانه لب زد  رهیخ دیوسرخ سع نیدر نگاه خشمگ میرا مستق نگاهش

 

 مشت بدتر از من شده !!! کی یتایبه لول لیمن بوده وشک نکن تا االن تبد یدختر برده جنس آن

 

گره خورده اش  یکند وکنترل مشت ها انی،  طغ دیسع یبود تا خشم به سطح آمده  یجمله کاف کی نیهم دنیشن

جان  شیهمان مشت ولگد ها ریچه بسا که  سام ز دیکش یبه موقع اورا عقب نم نیاز دستش خارج شود واگر ساتک

 سپرد  یم

 

 کرد اورا آرام کند  یسع دیسع یصورت از خشم کبود شده  دنیوبا د دیکش یرا کنار دیکالفه سع نیساتک

 

 ادیگردنش فر یبرجسته شده  یبارگ ها زدیباشد نفس نفس م دهیرادو یریاز شدت خشم  انگار که مس دیسع

  دیکش
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 سگ بکشم  کیرا مثل  وونیح نیبرو کنار بزار ا نیساتک-

 

 انداخت دیچیپ یدر خود م یسرد مثل مار نیزم یسام که رو یومچاله   یبه جسم خون ینگاه مین نیساتک

 

 وگفت  

 

 کنترل کن خودت رو  دیسع-

 !!یاحمق رو باور کرد نیا یحرف ها تو

 

  ارهیب هیسر هد ییبال دهیبه مقصودش نرس یحرفاست که تا وقت نیزرنگ تر از ا اشاری

 

 حرومزاده در به در دنبالش بگرده  نیکرد تا ا یبده ازش دورش نم نیرو به ا هیاگر قرار بود هد نکهیا ضمن

 نشو!!! نیدست ا ی چهیخودت رو کنترل کن وباز پس

 

 یکه نفسش به حالت عاد یوکم دیکش شیموها انیم یته دلش آرام شد .دست یکلمات کم نیا دنیباشن دیسع

 محکم  به سمت سام جلو رفت  ییبرگشت وتوانست برخشمش غلبه کند با گام ها

 بلندش کرد  نیاز زم یاورا به دست گرفت و کم ی خهیشد و خم
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 محکم وشمرده  گفت یلیاز اوقرارداد   وخطاب به سام که بانفرت به اوزل زده بود  خ یکم یرا در فاصله  صورتش

  

خواهد بود که االن  ییمشت ولگدها نیتو هم یخاطره  نیشک نکن که بهتر ادیب هیسر هد ییبال نیاگر کوچکتر-

 !!! یخورد

 

 مکث کرد  یا لحظه

 

  ندیتوانست وحشت نشسته  در نگاه سام را بب یم

 

 ادامه داد  یرحم یزد وبا ب یپوزخند

 

 !!!!یبه زن بش لیجا تبد نیخودم تو هم ریکنم ز یم یکار -

 

  ارمیسرت درم تایلول یبه مراتب صد برابر بدتر از عروسک ها ییبال 

 دمیرو بهت قول م نیا

 

بار به وضوح وحشت کرد وان ترس  را بافرو  نیجاخورد وا دیاز زبان سع یتیقاطع نیجمله با چن نیا دنیباشن سام

 اب دهانش نشان داد  دنیبلع
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وآن  بود ستادهیا یجد یلیکه خ نیبه سمت ساتک نیسنگ یاورا محکم رهاکرد و با قلب ی خهیجمله  نیاز زدن ا پس

 کرد حرکت کرد یهارا تماشا م

 

 او سخت  وناممکن بود یسام  هم برا یتصور حرف ها یحت

 

 ردیآن دختر شاد  بپذ هیهد یرا برا یسرنوشت تلخ نیتوانست همچ ینم

 

 

 بود   دیاز اوبع یخونسرد نیتوالت نشسته بود.همچ زیبا آرامش مقابل م نهال

 ست شده ا بایزد،و در دل اعتراف کرد که ز نهیصورت خود در آ  ریمحو به تصو یلبخند 

 

 ندهردو ک یخاطره ساز برا یبه شب لیشب را تبد نیخواست ا یماند ودلش م یم نیبود که او نزد ساتک یشب نیآخر

 به مچ دست وگردنش زد  نهیرابرداشت وبا طمان عطر

 کرد یم لیاش تبد یشب زندگ نیآن را به بهتر دیاش باشد ،با یشب زندگ نیقرار بود امشب آخر اگر

 

  دیخند یبلند یو باصدا لیدل یگوشواره اش ب یتکان داد واز تاللو یسر

 

 شیلب ها یعمرش خنده از رو یلحظه  نیشک  ، از فردا تا اخر یبهانه  بخندد که ب یتواست ب یامشب را تا م دیبا

 خواهد بود یفرار
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 انداخت  ینگاه نهیفاصله گرفت وبه لباس خود در آ یبلند شد و از آن کم  نهیمقابل آ از

 

به شکم تخت وصافش نکند تا قلبش از اندوه  یکرد توجه یوسع دیکمرش کش یگود یرو یودست ستادیپهلو ا به

 مچاله نگردد

دختر تازه عروس خوشبخت  کیفکر نکند ومانند  یزیامروز را به چ کیصبح به خود قول داده بود فقط  امروز

 کند یزندگ

 که  بر تن داشت زد  یاهیبا لباس س یریخود که تضاد چشم گ  یوکامال برهنه  دیبه کمر سف یلبخند

 

تر از ران پا بود  مرتب کرد  نییپا یزانو وکم یدامن کوتاهش را که تا باال نییشد وصندل خود را پا کرد وپا خم

 گذاشته بود  زد  شیکه از خود به نما یریبه تصو نهیاز آ  یگرید یمدانه  تیولبخند رضا

 

انداخت به سمت در آرام  قدم  نهیکه به خود در آ ینگاه نیوبعد از اخر دیدر قفل را شن دیکل دنیچرخ یصدا

 برداشت 

  دیتپ یم نهیکبوتر درس کیقلب  یبه تند قلبش

 

 کرد  یمعذبش م یتا حدود نیبود و هم دهینپوش نیرا نزد ساتک  یانیلباس عر نیکنون همچ تا

 

 چشم در چشم شد نیلب نشاند که با ساتک یرو یولبخند دیکش یقیعم نفس
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 کوتاه جاخورد  ی، لحظه ا لیشما نیاو در ا دنیبا د نیساتک

 

واخر ا نیکه ا یا دهیوژول دهیبه ان دختر رنگ پر یشباهت چیبود ه ستادهیکه در مقابلش  ا ییبایدختر لوند وز نیا

 نداشت  دید یم

 

 زود به خود آمد  یلیخ

 یبه سمت او گام برم کهیدر اورده بود زد ودر حال شیرا به اسارت دندان  ها شیلب ها یبه نهال که گوشه  یچشمک 

 لب زد   طنتیداشت باش

 

 خوشگل شده !!! یقو نیبه ا لیجوجه اردک زشت  من ،  تبد یواو ک-

 

 خنده اش را مهار کرد  نهال

 گفت  یشینما ینازک کرد وبا اخم یچشم پشت

 

 که من جوجه اردک زشت بودم !!!-

 

 بود ستادهیاز او  ا یکم یلیخ یمقابل او ودر فاصله  نیساتک گرید حاال

 

 درنگاهش لب زد  رهیرا به سمت او خم کرد ومقابل صورت او وخ سرش
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  یشد یخوردن یقو کیکه امشب  نهیمهم ا-

 

 مکث کرد سپس بدجنسانه  لب زد  یا لحظه

 

 هستم  ییقو نیومن عاشق خوردن همچ-

 عقب بردو یزد وسرش را کم حانهیمل یلبخند نهال

 ماند  رهیخ اهشیدر نگاه س میمستق

که اورا ندارد ودلتنگ  ییتک تک لحظه ها یصورت اورا  برا اتیکرد تا تک تک جزئ یامشب اورا خوب نگاه م دیبا

 اوست بخاطر بسپارد

 

نظر گرفته بود گرفت وبا  ریکه موشکافانه اورا ز اهیس ی لهیاز ان دو ت عی،نگاهش را سر شیهجوم بغض در گلو با

 از هزاران بار  به خود داده بود تکرار کرد  شتریآن رو ز ب یرا که ط یرا مرطوب کرد وقول شیزبانش لب ها

 

 خواست آن را خراب کند یوجه نم چیکند وبه ه یزندگ شیروزها نیامشب را فرصت داشت تا با مرد ا نیهم فقط

 عقب رفته را پر کرد یرلب نشاند وآن فاصله ب یلبخند

 

 پا  بلند شد  یپنجه  یرو

 حلقه کرد و  نیرادور گردن ساتک شیها دست
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  ختیرا به او او خودش

 

 نشاند شیلب ها یکوتاه رو  یطاقت شد وبوسه ا یاو ناخواسته ب یگوشت یلب ها دنیباد 

  

  دیسرش را عقب کش نیشرمگ سپس

 زمزمه کرد  طنتیپرحرارت وباش  دیرا د نیوچون برق نگاه ساتک 

 

 میشام بخور ای، ب بایز یقو نیقبل از خوردن ا -

 

به اسارت  یناگهان یلیکه خ ردیدستانش را از هم گشود وخواست از او فاصله بگ یجمله حلقه  نیاز گفتن ا پس

 درامد  نیآغوش ساتک

 

  دیکش ینیه

 کرد یم یکوبیکه داشت پا یاش باوجود اندوه نهیرا از سر گرفته بود ودرس دنیباز تپ قلبش

 

   ستینگر یاورا م طنتیدوخت که باش نیرا به ساتک نگاهش

 برلب نشاند  یلبخند و

 

 ماند  یبودند م دهیاو که به دورش تن یحصار بازوها انیخواست تا ابد در م یم دلش
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جا تو خودش  کیهارو  نیتامیو یکه مطمئنم همه  ستین بامیز یقو یذیبه لذ یشام چیکنم ه یفکر م یهرچ-

 داره!!!!

 صورت اورا نوازش کرد  شیته ر شیزد وبا سرانگشت ها یلبخند نهال

 

 تجربه کند  نیبا ساتک گریرا  بار د زیبار همه چ نیاخر یخواست امشب  برا یم

 شام آخر را....... نیا یحت

 

 

 را به عقب ذهنش سوق داد  شانشیافکارپر نیبم ساتک یصدا دنیباشن نهال

 نثارش کرد وبا حرارت زمزمه کرد یبه دوطرف کش امدند چشمک شیها لب

  دمیتدارک د یامشب کل یبرا نیساتک-

 خرابش نکن  پس

 

 خارج شدن از آغوش او گفت  نیاو گذاشت ودرح یلب ها یرو یگرید یپاشنه پا مجدادا بلند شد وبوسه  یرو

 

 !!! هیدرضمن شب طوالن- 

 

 عجله نکن  پس

 !!!میبخواب ستیقرار ن امشب
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  دیچشمانش انداخت و مشکوکانه پرس یبه گوشه  ینیچ نیساتک

 

 داره ؟! گهید یباشب ها یامشب چه فرق-

 

 زد . یخونسرد  لبخند نهال

 ساخته بود . یخوب گریاز اوباز زمانه

 

 دستپاچه شود  ورنگ رخساره عوض کند   نکهیتوانست بدون ا یم گرید

 

 کند دایطفره رفتن ازدادن پاسخ پ یبرا یراه 

 زمزمه کرد  یبرافرخته ا یداد و با گونه ها شیبه لحن صدا طنتیش یکم

 

 اوووم خوب امشب شب جمعس و..و..-

 ونفس حبس شده اش را نامحسوس مهار کرد دیرا شن نیساتک یخنده  یصدا

 

  دیگلگون اورا که د یگونه ها نیساتک

 ضعف رفت  شیولوگرگ کوچ یدلش برا ته

 اورا جبران کرد یجلو آمد و قدم عقب رفته  یقدم 
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 پردرد نهال نکرد ادیفر یبه صدا یگرفت وتوجه ینبودند گاز محکم یگوشت ادیز گریاورا که د یخم شد وگونه ها-

 

 نکن دردم گرفت آخ.... نیساتک یییآ-

 

  دیوصورتش را عقب کش دیخند نیساتک 

 او افتاده بود لمس کرد یگونه  یرا که رو شیدندان ها  فیرد یجا شیها باسرانگشت

 گفت طنتینثارش کرد و با ش یچشمک  

 

 !!! رهینکردم که دردت بگ یهنوز کار  -

 

 انداخت  نییوسرش را پا دیونگاهش را از او دزد دیرا گز شیلب ها یگوشه  عیجمله سر نیا دنیباشن نهال

 

 در دل نهال به راه انداخت  یمردانه اش  چه طوفان یبا خنده   دیونفهم دیخند  یبلند یباصدا نیساتک

 نهال نهاد وگفت  یچانه  ریز دست

 

 یانقدر بزرگ شد یموش کوچولو ،توک-

 یریگ یواسه من شب جمعه م که

 را بازبانش تر کرد و محجوبانه گفت شیلب ها نهال
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  رمیبگ ادی زهارویچ یلیخ دیباالخره با-

 

 دختر تنگ شده بود نیسربه سر گذاشتن ا یدلش برا دیاورا کش ینینوک ب نیساتک

 

 گفت یدر گلو کرد و با بدجس یخنده ا 

 

 مساله!! نیرو مهم تر یآموزش دست گذاشت یاز قضا  برا-

 

 هیاک یریبگ ادی یامور مربوط به شب جمعه رو حرفه ا نیهم

 .. ادهیوقت ز شیبق واسه

 

  دیخند یبلند یباصدا نیکوباند و ساتک او یباآرنج محکم به شکم عضله ا نهال

 لرزاند  نهیخنده اش قلب نهاِل رادرس یصدا وباز

 

 بچه پروو!!!-

 سرگرد جامعس مثال

 برو لباس عوض کن نمیچ یرو م زیمن م تا

 زد و در جواب او گفت  یبا لبخند چشمک نیساتک
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 مملکت دل ندارن که از شب جمعه محروم بشن !!! یمگه سرگردها-

 

 اوبشود . یخنده  یمتوجه  نیساتک نکهیقبل از ا نهال

 

 نثارش کرد وبه سمت اشپز خانه گام برداشت  یمجدد یبچه پروو کیدور شدن از او  نیرا برگرداند ودرح  صورتش

 

 از قبل اماده شده را از نظر گذراند  زیم

 را روشن کرد زیم یلب نشاند وهردو شمع رو یرو یلبخند

 

 بود  ایآماده ومح نیدر کنار ساتک ییایشب رو کی گذراندن یبرا زیچ همه

 کرد  یگذشت را در حافظ اش ثبت م یکه امشب م ییها هیتک به تک ثان دیبا واو

 یحافظه را امشب  تا م نیخود نگه دارد حافظه اش بود واو ا یتواست برا یکه م یزیتنها چ تایعروسک لول کی

 کرد  از خاطره....... یپر م  دیتوانست با

 

  دیدر مقابل خود د یرا در فاصله کم نیخارج کرد وبرگشت وساتک هیرا باشدت از ر نفسش

 

 دیکش ینیو ه دیترس ناخواسته
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  دیو پرس دیبلندش کش یموها ینوازشگر  رو یدست نیساتک

 

 !؟یکه انقدر وحشت کرد یکرد یفکر م یبه چ-

 

 گذاشت شیبه لبخند به نما هیشب یزینهال کش آمد وچ یطرف لب ها دو

 

 ودستپاچه گفت 

 

  دمیترس یپشتم ظاهر شد ییکهویخوب  سهیآقا پل-

 

 از او فاصله گرفت وادامه داد یکم

 

 ارمیتا شام رو ب زیپشت م نیحاال بش-

 داد  فعال سکوت کند  حیترج نیساتک

 

 شده بود  نشست  دهیچ قهیکه با سل یزیو پشت م دیرا عقب کش یصندل

  دیبگو یزیفکرش مشغول تر از آن بود که چ اما

 

 ردک یاش آماده م یتلخ زندگ تیفتن  واقع ریپذ یکرد واو را برا یفرصت مناسب با او صحبت م کیامشب ودر  دیبا
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  دیکش شیموها یرو یدست کالفه

 

  اوردیطاقت ب یتلخ قیحقا نیبار همچ ریبود که ز  یتر از آن فیضع شیدانست گرگ کوچولو یم

 دید یرا نم دیخورش گری،طلوع د  یلعنت اشاریخورد که   یبا خبر بود وآن وقت قسم م هیهد ینگه دار یاز جا کاش

 کرد ... یساقط م یامشب اورا از زندگ نیوهم

 

 

وگنگ نگاهش رادر اطراف  جیپلک از هم   گشود وگ  یصورتش به سخت یرو دینور خورش یزود ، نهال  با باز صبح

 چرخاند 

 تختش بود  یاق خود وروات در

 کنار زده بود   شبیاتاقش را د ی پرده

 وحاال

 بود که بخواهد یتر از آن نیکرد ،اما بدنش سنگ یم تشیکرد  اذ یم یباز ناژیصورتش پات یکه رو یمیمستق نور

 تخت بلند شود  یازرو

 

 ، آه از نهادش برآمد    دیچیشکمش پ ریلحظه ز کیکه  یو از شدت درد دیپهلو چرخ به

 

 کردند  یبدنش گرفته بودند وبه شدت درد م یعضله ها تمام

 

  ردیدردش آرام بگ دیداد تا شا شیآرام به دست وپاها  یوقوس کش
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تفاق کرد وتمام ا تیبرهنه اش ،  بالفاصله ذهنش شروع به فعال یباال تنه  دنیبدنش ود یکنار رفتن ملحفه  از  رو با

 به اکران در آمد  دگانشیدر مقابل د یلمیمانند ف شبید یها

 

گونه  یعکس العمل از خود نشان داد وگرگرفت  و نهال هجوم خون رارو  ریآن تصاو دنیبالفاصله با د شیها گونه

 احساس کرد  شیها

 

  دی،خواب کامال  از چشمانش پر شبیشدن خاطرات د باپررنگ

 دوخت  نیساتک یخال یرا به جا نگاهش

 برآن وارد کرد یلبش را به اسارت دندانش در اورد وفشار محکم ی هوگوش

 

 که هنوز چروک بود گذاشت   نیساتک یمتکا یدستش را بلند کرد و رو 

 آن را نوازش کرد وارام

   

 خلوت کرده بود نینبود که با ساتک یشب نیاول  هرچند

 

گذاشته بود و  شیبود که خود نهال پاپ نیداشت  وآن ا یتفاوت اصل کی گرشانید یبا خلوت ها شبیخلوت د اما

 اورا دوست داشت تینها یکرده بود که ب یمرد میخودش را تسل
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 داد  نتیراز شیلب ها ی،  لبخند نیعکس العمل ساتک یاور ادی با

 غرق در لذتش کرده بود  نیبود وهم دهیرا د نیساتک یریبار بود که تعجب و غافلگ نیاول

 

 را در ذهنش مرور کرد  شبیخاطرات د  جانیرا بست وبا احساس شعف وه شیها پلک

 قدم برداشت  نیبلند شد وخرامان به سمت ساتک یصندل ی، نهال از رو ییایاز آن شام رو بعد

 زمان را  از دست بدهد  یا هیثان ینداشت حت قصد

 

 را جمع کند  زیمتواست فردا قبل از رفتن  یحکم طال بود  واو م شیامشب برا ی هیهرثان

 

  ستادیا نیساتک مقابل

 لب نشاند و هردو دستش  را به سمت او گرفت یگرم رو یلبخند

 

 اورا به دست گرفت فیوظر  دیسف یباال انداخت ودست ها ییابرو  نیساتک 

 اورا بلند کرد  ونهال

 

 بود دهیکه پوش یودردل خدارا شکر کرد به خاطر کفش پاشنه بلند ستادیا مقابلش

در اغوش  کهیدر نگاه او زل زد ودر حال رهیحلقه کرد وخ نیوهمچون عاجش  را دور گردن  ساتک دهیکش یها دست

 صورت او پرحرارت  زمزمه کرد  یکیرا بازبانش تر کرد و در نزد شیرفت لب ها یاو  عقب عقب وبه سمت سالن م
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  یامشب رو خودت رو به من بسپار  کیدوست دارم -

 !!قبوله؟

 

 به اوزد یچشمک  نیساتک

 

 او حلقه کرد کیهردو دستش رادور کمر بار  

 زمزمه  کرد  طنتیخم شد وکنار گوش او باش 

 

 اومده  رتیگ   یخوب خوب  ی، اهم ، اهما یتو هروقت خودت رو به من سپرد-

 !!! یکن یم کاریتو سنجاب کوچولو چ نمیتا بب سپارمیخودم رو امشب  به تو م لیبا کمال م ومن

 

 

وگنگ نگاهش رادر اطراف  جیپلک از هم   گشود وگ  یصورتش به سخت یرو دینور خورش یزود ، نهال  با باز صبح

 چرخاند 

 تختش بود  یاتاق خود ورو در

 کنار زده بود   شبیاتاقش را د ی پرده

 وحاال

 بود که بخواهد یتر از آن نیکرد ،اما بدنش سنگ یم تشیکرد  اذ یم یباز ناژیصورتش پات یکه رو یمیمستق نور

 تخت بلند شود  یازرو
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 ، آه از نهادش برآمد    دیچیشکمش پ ریلحظه ز کیکه  یو از شدت درد دیپهلو چرخ به

 

 کردند  یبدنش گرفته بودند وبه شدت درد م یعضله ها تمام

 

  ردیدردش آرام بگ دیداد تا شا شیآرام به دست وپاها  یوقوس کش

 

تفاق کرد وتمام ا تیبرهنه اش ،  بالفاصله ذهنش شروع به فعال یباال تنه  دنیبدنش ود یکنار رفتن ملحفه  از  رو با

 به اکران در آمد  دگانشیدر مقابل د یلمیمانند ف شبید یها

 

گونه  یعکس العمل از خود نشان داد وگرگرفت  و نهال هجوم خون رارو  ریآن تصاو دنیبالفاصله با د شیها گونه

 احساس کرد  شیها

 

  دی،خواب کامال  از چشمانش پر شبیشدن خاطرات د باپررنگ

 دوخت  نیساتک یخال یرا به جا نگاهش

 برآن وارد کرد یلبش را به اسارت دندانش در اورد وفشار محکم ی وگوشه

 

 که هنوز چروک بود گذاشت   نیساتک یمتکا یدستش را بلند کرد و رو 

 آن را نوازش کرد وارام
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 خلوت کرده بود نینبود که با ساتک یشب نیاول  هرچند

 

گذاشته بود و  شیبود که خود نهال پاپ نیداشت  وآن ا یتفاوت اصل کی گرشانید یبا خلوت ها شبیخلوت د اما

 اورا دوست داشت تینها یکرده بود که ب یمرد میخودش را تسل

 

 

 پنهان کرد . یظاهر یه اش را پشت اخمرادرهم گره زد وخند شیابروها نهال

 

 یکندوآرامش را به تک تک سلول ها شیتوانست خنده را مهرلب ها یاز خشم وغصه بود م یمرد در هر حالت نیا

 کند. قیبدنش تزر

 

سالن بود رفت  یکه گوشه  یکوتاه دل کند وبه سمت گرامافون یلحظه ا یونهال از آغوش او برا دندیسالن رس به

 یکه بالبخند نیخرامان به سمت ساتک ییرا که از قبل آماده کرده بود گذاشت ومجدادا چون آهو یمیوآهنگ مال

 .دیخرام ستینگر یلذت بخش اورا م

 

دست در دستان  دیتپ یم یبه تند جانیکه ازشدت ه یرابه سمت او گرفت ونهال با قلب شیهردو دست ها نیساتک

 ه آغوش گرم او سپرد اونهاد وخود را ب

 دخترانه اش جامه عمل بپوشاند . یاز آرزوها گرید یکیبه  تا
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  شدیاندیآمد تا با حسرت بگذرد ن یکه بدون او م ییکرد به فرداها یاو قرار داد وسع ی نهیس یرو یرا با دلتنگ سرش

 لذت راببرد.. تیکه داشت نها یشب نیآخر واز

 

  دیکش رونیرفت تا درآن غرق شود ب یکه م ی،اورا از خلسه ا نیساتک زیام طنتیبم وش یصدا

 

 !!!هیچ یلوند نهمهیعاقبت ا یدیفهم یکه بامن بود یخانوم کوچولو ،فکر کنم اون مدت-

 

  دیستبر او جدا کرد وبه برق نشسته در نگاه او خند ی نهیسرش را از س نهال

 دیگرد یبه اسم شرم مانع از ان نم یزیچکرد و یم طنتیش یداشت اگر او هم شب آخر کم یاشکال چه

 

 نثارش کرد ولب زد  یبه اوچسباند چشمک شتریرا دور گردن او حلقه کرد وخود راب دستانش

 

 همون اهم اهم تو  ایشبونه ،   تیمامور   کی  گهیبله د-

 

 به شدت جاخورد  یجمله از زبان نهال لحطه ا نیا دنیباشن نیساتک

 

 دیخند یبلند یباصدا سپس

 

 شکاند یهردو سکوت شب را م یخنده  یتمام شده بود وفقط صدا اهنگ
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 در نگاه او با حرارت گفت رهیوخ یباال انداخت وبا بدجنس ییابرو نیساتک

 

 یادامه  یگرگ کوچولو م برا نمیصبرانه منتظرم تا بب یکه من امشب خودم رو به تو بسپرم ومن ب یوتو خودت گفت-

 !!دهیبرام د یزیپراشب مر رمزوراز چه سو نیا

 

  دینگاهش را از او دزد یلحظه ا نیشرمگ  نهال

 

آمد .شرم را کنار گذاشت  انیکرد ،احساسش به طغ یم یبود که با او سپر  یشب نیکه امشب  اخر نیا یاداوریبا  اما

 او نهاد  یلب ها یرا رو شیمقدمه لب ها یب یلینگاهش را به نگاه منتظر اودوخت وعنان خود را ازدست داد وخ

 

 درهمان حالت مکث کرد  یا لحظه

 

 یبست وبا حرارت ب نیساتک یگرد  شده  یچشم ها یچشمانش را  رو دیتپ یکبوتر بچه م کیقلب  یبه تند قلبش

 را جدا نکرد . شیولب ها دیخود راعقب نکش اوردندیاو کرد وتا هردونفس کم ن دنیشروع به بوس یسابقه ا

 

 اوجدا کرد  یرا که از لب ها شیها لب

 واز شدت شرم ، کل وجودش گر گرفت  دیرا شن نیساتک یسرحال وپراز خنده  یصدا بالفاصله
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در  رهیتر کرد وخ کیاجازه را به او نداد واو رابه خود نزد نیباز کند که او ا نیدست را از دور گردن ساتک خواست

 نگاه او لب زد   

 

  یبش یکردم انقدر زود حرفه ا یدادم ،فکر نم ادیرو بهت  یکه بوس فرانسو یشب-

بدم تا رو  ادیبهت  زهارویچ یلیدست به کار بشم وخ دیومن با یهست یخوب یلیکنم ،شاگرد خ یکه فکر م حاال

 !!!  یکن ادهیخودم پ

 

 داشت باهم ماندن نخواهند  یبرا یفرصت گریدانست که د یجمله به درد آمد ،او چه م نینهال ناخواسته از ا قلب

 

  زدیبر رونیرا از ذهنش ب شانشیرا تکان داد تا افکار پر سرش

 نظر گرفته بود  گفت  ریکه بدجنسانه اورا ز نینثار ساتک یلب بدجنس ریز

 .... شدیاو بود وبه سمت اتاق خواب برده م یبازوها انیافتاده است در م یبفهمد چه اتفاق نکهیاز ا وقبل

 

 گفت طنتیوبا ش دیاورا د یصورت برافروخته  نیساتک

 

  میبحثمون رو تو اتاق خواب ادامه بد ی هیبهتره بق-

 

برام شب  ینجوریهرپنج شنبه شب ا یکه توام قول بد یبدم .به شرط ادیبهت  دیکه امشب با زاهستیچ یلیخ

 !!!یریجمعه بگ
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به سرعت از  یگوش یه در صفح شیاسم عمو دنیبا د شبید نیریاش به خود آمد وخاطرات ش یگوش یباصدا نهال

  دیپر کش یذهنش مانند پرنده ا

 

 نمانده بود .... شیبرا یزیراه گر چیه گریبود ود دهیو واهمه داشت فرا رس دیترس یاز آن ن کهیزمان

 

 

 دوخت. یوحشت زده وهراسانش را به گوش نگاه

 

 بود . یبه صفحه روشن گوش رهیقطع شده بود واوهمچنان نگاهش خ تماس

 

 در دستانش به خود آمد. یلرزش مجدد گوش با

 

 نگاه آن راخواند  کیرا گشود و در  امیحس  وکرخت شده اش پ یب یآمده بود. با سرانگشت ها دیجد امیپ کی 

 

واون شوهر کله خرابت  هیهد ی کهیت نیبزرگتر یتا قبل از ظهر خودت رو به عمارت برسون البته اگر دوست دار- 

 گوشش نباشه !!!!

 

 با سرعت سرش را بلند کرد وبه  ساعت نگاه کرد . النه

 نداشت . یادیبه ظهر نمانده بود واو وقت ز یزیچ
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 او قرار دادو   یمتکا یرا رو شیدوخت و با بغض خم شد ولب ها نیساتک یبار به متکا نیاخر یروحش را برا یب نگاه

 شود یارج یلیرکد و اشک  از چشمانش مانند سبود تا بغضَش بت یکاف دیچیکه در مشامش پ  نیعطر بدن ساتک یبو

 آمد . نییتخت پا یجدا کرد وازرو نیساتک یمتکا یسرش را از رو یکه گذشت به سخت یطوالن یقیاز دقا پس

 اشک صورتش را پاک را با پشت دست پاک کرد . قطرات

 

 . شدیداغش  مرطوب م یمجدادا از اشک ها هیزده اش در کمتر از چند ثان خی ینداشت وگونه ها یریکه تاث هرچند

 

 . دیکش رونیتخت ب ریشد وساک کوچکش را از ز خم

 

 تلخ برلب نشاند . ی، لبخند شیصدا یب ی هیگر انیساک ناخواسته و در م دنیباد

 

 گفت ساکش را ببندد وهمراه او برود . نیافتاد که ساتک یشب نیاول ادیمتورمش رابست و یها پلک

 

 به اسارت درآمده بود . شیپدر یشب وحشتناک که در خانه  همان

 

ببازد تمام   شهیهم یدلش را برا نکهیهمان شب قبل از ا یبود  و همه چ امدهیوقت ن چیآن شب ه نیساتک کاش

 شده بود .
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 بود . شیومرگ انقدر سخت نبود که اکنون برا ییجدا گرید

 

 فرستاد. رونیرا آه مانند ب نفسش

 را از هم گشود و نگاهش را به ساک دوخت. نشیسنگ یها پلک

 

 کرد . لیرابه سمت باال متما شیلب ها یتلخ گوشه  یپوزخند

 

 بسته شود. شهیهم یبار قرار بود برا نیساک باز وبسته شده بود و ا نیوبارها ا بارها

 

 

 بلندش است . یاشق موهاع نیفکر نکند که ساتک نیکرد به ا یو سع دیباز وآشفته اش  کش یموها انیم یدست

 

 نجوا کرد  یلب وبه سخت ریز

 

 اروم باش نهال ،آروم باش-

 !!یفکر کن یزیبه چ دینبا تو

 

 مانع رفتنت بشه  یچیه دینبا

 



 پشتم باش

 
1456 

 

 پاهات سست بشه  دینبا

 

 !!! یفقط بر دیبا

 

 سکوت کرد  یا لحظه

 

 ... دیبار پشت سرهم تکرار گرد نیبلند  شد وچند یادیبه فر لیرفتن در ذهنش تبد ی کلمه

 

 شود . یراه ها به رفتن او ختم م یدانست که همه  یم خوب

 

 در امان بماند  نیرفت  تا ساتک یم

 نشود . یبه عروسک جنس لیتبد هیرفت تا هد یم

 

 ببند ..... شهیهم یرابرا  ینهال احمد یرفت تا پرونده  یم

 

 . دیساک را  کش پیلرزان ز یبا دستان 

 داخل ساک گذاشت . دهیچند دست لباس بلند وپوش نیسنگ یدر ساک را گشود  وبا قلب 

 

 استفاده مجدد از آن ها نخواهد داشت. یبرا یدانست فرصت یکه م هرچند
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 یلیخ ماند وسپس رهیبه آن خ یطوالن یلحظات یرا  برداشت و با دلتنگ  نیرفت وتنها عکس ساتک یسمت پاتخت به

 را گاز گرفت وآن را داخل ساک گذاشت . شیلب ها یلب خود چسباند و گوشه کوتاه آن را به ق

 

بار به اتاق نگاه کند از  نیآخر یبرا نکهیداخل ساک گذاشت وبدون ا بیو به همان ترت هیپدر ومادرش را با گر عکس

ت از آن جا دور بود خارج شد وبه سرع نیبا ساتک شیشاهد عشق باز یادیز یکه روزها وشب ها یاتاق خواب ،اتاق

 شد.

........ 

 

 

 نبود . اشاریاز  یگذشت وهنوز خبر یکه نهال  وارد عمارت شده بود م یاز زمان دوساعت

 

مودبانه  اورا به سمت  یلیبود  به استقبالش آمد و خ دهیکه تا حاال  اورا  ند کریغول پ یاز بدو ورود به عمارت ، مرد 

 پر حسرت  به انتظار مانده بود. یکرد وگفت که منتظر بماند  واو به ناچار وبا دل تیسالن هدا

 

 گذشت  یکش آمده بود که نم ییدوساعت گو نیدر ا زمان

 ساعت بود . کیمانند  هیهرثان

 

 بود  چرخاند .  یغرق در خاموش شهیوحشت زده اش را در اطراف سالن که  مثل هم نگاه

 دلش گذاشت وآن را مشت کرد . یرا رو دستش
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 بس که آشوب بود . دندیساب یرخت لباس م ییگو دردلش

 

 .اوردیمعده اش را باال ن یتوانسته بود خود را کنترل کند تا محتوا یبه سخت 

 

 نگاهش معطوف شکمش ماند. یناخواسته لحظه ا 

 وبلرزد  دیبود تا کل وجودش به رعشه درآ ینگاه کوتاه کاف کی نیوهم

 

 را پردرد  بست. شیوپلک ها دیرادزد  نشیزود نگاه غمگ یلیخ   

  دیپرس یناگهان یلیخ دیرنگ زرد وحال نزار اوراد یسرهنگ رفته بود و حاج خانوم وقت یافتاد که خانه  یروز ادی

 

 !؟ینهال دخترم باردار-

 

 جمله جاخورد نیا دنیبا شن  واو

 متوجه شود نیساتک نکهیشک دردلش کاشته شد وچندروز بعد باز هزار ترفند توانسته بود بدون ا وتخم

 تست کند . نیآن را بعد از رفتن ساتک یروز باران کیکند  وصبح  هیچک  ته یب یب  

 

 را فشار داد . شیگلو نیسنگ یآن روز صبح بغض یآور ادی با

وبه  یبود دوم دهیرا د شیجواب مثبت بار دار یحان کرده بود و وقتچک را امت یب یترس ب یکه با کل یروز همان

 صدا شکست  یآن ها مثبت درآمد ابتدا ب یهمه  ی جهیرا امتحان کرد وچون نت یسوم بیترت
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 هکیگشت وزمان یجار یلیبه اشک شد و از چشمانش مانند س لیتبد شیکز کرد وتمام درد ها ییدستشو ی گوشه

 زد  ادیفر یبلند یبخت بدش ضجه زد ومادرش را باصدا یشود برا یبا اشک آرام نم دید

 بخشد . ییرها دیکش یکه م یاز عذاب ایاورا همراه خود ببرد  ایزد تا به دادش برسد  صدا

 ... دادیم حیترج یزندگ نیمرگ وآرامش بعد از آن رابه ا یحت یخسته شده بود وگاه گرید

 کرد  یبدتر م یلیبچه اوضاع را خ نیا یحضور ناگهاناز قبل سختر  هم شده بود و طیشرا حاال

 چه...ب نیدل بکند وحاال ا نیتوانست از ساتک یسخت م یلیبه اوداده بود رو به اتمام بود واو خ شیکه عمو یفرصت

 

 یتوانست به آن فکر کند که اگر فکر م یشده بود که نم شیزندگ یها دیاز نبا یکیبه  لیدرونش هم تبد ی نطفه

 رفت. یضجه اش تا آسمان هفتم م ینداشت  مجدادا صدا دیکرد  ، ترد

 

 محکم  شکسته شد  واورا به زمان حال باز گرداند  ییسالن توسط قدم ها سکوت

 

 یچرخاند و نگاهش رو یورم کرده اش را از هم گشود ونگاه ماتم زده اش  را به سمت در ورود یپلک ها یسخت به

 کرد. یم یبلند ط یرا با قدم ها نشونیکم ب ریثابت ماند  که مس کریهمان مرد غول پ

  دیپرس یمرتعش یباصدا ستادیمرد مقابل اش ا کهیوناخواسته  خود راعقب کشاند وزمان عیسر

 عمو کجاس !!-

 

 کوتاه در پاسخ او گفت یجمله  کیبه چشمان متورم وگرد شده از ترس نهال زد ودر  یپوزخند مرد

  

 !!!فتیعجله نکن ودنبال من راه ب-
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 نرفتن مواجه گردد ،  اما در کمال تعجبش  یاو برا یداشت با تقال انتظار

خود بلند  یاز جا یفرستاد وبدون بحث نییخشک شده اش پا یاز گلو یاب جمع شده در دهانش را به سخت نهال

 شد ..

 

 نداشت که بترسد . یلیبود وحاال دل دهیالرا به تن خود م زیهمه چ یعمارت آمده بود ،پ نیبه ا یوقت

 

 که قرار داشت  معنا نداشت ییترس در جا گرید

 

 یا هیمبل چنگ انداخت وثان یرفت به دسته  جیشد وسرش گ دهیمقابل چشمانش کش یاهیس یپرده  یا لحظه

 دختر  ... فتیراه ب یرا بست وچند لحظه بعد با صدا شیپلک ها

 

 یفاصله واز عقب اورا همراه یلرزان با قدم ییساک را در دستانش فشرد و با قدم ها ی را باز کرد و دسته چشمانش

 کرد 

 

 نکهیپارک شده بود رفت وقبل از ا اطیکه در ح یبلند یشاس نیعمارت خارج شدند و مرد به سمت ماش یدر ورد از

 گفت  یسرد وجد یلیوخ ستادیشود  مرد به سمت  او رفت  مقابلش ا نینهال سوار ماش

 

  یببر یزیهمراه خود چ یحق ندار-

 نیرو بنداز زم ساک
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 مخالفت  تکان داد  یعقب رفت وسرش را  به نشانه  یقدم نهال

 

  دیاو گرفت وکش یدست دراز کرد وساک را از دست ها یحرکت ناگهان کیدر  مرد

 خارج شد شیخفه از گلو یادیشد وفر دهیبه همراه ساک به سمت او کش نهال

 کرد . یخود چسبانده بود ورهانم ی نهیساک را محکم به س اما

 خواست بدون آن برود. یمانده بود ونم شیبود که برا یزیتنها چ ساک

 بود کرد . ستادهیاش ا یکه در پشت نهال و درچند قدم یبه شخص یکالفه شد واشاره ا دیاوراد یتقال یوقت مرد

 

 

 گفت یاخ دیچیکه در رگ  گردنش پ یدیشده بود وباسوزش شد رید یلیاوشد  ، که خ یاشاره  ینهال متوجه  یوقت

آن راباز کند گوشه  نکهیوبدون ا دیشل گردد مرد آن را قاپ شیساک از دست ها نکهیوقبل از ا دیودستانش شل گرد

نهال کامال  نکهیوقبل از ا  دیکش ودشخورد گرفت وبه سمت خ یم ینهال را که سکندر یانداخت وبازو یا

 مرد خارج شود  یبازوها انیبار تقال کرد تا از م نیچند فیجان وضع یرا از د ست بدهد  ب شیرایهوش

 

 کرده بود  دایداغش راه خود راپ یکه داشت شکسته شده بود واشک ها ینیبغض سنگ تینها در

 

را  ارشیهوش مهیمرد داشت کل بدن ن یبدنش را لمس کند وحاال دست ها نیجز ساتک یدست چیخواست ه ینم او

 کرد . یم شیتفت
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 شیکه اورا تفت ینهال را از پشت گرفت وثابت نگه داشت تا مرد اریهوش مهیکه آمپول را به اوزده بود جسم ن یمرد

 کار را کند . نیا یشتریکرد با دقت ب یم

 

 نیهزارم یرارا نجوا کرد وب نیلب نام ساتک ریاش  چشمانش  را بست و ز دهیفا یب یوخسته از تقالها نیغمگ  نهال

 مرگ کرد... یبار از خدا ارزو

 

که انقدر بدنش  ختندیر یمذاب داغ م ییگذشت در آن نقطه گو یمکث م یبدنش که با کم یدست مرد از هرنقطه  

 سوخت  یگرفت وم یگر م

 

نهال کامال  نکهیبه همرا ه خود ندارد  وقبل از ا یابیورد یسالح خطرناک چیخواستند مطمئن شوند اوه یم

 یکه برا یرا ازدست بدهد از ذهنش گذشت که چقدر احمقانه بود اوردن آن سالح کوچک زنانه  ا شیاریهوش

 کرده بود..... دیترد یلیآوردنش خ

 

انداخت وخود پشت  نیهوش دخترک را داخل عقب ماش یبه همراه ندارد جسم ب یزیمطمئن شد که او چ یوقت مرد

 کرده بود گفت  قیرا به نهال تزر یهوش یکه آمپول ب ی فرمان نشست وبه همان مرد

 

ن دستشو یمدرک نیکوچکتر دیونبا زنیریم نجایتا قبل از شب مثل مور وملخ ا دیکن یعمارت رو کامال پاکساز-

 !!!!فتهیب

 

 از هم گشود یرا به سخت شیپلک ها شیباسوزش گلو نهال
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 دهانش به شدت تلخ شده بود. ی مزه

اف مقابلش راشف ریبا پلک زدن مداوم تصو کردیم یباز نگه داشته بود وسع یشده اش را به سخت نیسنگ یها پلک

 . دید یرا تار م زیبود وهمچنان همه چ دهیفا یکند اما ب

 فرو رفت .... یقیزود به خواب عم یلیهم افتاد وخ یرو شیپلک ها تینها در

 

 ب نشاند و خواب الود زمزمه کرد ل یرو یلبخند یداریپوست دستش  ، در خواب وب بانوازش

 

  ادیخوابم م نینکن ساتک-

 

 احساس کرد دستش محکم  فشرده شد..  یا لحظه

 

 شکمش جمع کرد  ریرا ز شیآرام  گفت وپاها یآخ دیچیشکمش پ ریکه ز یوبا درد  دیبه پهلو غلت  تیاهم یب

 باز کرد یرا به سخت چشمانش

  

 . دیاش کش دهیخشک یلب ها یبه شدت خشک شده بود .زبانش را رو شیگلو

 

 . دیکل وجودش لرز یکمرش ،لحظه ا  یپوست برهنه  یرو یدست یاحساس سرد با
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 کیدر کمتر از  شیخون در رگ ها ختندیسرش ر یرو خیآب  یسطل ییگو دیکه د یبرگشت وبا صحنه ا یسخت به

 بست . خی هیثان

 زد وهمچنان به نوازش کمرش ادامه داد و با تمسخر زمزمه کرد ینهال لبخند ین شده به پوست دون دو اشاری

 

 !؟یدیترس  یدختر عمو جاخورد هیچ-

 

 تخت نشست  یگردنش  رو دیتوجه به درد دل وسوزش شد یوب عیوسر دیزود خود را کنار کش نهال

 

 ه بود. دیاز چشمانش پر خواب

 

 اش  رادر اطراف چرخاند  دهیگنگ وترس نگاه

 

 فرستاد نییپا یدهان تلخش را به سخت یجمع شده  واب

 

 

 . اوردیخود را به خاطر ب تیتا موقع دیطول کش یلحظات

 

 از مقابل چشمانش گذشت وقلبش را به تپش انداخت . یینمایس لمیامروز مانند ف یاتفاق ها تمام
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را  کیتار مهیبا هم سکوت اتاق  ن شیبرخورد دندان ها یشدت استرس کل بدنش به لرزش در آمده بود و صدا از

 شکانده بود 

  دیدستش را عقب کش اشاری

 باال انداخت و گفت  ییابرو تاک

 

 من!!! شیپ یواومد یکردم انتخابت رو کرد یفکر م-

 

اش  که از قضا از  پوست و خون خودش   یشخص زندگ نیورتررا در هم گره زد و نگاهش را به منف شیابروها نهال

 بود دوخت!!!!

 

 کوچک نکند . ریمرد پست وحق نیخود را در مقابل ا نیاز ا شتریکرد ب یسع

 

است وباال تر از  اهیاش س یپس رنگ زندگ نیدانست از ا یداشت او راه خود را انتخاب کرده وامده بود وم اوحق

 نبود !!!! یرنگ یاهیس

 

 گفت  ردیلرزش ان را بگ یداشت جلو یکه سع ییصدا دار زد و باصدا یپوزخند

 

 رو  انتخاب کنم ومن انتخابم رو کردم  !!! یکیبد وبدتر   ی نهیگز نیب یاره من اومدم چون تو مجبورم کرد-

 

 سکوت اتاق را شکاند ... یمانند شالق اشاری  یمشمئز کننده  یخنده  یصدا
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 در خود جمع شد  شتریداد و ب هیوبه تاج تخت تک دیخود را عقب کش نهال

 توانست بشنود . یم یقلبش را به راحت  ی انهیکوبش وحش یصدا

 

 شهامتش را حفظ کند یلبش را محکم گاز گرفت تا بتواند نقاب ساختگ ی گوشه

 

 

 به ترس اوزد  یبه اودوخت وپوزخند قترینگاهش را دق اشاری

 . زدیم یگرینهال به او حرف د میکه نگاه مستق هرچند

 شناخت یبود وم دهینگاه را در چشمان اکثر ان ها د نیبود که با دختران جوان سرکار داشت وا ی ادیز یسال ها او

 در نگاه او گفت رهیخونسرد  وخ 

 

 اس !!! جهیمن مهم نت یوبرا-

 

 دونسم یته آن رو م یباز یکه من از همون ابتدا هرچند

 

 یکرد تالش ها وحماقت ها یم زشیانگ جانیرو ه یباز نیکه  ا یزیوباخت  به نفع من نداشت وچ یمساو یباز نیا

 !!!! نهیاش روبب ینیوقت جلوتر از نوک ب چیاون شوهر سرگردت بود که نتوانست ه
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 شکمش هم احساس درد کرد . ریوبالفاصله در ز دیدر کل وجود نهال زبانه کش خشم

 

ه کرد ،  ب یتر م قیرا  عم شیابروها نیافتاده ب یگره  کهیدر  کل وجودش ،  در حال  دهیچیپ  دیتوجه به درد شد یب

 محزون  پاسخ داد  یوبا لحن یتند

 

 وباور کنه !!! نهیخودش بب یکیهمه نزد نیرو تو ا یهمه پست نیتونه ا یهرگز نم نیمثل ساتک یفیانسان شر-

 

 دیخند یبلند ینداشت ابتدا جاخورد سپس  با صدا از جانب نهال یجواب تند نیکه انتظار همچ اشاری

 

 یتکان داد و با خشم یروشن کردن  آن دست نیرا از داخل کتش برداشت ودرح یبرگ گاریتخت بلند شد وس یازرو

 کنترل شده  گفت

 

 عجب !!!!-

 

 . دیباز کرد نهال از حالت نگاه وحشتناک او بر خود لرز یسکوت کرد وچشمانش رابست و وقت یا لحظه

 

 ترساند . یاو را م یدر نگاه او  بود که  به طرز وحشتناک  یزیچ

 

  



 پشتم باش

 
1468 

 

 او اشنا بود !!! یبرا تینها یجمله ب نیخود زد  ا گاریبه س یقیبار پک عم نیپست سر هم چند اشاری

 

 خودش به کار برده بود . یجمله را زمان نیا

 

که سال ها عاشقانه دوستش داشت اورا دوست ندارد وعاشق پسر  یبود روشنک  کس دهیفهم کهیزمان درست

 بود شده است .  کتریکه  از برادرش به او نزد یکس  شیعمو

 

را با  گاریزود کنترل خود را از دست داده و س یلیتلخ گذشته در ذهنش زنده شده بود واو مثل هربار خ خاطرات

 پشت دست خود خاموش کرد

 

 یپوست ومو یسوختگ یگرفت و از بو شیودستش را سمت گلو دیخفه در گلو کش یغیجصحنه  نیا دنیبا د نهال

 کز خورده عق زد 

 

 به دست خود کرد یتفاوت یعق نهال  ، به خود آمد ونگاه ب یبا صدا اشاری

بود که در دستش  یاز سوزش شتریبود  ب دهیچیآن خاطرات  در قلبش پ دیکه بعد از سال ها از  تجد یوسوزش درد

 کرد  یاحساس م

 

 نهال برلب نشاند  شانیحالت پر نیا دنیشرورانه  با د یلبخند

 

 گفت  یبه مچ دست خود انداخت وبا بدجنس ینگاه



 پشتم باش

 
1469 

 

 ساعت چنده؟!! یدون یم-

 

 چرخاند کیتار مهیبا پشت دست اشک جمع شده در چشمانش را سترد و چشمان گرد شده اش را در اتاق ن نهال

 

 با چند گام بلند خود را به تخت رساند  اشاری

 کش دار گفت  یدستش را سمت چشم او  گرفت وبا لحن مچ

 

 یزنش رو رو یخال یجا نکهیداره از ا یصبح هستش وبه نظرت جناب سرگردت االن چه حس 3به  کیساعت نزد-

 !!!! نهیبیتختش م

 

 سرش خراب شد . یاش رو ینییبا تمام سنگ ایدن ییجمله گو نیا دنیباشن نهال

 

که از   یداغ یاشک ها یرو یکنترل چیه گریدر مقابل چشمانش نقش بست ود نیساتک یجذاب ومردانه  ی چهره

 شده بود نداشت.. ریچشمانش سراز

  

 کرد وسرش را تکان داد یبا تمسخر نوچ نوچ اشاری

 اورا امشب تحمل کند  یها نیف نیبود که بخواهد ف یاز تخت فاصله گرفت .حال خودش خراب تر از آن  

 

 عشقش ضجه بزند !!! یودرسوگوار زدیاشک بر ریامشب اورا در حال خود بگذارد  تا دل س کیتوانست  یم
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 ... اوردیآرامش خود را به دست م دیداشت وبا شیرادرپ یسخت یروز ها 

 

 

 .دیچیپ یدر خود م یمانند مار نیساتک

 بوده باشد. نیحد خشمگ نیدر طول عمرش به خاطر نداشت تا ا 

 

 از ترس او نفس بکشد . یجرات نداشت حت چکسیه

 

 بودند دهیوخشم اورا د تیدفعات عصبان به

  

 فرق داشت . ییبار گو نیا اما

 

 هر آن پاره امکان پاره شدنش بود . ییگردنش چنان برجسته  گشته بود گو یها رگ

 

 یمک چشمانش به شدت مخاطب را به وحشت ممرد  یاهیزد وس یم یصورتش از شدت خشم به کبود رنگ

 انداخت. 

 

  دیاشتباه کرد دیکه انقدر راحت بگ دیتون یچطور م-
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 تموم شد  یمتیاشتباه شما به چه ق نیا دیدون یم

 

  نیوانقدر راحت واحمقانه تو دام اون ها افتاد دیها بود نیاز بهتر شما

 کوباند وگفت  زیم یمحکم رو یکرد ومشت نیزهرآگ یا خنده

 وبخنده !!!! رهیحق داره ما رو به سخره بگ یلعنت یویاون فاب-

 

 !! یافراد احمق نیوجود همچ با

 

 بلندش سکوت اتاق را شکاند  یصدا

 انداختند نییها سر خود را پا محافظ

 کند  یبه حالشان نم یکمک چیمتاسفم ه یدانستند کلمه  یم

 

 نداشت  یهیتو ج چیآن ها ه اشتباه

 راه انداخته بود  ویکه افراد فاب یشیتصادف نما کیتوانستند با  یم چطور

 رفتار کنند  دهیاحمقانه  ونسنج انقدر

 آن شوند واز نهال غافل شوند تا او از خانه خارج شود و برود  وسرگرم

 

 اش را بادست گرفته بود . یشانیکز کرده بود و پ یگوشه ا نیحال تر از ساتک شانیپر سرهنگ
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 کرد . یو وحشت م ینیدر دلش احساس سنگ درچق

 

 که در دلش رخنه کرده بود  اعتراف کند . یتوانست به جرات به ترس یم

 

 سوخت. یم تینها یب دهینهال آن دختر عداب کش یبرا دلش

 انداخت. یوجان خود رابه  خطر نم زدیحماقت نم نیدست به ا هینجات جان هد یهرگز برا کاش

 

 آمد . یدر انتظارش است هم قلبش به درد م یچه عاقبت نکهیباتصور ا یحت

 

 اش گذاشت وآن را ماساژ داد. نهیس یفرستاد ودستش را رو رونیب هیرا از ر نفسش

در گوشش   دیسع یگرفته  یو متعاقب ان صدا دیشانه اش نشست و شانه اش محکم فشرده گرد یرو یدست

 نشست 

 

  دیاستراحت کن یتا کم دیسرهنگ بهتره شما خونه بر-

 

 ستیقلبتون اصال خوب ن یفشار برا نهمهیا

 تکان داد یسر نیلب نشاند واندوهگ یمحو رو یلبخند سرهنگ
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 کل وجودش    یداشت وقت یتیآشفته چه اهم تیوضع نیقلب او چه در ا درد

 سوخت یآتش م  یشعله ها در

 

 

 که سرهنگ نشسته بود دوخت. ییونگاهش را به جا ستادیا یولحظه ا دیراشن دیسع یصدا نیساتک

 

 فرستاد رونیب نیکبود شده اش نفسش را خشمگ یسرهنگ ولب ها ی دهیوپر دیرنگ سف دنید با

  

 بلند خود را به سرهنگ رساند ییزد وبا قدم ها شیبه موها یکالفه چنگ 

 

 طع ومحکم گفت قا یمرتعشش را به دست گرفت وان را محکم فشار داد وبا لحن یاو زانوزد ودست ها مقابل

 موافقم  دیسرهنگ منم باسع-

  دیکامال استراحت کن دینگران حال دخترا باش نکهیو بدون ا دیشما خونه بر بهتره

 دوخت  نیساتک ینگاهش را به نگاه آشفته  سرهنگ

 از حال دل او خبر داشت خوب

  دیایکند محکم به نظر ب یم یزند وسع یدست وپا م یدانست االن در چه جهنم یم  خوب

 

 حال خرابش بود  ی نهیآ چشمانش

 زده اش دست اورا فشرد  خی دست
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  ستیکه بر تن دارد ن یدانست که در شآن  لباس یخودش را باخته بود و م یفرو رفته بود که حسال یدر قالب مرد او

 

 خود در آورده بود  ریقلبش را در تسخ قتیحق یبود وسوا ریاجتناب ناپد  تیواقع اما

 شب در  اتاق حاضر بودند انداخت  وارام گفت  ی مهیکه در آن ن یبه افراد یاجمال نگاه

 

 ؟!  رهیاس یدوتا از دخترام دست اون مردک جان یتونم نگران نباشم وقت یمگر م-

 

 ادامه داد  یمرتعش یفشارد  باصدا یرا م شیکه گلو نیسنگ یسکوت کرد وبا بغض یا لحظه

 

 !! ادیسرشون ب ییدونم هر آن امکان داره چه بال یم یوقت ادیخواب به چشم هام ب شهیم مگر

 

 دست اورا محکم فشار داد  نیساتک

 زد . یخراب سرهنگ بر خشمش دامن م حال

 

 نکند نیاورا بدتر از ا  شانیخود را ارام نگه داشته بود تا حال پر یسخت به

  

 کنم یکرارش مدادم که باز ت یبه شما قول کباریسرهنگ  -

  

 گردونم !! یسالم به خونه بر م  گهیونهال رو من تا چند روز د هیکه هد دینکن شک
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  نیومراقب سالمت خودتون وحاج خانوم باش دیفقط آروم باش شما

 !! نیبسپر دیکارها رو به من وسع یباق

 

ن در قلبشا یق حضور داشتند نورکه در اتا یحرف روزد که نه تنها سرهنگ بلکه تمام کسان نیمحکم وقاطع ا چنان

  دیتاب

خود  یکار یها رادر پرونده  تیموفق نیشتریبود که ب یهمان سرگرد موفق وباهوش نیکه ساتک دندیباور رس نیا وبه

 ثبت کرده است ....

 

 

 کرد . یم ینیبه خانه برگشت .در کل وجودش احساس سنگ نیصبح بود که ساتک کینزد

 

اتاق چشم دوخت  ریدلگ یوبه فضا ستادیدر چارچوب در ا یخود را به سمت اتاق خواب کشاند ولحظه ا یسخت به

 را فشار داد . شیگلو نیسنگ یوبغض

 

 آن نشست .  یسست به سمت تخت حرکت کرد ورو ییقدم ها با

 

 . دیخودش ثابت ماند و دستانش مشت گرد یمتکا  یاشک  رو یخشک شده  یلکه ها یکوتاه نگاهش رو یا لحظه

 بخواهد از متکا نگاه برگرداند  نکهیاز ا قبل
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 مانده بود  رونیمتکا ب ریتوجهش را جلب کرد  که از ز یکاغذ یگوشه   

 

 دست دراز کرد  عیسر

 

 نهال را شناخت  یبایحال خوانا وز نیخط  ساده ودر ع عیآن راگشود و سر یرا برداشت .تا کاغذ

 

  یهس یوعصبان نیتا چه حد از دست من خشمگ یخون ینامه رو م نیا یدونم وقت یم-

 

 بره  دیبا ی.......رفتناما

 

 اشتباه بزرگ بود. کیتو از اول   یاومدن من در زندگ 

 رو گرفت  هیهد یزندگ شیکه متاسفانه  نحس 

 

 !! رهیاجتناب ناپذ یقتیحق نیشده وا نییمن از قبل توسط عموم تع سرنوشت

 

  نهیبب بیبه خاطر من آس یکس نیاز ا شتریخوام ب ینم

 !!! نهیشیتو م یشونیرو وسط پ یریت یگذره  تن وبدنم بلرزه  که  ک یکه م قهیخوام هرروز وهرساعت وهردق ینم

 

 بشه زونیآو  یمشت روان کی یخونه  واریبشه تا از د یبه عروسک جنس لیبخاطر من تبد هیخوام هد ینم
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 !! نیخوام ساتک یبا وجود داشتن تو نم یرو حت یزندگ نیا من

 

 هزار بار مردنه !! یمردن بهتر از روز کباری

 

 من نباش ودنبال من نگرد!!! نگران

 رم که به اونجا تعلق دارم  یدارم م ییجا من

 همه درد وعذاب نشم  نیرفتم تا باعث ا یم دیکه از اول با ییجا

 رو ازاد کنه  هیبه قولش عمل کنه وهد اشاری دوارمیام

 

 بود ثابت موند  دهیآن خشک یاخر او که قطرات اشک رو یجمله  یرو نیساتک نینگاه خشمگ 

 

 دوستت دارم یغم هیبا  یزندگ لیدل تنها

  

 !!!! دیرا در مشتش مچاله گرد نامه

 اورا ترک کرده بود !! یراحت نیداشت وبه ا دوستش

 

 دهند  یرا هم نجات م هیزود هد یلیبه او برسد  وخ یاحد چیگذارد دست ه یکه بارها وبارها به او گفته بود که نم او

  دیکش ریت یاش لحظه ا یشانیپ رگ
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 شکاند ینداشت که اگر نهال االن ودر کنارش بود گردن اورا م شک

  

  دیعربده کش یبلند یبا صدا  

 

 احمق یاحمق ..گرگ کوچولو یدختره -

  بارفتنش

 بود!!! ختهیاورا بهم ر ینقشه ها تمام

 

 کرده بود  یمساو اشاریرا به نفع  یباز

 ونهال !!! هیسام در مقابل هد حاال

 

 منقبض شد  تیاز شدت عصبان فکش

 

 تخت بلند شد و به سمت بالکن قدم برداشت  یاز رو 

 

 کت خارج کرد وآن را روشن کرد ونگاهش را به آسمان دوخت  بیاز ج یگاریس

 

 خود زد  گاریبه س یقیعم پک
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 ماند  یکرد وارام م یآرامش خود را حفظ م دیبا

 

 شود میتسل یراحت نیدانست محال است که به ا یداشت واو خوب م یاو بستگ تیبه او و درا هینهال وهد جان

 مرد باختن و واگذار کردن نبود  او

..... 

 

 به سمت راهرو حرکت کرد. نیپاورچ نهال

 

 اوج گرفته بود .اش حبس شده بود وضربان قلبش  نهیدر س نفس

 

لرزانش را به سمت پله  یاش را پاک کرد وپاها یشانیزده اش را باال آورد وبا پشت دست عرق پ خیدست  یبه سخت 

 کرد . تیها هدا

 

 بیوعج ندیرا بب  هیآن مدت نتوانسته بود هد یشده بود ودرط یبود که او در آن اتاق بزرگ زندان یشب دوم امشب

بود کس  شیکه مسئول آوردن غذا وآب برا یبود وبعد از آن جز مرد دهیرا هم فقط همان شب اول د اشاریآن بود که 

 بود . دهیفا یب ردیبگ هیاز هد یخبرکرد تا  یبود وهرچقدر هم اصرار وخواهش م دهیرا ند یگرید

 

داد  یپاسخ م شیها ادیونه به فر شیتوانست قسم بخورد آن مرد کروالل بود .چون نه به خواهش ها یجرات م به

 انداخت. یهم نم یبه جانب او نگاه ی.حت
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 ساعت که مرد شام را گذاشته ورفته بود . کیاز  پس

 

مت به س رهیاش دستگ یدیدر گذاشته بود ودرکمال نا ام ی رهیدستگ یمضطرب به سمت در رفته بود ودستش را رو 

 شد.. دهیکش نییپا

  

 نکند . دیتول ییرفت تا صدا نییپاپا  یپنجه  یآرام ورو  یگریپس از د یکیهارا  پله

 

کرده  یخانه مخف نیبود که او را در هم دواریبود وام هیوبه شدت نگران حال هد دیجوش یسرکه م رویمثل س دلش

 باشند .

 کرد و تا از سالمتش مطمئن شود  . یم دایاو را پ دیبا

 

 کرد . یو مخف دیاحساس کرد وخود را پشت ستون عقب کش یا هیسا یا لحظه

 

 شود  یکیرفت از پشت با ستون  یبود که هر آن امکانش م دهیبه ستون چسب چنان

 

  دیکوب یم نهیدر س انهیوحش قلبش

 بزند !!! رونیاش ب نهیاش رابشکافد وهر ان از س نهیس یخواست قفسه  یم ییگو

 

 اش گذاشت و آن را مشت کرد. نهیس یدستش را  رو عیسر
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 را مرتب  وشمرده کند . شیکرد نفس ها یسع

 

 دیاش  کش دهیخشک یلب ها یآرام زبانش را رو یلیلحظه که گذشت خ چند

تا  دیکش رونیآورد  سرش را از پشت ستون ب یلب اسم خدارا م ریکرد وز یم قیبه خود شهامت را تزر کهیودرحال

 ندیبود بب دهیرا د هیرا که سا ییجا

 

 . ختیفرو ر نهیدر س یلبش هوردرست در مقابل صورتش ،ق هیسا دنید با

 

 وحشت کرد که  چنان

 نیکرد  که با پشت سر محکم با زم ریبه کجا گ شیپاها دیونفهم دیقدم به سمت عقب پر کیو  دیبلند کش یغیج

لب  ریرا ز نیونام ساتک دیچیومثل مار در خودش پ دیکش یادیفر دیچیپ ردلشیکه در کمر و ز یبرخورد کرد وبا درد

 زمزمه کرد .

 

 دیرا گز شیشد لب ها سیوسط پاهاش خ نکهیکرد وبا حس به ا سیصورتش را خ هیاشک کمتر از چند ثان قطرات

 ودر گلو هق زد .

 نفس بکشد  قیعم یحت ایبکشد  ادیتوانست فر یبود نم دهیچیکه در دل وکمرش پ یشدت درد از

 

  دیکش یم ریکردند که انقدر درد داشت وت یدر شکمش  سوزن فرو م ییگو
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را  شیبودند لب ها ستادهیسرش ا یکه باال گرید یومرد اشاری دنیروشن شد واو با د هیاتاق کمتر از چند ثان یفضا 

 نکشد . ادیگاز گرفت تا فر

 

  دیکبود شده اش با وحشت کنار او زانوزد و پرس یاو ولب ها ی دهیرنگ پر دنیبا د  اشاری

 تو حالت خوبه  زمینهال عز-

  هوی شدیچ

 کنه  یدرد م کجات

 

  

وخواست به او کمک کند تا  دیچیپ یکه همچنان از درد در خود م یکمر نهال ری،  دست انداخت ز دینشن یچون جواب 

 خانه  را هم لرزاند !!!! یها شهیش یوپردرد  نهال  حت یناگهان ادیفر یکه صدا دیبنش

 

 شدت جا خورد و بهت زده نام اورا صدا زد  به

 

 نهال -

 

 که گفت بهیمرد غر یصدا دنیشن با

  

 !!! هیخون نیرو بب نیفرهاد زم-
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 به شدت جا خورد   کیسرام یخون رو دنیوبا د دیچرخ نی،  به سمت زم یفرهاد در آن نگاه

 

 نبود . ینگاهش را به سمت سر نهال کشاند اما خون عیسر

 

اش  یشلوار خون یچرخاند و رو دینال یر بدن نهال که همچنان از شدت  درد  در خود مچاله شده بود ومرا د نگاهش

 ثابت ماند ...

 

اش  یشلوار خون یچرخاند ورو دینال یرادر بدن نهال که همچنان از شدت درد در خود مچاله شده بود وم نگاهش

 ثابت ماند.

 

 افتاده است . یند چه اتفاقاو سخت نبود حدس بز ینیزبیبه ت یادم یبرا

 

 به وجود آورد . شیابروها نیماب یقیعم نیدر هم گره خورد وچ شیبه سرعت منقبض شد وابروها فکش

 شباهت به ناله نبود . یکه ب دیکش یادیبادرد فر نهال

 دیقفل شده اش غر یدندان ها انیاو ،از م فیضع یناله  دنیباشن اشاری

  

 ادیمرجان  رو خبر کن ب عیسر-
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 منتظر فرمان او بود که به سرعت از آن جا دور شد  ییبود گو ستادهیکه در کنارش ا یمرد

که از  یو با مردمک چشمان دیبه سمت نهال خم شد وخواست اورادر آغوش بکشد که نهال خود را عقب کش اشاری

 سر تکان داد . یشدت درد گشاد شده بودند به سخت

 

 تکان داد  یسر نیخشمگ اشاری

 او رانترساند نیاز ا شتریکرد  آرام تر باشد تا ب یسع دیاوراد ی دهیرنگ به شدت  پر یقتو

 خشک وسرد گفت یلیخ 

 

 !! یکه وسط سالن بچت رو کورتاژ کن یخوا ینم-

 

 .ختیفرو ر نهیکورتاش قلبش در س یکلمه  دنیبا شن نهال

 

 کرد ثابت ماند  یم ییخود نما نیکه در زم یگذشت وبه خون اشاریاز  نگاهش

  

 . دیدر ذهنش نقش بست وفکش لرز نیساتک  ریتصو یا لحظه

 تا ضجه نزند . دیدندان کش ریرا ز شیها لب

پر درد و  محنت  یزندگ نیمرد واز ا یاالن م نیآرزوکرد کاش هم  یلحظه ا یرا ازدست داده بود و بر ا زشیهمه چ او

  افتی یم ییرها

 



 پشتم باش

 
1485 

 

ر منتظ نکهیکرد پاک کرد و بدون ا یم ییداغش خودنما یشانیبا پشت دست ، قطرات درشت عرق را که در پ اشاری

 . دیاورادر آغوش کش اطیآرام وبا احت یلیاز جانب نهال باشد خ یعکس العمل

 

 .ندیرانب یصحنه ا نیچشمانش رابست تا همچ  هیبا گر نهال

 

 بود فکر کند.که از دست داده  یخواست به بچه ا ینم یحت

 

به صورت زرد دخترک انداخت واز اتاق خارج شد   یرا داخل سطل زباله انداخت .نگاه متاسف یدستکش خون مرجان

 بود . بیدخترک عج یبرا  اشاری یعمق نگران نیا شیحرکت کرد برا اشاریبه سمت اتاق  میومستق

 

  دید یم یزیچ نیبار بود که همچ نیاول نیشناخت ا یکه اورا م ییتمام  سالها در

 منتظر پاسخ باشد در را گشود و وارد اتاق شد . نکهیبه در زد وبدون ا یا ضربه

 

 هم دردست داشت  یمشروب وانیبود و ل دهیراک لم یصندل یکه رو دیرا د اشاری

 باال انداخت . ییابرو

 

 بود  بیعج شیبه شدت برا نیوا دید یرا مقابل خود م یدیجد اشاری امروز

 

  فتدینکند وسرش در الک خودش باشد تا به دردسر ن یکنجکاو یادیافراد ز نیگرفته بود در مقابل ا ادی اما
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  دیکوتاه  حال نهال را پرس یلیچشمانش را تنگ کرد و خ اشاری

 

 پاسخ داد   مرجان

 

نم تو یکه من نم گهید یا زیچ یلیخ ایباشه که بهش خورده  یتونه همون ضربه ا یسقطش م لیبچه سقط شد .دل-

 بگم   قایدق شیبدون آزما

 

 ...شیبرات مهمه آزما اگر

 

  دیوپرس دیجمله اش پرس انیم اشاری

 

 دختره چطوره!! -

 

 دستانش را در هم چفت کرد وگفت  مرجان

 !! یاز دست داده وبهتره مواظبش باش یادیخوابه .خون ز یفعال با مسکن قو سیمادر هم بد ن حال

 

 کرده بودند . قیباشد که به او تزر یهوش یداد به خاطر امپول ب یداد خود او احتمال متکان  یسر اشاری
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را  آن سرگرد یباز هم توله   شدیافتاد وخود او متوجه م یاتفاق نم نیسقط آن بچه مهم نبود چه بسا که اگر ا شیبرا

 کرد !!!! یسقط م

 

 تکان داد وبا دست به مرجان اشاره کرد برود . یسر

 

 دور شود . کیوتار نیسنگ یبزند برگشت تا هرچه زودتر  ازآن فضا یحرف نکهیبدون ا مرجان

 

 دیکه در سر داشت خند یبه افکار  یبلند یرا برداشت وباصدا یگوش  اشاریکه پشت سر مرجان بسته شد  در

  

 دادیبچه هم  م یخبر را به بابا نیهرچه زودتر ا دیبا

....... 

 

 

ناملعوم  یکرد که به نقطه ا ینگاه م نیصدا به ساتک ینشسته بود وب یصندل یرو نیفاصله از ساتک یبا کم دیسع

 کرد . یم یدستش باز وانیشده بود وداشت با ل رهیخ

 

 کرده بود  دایاز عمارت بازگشته بودند واو ساک را پ یوقت از

 ساکت شده بود. یبیطرز عج به
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داشتند  دیام یصحبت ها بود که بخواهد در آن عمارت دخترها را نگه دارد ول نیزرنگ تر از ا اشاریدانستند که  یم

 کنند . دایسرنخ پ کیحداقل بتوانند  

 

 . دیکش رونیفکر  ب یرا از آن حال وهوا نیشکسته شد وساتک نیساتک یزنگ گوش  یسالن با صدا سکوت

 

 یلحظه ا یگوش یصفحه  یرو اشاریاسم  دنیچنگ زد وآن را برداشت و با د دیلرز یم زیم یکه رو یبه گوش عیسر

  دیفکش فشرده گرد

 بالفاصله گفت دیسع

 

 ردش رو بزنن  دیکن تا شا یصحبت رو طوالن-

 زد  یپوزخند نیساتک

 فرستاد رونیب هیرا باشدت از ر نفسش

 آن کنترل داشته باشد  پاسخ داد  یداشت رو یکه سع ییوباصدا

 

 !!! یپس باالخره زنگ زد -

 

  دیچیپ یبلند فرهاد داخل گوش یخنده  یصدا

 

 دیاز شدت خشم مشت گرد دیسع دست



 پشتم باش

 
1489 

 

 

 !!! یمنتظر تماس من بود یلیظاهرا خ-

 

 شکسته شد اشاریسکوت مجدادا توسط خود  نیسکوت شد سپس ا یا لحظه

 

 نشست وخونش را به جوش آورد نیپر از تمسخرش در گوش ساتک یصدا 

 

 قرار داره سرگرد !! یپشت پرده ک یدیپس باالخره فهم-

 

 قاطع گفت  یلیلب نشاند وخ یرو یپوزخند نیساتک

 

 !!! یشد میفهمم که تو کدوم  لونه موش قا یزود م یلیشک نکن خ  -

 

 دیچیمجدادا در گوشش پ اشاری یبلند خنده  یصدا

 

 با چند سرفه به خنده اش خاتمه داد  تیشد ودرنها یاش طوالن خنده

 

 توانستند رد اورابزنند یکرد م یصحبت م گرید یساعتش نگاه کرد اگر فقط کم مریبه تا یبا خوشحال دیسع
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 آروم باش... آروم  سرگرد

 !!! دمیمهره تکون م کی قهیمونه ومن هردق یشطرنج م ی،  مثل باز یباز کی نیکه ا یباش دهیفهم دیبا

 

  دیکن یرویاز من پ دیکه با دیمن یشک نکن که شما همون سرباز ها و

 

 بالفاصله در گوشش نشست  اشاریبشاش  یوصدا دیفشرده گرد نیساتک فک

 

 کنم یتورو من درک م یپسر ناراحت نیساتک

 !!! دمیقتل خانوادم رو کش یهستم که نقشه  یمن چجور آدم یباشه و تو فکر کن یشخص شیبخش دیشا یحت

 

 طلب بود  کیها فقط بخاطر  نیا یهمه  اما

 

 سال ها داشتم  نیکه من  در تمام  ا یطلب

  شدیشدن خون آن ها طلبم وصول م ختهیبا ر وفقط

 

 شود یابیمانده بود تا رد هیعدد چهار را نشان داد فقط چهارثان یبا خوشحال دیسع

 

 زد  دیسع یبه سادگ یپوزخند نیساتک
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 زنگ خورد یوبالفاصله مجدادا گوش دیارتباط قطع گرد دهینرس کیبه عدد  چون

 

 ا برقرار کرد ارتباط ر نیساتک

 

آرام  دیخود روشن کرد تا شا یبرا یگاریآن سمت تر رفت س یکم نیوخشمگ دیکش شیموها انیم یدست دیسع

 شود 

 

  میخوب جناب سرگرد  بگذر-

 

 گفتم  یم داشتم

 که تمام برد به نفع منه !! یباز کی نیا

 !!! یاگر پسرم را گرو گرفته باش یحت

 سرگرد !!! یرو رفت یراه اشتباه تو

 

 اشتباه !!! یلیخ

 

 !! یزاشتیم ویفرهاد فاب یخط قرمزها یپارو دینبا تو

 

 بود که گرفته شد  یقربان نیاشتباه اول نیا وتاوان
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 لب زمزمه کرد  ریبست وناخواسته ز خی دیسع یجمله خون در رگها نیا  دنیباشن

  هیهد-

 

 نیبود خاموش کرد وبه ساتک گاریس  لترتهیکه مملو از ف زیم یرو یگاریکه تازه روشن  کرده بود در جاس ی گاریس

 شد کینزد

 

  دیبرهم قفل شده اش غر یدندان ها انیواز م نیخشمگ نیساتک

 

 ات کنم  کهیت کهیخورم که خودم ت یقسم م ادیونهال ب هیسر هد ییبال نیاگر کوچکتر-

 

 ت کرد وگف یونوچ نوچ دیخند یبلند یجمله باصدا نیا دنیباشن اشاری

 

 پسر !! یکن دیکه من رو تهد یستین یتو در مقام-

 

 

 مکث کرد سپس با تمسخر ادامه داد  یا لحظه

 

  یدر دست من باش یشب باز مهیعروسک خ کی دیاالن با تو
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 واون دوست مترسکت !! تو

 

 از شدت خشم فشرده گشت . نیساتک دست

 

 تمام شده بود . زیکرد همه چ ینهال کار گذاسته بود کار م یکه در بازو یابیفقط آن رد اگر

 

 کرد . ینم افتیدر یگنالیس چیاز کار افتاده بود  واو ه ابیرد اما

 

 کار گذاشته باشند . ابیکه در آن نهال را حبس  کرده اند  را ضد رد ییداد جا احتمال

 

 دیقفل شده اش غر یدندان ها یواز ورا یسخت به

 

 !! یخوا یم یفقط بگو چ-

 

 تامل کرد   یلحظه ا اشاری

 

 جواب داد   یخونسرد وبا لحن کشدار یلیسپس خ  

 

 !!! پوری..پسرم وآن ش  هیدر مقابل هد-



 پشتم باش

 
1494 

 

 

 یچینهال ه یدر ازا اما

  

 وتا ابد بزن شهیهم ینهال رو برا دیق

 پس مال منه!!!! نیاز ا نهال

 

 آرامش خود را حفظ کند  دیهم گذاشت تا شا یپلک رو یلحظه ا نیساتک

 

گرفت تا لذت شکستن گردن او را خودش تجربه  یمرد مقابلش قرار م نیا هیچند ثان  یاز خدا خواست کاش برا فقط

 کرد یم

 گفت  یقاطع وجد یلیخ

 

 پوریدر مقابل پسرت وش هینهال وهد- 

 یمجدادا  در گوش اشاری یخنده  یصدا

  دیچیپ

 بهت شرطم رو گفتم !!! شیپ قهیچند دق-

 

 سرگرد یاریدر ب ینکن زرنگ باز یسع

 گذره به ضرر خودتونه !!!! یکه م یهر روز که
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 هیتو شکم نهال  سقط شد  و فردا هد یامروز بچه -

 

ود اش کوبانده ب یشانیپ یکه محکم رو دیباور نکرد ونگاه بهت زده اش به سع یلحظه ا دیرا که شن یزیچ نیساتک

 قفل گشت 

 

 اسمش دنیدر دستش وشن وانیل دنیبا ترک تیودرنها دیچرخ یبار در ذهنش مانند گردباد نیچند ویفاب ی جمله

 به خود آمد  دیتوسط سع

 

 رونیآن ب یفشرد وخون با فشار از ورا یرا همچنان در خود م وانیاو که ل  یبهت زده به دست مشت شده   دیسع

 چشم دوخت ختیر یم

 

 متوجهش گشت  نیساتک اهیوس نیکوتاه نگاه خشمگ یلحظه ا یا زد و برااسم اورا صد گرید بار

  

 چشم دوخت ختیر یم نیزم یرو شیکه از دست ها یخون ی کهیبه بار یبا نگران 

 

 شود .. کشینزد دیدانست االن نبا یجلو نرفت ...خوب دوستش را شناخته بود وم اما

 

 ...دیکش شیبه موها ی،دست نیساتک ینعره  یناگهان  یصدا با
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 ... دیبود ترس ستادهیکه در مقابلش ا یمرد نیاز ا یتوانست قسم بخورد که لحظه ا یبه جرات م 

 

 بود !! دهیند ختهیحد افسار گس نیرا تا ا نیوقت ساتک چیه

 

 حاال ... یداد ول یآرام بود وخشم خود را بروز نم شهیهم نیساتک

 

 کنم  یم داتیپ کهیمرد-

 

 تو  کاه  ی،سوزن بش ایتودر یبش قطره

 کنم یرو از خونت سرخ م نیکنم و زم یم داتیکنم ،پ یم داتیپ

 !!!! اشاریزن من ودختر سرهنگ کم بشه  یتار ازمو کیاگر  فقط

 

  دیچیدر اتاق پ اشاریخونسرد وپر ازتمسخر    یصدا

 

 اروم باش سرگرد !!آروم  !!-

 

 بشه !! که ارزو داره دستش به خون من آغشته یسیتو ن تنها

 

 بود یهم نخواه یواخر یسین یاول
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 ضمن به شرطم فکر کن  در

 وقت هست !!! تا

 

 سکوت کرد یا لحظه

  

 کشدار گفت  یوبا لحن دیچیبلندش در اتاق پ یخنده  یصدا سپس

 

 نگران زنتم نباش من مواظبشم-

 مخصوصا حاال که بارش رو انداخت  

 

 برخورد کرد  واریبالفاصله محکم با د یقطع شد وگوش تماس

 

 ادیفر یبه  سمت او جلو برداشت که صدا یمچاله شده وخون فوران زده از دست او نگاه کرد و قدم یبه گوش دیسع

  دیرا شن نیساتک

 

 !!!!دیسع رونیبرو ب-

 

 نگران گفت  دیسع
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  یول-

 

 برود ... رونیاز اتاق ب دیبود تا سع ینزند اما نگاه به خون نشسته اش  کاف یحرف نیساتک

  دیکش ادیکوباند وفر واریاش را به د یبار محکم دست زخم نیچند دیپس از رفتن سع نیساتک

 

 مانند احمق هارفتار کرده بود  درست

 او نشده بود  یباردار یبود ومتوجه  دهیخراب نهال راد حال

 

 د!!!با اولذت برده بو دنیبه رفتار شب اخر نهال هم شک نکرده بود وفقط از خواب یحت

 

 دیبخش یهرگز خود را نم امدیسر نهالش م ییاحمق بود واگر بال کیاو

 

 او کند  هیراشب شیتن صدا یکرد تاحدود یسام را گوش کرد وسع یسوت امیپ گریبارد نیچند دیسع

 

 ینقشه  یبرا زیهمه چ گریانجام داده بود ود یحرفه ا یلیاو خ ی دهیصورت ترک یخود را رو یکارها نیاخر موریگر

 بودند آماده بود  دهیکه کش یسکیپرر

 

 یراب یوقفه تماشا کرد ولبخند یکار خود را بعد از چند ساعت تالش ب ی جهیکمرش را صاف کرد وخسته  نت موریگر

 لب نشاند  یبودن خود رو یحرفه ا
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  قایدق هردونفر

 شده بودند مهیبودند  که از وسط دون یبیس مانند

چانه اش گذاشت وخوب براندازش کرد وچون  ریز یگرفت ودست دیسع یبار عکس سام را مقابل چهره  نیآخر یبرا

 . دیدر کار خود  ند ینقص

 

 فرستاد  رونیونفسش را پرصدا ب دیاز چانه اش کش دست

 

 کرده بود گفت  یپلیکه صدا را  مجدادا از اول  ر دیخطاب به سع 

 

 احمق افتاد توسرم نیلهجه دار ا یصدا-

 

 دیاو خند یصدا دنیباشن دیسع

  

با صورت سام  یتفاوت چیکرد و چون ه یصورتش را بررس قیدق یلیکرد وخ کترینزد نهیخود را  به آ دیصورت جد 

  دیند

 مزاح گفت  یزد وبا لحن یلبخند

 

 دختر کشه  !! سایمردکم بد ن نیا ی افهیق-
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 دهد یپاسخ موریگر نکهیاز ا قبل

  

 دیمقابل د ی نهیرا در آ نیساتک ریوتصو دیرا از پشت سرشن ییصدا

  

 بهتره!! یلیداغون خودت خ ی افهیموافقم از ق-

 

 وبا گفتن دیخند یبلند یباصدا موریگر

 

 منم باهات موافقم!    

 

 از کنار آن ها عبور کرد . 

 گفت طنتیزد و باش دیبه سع یچشمک ستادیا یاز خروج از در لحظه ا قبل

 

 بهتره   یلیتو خ ینشو در عوض صدا دینا ام-

  یهرصورت موفق باش در

 از اتاق  خارج شد  حانهیمل یجمله وخنده ا نیاز گفتن ا پس

 

 دیوپرس دیخند دیسع
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 !!بیتخر ایداشت  فیقصد تعر-

 

 گفت  یجد یلیخ نیکرد ودرهمان ح  یاو را بررس یوبا دقت چهره  ستادیمقابل اوا نیساتک

 

 موافقم !! یبادوم- 

  دیصورتش خنده اش متوقف گرد یعضله ها  یخنده اش رامهار کرد وبادرد گرفتن ناگهان دیسع

 کوباند وگفت  نیساتک یبازو یمحکم رو یمشت

 که انقدر درد دارم یدیصورتم کوب یچجور یعوض-

 !!یآوردم فکم رو نشکوند شانس

 

 باال انداخت وگفت  ییابرو نیساتک

 

 به نفع همه بود !! نیوا یزد یر حرف مشکوندم کمت یاگر م-

 

 از او فاصله گرفت  وگفت  یکم دیسع

 !!قیرف ستین دیاز تو بع-

 

 انداخت وگفت  یزد وبه ساعت مچ دستش نگاه یلبخند نیساتک
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 !!دیبا دقت گوش کن سع یلیخ -

 

  میبد لیتحو دیبا پوریتورو با ش گهیتا کمتر از چند ساعت د 

 !!شهیتموم م هیجون تو وهد متیبه ق یاشتباه نیکوچکتر

  

 یبرخورد نکن یاحساس یدیکه د یهر صحنه ا یدیرس یکن وقت یسع پس

 !؟یمتوجه شد  یدیکه د یکنم هر صحنه ا یتکرار م پس

 

 تکان داد  یسر دیسع

  ندیبب نیرا در عمق نگاه ساتک یتوانست نگران یم

 

 پرونده یبود ومدام در حال بررس دهیوچهار ساعت نخواب ستیهم رفته ب یرو دیکه گذشته بود شا یچند روز نیا در

 رفت  یکند وخود م یباز نیخورد محال بود اورا وارد ا یسام م کلیبه ه کلشیبود وشک نداشت اگر ه

 

 نگران نباش سرگرد-

 هست ! زیحواسم به همه چ من

 کرد ارامشش را حفظ کند  یتکان داد وسع یسر نیساتک

 ند ومحکم گفتاو کوبا یشانه  یرو ارام
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 خوردن   یوچه رکب یستیتو سام ن فهمنیساعت م24احتماال تا کمتر از -

 !! یریکن تا اون  موقع  هرجور که شده بامن تماس بگ یسع پس

 

 کرد  یمخف یاش را پشت لبخند ینگران دیسع

 

 رفت امکان دارد بدون بازگشت باشد  یکه م یزند وراه یم یدانست دارد  دست به چه کار پرخطر یخوب م 

 کشاند ..... یراه پر خطر م نیاورا به ا  ریداشت مس هیکه به هد یدیکشش  وعشق شد اما

........... 

 

 زد . یصبرانه در اتاق قدم م یب فرهاد

 ..ختیر یوپردرد  نهال سکوت اتاق را برهم م زیآم دیتهد یها ادیوفر هیهد یوقفه  یب یضجه ها یصدا

 

 داشت آرامش خود را در مقابل هردو دختر حفظ کند واز کوره در نرود یسع اوو

 کند !!! یگلوله وسط سرشان خال کی ی، نفر یونگران تیدر اوج عصبان تا

 

 را بدهند  تا حداقل اورا خفه کند  هیاز افرادش دستور داد قرص خواب  هد یکیاش را برداشت وبه  یگوش

 رفت . یم ناژیعصابش پات ینهال رو یها ادیفر یقدر کاف به
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 یقط کافوف ردیسرگرد را دست کم بگ دیدانست نبا یفرستاده بود وم پوریگرفتن پسرش وش یافرادش را برا نیبهتر

 بزنند . خونیبود نقشه اش درست انجام نشود وآن ها نتوانند به موقع شب

 

 رابزند .... پوریپسرش وش دیق دیبا گریآن صورت بود که د در

 

 فرستاد .  رونینفسش را ب کالفه

 آن ها بدهد  لیرا تحو هیتوانست هد ینم

مدت به اسارت آن  نیدختر در ا نیآن که پسرش بخاطر ا یآن ها بود وسوا یبرا دیتهد کیشاهد زنده و کی هیهد

 سهم او بود ... هیها در آمده بود وهد

 

 انداخت  یساعت مچ دست خود نگاه به

 نمانده بود ... یزیچ گرید

 

 آرام باشد ... یکم دیخود پر کرد تا شا یبرا یسکیو یجام

..... 

 .. دیرس یم یبه نظر عاد زیشب همه چ یکیآن تار در

 

  دیشیکه خونسرد به مقابل خود زل زده بود  انداخت واند نیبه جانب ساتک ینگاه  دیسع

 توانست انقدر خونسرد باشد  یبشر م نیا چطور
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 زد  یهم م زیهمه چ ریآمدند ز یم رترید یدلش نبود وچه بسا که اگر کم یدل تواو ، خود

 

 .. دیکش شیموها یرو یدست کالفه

 

 در وداغونش دوخت ی افهینگاهش را به او با آن ق دیسع ینفس کالفه  یباصدا نیساتک

 

 

  دیترس یم نیبود اما او از هم یعیرفتار او کامال طب نیاورا احساس کند و هرچند که ا یتوانست ترس ونگران یم

 

  دیایکرده بودند خوب توانسته بود از پس خود برب ریکه گ یدر مواقع سخت شهیهم دیسع گرچه

 

 قاطع گفت  یجد یلیبه ساعت انداخت وخ ینگاه

 

  دیخوب گوش کن سع-

 

 بدم !! لشونیتحو گهیگروگان د کینکردم که  یباز نیتو رو وارد ا من

 

  شهیم یجد زی،همه چ گهید قهیچند دق از
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 رو به ما بده !! هیهد یراحت نیدونم فرهاد به هم یم دیبع من

 

 اونجا!!! یریم یچون تو دار ستیهم ن مهم

 

 کنه !!!  یاونجا کار نم یابیرد چیه یول میزد ابیرد پوریبه ش یرد گم کن یبرا ما

 به توداره !! یبستگ زیچ وهمه

 

که به دست آورده تا به ما بخنده  هیوظفر پوریش یکه حواس فرهاد پ یودرمدت یکن ینقشت رو خوب باز دیتوبا

 !!! یو آدرس اونجا رو بد یریهرجور شده با من تماس بگ یبتون

 

  دیپرس دیتکان داد وبا ترد یسر دیسع

 خوان معامله کنن !! یم یرو بدن پس چجور هیهد ستیاگر قرار ن-

 

 زد  وبدون مکث پاسخ داد یپوزخند  نیساتک

  

 راه بندازن !! یباز شیبزنن وآت یدست کیخوان  یم پوریاحتماال بعد از گرفتن تو وش-

 

  دیگفت و پرس یلب حرومزاده ا ریبهت زده ز دیسع
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  یکن کاریچ یخوا یتو م-

 ام !! مهیکه حداقل تا چند ساعت  ب من

 

 باال انداخت وگفت  ییابرو نیساتک

 

 تنمه  قهیها ضد گلوله ان وهم جل شهیهم ش-

 

 دونه !! یرو فرهاد خوب م نیکرده وا نیآن سمت تر کم یهم کم یبانیپشت گروه

 

 برگردوندن شما شلوغ کنه!!! یخودش وسط رو  برا الیخواد  به خ یم فقط

 

 گردونه !!! یرو به نفع ما بر م یدونه که داره باز یواون نم مید یفرصت رو بهش م نیا وما

 

 بزند  یبخواهد حرف دیکه سع نیاز ا قبل

 شد  کیبه ان ها نزد ینیماش

 

وگران بها بود در دست فشرد ودر دل دعا کرد که بتواند از پس  یخیتار پوریرا که در آن  ، ش یساک یدسته  دیسع

 ... دیخوب برآ زیهمه چ
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 ارد .....د یاو بستگ تیودرا یزیبه ت هیها از جمله نهال وهد یلیخ یدانست زندگ یم

 

 

 در بگذارد  ی رهیدستگ یدستش را رو نکهینفسش را مهار کرد وقبل از ا دیسع

 لب زد  نیساتک

 

 !ششیپ امیزود م یلیبه نهال بگو خ-

 

 هم در را گشود  نیتکان داد در را باز کرد وهمزمان با اوساتک یسر دیسع

 را با اسلحه نشان رفت  دیسع ومغز

 

 شدند  ادهیپ نیاز ماش یکلیمقابل هم باز شد ودو مرد ه نیدر ماش بالفاصله

 ساک  رادر دست فشرد  ینگران دسته  دیسع

 فتدیاو ن یبرا یبود اتفاق دواریبود وام نیاش بابت ساتک ینگران نیشتریحال حاضر ب در

 

 از افراد مقابلش حواسش را جمع کرد یکیبلند  یصدا

  

 !!!ادیرو بفرست ب یسام وامانت-
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 گرفت  بلندتر از آن ها در پاسخ گفت یقرار م دیپشت سع اطیکه  با احت ینیاطراف را از نظر گذراند و در ح نیساتک

 

  ادیب نیاول دختر سرهنگ رو بفرس-

 نماند نیوساتک دینگاه دور از چشم سع نیکوتاه به هم نگاه کردند وا یلیخ یمرد لحظه ا هردو

 

 از جانب آن ها باشند  یمنتظر حرکت دیوهر آن با ستین هیاز هد یمتوجه شدند که خبر هردو

 

 زمزمه کرد  یلب  با نگران ریز دیسع

 

 ... یاالن چ-

 

زود متوجه  یلیوآن ها خ  دیدورتر از آن ها به گوش رس یگلوله  کم کیشل یحرفش کامل نشده بود که صدا هنوز

 شدند 

 

 شدند  !! ریها  با هم درگ بانیفرهاد وپشت افراد

 

بود  یوچون حرکت ناگهان دیکوب نی، با ارنج محکم به شکم ساتک یآن میتصم کیفرصت استفاده کرد و با از  دیسع

 افتاد  نیزم نیاسلحه از دست ساتک
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 یندربه سمت عقب سک نیاوکوباند وچون ساتک ی نهیگلوله شود با پامحکم به س کیاو آماج شل نکهیقبل از ا دیسع

 دیکه از کمان در رفته باشد به سمت مقابل دو یریخورد ،مانند ت

 

 

 ادیکردند  فر یم کیوقفه شل یرا نشانه گرفته بودند و ب نیخطاب  به آن ها که ساتک دیبه افراد فرهادرس یوقت

  دیکش

 

 !!!ختنینر نجایتا افرادش مثل مور وملخ به ا میزود بر دیسوارش-

 

  دیبا سرعت از آنجا دور گرد نیشدند وماش نیسوار ماش یوبالفاصله همگ دیبه سرعت اطاعت گرد دستورش

 نفسش را مهار کرد  دیسع

 

 نخورده باشد  یگلوله ا نیبود ساتک دواریرفته بود وام شیوطبق نقشه  پ یعال زیچ همه

 راند را خوب به حافظه بسپرد  یکه راننده باسرعت م یریکرد حواسش را خوب جمع کند تا مس یسع

....... 

 محکم برکمرش کوباند و باخنده گفت یوضربات دیپسرش رادر آغوش کش یبا خوشحال فرهاد

 

 پسر ...پسر...-

 !!یخونه خوش اومد به
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 آمد  رونیزد وچون از آغوش او ب یدر آغوش او پوزخند دیسع

 

 گفت یآروم وگرفته ا یبا تن صدا 

  

 !! یاریها منتظر بودم درم ب نیزودتر از ا-

 زد وگفت یلبخند  تکان داد یسر فرهاد

  

 پسرم !! میمنتظر فرصتش بود-

 

  دیشانه اش گذاشت وغر یرو یبه صورت متورم وکبود او انداخت وبا خشم دست ینگاه

 

 ندازم  یخون راه م یایدر ختنیکه ازت ر یواسه هر قطره خون-

 فقط زود خوب شو!! تو

 

 صحبت ساک را دست اوداد   یتکان داد و بدون کلمه ا یسر دیسع

 

 کرد  شخندشیشد ودر دل ر یریبرق نگاه کب متوجه
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 بلند یخنده ا پوریش دنیگذاشت وآن را گشود وبا د زیم یاز او فاصله گرفت وبه سمت مبل رفت .ساک را رو فرهاد

 محابا کرد. یوب

 رابرداشت وبا دقت آن را نگاه کرد  پوریش

 اصل بود . پوریش

 

 هم  آن  وهم نهال را مال خود کرده بود . تیودرنهاکه مدت ها چشمش دنبالش بود  یپوریش همان

 

 شدند .. یخارج م رانیهرچه زودتر از ا دینداشت وبا یکشور کار نیدر ا گرید

 

 را باز کرد .. هیآرام در اتاق هد دیسع

 

 اتاق را روشن کرده بود یفضا یزد کم یم یتور یکه از پس پرده  یبود و فقط نور کم کیتار مهین اتاق

 

اتاق بود قدم برداشت و در  یکه گوشه ا یعادت کند سپس به سمت تخت یکیتا چشمانش به تار ستادیا یا لحظه

 تخت خشکش زد . یقدم کی

 

 توانست متعلق به ان دختر سرزنده وبلبل زبان سرهنگ باشد . یومچاله شده نم فیجسم نح ان

 

 تند شد . شیونفس ها دیمشت گرد دستانش
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 توانست به سمت او قدم بردارد . یل شده بودند که نمقف نیبه زم ییگو شیپاها

 

باشد  ریازش سرنزند که جبران ناپذ ییتا بتواند ارامش خود را حفظ کند تا خطا دیبار چشت سرهم نفس کش نیچند

 . 

 

بود  دهیچیکه در کل صورتش پ یودر ان لحظه درد دیلرز یفکش م یوبه خود امد .ارواره ها دیشن یناله ا یصدا

 نداشت. شیبرا یتیاهم نیترکوچک

 

 کرد. یدرد امده بود ط ربهیتصو نیا دنیکه  با د یقدم را باقلب کی ان

 

 را فشار داد. شیگلو نیسنگ یاو زل زد وبغض ی دهیورنگ پر دهیتخت نشست و به صورت تک یاو رو کنار

 

 چرب ودرهم گره خورده اش فرو برد وان را نوازش کرد  یرا سمت موها دستش

 

 یکه او زنده است نم یتمام شده است وتا وقت زیهمه چ گرید دیوبگو ردیخواست اورا دراغوش  بگ یم چقدردلش

 کند . دشیتهد یخطر چیگذراد ه

 

 .دیرا د شیپلک ها دنیرا نوازش کرد ولرز شیدو ابرو نیاخم افتاده ب شیسرانگشت ها با

 

  دیرا پشت پلک بسته اش گذاشت وان را ارام بوس شیسمت صورتش خم شد ولب ها  ناخواسته
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را پشت  یزیچ یاما جرات نداشت چشمانش را باز کند وچون گرم دیاز خواب پر شیبا  احساس نوازش موها هیهد

 چشمانش احساس کرد کل وجودش به لرزش درامد .

 

 دهند . یاورا عذاب روح گریهم انها به سراغش امده بودند تا بار د باز

 

 ندارد . یوقت تمام چیه  گریبود د دهیکه باور رس یعذاب

 

 یسبک شد به سخت شیوچون پشت پلک ها دیگونه اش غلت یشد ورو ریچشمانش سراز یاز گوشه  یاشک قطره

 چشم باز کرد .

 

روح از بدنش جدا  دیسام را د یعادت کرد وچهره  یکیوچون چشمانش به تار دید هیسا کیاز  یمحو ریتصو ابتدا

 شد

 

 

ان شب به اتاق او امد واورا   یرا تا اخرتماشاکند وفردا لمیافتاد که او را مجبور کرد تا ان ف یان روز ادی ناخواسته

شد  جادیا نشانیکه ب یدیشد یریمتوقفش کرد و بادرگ اشاریبخواهد به او تجاوز کند  نکهیبرهنه کرد وقبل از ا مهین

 امشب... ادتیاورا ند گرید هیسام اتاق را ترک کرد وهد

 

 فرستاد  نییپا یدهانش را به سخت اب
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 گشت  ریچشمانش سراز یاز گوشه  یلیبار پشت سرهم پلک زد  وبا هرپلک قطرات اشک مانند س چند

 

 وپشت سرهم  زمزمه کرد یبه سخت یگرفته ا یصدا با

 

 تروخدا به من دست نزن !! -

 من دست نزن  به

 

 با بغض  لب زد  دیسع 

 

 هیهد-

 

 دستش را سمت صورت اوبرد تا قطرات اشکش را پاک کند .  

 

 ادیمانده بود فر شیکه برا یبه شدت سرش را تکان داد و با تمام جان هیبود که هد دهیدستش به صورت اونرس هنوز

 دیکش

 

 چشمان دنینکشد وبا د ادیفر نیاز ا شتریبا سرعت دستش را مقابل دهان اوگرفت وسفت نگه داشت تاب دیسع

 ودر کنارگوشش لب زد  دیاوبالفاصله  جسم لرزان اورادراغوش کش یازترس درشت شده 
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 ..هی..هد هیهد-

 

 اروم باش وگوش کن  زمیعز

 

 ..دیمنم سع نترس

 من اومدم نجاتت بدم .. نیتموم شد بب یچ همه

 نلرز تروخدا وآروم باش  فقط

 

 اومتوجه نشد  یاز حرفا یچیه هیهد

 بود .. دیاسم سع دیشن  که یزیوتنها چ 

 

 گرفت یشتریسرعت ب شیواشک ها  دیاولرز یاور ادیبا

 

 جمالتش را تکرار کرد  گریاو گذاشت وبار د یموها یرا رو شیلب ها دیسع

 معنا گرفت  هیتک به تک کلماتش در ذهن هد تیتکرار کرد تا در نها انقدر

 

اورا  یاست وتن صدا دیبود سع یکه مدع یوبهت زده به مرد سیخ یسرش را از اغوش او جدا کردو  با چشمان عیسر

 زدیپلک هم نم یشد حت رهیهم داشت خ
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 کم نشسته باشد سخت بود  یمقابلش ودر آن فاصله  دیسع نکهیا باور

 !! دید یخواب م حتما

 

 ود نش داریب بایخواب ز نیکاش هرگز از ا یو در دل آرزو کرد ا شیزندگ یخواب ها نیباتریاز ز یکی

 

 در نگاه او زمزمه کرد  رهیرا بلند کرد وبا سرانگشتانش صورت اورا لمس کرد و خ دستش

 مگه نه !! نمیبیخواب م-

  

 لب نشاند  یرو یلبخند دیسع

 

 صورتش جدا کرد  یدست اورا از رو 

 زد وگفت  شیبه سر انگشت ها یبوسه ا و

 تو  شیپ نجامیومن ا هیهد یسیخواب ن-

 

 وزمزمه کرد دیغلت هیاز چشمان هد یاشک قطره

  

 اما صورت تو ..تو ..-
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 محکم  زمزمه کرد یلیفروغ وناباور او خ یدر نگاه ب رهیدستانش گرفت وخ انیصورت اورا م گریبارد دیسع

  

 اون حرومزاده بزنم !! یمجبور شدم خودم رو جا-

 

 کنم  دایتو ونهال رو پ یبتونم جا تا

 

 اسم نهال بهت زده زمزمه کرد  دنیبا شن هیهد

 

 نهال ؟!-

 

 کرد  فیکه همچنان بهتش زده بود تعر  هیهد یرا برا انیمختصر جر یلیتکان داد وخ یسر دیسع

 

 لب نجوا کرد ریهم ز یاحمق  یتکان داد ودختر ی،  با تاسف سر زیهمه چ دنیپس از شن  هیهد

 

 به اطراف که همچنان غرق در سکوت بود  انداخت ینگاه دیسع

  

 بود هرچه زودتر انجا را ترک کند  بهتر

را چنگ زد  شیبازوها عیسر یلیخ هیتخت بلند شود که هد یصورت او برداشت وخواست از رو یرا از رو دستانش

 وگرفت
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 صورتش نشست  یرو دینگاه سع وچون

 م تر گرفت و ملتمسانه گفتاورا محک دیلرز یبه شدت م کهیدرحال هیهد

 نرو تنهام نزار -

 ترسم !! یم یلیخ من

 ترسم  یم یلیاز عروسک شدن خ من

 نرو... تروخدا

 

 نیه ابارند ک یمسابقه گذاشته بودند تا کدام زودتر م گریکدیبا  ییشده بود ، گو یکه از صورتش جار یاشک قطرات

 بودند  یجار یلیدر صورتش مانند س نیچن

 

که عاشقانه دوستش داشت بغض  یجمالت  از زبان کس نیا دنیصحنه  را نداشت و با شن نیا دنیکه طاقت د دیسع

 شد ریچشمانش سراز یاز گوشه  یوقطره اشک دیکه در گلو داشت  ترک ینیسنگ

 

 به خود فشار داد  ینیریو محکم  در آغوش گرفت ومانند جان ش دیاورا به سمت خود کش گریبار د 

 

  دیاو خفه گرد ی نهیدر س شیهق هق زدن ها یوصدا دیمچاله گرد هیاز پشت توسط  هد لباسش
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 و آرام گفت  دیاو را بوس  یشانیشد وچند بار پشت سرهم پ خم

 

 نشده!! رید یلیبرم تا خ دیمن با  هیهد -

 

 رو خبر کنم نیکنم وساتک دایپ یبتونم راه  دیبا  

  

 باشه!؟ ادیسر تو ونهال ب ییزارم بال ینم گهیود نجامینباش من ا یچیه نگران

 

 کند ! یکیخواست جسمشان را باهم  یم ییمحکم تر اورا در آغوش گرفت گو هیهد

 

 بود آن را رها کند  دهیمنبع  آرامش رس نیخواست حاال که به ا یدلش نم دنیاز مدت ها ترس وعذاب کش بعد

 لب زد   هیصورت او نگاه کرد و با گراز آغوش او جدا شد وبا حسرت به  یوبه سخت تینها در

 

 یزاریتنهام نم نایوبا ا نجایو من رو ا یگرد یقول بده برم-

 بده !! قول

 

 محکم گفت یلیصورتش خ یکیاورا پاک کرد و در نزد سیبا پشت دست صورت خ دیسع 

 

  دمیقول م-
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 تا بتواند رفتنش را تحمل کند  دینگاهش را از اودزد عیجدا شد وسر دیاز آغوش گرم سع لشیبرخالف م هیهد

......... 

 

 

 به سقف بود . رهینهال خ میمستق نگاه

 زد . یپلک هم نم یحت

 

 . دیکش یم ریکرد وت یدلش همچنان درد م ریز

 بدهد. تیبود که بخواهد به درد قلبش اهم یازان شتریکرد ب یکه درقلبش احساس م یدرد اما

در  نیساتک یچهره  ریتصو گریهم افتاد ومانند هربار د یخسته اش رو یفرستاد وپلک ها رونیرا ب نشیسنگ نفس

 مقابل چشمانش نقش بست .

 

 اش ثابت ماند . دهیخشک یلب ها یورو دیلغز شیگونه ها یرو دوازیبسته اش غلت یپلک ها یازورا یاشک قطره

 

 . دیدر راشن ی رهیدستگ دنیچرخ یصدا

 

 را با اکراه از هم گشود . شیرا پاک کرد وپلک ها سشیخ یپشت دست گونه  با

 کرد . یاو را تماشا م رهیبود وخ ستادهیکه در چارچوب درا دیرا د اشاری
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 که دردست داشت جلب شد . یتوجهش به پاکت یا لحظه

 

 را درهم گره زد ونگاهش را از او گرفت  شیبه او زد و نهال ابروها یلبخند اشاری 

 عکس العمل اوزد وبه سمت تخت او قدم برداشت. نیبه ا ییابرو اشاری

 

 دار گفت شین ینگاه او قرار گرفت وبا لحن رراسیت در

 

 نهال !! یبرخورد رو داشته باش نیبا پسر عموت ا یتون ینم-

 

 گرفته وزمخت شده  بود با تمسخر گفت هیکه ازشدت گر ییصدا دارزد وبا صدا یپوزخند نهال

 

 پسر عمو؟-

 !!عجب

 

 !! میاستفاده کن یا رهیزنج یقاتل بالفطره   نیگزیجا یاز کلمه  ستین بهتر

 

 گفت  یخنده اش به سخت انیودر م دیخند یبلند یباصدا اشاریانتظارش  برخالف
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  یمن رو صدا بزن یدوست دار یهرچ یتون یتو م-

 

 ...... اما

 

 سرد گفت یلیسکوت کرد نگاهش را درصورت الغر وزرد رنگ او چرخاند و خ یا لحظه

 

 

 جونور کرد  کیبه  لیتبد دیشا ایقاتل  و کیبه   لیکه من رو تبد یکس یکه بدون نجاستیوجالب تر ا  -

 بودن!!! پدرومادرخودت

 

 تکان داد وبا نفرت گفت عیبا تاسف سر نهال

 !!!یکه رو خودت گذاشت هیجونور هم اسم خوب  -

 

 القلب باشه ...  یحد بتونه قس نیتا ا یدونم انسان یم دیبع چون

 

 تکان داد . یمجدادا سر اشاری

 

 

 از کوره دربرود. یزود نینبود به ا قرار
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 گرفته بود بتواند خشمش را کنترل کند.. ادیسال ها خوب  نیا در

 

 بود .  یزمان خوشحال حاال

 

 به خود داده بود. اردوریبس یکه در زمان ی، در مقابل قول  یروزیپ یخوشحال 

 

 ومحزون نهال در گوشش نشست  نیغمگ  یشد صدا یکه طوالن سکوتش

 

 کرد... یم ادی یاز شما به خوب شهیپدرم هم-

 

  دیایروز شما ب کی دیچشم به راه بود تاشا شهیهم

 

 اش رودر کنارشما گذرانده  یونوجوان یدوران کودک نیبارها و بارها به من گفته بود که بهتر 

 

 کرد !!! یم یلحظه شمار شیصبرانه  منتظر بازگشت عمو یکه ب ییروزها یافسوس خورد برا یا ولحظه

 

 کرد وگفت یتلخ خنده ا اشاری

 

 نگفته؟ یزی؟چیچ یدوران جوون از
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 ؟ی؟ روشنک اون چ یچ مادرت

 

مادرش در  یچهره  ریتصو دیچیکه در شکمش پ یبه درد تیاهم یوب دیدر تخت خودش را باال کش یکم نهال

  دیگرد یذهنش تداع

 

 گشت  یبود که او اکنون متوجه آن م زهایچ یلیخ انگریاو ب نیغمگ صورت

 

 نجوا کرد  اشاریروح  یدر نگاه منتظر وب رهیخ  دیلرز یکه ازشدت بغض م ییصدا با

 

 همه خون شد  نیا ختنیطرفه که باعث ر کیعشق  کیو یمثلث عشق کی  -

 . دیمجدادا خند اشاری

 

 فرق داشت. یقبل یبار خنده اش با خنده ها نیا اما

 

 کوتاه وتلخ..... یا خنده
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که در دست داشت  را در دستان در هم چفت شده  یپاکت  یصحبت چیبدون ه اشاریتکان داد و یسر نیاندوهگ نهال

 او گذاشت . ی

 

ضربان قلبش تند شده بود پاکت را  کهیدر حال  یتامل ودودل هیانداخت وپس از چند ثان یبه پاکت دستش نگاه 

 دیمادرش خشک گرد یعکس نوجوان یونگاهش رو دیکش رونیعکس ب یتعداد اشارینگاه  نیذره ب ریبازکرد وز

  

 زل زده بود . نیبه دورب میبر لب داشت   مستق شهیکه هم یحیبا همان لبخند مل مادرش

 

 قدر درد گرفته بود .... نیداد  که ا یدستانش گرفته بود وفشار م انیومردانه قلبش را م یقو یدست ییگو

 

 یرگیپس از د یکیبودند عکس ها را  ریسراز شیصدا از گونه ها یکه ب یوقطرات اشک اشاری نیسکوت سنگ انیدرم

 دید

 

کنار  کرخت شده اش صورت پدر ومادرش را که در  یآن تامل کرد وبا سرانگشت ها یرو دیعکس که رس نیاخر به

 بودند لمس کرد .. ستادهیا  یمجنون دیدرخت ب ریز اشاردری

 

شده بود وهرسه لبخندزنان  واز پشت عکس به او نگاه  زانیآن ها آو یهردو یواز بازو ستادهیآن دو ا انیم مادرش

  دیچک یم نییپا شیوقفه ازگونه ها یکردند که قطرات اشکش ب یم

 

 دلتنگشان شده بود...  چقدر
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 ... دیآن را بوس قیچسباند وعم شیرا به لب ها عکس

 

 ام شد ... یروز زندگ نیبه بدتر لیتونست باشه که تبد یمن م یزندگ یروزها نیاز بهتر یکیاون روز -

 

 با پشت دست اشک چشمانش را پاک کرد  نهال

 

 کیه ب لیهمه نفرت را بفهمد که از او تبد نیا لیدل دیدوخت تا شا اشاریرا به  سشیونگاه خ دیاش را باال کش ینیب

 جانور ساخته است

 

 

 زد  یبه عکس روشنک  پوزخند رهیپاکت برداشت وخ یرا ازرو یعکس اشاری

 وقفه شروع به صحبت کرد  یآرام  وب یلیوخ

 

 رابشنود  شیتوانست حرفها یم یونهال به سخت امدیم رونیاز چاه ب ییگو شیصدا

 

  دیکش ینم نجایطرفه بود کار به ا کیعشق  کیفقط  زیاگر همه چ دیشا-

 

 ود !!!ب کتریکه از برادر بهم نزد یدوست نبود کس کی ایپسر عمو   کیکه برام  مثل  یاز کس دمید انتیمن  بد خ اما
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 یزنه  که اگر  به موقع خاموشش نکن یمونه  که تو وجودت جرقه م یم شیآت کی یونفرت  مثل زبانه  نهیک یگاه

 سوزونه !!!  یکشه وم یم شیکل اطرافت رو به ات

 

 !!! سوختن شیات نیها  در ا یلیخ کهییجرقه رو خاموش نکردم بلکه  به گرگرفتنش دامن زدم تا جا نینه تنها ا ومن

 

 

 ادامه داد  یگرفته ا یبه عکس دست نهال نگاه کرد وبا صدا یلحظه ا 

 

 خونه باغ پدربزرگ  میمثل هرسال  جمع شده بود لیدر بود وکل فام به زدهیس  میکه اون عکس رو گرفت یاون روز-

 

 من از اونجا شروع شد ... یها یکه تمام بدبخت ییجا 

 

 یوار  م وانهیدختر نوجون بود من د کیکه  یپدربزرگ بود و از مدتها قبل از وقت ییروبه رو ی هیهمسا روشنک

 دونست!!! یرو خوب م نید  امن بو یخواستمش  وپدرت که به اصطالح بردار تورگ

 

 شد  رهیکرد خ یجدا کرده بود ومنتظر اورا نگاه م شیلب ها یسکوت کرد وبه نهال که حاال عکس را ازرو یا لحظه

 

 وادامه داد  
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 شروع کنم  گهید یجا کیبزار از -

 

 بود یفروش قهیعت مونیماها از همون ابتدا شغل پدر یدون یکه م نطوریهم

 

 بود  یفروش قهیعت مونیماها از همون ابتدا شغل پدر یدون یکه م نطوریهم

 پدرامون بود . نیدوستانه  ب شتریرقابت خاص اما ب کیو

 

 ... پوریتا قبل از اون ش البته

 

 سکوت کرد . یا لحظه

 

 ادامه داد  یبه سخت سپس

 

ود ب یمرد ارمن کیبزرگ باز شده بود که صاحب اون  یفروش قهیعت کیپدرامون  یمغازه  یها یکیبود که نزد یمدت

. 

 

 ورپیش کیرفت وامد ها از  نیاز ا یکیکرد واز قضا در  یبا پدر بزرگ رفت وامد م یکس که گاه یتنها وب رمردیپ کی

 صحبت کرد .. یمیقد
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 ورپیامون آن شپدر ونیم  یشگیبود وبعد از آن صحبت هم دهیکه نسل به نسل در دست آن ها چرخ  یمتیق پوریش

 و شکوه خاصش بود.. ییبایبا ز

 

که داشتند  اضافه کنن و اما مرد  یبا ارزش یها قهیعت ونیرو به کلکس پوریپدر همت کرده بودند تا اون ش هردو

 روبفروشه  پوریحاضر نبود تا آن ش یمتیق چیبا ه یارمن

 

 دید یرا هم در نگاه نهال م یعالوه بر اندوه ودرد ، کنجکاو گرید حاال

 

 دانست   یبود وم دهیراد پوریش نهال

 کند یصحبت م یزیاز چه چ اشاری

  

را دران جا وپشت  پوریش دیآمد  که پدرش چرا با بیعج یلیکردند خ دایرا پ پوریکه ش یاو  هم ،  همان روز  یبرا

 کند  یمخف  وارید

 

 فرستاد رونیب هیونفسش را باشتاب از ر دیبرصورتش کش یدست اشاری 

 

وبه   میبود دهیپدر بزرگ دراز کش  یخونه  وانیا یمن وپدرت در کنار هم تو شهیشب که مثل هم کی نکهیا ات

  میکرد یآسمون پرستاره نگاه م
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   میبهتره بگم بچگانه کرد ایاحمقانه و  یشرط بند کی

 بود !!! پوریش دنیدزد وآن

 

 زمزمه کرد  نیتکان داد وخشمگ یسر  یبا ناباور نهال

 

 !!! دیوجهش رو خراب کن ستیدم حاال که ن یامکان نداره پدر من دزد نبود واجازه نم-

 

 

 که دخترک از پدرش داشت زد . یبه تصورات  یپوزخند اشاری

 

 دار وپر از تمسخر گفت شین یو با لحن  دیخند یبلند یباصدا سپس

  

 بود!!! انتکارمیپدرت نه تنها دزد بلکه خ-

 

 یخط یآن سمت تر وبه جستجو یکه کم دیشکست و سع کیتار مهیت شب را در اتاق ننهال سکو ینعره  یصدا

 بود خشکش زد  !!! ستادهیکه ا ییاو  ، در جا ادیفر یصدا دنیبرقرار کردن ارتباط  بود ،  باشن یبرا

 

 راحت شده بود به شدت نگران نهال بود یتا حدود هیاز هد الشیکه خ حاال
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 دانست .... یاش را هم م یجسمان طیکه شرا بخصوص

 

 کرد !! ینگرانش م شتریب نیکه نهال در آن قرار داشت بود وهم یبود دراتاق یادیزمان ز اشاری

 

 او خراب شود ! یونگذارد نقشه ها ردینگ میتصم یقول داده بود احساس نیبه ساتک اما

 

 بتواند خشم خود را مهار کند  وآرام بماند دیتا شا دیکش قینفس عم چند

 

 بار باز وبسته کرد  نیدستانش را چند یگره خورده  مشت

  

 دارد   یاو بستگ یرکیدانست که جآن هر دو دختر در حال حاضر به او وز یخوب م 

 

 بودند !!!! زیعز اریاو بس یدو برا وآن

 

 ناموس وعشق دوستش !! یگریخودش   بود  ود یاز دخترها  عشق ممنوعه  یکی

 

 به اطراف انداخت . ینگاه کل کالفه

 

 . دیدزد ینشده بود م رید یلیرا تا خ گاردهایاز باد یکی یگوش ادیبه احتمال ز دیاز تلفن نبود واو با یاثر  چیه
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 !!! رشتیشدنش هم ب ییروز کار او سخت تر است وامکان شناسا ییدانست در روشنا یبه صبح نمانده بود و م یلیخ

 

 

 بود!!! کارمانتیپدرت نه تنها دزد بلکه خ-

 

 شکست!!!  کیتار مهینهال سکوت شب را در اتاق ن ینعره  یصدا

 

 کیعصابش تحر یکاف یآن خاطرات به اندازه  یاداوری.با  دیکش شیموها یرو یاو کالفه دست ادیفر یبا صدا اشاری

 . زدیدامن م  شتریدختر به آن ب نیشده بود وا

 

القلب کرده  یحد قس نیکرد که امروز اورا تا ا روزشیخاطرات تلخ د یادامه  فیاو شروع به تعر ادیبه فر تیاهم یب

 بود .

 ابتدا از نظر خودمونم خنده دار بود!! میکه گرفت یمیتصم- 

 

 به پدرامون !!! میوبعد بد میرو بدزد پوریکه ش دیرس یبه نظر م احمقانه

 

 بزرگمون گوشمون بود !!! ی کهیکه درآن صورت ت میبود مطمئن
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 !!!!میبود رمردیپ  یکه داخل خونه  میبه خود اومد یشد و وقت یزود جد یلیکه خ شدیدونم چ ینم  اما

 

 !!! میرو بهم ثابت کن مونیجور برتر کی پوریکردن ش دایبا پ میخواست یم دیشا

 

 خودمون بمونه !!! نیراز ب کیمثل  نیاون باشه و ا یبرا پوریکنه ش دایرو پ پوریزودتر ش یشد هرک قرار

 

 صدا دارزد . یسکوت کرد سپس پوزخند یلحظه ا اشاری 

 

 از حد گرفته بود ادامه داد  شیکه ب ییبا صدا و

 

کردم و فاتحانه  به پدرت اشاره کردم که زودتر  از اونجا  دایرو من  پ پوریهوا نمونده بود که ش ییبه  روشنا یزیچ

  میبر

 

 ... شدیدونم چ ی.....اما.. نماما

 

 غرق تو خون بود . نیبه خودم اومدم که زم یلحظه ا فقط

 !!! چکهیدست من خون م پوریکف سالن افتاده واز ش رمردیپ
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 یچ قایکنم که دق یگذره ،من به اون شب فکر م یاز اون زمان م یسال وخورده ا ستیبه ب کینزد یزیکه چ هنوز

 وشناخت  ... دیفقط من رو د هنکیشد ومقابل ما قرار گرفت وبدتر ا داریآخر ب یلحظه  رمردیشد که پ

 

ه ک یشوخ کیرو سر  میقتل زندگ نیواول دمیکوب رمردیمحکم  سر پ پوریکه  به شدت  هول شده بودم با ش یومن

 انجام دادم!!!! پوریشد  با همون ش یجد یادیز

 

 دوخت  اشاریکه ازشدت وحشت  درشت شده بود به  ییگذاشت وبا مردمک ها شیلب ها یدست سردش را رو نهال

 گشت نییباال وپا شیگلو بکیوس دیآرام ومهربانش راد شهیاو پدر هم یجا اما

 

 تلخ ومشترک او وپدرش   منقلب شده بود .... یخاطره  نیا دنیشب وباشن ی مهیدر آن ن حالش

 

ش تنها حال خراب نیزودتر از اتاق خارج شود واورا با ا یادامه ندهد وهرچ گریدردل ارزو کرد کاش او د یا لحظه

 بگذارد ...

 

 ها قصد ترک اتاق اورا نداشت ... یزود نیبه ا ییگو اشاری اما

 

هجوم آورده  یچرک یمانند خون یمیکهنه پس از سال ها  سرباز کرد بود وآن خاطرات کهنه وقد  اریزخم بس آن

 ... دیفهم یرا م زیهمه چ  دیکرد....با ینگاهش م یسیخ ینشسته بود وبا چشم ها شیدختر که روبه رو نیبودند و ا

 

 ادامه داد  یخشک وجد یلیبه آن نگاه ملتمس ، خ یرحم چیبدون ه پس
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 م !!بش ریموندم که دستگ یشک همون جا انقدر م ینبود ب وسفیکه اگر  دمیلرز یشوکه شده بودم وم یمن به حد-

 

 پدر تو آن شب  من رو نجات داد !!  اما

 

 !  میخود م آورد و کمکم کرد تا ازاون خونه خارج ش که به گوشم زد من رو به یلیباس

 

 حال من به شدت بد وخراب  بود ...  یطوالن یمدت ها  ی،  برا یاز اون شب کذائ بعد

 

  شدیچشمام دور نم یاز جلو  یداریتو خواب وب یلحظه ا یبرا یحت یارمن رمردیاون پ ریتصو

 

 اجازه رو نداد وگفت حماقت نکنم !! نیرت اوبارها خواستم برم خودم رو لو بدم اما پد بارها

 

 

شست و مانند هرشب با خشم مدام تکرار  ی،کنارم م دمیپر یاز عرق مثل هرشب  از خواب م سیکه  خ ییها شب

 کرد یم

  

 احمقم که عذاب وجدان دارم !!-
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ه  پروندشم بست ادیعمرش باطل شده بود  وبه احتمال ز طیوقته بل یلیکه خ یارمن رمردیروز به اون پ یانقدر ط که

 !!!نمیب یکابوسش رو م ینجوریکنم که شب ها ا یشده فکر م

 

 دست خودم نبود !! اما

 

 رفت!!! یچشمام کنار نم یاز جلو یلحظه ا شیخون صورت

 

 تکان داد ..... یسر  نیوخشمگ کالفه

 

 به قهقه گشت !!!! لیوخنده اش رفته رفته تبد دیخند یبلند یمقدمه ناگهان باصدا یزود وب یلیخ اما

 

 لرزان نهال محکم کوبانده شد  کریوبرپ دیگرد یا انهیبه تاز لیکه تبد یا خنده

 نشنود تا عذاب بکشد ... نیاز ا شتریگوشش را گرفت تا ب شیوبا انگشت ها دیاز وحشت خود را عقب ترکش پر

 

 مانده است خراب  تر بشود !! یباق شیکه از او  برا یزیکه از پدرش در ذهن دارد وتنها چ یریتصو تا

 

 نبود !! یمرد نیخواست اورا عذاب دهد ....پدر او همچ یدروغگو بود وم کیمرد  نیشک ا یب

 بود !! اتیاخالق بندیدانست که پدرش چقدر پا یخوردند واو م یپدر او همه قسم م سر
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 . دیهم دست از خنده کش یناگهان یلیکرد .خ دنیشروع به خند یناگهان یلیطور که خهمان  اشاری 

 

 نیخشمگ یوصدا  دینهال که گوشش را گرفته بود نشست وآن را محکم کش یدست ها یوگرمش رو یقو انگشتان

 اش در گوش نهال نشست   یو جد

 

 !!! وسفیدختر  یکن یزنم وتو گوش م یامروز من حرف م-

 

 از من هم جونورتر بود !!! یپدر خوب بود حت کیکه در نظر تو  یکس یتا بدون یگوش کن دیبا

 

او  ادیفر یبار صدا نیرا در نطفه خاموش کرد وا شیصدا اشاریکه  دیبگو یزیدفاع از پدرش  چ یخواست برا نهال

 ها را لرزاند شهیبود که ش

 

ه اوبودک ادیفر یبارصدا نیرادر نطفه خاموش کردوا شیداص اشاریکه  دیبگو یزیدفاع از پدرش چ یخواست برا نهال

 هارالرزاند .. شهیش

 

 یلب آخ ریز دیچیپ یکه درشکمش م یکرد ازدرد یکه م یاز شدت وحشت به سکسکه افتاد وبا هر سکسکه ا 

 ...گفتیم

 

 یکه از شدت خشم صورتش قرمز شده بود ونفس نفس م اشاریشکمش گذاشت وآن رامشت کرد وبه  یرا رو دستش

 زد چشم دوخت .....
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 . ردیآرام بگ دینفسش را دم وبازدم کرد تا شا یدرپ یچندبار پ اشاری

 

 .... دیکش یسال باشدت در او زبانه م یهنوز بعد از سال ها نهینفرت وک آتش

 

 رفته بود.. لیرا نداشت وتحل هیصالبت اول گرید شیشروع به صحبت کرد صدا کهیزمان و

 

 بود .... دهیتلخ تر ماجرا رس یبه قسمت ها گرید حاال

 

 خاطرات تلخ گذشته کرد فیمقدمه شروع به تعر یب مجدادا

 

 کرد دوخت  یبه نهال که با نفرت  اورا نگاه م میرا مستق نگاهش

  

 !! دیکه کردم عذاب وجدان نگرفتم و ککم هم نگز یهرقتل گهید یچرا بعد از اون ارمن یدون یم_

 را گفت ومنتظر جواب نهال نماند  نیا 

 گفت  

به  یزیکه در همان روزها وبا کمک پدرت  ناخواسته چ دمیقتل عذاب وجدان کش نیبعد از اول یچون به اندازه ا-

 اسم وجدان رو  در خودم کشتم !!!
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 گذشت واقعا عذاب اور بود ... یم یگریاز دپس  یکیکه  ییبود ..روزها یسخت یروزها_

 

 !! دمید یکابوس م گهیهم د یداریتو ب یباورش سخت باشه اما من حت دیشا

 

 میمتص شمیخوب نم دنید یوقت کهیافتاده وبه شدت نگرانم بودن به طور یومادرم شک کرده بودند که اتفاق پدر

 گرفتن من رو دکتر ببرن !!

 

 

 کنارم بود پدرت بود  شهیتلخ هوام رو داشت ومثل هم یاروزه نیکه در ا یکس تنها

کرد  یم یسع اشیما موند وبا حرف هاش ودلدار یبودم خونه  مارشدهیکه من به شدت ب یدر تمام آن مدت  پدرت

 حالم رو بهتر  وآروم ترم کنه  وکم کم  موفق  هم شد !!

 

چشمام  یکمتر جلو رمردیپ یخون یحالم به آن شدت بد نبود و چهره  گریسخت  ،د یکردن آن روزها یاز سپر بعد

 .... ومدیم

 

از  یتا پدرت به سخت رمیرو تو دستم بگ غیت ایبندازم و نییاتاقم پا یخواست خودم رو از پنجره  یدلم نم گرید

 !!! ارهیدستم درب

 

 ادامه داد  ینیسنگ یکوتاه سکوت کرد وبا نفس ها یا لحظه
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 به روال قبل برگشته بود  زیه چدوباره هم-

 ..ریگرفت واون تصو یمقابل چشمانم جون م  گرید ریتصو کی  رمردیپ ریتصو یبستم بجا یکه چشمام رو م هروقت

 

 شده بود ... نیبدنم عج یکه عشقش در تک تک سلول ها ی،  روشنک بود ...تنها دختر ریتصو

 

 کردم !! ینام خودم رو فراموش م یحت زیهمه چ گهیکه د شدمیم ریبا اون تصو یآنقدر غرق عشق باز من

 

 گرفتم حرف دلم رو به روشنک بزنم میمن تصم یدیکه عکسش رو د یبه در  سال زدهیس

 که مطمئن بودم اون خوب از عشقم نسبت به خودش خبر داره !!! هرچند

 

 کرد  یکه دلم رو خوش م یزیچ وتنها

 کرد ... ینثارم م شهیبود که همپرمحبتش  یمن رو دوس داره  لبخندا روشنکم

 

 خورد .. یتخت تکان یرو نهال

 

 یاندوه یخودش را برا دیوبا  ستیدر انتظارش ن یخوب یزهایمتوجه شده بود که چ اشاری یلحن تلخ وگزنده  از

 آماده کند !!! گرید

 

 به د ر من باشه اما پدرتو نگذاشت و...و...  زدهیس نیتونست بهتر یبدر همانطور که گفتم م زدهیس آن
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 عشق ممنوعه عوض کرد... کیمارو با حماقتش وبا  یهمه  سرنوشت

 

 راتمام کند. شینکرد ومنتظر ماند تا او صحبت ها یگراعتراضید نهال

 

 وسط چه بوده است.... نیا پوریش ی هیهم کنجکاو بود بداند پدرش چگونه با مادرش ازدواج کرده است وقض خودش

 

و بهم ر مونیتنها یبزنم پدرت به نحو یبا روشنک حرف میاوردم تا ازمکنونات قلب ریگ یان روز هربار که من فرصت-

 زد ..

 

 ... یدسته جمع یبا باز گریبا عکس گرفتن..بار د کباری

 

 ... زنهیمپک  ونیرنگ صورت پدرم به شدت کبود شده وعمو هم کالفه به قل دمیبود که د عصر

خود بلند  یوازجا اوردیپدرم طاقت ن تینداشتم ودر نها یانداختن حس خوب یگاه م یکه سمتم گاه وب یینگاه ها از

 شد گفت

 

ماندن شام به شدت  یومادرم برا هیبق یهرچه زودتر به خونه برگردد ودرمقابل اصرارها دیوبا ستیحالش خوب ن-

 مقاومت کرد..

 

 رستاد ف یم رونیانداخت ونفسش را کشدار ب یبهم م ینینگاه خشمگ نهیاز ا ینگفت فقط گاه یزیخونه چ دنیرس تا
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 نداشتم . دنیمنم جرات پرس راستش

 

 . دمیاخر عمورا به پدرم د یلحظه  یزد مخصوصا که التماس ها یته دلم به شدت شور م اما

 

 زد . یبه موها یچنگ کالفه

 

 درش بود.مثل حال ان زمان پ قایاالنش دق حالت

 شده بود. یکشدارو طوالن شیزد ونفس ها یم یصورتش به کبود رنگ

 

 شکاند. یاو سکوت حاکم در اتاق را م ینفس ها یبا صدا شهیبرخورد قطرات باران به ش یصدا

 کرد. فیارام تر شروع به تعر یبار کم نیا اشارینگشت و یطوال ن ادینهال ز یکشنده  انتظار

 

دم وتا ش ادهیپ نیکه در دلم نشسته بود زود از ماش  یازترس تیرو نگه داشت به تبع نیتا پدر ماش دمیکه رس خونه

روپارک کنه به سمت اتاقم رفتم .هنوز لباسم روعوض نکرده بودم که در اتاقم با شدت باز شد وپدرم  نیپدرم ماش

 شده وارد اتاق شد یزخم یریمثل ش

 

ه شوکه شد یکرده بود در مقابل چشم ها میدر کشو قا وسفیرو که  پوریکمدم رفت وش یبه سمت کشو میومستق 

 .دیکش رونیلباس هام ب ریمن از ز ی

 

 . ارمیبه خاطر ب یرو به خوب انیوقت نتونستم بعد ازاون جر چیه یدون یم
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دست  ریهمه سال هنوز کابوس اون شب که ز نیمن بعد از ا یکه بعدون نهیکابوس بود ..وجالب ا کیمثل  زیچ همه

 . نمییبیرو م دادمیپدرم جون م یوپا

 

 شستیجونم م یوب یرحمانه تو جسم خون یکه پشت سرهم وب ییبندها کمر

 اتاق ودهن کف کردش....... یوبدتر ازهمه تشنج کردن مادرم گوشه  

 

 نهال دوخت . سیسکوت کرد ونگاهش را به نگاه خ یا لحظه

 

 .ندیو ببا یرا درچشم ها یتوانست ترحم وناباور یم

 

 تکان داد وگفت  یزد وسر یپوزخند

 

 مونیهمه سال دوست  نیا یباروشنک ازدواج کنه چشم به رو نکهیتوهم باورش سخته که پدرت بخاطر ا یبرا  -

 برادرش کنه انجام بده... ایتونست در حق دوست  یبرادر م کی ایدوست  کیکه  یکار نیببنده وبدتر

 

 انیتمام جر یرحم یتا از عشقم به روشنک بگم احساس خطر کرده وبا ب دمیچیرو م نهیکه من زم یاون همون روز 

بهم زد که رو تخت  یضربه رو زمان نیوبدتر نیکرد وعمو هم به پدرم........و دوم فیرو به پدرش تعر پوریقتل وش

روشنک رفت  یگارکرد به خواست یرو فراهم م ممقدمات رفتن میریافتاده بودم وپدرم از ترس دستگ مارستانیب

 .... دمشیند گریرو به اجبار پدرم ترک کنم د رانیکه وارد فرودگاه شدم تا ا یوجواب مثبت رو ازش گرفت وتا روز
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که فرودگاه ودست در دست  یسخت بود تا وقت یحجم از نامرد نیباور ا میدونستم نامزد کردند اما برا یم نکهیبا ا  -

 .... دمشونیهم د

 

رو دروجودم کشتم وفرهاد رو جاش پرورش دادم  اشاریبهتر بگم  ایجا در فرودگاه بود که من مردم روز وهمون  اون

 مونم  یقسمم م یوبا ازدواج باتو رو  رمیان ها بگ ینوع انتقام رو از هردو نیبدتر یوقسم خوردم روز

 

 بخواهد از اتاق خارج شود  نکهیتخت بلند شد وقبل از ا یصحبتش تمام شد از رو یوقت

 

 دیپرس  یگرفته  وپر بغض ینهال با صدا  

 

 نیداشته باش یکه دشمن ومدیوبنظر نم نیکرد یبا پدرم صحبت م شهیاما شما هم  -

 

 باال انداخت وبدون تامل گفت  ییابرو اشاری  

 

اون پسر ساده واحمق نبودم واز خود پدرت  گریمختلف  من رو بزرگ کرده بود ود یتو کشور ها یسال ها دربه در  -

 !!!!شیباشم در لباس م یگرفته بودم که گرگ ادی

 

 برلب نشاند که دل سرهنگ را هم قرص کرد. یفرستاد وبعد ازچندروز لبخند رونینفسش را اسوده ب نیساتک
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 کنند. ییاشناسازده بود راحت توانستند محل ر امیپ شیصبح برا یکاینزد دیکه سع یتوجه به اطالعات با

 

 مرتکب نشوند. یتا اشتباه دیکش یحساب شده م ینقشه ا دیبا حاال

 

 اورندیکل  ساختمان را درب یخانه کارکرده بودند توانستند نقشه  ینقشه  یازچند ساعت که رو بعد

 

 کردند. یرا از ان هاسلب م یزدند وفرصت هر حرکت یم خونیامشب به ان جا شب نیهم دیبا 

 

 ونهال در ان خانه قرص کرده بود. هیرا گفته بود ودل او را از حضور هد گاردهایباد یبیتعداد تقر دیسع

 

 یریدستگ یبرا یدادند وهمه چ یم کیشده بود انجا کش ییکه خانه شناسا یاز ساعت شیروهاین نیاز بهتر چندتا

 اماده بود. ویفاب

 

 فرستاد . رونیرا باشدت ب نفسش

 

در ان  هیاسترس داشت ومضطرب بود وان بخاطر حضور نهال وهد یتا حدود اتیعمل کی یکه در طبار بود  نیاول نیا

 خانه بود.

 

 خطرناک تر  از آن ها بود. یحت  دیسع تیکه االن موقع هرچند
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 .شدیبود نابود م دهیکه کش یافتاد کل نقشه ا یاتفاق م نیشود و اگر ا ییهر ان امکان داشت شناسا 

 

 هدیبه وضوح د دیاز ام یشانه اش نشست نگاهش را به سرهنگ نشاند که حاال درچشمانش بارقه ا یکه رو یدست با

 .شدیم

 

 پدرانه زد وگفت یاوسرهنگ لبخند مینگاه مستق با

 

 ییایم رونیب اتیعمل نیموفق از ا گهیبار هم تو مثل هربار د نیشک ندارم که ا-

مرگ معنا  یباز نیاو در ا یبرا ی.بخت ومساو شدیم دیشود .با یتکان داد ...شک نداشت که موفق م یسر نیساتک

 نداشت .

 

 کرد حواسش را متمرکز کند  یسع

 حساس بود. تیموقع نیزمان دشمن ان ها در ا 

 

 انداخت  زیم یرو یبه نقشه  ینگاه

 یلیکه دراتاق حضور داشتند داد وخ  یا ژهیو گانیرا نشان گروه ضربت و یواریکه در دست داشت د یخودکار با

 گفت یانعطاف چیمحکم  وبدون  ه
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هستند محل  اتیکه داخل ح یکاج وصنوبر یودرختا اتهیدو تا ساختمان بلنده که مشرف به ح وارید نیپشت ا-

 ... راندازهامونیواسه پنهان شدن تک ت هیخوب

 

 ه احمق واماتور.........خوام واسه پوشش دادن ساختمان ن یخوب م راندازیتا تک ت سه

 

نشان  یواکنش یانداختند کس گریکدیکه به  یچشم ریعادت داشتند وجز نگاه ز اتیعمل نیبه لحن تند او در ح همه

 نداد .

 

 است . ریدانستند همسر او ودختر سرهنگ در چنگ ان ها اس یم شیکه کم وب بخصوص

 

 ساختمان انداخت وکل ان را در ذهن خود سپرد . یبه نقشه  یگرینگاه د نیساتک

 

 که در اتاق سرهنگ حضور داشتند دوخت وگفت یاز نقشه گرفت وبه تک تک افرد نگاه

 

د ان ها هستن یکه در گرو یجان افراد متیبه ق یاشتباه نیکوچکتر دیمن مهمه وشک نکن یبرا یلیخ اتیعمل نیا

 شود... یم

 

 . دیکنن یاقدام چیه یبدون هماهنگ پس

 

 با تک تک افراد دست داد. سپس
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 ترگفت  میمال یو با لحن ستادیسرهنگ ا یرو روبه

 

  نیحضور نداشته باش اتیعمل یسرهنگ لطفا شما در صحنه  -

 

 او گذاشت وگفت  یشانه ها یدستش رارو نیکند که ساتک یخواست اعتراض سرهنگ

 

 مونه  یشما  مثل سم م یاسترس برا ستیسرهنگ اوضاع قلب شما خوب ن  -

 . دینی.به خونه رفته  وبا ارامش به انتظار دخترتون بنش دیکارها رو به  خدا وبعد از ان به  ما بسپر یهمه   لطفا

 

مانع از هرگونه اعتراض از جانب سرهنگ  نیدر خود اقتدار داشت وهم یهرچند ارام بود اما به نوع شیصدا لحن

 شد..

........ 

 وبادرد  بلند شد وبه سمت پنجره حرکت کرد . یتخت به سخت یاز روبا استرس  نهال

بود واز  دهید یهم که زده بود کابوس وحشتناک یهم بگذارد وآن اندک چرت یخود صبح نتواسته بود چشم رو تا

 بود دهیپرتاب شده بود وباز درد دل وکمرش امانش رابر نییتخت به پا یرو

 

کو در ذهنش ا اشاری یبار تمام صحبت ها نیچندم ینگاه کرد وناخواسته برا رونیبخار گرفته به ب یپشت پنجره  از

 شد

 مهربان پدرش در ذهنش نقش بست. شهیهم ریوتصو
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 .ردیرا بپذ یتیواقع نیتوانست همچ ینم

 شده بود . دهیبرسرش کوب ی،  مانند پتک انیعر تیواقع

 

ود ب امدهین ایبار ارزو کرد کاش هرگز به دن نیچندم یهم گذاشت وبرا یرا بازبانش ترکرد وچشمانش را رو شیهها لب

. 

 

 نکهیبا تصور ا یخواست با او ازدواج کند تا احساس به شدت سرکوب شده اش را با او ارضا کند واو حت یم اشاری

 . شدیم دهیکند و رابطه برقرار کند تا مرز جنون کش یزندگ نیاز ساتک ریبه غ یگریبخواهد با مرد د

 

با  را دیایداشت از از حصار چشمانش درب یرا که سع یرا گشود وبه ارتفاع ان نگاه کرد وبا سماجت قطره اشک پنجره

 رحمانه پاک کرد .. یپشت دست  وب

 

 دیبهش بخورد خود را از ق نیاز دست ساتک ریغ یدست نکهیداد قبل از ا یم حیخواست وترج یرا نم یزندگ نیا او

 بخشد .. ییرها یزندگ نیا

 

 داد. نتیلرزانش را ز یلب ها یدوخت ولبخند یابر مهیرا به اسمان ن سشیخ نگاه

 

چشمانش  یکه جلو یریتصو نیواخر اوردیتا حاال به خاطر ب یاش را از کودک یکرد تمام خاطرات خوش زندگ یسع

 بود. نیساتک یجذاب وخواستن یچهره  رینقش بست تصو
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پوست صورتش  ریان شب هجوم خون را ز یداور ایهنوز هم بدنش از حرارت اغوش او در شب اخر داغ بود وبا  

 کرد. یاحساس م

 

 به ارتفاع نگاه کرد. گریفرستاد وبار د رونیرا اه مانند ب نفسش

 

 ترشیخواست ب یبود واگر م یمرگش حتم یانداخت در ان ارتفاع چند متر یم نییشک اگر خود را از پنجره به پا یب

 ..او بود .. یو مرگ تنها راه نجات برا شدیگرفته بود سخت تر م شیکه برا یمیفکر کند تصم نیبه ساتک نیاز ا

 

 او را منصرف کند هق زنان  دیشک وترد نکهیاز ا قبل

 .....ستادیپنجره ا یولبه  دیبدن خود را باال کش یرا بلند کرد وبه سخت شیپاها

 

 کرد . یاز اشکش را نوازش م سیصورت خ دیوز یکه م ینکخ مینس 

 

 را کرد ..... ییلب زمزمه ها ریزد وز یلبخند گریپر داشت وبار د یبه آسمان نگاه کرد که مانند او دل گرید بار

 

.... 

 خونسرد از پله ها باال رفت. یلیسالن استفاده کرد وخ یازخلوت دیسع

 

ا ت الشیبفرستد خ نیساتک یمحافظ رابردارد وادرس واطالعات رابرا کی یگوش یکه توانسته بود به سخت حاال

 راحت شده بود. یحدود
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 رونیب یتیامن یروهایدانست ن یرفت م یاو هم  لو م تیماه یچون اگر حت دیترس یاز مرگ هم نم یحت گرید حاال

 دهند . یم کیاز خانه کش

 

 شد.  یاز خوب بودن نهال هم راحت م الشیخ دیبا فقط

 

 به اطراف انداخت . ینگاه

 

 مدار بسته در کل خانه نصب بود . یها نیدورب

 

 کرد. یها م نیدورب نیبه حال ا یفکر نیحتما تا قبل از حضور ساتک دیبا

 

ال  به همراه نه  رانیقصد دارد از ا یبود متوجه شده بود به زود دهیشن ویاتاق فاب یکه پشت دربسته  ییصحبت ها از

 کرد. لیرا به سمت باال متما شیلب ها یگوشه  یوپسرش خارج شود .پوزخند

 

 دار.... یچوبه  یپسرش خواهد رفت وپس از ان باال شیپ میخانه مستق نیدانست که از ا ینم 

 

 اتاق ها کرد . یبه چند در بسته  ینگاه دیدوم که رس یطبقه  لیطو یراهرو به
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 یدانست چرا ته دلش احساس دلشوره ونگرا ن ینداشت ونم یادیر کدام اتاق قرار دارد .زمان زدانست نهال د ینم

 کرد. یم

 

 ییاصد چیودربدون ه دیکش نییدر را به سمت پا ی رهیارام دستگ یلیاتاق قرار گرفت و خ یدر بسته  نیاول پشت

 رفت ....... گریانداخت ان را بست وبه سمت اتاق د یبه اتاق خال یعیوباز شد نگاه سر دیپاشنه چرخ یرو

 

شوکه شد ودر  دیکه  در مقابلش د یودر را باز کرد واز صحنه ا  دیکش نییرا پا نییدر را پا ی رهیارام دستگ یلیخ

 چارچوب در خشکش زد ..

 

ت ازش نقش بسب یچشم ها یجلو نینگران ساتک ی رچهرهیتصو یوفقط لحظه ا دیکوب یم نهیبه شدت در س قلبش

 واورا به خود اورد .

 

 یخود را به نهال برساند که پشت به او ورو ییصدا نیکرد بدون کمتر یارام در را پشت سر  خود بست وسع یلیخ

 بود .  ستادهیپنجره ا یلبه 

 

 باعث افتادن اوشود. ییصدا نیبود وامکان داشت  کوچکتر یخطرناک یلیخ تیوضع

 

 فرستاد. نییخشک شده اش پا یاب جمع شده در دهانش را از گلو یسخت به

 

 بود.  دهیاندازه نترس نیوقت تا ا چیاش ه یزندگ در
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 ....ستادیبه نهال  ا دهیرس یقدم کیدر

 

و ا دنیکوتاه برگشت وبا د یوبه سمت خود بکشد اما در همان لحظه نهال لحظه ا ردیرابلند کرد تا اورا بگ دستش

 انداخت... نییبزند خود را سمت پا یبه او بدهد تا حرف یمجال نکهیبدون ا

... 

 

 ساختمان انداخت . یبه نما ینگاه نیساتک

 

را  ان یرا هک کرده بودند وتوانسته بودند موقت یخروج یها نیزود دست به کار شده بوند وتمام دورب یلیخ افرادش

 اندازند . یاز کار ب

 

 بخواهد دست به کار شود . نکهیمختلف فرستاد وخود قبل از ا یر قسمت هاحساب شده تمام افرادش را د یلیخ

 

 شد ونفس زنان گفت کشیبه دست نزد نیودورب مهیسراس یستوان

 

 را دستش داد. نیودورب دینیسرگرد بهتره اون جا رو بب-

 

را از دست او گرفت وبه  نیدورب عیسر یلیخ ختیفرو ر نیدر قلب ساتک یزیمضطرب اوچ یاز صدا  یلحظه ا یبرا

 عقب رفت . یپنجره نا خواسته قدم ینهال در لبه  دنیکه او با انگشت اشاره کرد نگاه کرد با د ییجا
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 . دیچیپیبلندش  م یکه باد درموها دید یفلج شده بود  وفقط نهال را م ییقفل کرده بود وذهنش گو فکش

 

  گذاشته بود . شیاز خود به نما ییبایز ریخورد وتصو ین مکه تکا شیکه روبه اسمان بود ولب ها مشیمستق نگاه

 

 مانع از افتادن او شود.  دیرا بلند کرد تا شا شیدست ها یبود که لحظه ا کیچنان نزد ریتصو

 .دیلرز یوجودش با تصور افتادن او لحظه ا کل

 

 

 اما نتوانست ... دیبگو یزیبار دهانش را باز وبسته کرد تا چ چند

 

 قدرت تکلم خود را ازدست داده بود.. ییگو

 شود .  یم کیکه از پشت به نهال نزد دیرا د یا هیسا یا لحظه

 

بخواهد نفس حبس شده  نکهیقبل ازا دیسع دنیان زوم کرد وبا د یرا رو نیدورب عیوسر دیازادش مشت گرد دست

  نیزم یشک رو یرا گرفته بود نبود  ب شیکه بازو یکرد واگر دست یخال شیزانوها دیکه د یزیاش را مهار کند  با چ

بخواهد با نعره اش سکوت کوچه را برهم بزند  نکهیا زوقبل ا دیلرز یدر دستانش به شدت م نیافتاد دورب یدو زانو م

 نیزم نیدارد نهال  را  که ب ینهال را گرفته است وبا تمام قدرتش سع یاز دست ها یکیکه  دیرا د دی.دست سع

 دینهال را به سمت خود کش یبا هرسخت دیرا که د دیسع یزد باال بکشد  و وقت یواسمان معلق بود ودست وپا م

 فرستاد  رونیافتاد نفس پر بغضش را  باشدت ب غوششونهال در ا
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 بار شکر گفت نیدر دل خدارا  چند  و

 

ا شکر گفت که به موقع توانسته بود زد چشم دوخت ودر دل خدار ینفس زنان  به نهال که در اغوشش ضجه م دیسع

متکا  یرا با عذاب وجدان سررو ینشود وعمر نیساتک یبلند او را نجات دهد وشرمنده  زیخ کیاخر وبا  یدر لحظه 

 نگذارد .

 

 گفت متیخالصانه کمر او را نوازش کرد وبا مال یبود بلند کرد وبا محبت زانیرا که در دو طرف نهال او دستش

  

 .... یتموم شد ..همه چ ینکن نهال همه چ هیگر-

 

 تموم شد  یهمه چ گهیباش فداتشم ...اروم...د اروم

 

 یرو ینداشت وبه سخت ستادنیتوان ا کهیاز او فاصله گرفت ودر حال یاو جدا کرد وقدم ی نهیس یسرش را از ر نهال

 دیبود نال ستادهیپا ا

 

 ؟یکن یم کاریچ نجای..ا یشد یشکل نیتو چرا ا-

 

 رفت  شتاب زده گفت یبه سمت در م کهیبه ساعت مچ دستش انداخت ودر حال ینگاه دیسع

 

 ... یوقت تنگه نهال وبحث طوالن_
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 برم  نجایزود از ا دیبا من

 خودت باش  مواظب

 در کنارته!! نیساتک یهم بزار یچشم رو تا

 

تنها  یاز سوال ونگران ییایصدا وارد اتاق شده بود ارام از اتاق خارج شد ونهال را با دن یرا گفت وهمانطور که ب نیا

 گذاشت

 

 خود راچک کرد وان را پشت کمرش گذاشت. بریخشاب کال نیساتک

 

از خشمش را  یهم ذره ا اشاریخون  ختنیر یدانست که حت یان صحنه از نهال او را تا مرز جنون برده بود وم دنید

 نخواهد کرد.فرو کش 

 

 کرد خشم خود را  هرچند سخت کنترل کند  ینفس حبس شده اش را مهار کرد وسع کالفه

 

بود به سمت پشت  نیمطم شانیها ییکه قبال هم با انها کار کرده بود واز توانا  ژهیو گانی یبا چند نفرازمامورها 

 باال رفتند . وارهاید یارام ازرو یلیساختمان رفتند و خ

 

با انگشت اشاره به هر کدام  نیساتک دندیپر نییپا وارهایازد کهیکند وتنها اقدام کند.هنگام سکیتوانست ر ینم

 بروند. یاشاره کرد سمت
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 دادند . یم کیساختمان کش یورود یکه جلو ندیتوانست از دور دو مرد را بب یم 

 

 ان ها بود . یبرا یبرگ برنده ا نیمحافظ وجود داشت وا یتعداد انگشت شمار دیسع یگفته  طبق

 

 گشت  یبودند راحت م ستادهیا  یکه مقابل در ورود ییابتدا از شر ان محافظ ها دیبا

 

 کرد. یم دایبه داخل ساختمان راه پ سپس

 

 رادور زد وبه سمت پشت ساختمان حرکت کرد . ساختمان

 

 کند . جادیصدا را ا نیداشتند کمتر یسع

 

پشت ان دو مرد  هیکرد وهردو درکمتر از چند ثان شدیم کیرادش که از سمت چپ به ان ها نزداز اف یکیبه  یا اشاره

که پشت گردنشان زدند از  یافتاده است با ضربه ا یان ها بخواهند بفهمند چه اتفاق نکهیقرار گرفتند  وقبل از ا

 . پشت ساختمان بردند سمتبغل ان ها گرفتند وبه  ریهوش رفتند هردو همزمان از ز

 

تکان  یریسرگرد ام یبرا یوسر دیشباهت داشت کش شیبه ر شتریکه حاال ب ششیدر ته ر یدست نیساتک

 دادوهردوبالفاصله  اهسته به سمت ساختمان حرکت کردند.

 

 اهسته در ساختمان را باز کرد . نیساتک
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 . ستدیاشاره کرد با یریامد به سرگرد ام بیعج یسالن در نظرش کم کیتار یفضا

 

 وداخل ساختمان شد . دیکش رونیخود را ازپشت کمر ب ی اسلحه

 

 

 نترس به او زل زده بود زد. یلیوخ میکه مستق دیبه سع یپوزخند یریکب

 

 که مرتکب شده بود همچنان در بهت بود . یکه خورده بود واشتباه یاز رکب یداد ول یظاهرش نشان نم هرچند

 

را در مورد شناخت پسرش مرتکب  یاشتباه نیتوانست همچ یتوانست انقدر احمقانه رفتار کند.مگر م یچطور م 

 شود .

 

 !!کردند ! یخورند که اصال فکرش را هم نم یضربه م ییخالفکارها از جا نینشان داده بود  که بزرگتر خیتار شهیهم

 

 اشت.د رتیکه در نگاهش نشسته بود مغا یلب نشاند که کامال با  خشم ونفرت یرو نیساتک یزهوشیاز ت یلبخند

 

برهم چفت شده اش  یدندان ها انیکرد واز م نییبار باال وپا نینشان رفته بود را چند دیمغز سع یکه رو یا اسلحه

  دیغر
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 !!!!یبرس رایبه وصال  یتا بتون یزنده بمون نکهیبه شرط ا یول نهیقابل تحس یکه کرد یفداکار-

 

 پنهان کرد یترس نشسته در وجودش را ماهرانه پشت لبخند دیسع

 

 بود که خود وبا چشم باز کرده بود !!! یانتخاب نیوا دینیخود بب یقدم کیتوانست مرگ را در یم

 

 کرد  یمثل  فرهاد را خشنود م یوانیباخت و با نشان دادن ترس خود ح یخود را م دینبا پس

 

 باال انداخت وبا تمسخر گفت ییپس ابرو 

 

 !!!یشیزود به من ملحق م یلیتو خ نکهیمهم ا  -

 

 لب نشاند وگفت یرو یپوزخند یریکب

  

از ان  یکیکنم که دختر سرهنگ هم شک نکن  یها رو با خودم همراه م یلیملحق بشم به تو خ نکهیوقبل از ا_

 هاست!!!
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ظ از محاف یکیمضطرب  یاما بالفاصله در اتاق گشوده شد وچهره  دیبگو یزیدهانش را باز کرد تا چ نیخشمگ دیسع

 ها در چارچوب در قرار گرفت 

 

 کردند دایهم به داخل راه پ یمحاصره شده وچند نفر سیاقا ساختمون توسط افراد پل-

 

 نشان نداد .. یرا داشت واکنش یزیچ نیکه انتظار همچ ویفاب

 

 یرو یمندانه ا روزیکه لبخند پ دیبه سع یرفت نگاه تند یمت در اتاق مبه س کهیگردن خود را شکاند ودرحال قلنج

 گفت نیلب نشانده بود  انداخت وخشمگ

 

 بچه !!! شهیتازه داره شروع م یخوشحال نباش که باز ادیز-

 

 بچه شهیداره شروع م یخوشحال نباش باز ادیز-

 

باشد وبالفاصله اتاق را ترک  دیبود کرد تا مواظب سع ستادهیاتاق ا یکه گوشه  یبه محافظ یرا گفت واشاره ا نیا

دند گذاشته بو یتوریکه مان یبلند به سمت اتاق ییرا پشت اتاق نهال فرستاد و خودبا قدم ها گریکرد و دو محافظ د

 یوانیکه مثل مور وملخ همه جا بودند از شدت خشم ل امورهام دنیها را چک کرد وبا د نیدورب توریرفت وازپشت مان

 کوباند... واریبود برداشت ومحکم به د زیم یرا که رو

 

 خشمش را کم نکرد .. یکار هم شعله  نیا یحت اما
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 کوباند وان را وارگون کرد . توریوبا مشت محکم به مان نیخشمگ پس

 

 داد. یشکل پس م نیکارش را به بدتر نیتاوان ا دیبا سرگرد

 

 .ختیر یشود زهر خود را م ریدستگ نکهیقبل از ا دیبود با دهیبه اخر خود رس یکه باز حاال

 

 بار محال بود که ان سرگرد زنده از دستش در برود.  نیا

 

 را برداشت . یگرید بریکال زیم یکه در دست داشت را چک کرد واز کشو یخشاب کلت عیسر

 

کرده بود و وارد عمارت  یالدنگ که با جسارت تمام نقش پسرش را باز یاز شر دختر سرهنگ وان پسره  دیبا ابتدا

 . شدیاو شده بود راحت م

 

 رفت ..  هیفکر از اتاق خارج شد وبه سمت اتاق هد نیا با

 

 دختر بخورد . نیبه ا یگریبود محال بود اجازه بدهد دست کس د دهیدختر نرس نیپسر او به کام ا اگر
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لب بر یطانیش یتخت کز کرده بود لبخند یبدهد که گوشه   صیاو را تشخ ی هیتواست سا یبود اما م کیتار اتاق

 نشاند .

 

 . دیخند هیگوشخراش هد ادیبلند  وجنون واربه فر ییکوباند وباصدا واریدر اتاق را محکم به د 

 

 شود . ریکند و باعث شد تا او دستگ یبود که با حماقت خود نگذاشته بود سام بهش دست دراز یهمان دختر نیا

 

 نداشت  یببرد اما فرصت چندان نینوع شکنجه از ب نیداشت اورا با بدتر دوست

خود را برداشت وبه سمت قلب او نشان رفت  یاسلحه  یرحم چیمحکم به سمت او رفت وبدون ه ییقدم ها با

 کرد . کیبار پشت سرهم شل نیوچند

 

 دوست داشت. بیمخلوط شده بود را عج هیبلند هد ادیفر یگلوله که باصدا یصدا پژواک

 

 انداخت وگفت  نیزم یرو یتخت افتاد   تف یرو او که جسم

 رسم !!! یحساب تک تکتون رو م-

 

 از اتاق خارج شد وبه سمت اتاق نهال حرکت کرد . عیبلند سر ییبا قدم ها سپس

 

گاه واسمان را ن ستادهیکه پشت به پنجره ا دیدراتاق را باز کرد ونهال را د ویند وفاب دیاو کنار کش دنیها  با د محافظ

 کرد . یم
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 تدار گف شین یزود به خود امد وبه سمت او قدم برداشت وبا لحن یلیاو شد اما خ یکوتاه محو تماشا یلحظه ا ویفاب

 

 نجاتت اومده !! یکه اون شوهر حرومزادت برا یخوشحال یلیحتما خ-

 

مردمک  یکه در دست داشت لحظه ا یحه ااسل دنیگرفت وبه او دوخت وبا د یروحش را از اسمان ابر ینگاه ب نهال

 .. دینگاهش لرز

 

 وگفت دیخند یبلند یبا صدا دیرد نگاه او را زد وچون به اسلحه رس ویفاب

 

 نترس فعال با توو سرگرد کار دارم قصد کشتنت رو هم ندارم!!  -

 

 نهال را به سمت باال برد ... یلب ها یگوشه  یپوزخند

 

 فرستاد وزمزمه کرد  رونیب نهیرا اه مانند از س نفسش

 

 ترسم !!! ینم گهید یعنیترسم  یمن رو بکش ...من از مردن نم شهیبا مرگ من تموم م یاگر همه چ  -

 

  دیشد وبا نفرت غر کیبه او نزد یقدم ویفاب
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 تو رو بکشم  یراحت نیبه هم ستیدونم ..ومن قرار ن یم یدونم ..لعنت یم  -

 یباش زاتیرگ تک به تک عزوشاهد م یریبا عذاب بم دیبا تو

 

 ددا هیعقب رفته وبه پنجره تک یکه بهش دست داد قدم یا جهیجمله  با احساس ضعف وسرگ نیا دنیبا شن نهال

  

 بدتر است  شیاز مرگ برا نیدانست ا یخوب م واو

 

 سکوت کرد . یفاتح زد ولحظه ا یلبخند  دیچشمان ملتمس او را د یوقت ویفاب 

 

 گفت  نهیشمرده وبا طمان یلیپهن برلب نشاند و خ یلبخند سپس

 

 خون اون بود!!!! ختیکه امشب ر یخون نیواول امیکه االن از اتاق دختر سرهنگ م یبهتره بدون-

 

به نظرم راحت شد  دیکه به خاطر تو کش یعذاب نهمهیبدنش  مثل ابکش سوراخ سوراخ شد ..بعد از ا چارهیب دخترک

 ؟ هینظر تو چ

 

 . دیبگو یزیاجازه را به اونداد تا چ نیبدنش ا یوقفه  ینهال ولرزش ب یقفل شده  فک
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 . دید یحاج خانوم را م یاشک یرا چشم ها هیخندان هد ی افهیوفقط ق دید یرا نم اشاریگرید

 

 . دیبگو یزیاجازه را به اونداد تا چ نیبدنش ا یوقفه  ینهال ولرزش ب یقفل شده  فک

 . دید یحاج خانوم را م یاشک یرا چشم ها هیخندان هد ی افهیوفقط ق دید یرا نم اشاریگرید

 

او برد اما  یباال انداخت ودستش را سمت موها ییکبود ولرزان  نهال  ، ابرو یو لب ها شانیحال پر نیا دنیبا د اشاری

وار  شکسته بود  جنون یدر انکه  یدست اوکوباند وبا بغض ریاورا لمس کند نهال با خشم ز یبتواند موها نکهیقبل از ا

 دیکش ادیکوفت  فر یم وبه سرو صورت ا کهیبه سمت اوحمله کردو درحال

 

 روبه من نزن !!! فتی...دست کثیبه من دست نزن عوض-

 

 !! یرو کشت هیپس چرا هد یمن مشکل داشت یبا من وخانواده  تو

 

 فقط بگو چرا !!! یچرا لعنت یگناه رو گرفت یانسان ب نهمهیجون ا چرا

 

 جان او که به یب یازمشت ها یریجلوگ یاو شکه شد که نتوانست برا یناگهان یچنان از حمله  یلحظات یبرا اشاری

مشت او را   نیبه خود امد که صورتش به شدت سوخت خشمگ یکند و زمان یکرد کار یاش برخورد م نهیصورت وس

کرد تا خود  یتقال م شیبازوها انیصورت او که به شدت درم ودر دیحرکت به سمت خودش کش کیمحکم گرفت وبا 

  دیرا رها سازد غر
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 هان؟ یچته افسار پاره کرد-

 

 خودمم باشه !!! هیروز زندگ نیاگر امروز اخر یخونم وباز هم خواهم کشت حت یاره من کشتمش  چون عاشق بو 

 

 !!!رینکردم اروم بگ یگلوله وسط مغزت خال کی نکهیقبل از ا حاال

 

 شیلب ها یدست از تالش برداشت  ونگاه متنفرش را به او دوخت وچون لبخند نشسته  رو یلحظه ا نیخشمگ نهال

 صورت او پرتاب کرد  یتمام  اب دهانش را جمع کرد ورو دیرا د

 

 بار در ان شب شکه شد. نیسوم یبرا اشاری

 

 ند .زود به خود امد وبا پشت دستش محکم به صورت او کوبا یلیخ اما

 

 سکوت مرگبار اتاق را شکاند. ینهال نشست مانند شالق یگونه  یکه رو یلیس یصدا 

 

 

 ...فتدین نیزم یخود را کنترل کرد تا رو یبه سمت عقب رفت اما به سخت یقدم نهال

 

 سوخت گذاشت وبا نفرت وشمرده گفت یاو به شدت م نیدست سنگ یلیکه از رد س شیگونه ها یرا رو دستش
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  ه؟یچ یدون یوم دیساختمون کیهردو در  نیتو وساتک-

 

 پر از تمسخر کرد ... یخنده ا ته

 

 او گفت نیوخشمگ میدر نگاه مستق رهیرا به عقب راند وبا پوزخند وخ شیموها

 

 !!!!یوبد باخت یباخت تو

 

 !!! یباخت نیکه ابتدا مادر من رو به پدرم وسپس من رو به ساتک یبازنده ا کیوفقط  یباخت شهیهم یعنی

 را به جنون بکشاند اشاریبود تا  یجمالت پر از تمسخر ،  کاف نیهم

 به خشم او فاتحانه لب زد  تیاهم یونهال ب  دیلرز یاز شدت خشم م  

 

 شوهر من وداماد پدرم تو رو  شکست داد یعنی یوسرگرد احمد _

رو  دتیوروح پل یساعت زنده بمون کیو ولو زاره ت ی!!! وشک ندارم نم هیباز نیا یبرنده  نیمطمنم که ساتک من

 کنه!! یبه درک واصل م میمستق

 

 شده بود وقصد جان خود را کرده بود  بدهد .. وانهیبه ان دختر که قطعا د یخواست جواب اشاری
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 نیزم یکه زد نهال هم رو ییپا ریانداخت  وبا ز نیزم یخود را  رو عیسر دیکه د یبا احساس نور قرمز یلحظه ا اما

 پرتاب شد ...

 

 لب گفت ریز یو لعنت دیکش قیچند نفس عم نیخشمگ

دست نهال را گرفت وبه حالت دوال به  عیوسر دیپرده را کش دیوبه سمت پنجره خز نهیس یرو یسپس مانند مار 

 سمت کتابخانه حرکت کرد ..

 

 نداشت.... رونیمشرف به ب یپنجره ا چیکه ه ییجا

 

 .... ختیر یزهر خود را م دیکرد قص مردن نداشت .با یتا کارناتمامش راتمام نم او

.... 

 اسلحه را روبه جلوگرفته بود وارد ساختمان شد کهیدرحال نیساتک

 

 عادت نکرده بود .. یکیهنوز چشمانش به تار 

 بود.. دهیشن شیپ ینهال را لحظات ادیفر یصدا یتوانست تمرکز کند وقت یکرد اما مگر م یم اطیاحت دیبا

 

 . ستادیخود ا یدرجا یا هیبا حس عبور سا یا لحظه

 

 هیاز ثان یودرست درکسر دیغلت یگریانداخت وبه سمت د نیزم یخود را رو عیکه سمتش شد سر یکیبا شل اما

 شد... کیبود پشت سرهم شل ستادهیقبل ا یکه لحظه ا ییجا
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قرار گرفته بود را هدف قرار داد  کیرا که مورد شل ییجا عیعادت کرده بود سر یکیچشمانش به تار یتا حدود حاال

وت ومبه دیماشه حشک گرد یدستش رو دیرا که شن  ییاشنا ادیفر یدوم را بزند که صدا ریکرد خواست ت یکیوشل

 لب زمزمه کرد.... ریرا ز دیزده نام سع

 

 دیرا شن دیپر ازدرد سع یخواست به سمت جلو برود که صدا عیسر یتامل وتفکربا اقدام بدون

 

 کنن!! یم کیشل ایجلو ن نیسات-

 

 بود. دیاشنا متعلق به سع یبود وان صدا دهیاشتباه نشن پس

 

 را ازتنش در اورده بودند . دیسع یلباس ضد گلوله  یعنیشد . جیگ یلحظات یبرا

 

خود را  یکیدر تار دید نکیع نکهیشده بود وازا جیکامال گ کهیکرد درحا یم یفکر دیجا داد .با رییتغ عیسر ینگران با

 بود . نیفراموش کرده بود بردارد به شدت از دست خودش خشمگ

 

 .دیترس یم دیازجانب سع یدهد ول صیرا تشخ هیتوانست دوتا سا یم

 

را  یریسرگرد ام یصدا هیوکمتر از چند ثان ستادیخود ا یگلوله سرجا کیشل یجلو رفت که با صدا یکم زیخ نهیس

 که ارام گفت  دیشن
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 دیسع یبالفاصله رو نیساختمان روشن شد ونگاه ساتک یکل برق ها هیسرگرد خطر رفع شد وکمتر ازچندثان-

 افتاده بودند. نیزم یکه غرق در خون رو دیان سمت تر دومرد را د یافتاده بود  وکم نیزم یکه رو دیچرخ

 

که به کتفش اصابت کرده بود نفس حبس شده  دیوبه محل زخم او نگاه کرد وچون گلوله را د دیبه سمت او دو عیسر

 سالم او  گذاشت  وگفت یشانه  یاش را مهار کرد و دستش را رو نهیدرس

 

 پسر!!!  یشیتوزود خوب م-

 

کمکش امده بود  یرا در چشم داشت وبه موقع برا یکینور در تار نکیکه هنوز ع یریسپس نگاهش را به ستوان ام 

 دوخت وگفت

 

 دیمنتقلش کن مارستانیوبه ب دیرو از ساختمون دور کن دیسع عیسرگرد سر-

 

 دیگرفته  پردرد و نگران  او متوقف گرد یبرود که باصدا دیتکان داد وخواست به سمت سع یسر یریام سرگرد

 

 ساختمونن !! نیونهال هردو در ا هیهد نیساتک-

 

ار منم بز ستین دیازش بع یکار چیشده که ه یزخم ریمثل ش اشاریاما  نیشما به اوضاع مسلط شد بایکه تقر نیا با

 بمونم
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 ینکرد با نگرا یحرکت م هیبه سمت اتاق هد کهیبه او نداد ودر حال یفرصت دیخواست اعتراض کند که سع نیساتک

 گفت یو باسخت یمشهود

 

 در کتابخانه تنهاست برو اون رو نجات بده ونگران منم نباش  اشارینهال باال وبا   -

 خوبم !! من

 

  تیوامن سیهمه پل نیبا وجود ا یاو را تنها بگذارد حت گریاز ان ساختمان خارج شود وبار د هیبود او بدون هد محال

 توانست حال او را خوب درک کند. ینکرد. م یبحث گرید نیساتک

 

 گردنش متورم شده بود به سمت پله ها پاتند کرد. یرگ ها کهیانداخت ودرحال کیتار مهین یپله ها یبه باال ینگاه 

 

 

 گردنش متورم شده بود به سمت پله ها پاتند کرد. یرگ ها کهیانداخت ودرحال کیتار مهین یپله ها یبه باال ینگاه

 

 بسته نگاه کرد . یوبه در ها ستادیا دیپله ها که رس یباال

 که ارام گفت دیراشن یریسرگرد ام یصدا

 

  رشدندیهم که بودند دستگ یبچه ها گفتن ساختمون پاکه وچند نفر-
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 که انها هستند ندارند  ییبه جا یدید چیه راندازهایاما متاسفانه تک ت 

 ؟یکن کاریچ یخوا یم

 

 .. دیاش لرز یرا بدهد گوش یریبخواهد جواب سرگرد ام نکهیبسته  نگاه کرد وقبل ازا یبادقت به درها نیساتک

 

وبالفاصله  دیچشمانش جمع گرد یگوشه  دیصفحه د یرا رو اشاریخارج کرد وچون اسم  بیرا ازج یگوش کالفه

 در گوشش نشست . اشاریبلند   یخنده  یارتباط را برقرار کرد وصدا

 

 . دیا یشد تا بفهمد صدا از پشت کدام دربسته م زیگوشش ت بالفاصله

 

 اشاره کرد . یشاره به دراهسته جلو رفت وبا انگشت ا یلیخ یریام سرگرد

 

 تکان داد وحواسش را متمرکز مرد پشت خط کرد .. یسر نیساتک

 

 !! ؟یکرد دامیپس باالخره پ-

 

 که انتظارش رو داشتم !!! یبود یباهوش تر از اون نیافر
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 ومات نه !!! شیاما ک یمن رو مات کن یوتونس یکرد ییبایز یباز

 

 صدا دارزد وباتمسخر گفت  یپوزخند نیساتک

 

 مات !! شیحرکت مونده تا ک کی!! وفقط  ویفرهاد فاب یتوتموم مهره هات رو باخت داد-

 

زده بود دوخت وبا  هیتک واریان سمت تر به د یفروغ نهال که کم یبه چشمان ب یوبا لذت نگاه دیمجدادا خند اشاری

 تمسخر گفت

 

  ریرو  هرگز دست کم نگ فتیحر

 نونه !!قا کی نیا

 سرگرد!! هیتر ازهر برد نیریباخت ها لذتش ش یبعض یگاه

 

 هستم ! یقهار گریباز ومن

 

 تونم به نحو احسنت لذت ببرم !!! یاز باختم هم م یکه حت دید یخواه

 

 با دقت گوش کن سرگرد  حاال
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 ونریرو از سرت ب یاتاق وفکر زرنگ باز ییایب یسالح چیکه تنها  وبدون ه ینیبینهال رو زنده م یدر صورت فقط

 !!! یکن

 

 تونه خطرناک باشه!! یم یلیبازنده خ کیکه  یدون یمسلما خودت بهتر م چون

 

  دیچیپ یکه درگوش یبوق یباصدا

 

 یجد یلیخ ستینگر یکه با دقت او را م  یریانداخت وخطاب به ام بشیرا بدون تامل داخل ج یگوش نیساتک

 ومحکم گفت

 

 .. ومدمین رونیداخل وتا ب مریمن م-

 

 کس حق ورود به اون اتاق رو نداره!!! چیه ومدمین رونیکنم تا ب یم دیتاک

 

 در جواب او مبهوت زده  گفت یریام

  

 !!!! ستین یکار اصال منطق نیاما سرگرد ا-

 

 در انتظارتونه!! یاونجا چ دیدون یخودتون بهتر از من م شما
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 خود را به سمت او گرفت وگفت  یبه او انداخت .اسلحه   هینگاه عاقل در سف  نیساتک

 

کنم ...شما اماده باش  سکیسرجونش ر ستمیحاضر ن یطیشرا چیاون اتاق هست که من تحت ه یسرگرد کس-

  نیباش

 سکوت کرد سپس با همان صالبت ادامه داد یا لحظه

 

 ...چیاومدم که ه رونیمن از اتاق زنده  ب اگر

 

 

 امه داداد یجد یلیسپس خ 

 

 ....دیکن رشیدستگ رونیاگر اون اومد ب-

 

 

شانه اش گذاشت و بالفاصله برگشت وبه سمت  یرو یدست نیکه ساتک دیبگو یزیخواست مجدادا چ یریام سرگرد

 کتابخانه حرکت کرد.....

 

 تنها بود.  شیدر ان اتاق وبا ان مرد قاتل وروان پر شیگرگ کوچولو کهینبود نه تا زمان دیترد یبرا ییجا
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به جوش اوردن خونش   یبرا نیترس او را حدس بزند وهم زانیتوانست م یفاصله وازپشت دربسته هم م نیاز ا یحت

 بود!! یکاف

 

سرهم   که اورا پشت یریسرگرد ام یبه صدا یتیواهم دیکش نییرا سمت پا رهیبالفاصله دستگ دیدراتاق که رس پشت

 نداد... زدیبه نام صدا م

 

 وقامت مردانه اش در چارچوب در قرار گرفت...... دیپاشنه چرخ یرو یرامبه ا در

 

بود که اسلحه را به سمتش نشان  اشاری ی دهیشد ..دست کش دهیکش ریکه مقابل چشمانش به تصو یصحنه ا نیاول

 رفته بود.

 

 کرد. لیرا به سمت باال متما شیلب ها یگوشه  یپوزخند

 

 انکه برگردد در را پشت سرخود بست یوارد اتاق شد و ب یومحکم  قدم دیترد یب

  

ه اش ب دهیاو که در صورت رنگ پر یو  وحشتزده  سینهال درامد وچون با نگاه خ یدلتنگ ونگرانش به جستجو نگاه

 کردگره خورد یم ییشدت خودنما

 و 
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زش را نشان رفته بود فراموش دستش که مغ یوان اسلحه  اشاریحضور  یلحظات یبود تا برا ینگاه کاف کیهمان   

 به سمت نهال به جلو بردارد. یکند وقدم

 

خاص ودوست  شیاز وجودش شده بود وانقدر برا ییپناه  جز یدختر ب نیتوانست قسم بخورد که ا یجرات م به

 ..... بدهدحرکت ناپخته وبچگانه را از خود نشان  نیا اشاریبود که بخواهد االن ودر مقابل نگاه پراز تمسخر  یداشتن

 ....دیخند یبه ان م دید یدرخواب هم م یاگرروز یشک حت یکه ب یحرکت

. 

بار دهانش را بازوبسته کرد تا  نیکرد چند یم دیکه محبوبش را تهد یخطرناک تیموقع نیواما نهال  شوکه از ا 

 بزند  اما نتوانست .. یحرف

 

از ان اتاق خارج شود وجان خود را  نیکرد تا التماس کند ساتک یبازم  یکه دهان خشک شده اش  را به سخت هربار

 شد.  یبسته م هودهیدهانش  خسته از تالش ب ینجات دهد با کم اوردن نفس واحساس خفگ

 

ان اتصال نگاه قطع گردد  نکهیرابه خود اورد و قبل از ا نیساتک تیدرنها اشاریولحن پراز تمسخر  دهیکش یصدا

 نیقطره اشک حبس شده در نگاه معصوم وغمگ نکهینهال چشمانش را باز وبسته کرد وقبل از اارام کردن  یکباربرای

 کرد  ااو را به مرز جنون بکشاند نگاهش را از اوجد  شیگرگ کوچولو

  

زده بود وهمچنان سرش را هدف قرار داد  هیکتابخانه تک یچوب ی وارهیدوخت که به د اشارینگاه پراز خشمش را به  

 کرد .... یلذت بخش اورا تماشا م یلبخندبود وبا 

 

 ....دیکوتاه ذهنش مشغول گرد یاو لحظه ا یطانیلبخند وبرق نگاه ش دنیبا د 
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رد ب یکه دارد لذت  م یاز فکر تینها یدرسردارد  وب یطانیش یمثل اوسخت نبود حدس بزند که او افکار یکس یبرا

.. 

 

 

اگر ان ها را  بکشد باز هم   یدانست که حت یبود وخوب م یبود  مرد باهوش ستادهیکه مقابلش خونسرد ا یان مرد و

 کند ...... میخود را تسل ایشود  ریدستگ نکهیتواند زنده از ان ساختمان خارج گردد مگر ا ینم

 

 باشد که او در ذهن دارد  یزیتوانست ان چ ینم نیا پس

 

 وجود نداشت  !! یگریبدتر د  حالت

 

 نشسته پشت ان لبخند ها را نداشت ! یبه ان همه بدجنس یدانست چرا حس خوب ینم اما

 

 ختیافکارش را از هم گس یرشته  اشاری یپراز خنده  یصدا

 

 احسنت....براوو_

 !!!یزیوتاثر برانگ بایز یصحنه  چه
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 رو از تو  نداشتم!!!  یکیبرخورد رومانت نیانتظار همچ سرگرد

 ....یکرد رمیغافلگ

 !!!یدختر بود نیدلتنگ ا یادیز ظاهرا

 

 صحبتش شد  یاش مانع از ادامه  یناگهان ی قهقه

 

لب  یقهقه اش رو یپهن که ازادامه  یتکان داد و قهقه اش را کنترل کرد و  با  طرح لبخند یسر یشیحالت نما با

 مانده بود ادامه داد شیها

 

 نتون بشم ...وداع تلخ عاشقو نیکه بخواهم مانع ا ستمیبد ن یومن انقدر  -

 

 درنده به او حمله کند وگردنش را بدرد . یبود که بتواند مانند گرگ نیخشمگ یدرحد نیکه ساتک هرچند

 

 درونش نشان نداد.... یاز ان همه خشم نهفته  یزیظاهر سرد وخونسردش چ اما

  

  فرستاد یم رونیب دادیمرگ م یکه بو نیسنگ یو فضا  کیتار مهیکه بود نهال را از ان اتاق  ن یمتیبه هرق دیبا

 

حداقل  ایکرد تا بتواند خودشان را  یم یهرچه زودتر کار دیواو با شدیکه داشت هرلحظه پر رنگتر م یحس بد ان

 نهال را نجات بدهد 
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 ازدست بدهد !!! یراحت نیبود ومحال بود که بخواهد نهال را  به هم امدهیاتاق ن نیمرگ به ا تیبه ن او

 

ومبهوت  رهیدستش را به سمت نهال که همچنان خ  یاقدام ناگهان کیدر    یوباور نکردن عیسر یبا حرکت اشاری 

 دیکرد چرخاند وسر اورا هدف قرار داد وغر یرا نگاه م نیساتک

 

 هستم ... یقهار راندازیاول دستات رو بزار پشت سرت وفراموش نکن من ت-

 

 !!! یو اون رواز بر یپروندم رو خوند یندارم که مو به مو شک

 

که داشت  یشده بود وبا تمام دقت ینبود ...کامال جد شیاز ان همه خنده و لحن پراز تمسخر در صدا یاثر گرید

 نظر گرفته بود . ریرا ز نیساتک

 

 شود.  یخواست مرتکب اشتباه ینم گریاشتباه کرده بود ود یحد کاف به

 

 گرداند!!! یورق را کامال به نفع او برم یغفلت نیدانست کوچکتر یم خوب

 

د که بارها ثابت کرده بو ستینگر یزهرالود با دقت اورا م یدرنده وعقرب یوگرگ نیزبیت یکه مانند عقاب یسرگرد نیا

 فرصت به نحو احسنت استفاده کند !!! نیتواند از کوچکتر یم
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 ارام دستانش را پشت گردنش برد . نیساتک

 انداخت. ستینگر یاو را م رهیخ سیخ ینهال که همچنان  باچشمان سمت ینگاه مین سپس

 

 قلبش یلحظات یوبرا  دیمتوقف گرد یشد ودران جا چند لحظه ا دهیسمت شکم او کش ینگاهش لحظه ا  ناخواسته

 . دیاز اندوه فشرده گرد

 

 گفت  ییرسا یزد وخطاب به نهال باصدا  روزمندانهیپ یلبخند دینگاه اورا زد وچون به شکم نهال رس اشارردی

 

 رو شروع کنم!! یخوام باز یمن  که م شیپ ایدخترعمو ب ایب-

 

ارام  یوبا لحن دیچرخ اشاریبه سمت  نیاز خود نشان نداد .اما نگاه ساتک یواکنش چینکرد وه یحرکت چینهال ه نگاه

 حال محکم گفت نیاما درع

 

 من وتو شروع شده !!! نیوقته که ب یلیخ یباز نیبزار نهال بره ا-

 

 . دیخند یبلند یباصدا اشاری

 دینال یزودتر ازاو به خود امد وباناباور نهال

 

  نیساتک- 
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 به جانبش انداخت تا او را ساکت کند  ینگاه تند نیساتک

 

 گفت   یبلندتر یبار  باصدا نینهال سرش را تکان داد وا اما

 

 رم !!! ینم رونیاتاق بدون تو هرگز ب نیمن ازا-

 

 نامش را صدا زد وباز نهال درجواب نگاهش حرفش را با لجاجت تکرار کرد  نیخشمگ نیساتک

 

 .دیکه همراه باخنده چندباردستانش را برهم کوب دیچرخ اشاریهردو به سمت  نگاه

 

  دیبر رونیندادم باتاق تا من اجازه  نیکدومتون از ا چیه ستی... قرار ندیمن....دعوا نکن یزایعز دیدعوانکن-

 

 ومیماتیخطاب به نهال اولت یجد یلینشان رفت وخ نیبار به سمت سر ساتک نیاسلحه اش را ا عیسر یلیخ سپس

 داد

 

 من تا مغز شوهرت رو منفجر نکردم!!! شیپ ییایزود ب یلینهال بهتره خ-

 



 پشتم باش

 
1584 

 

دف راه نیکه مغز ساتک دیوچون سر اسلحه راد دیچرخ اشاریو نیساتک نینگاه خشمگ نینهال  ب یوحشتزده  نگاه

 قرار داد ه بود.

 ....دستایا نیحرکت کرد وکنار او و درمقابل ساتک اشاریلرزان به سمت  ییبار تکان داد و با قدم ها نیسرش را چند  

......... 

 چیه گریتمام شده است ود زیهمه چ دینام اورا صدا زد تا به او بگو جانیرا گشود وباه هیبالفاصله دراتاق هد دیسع

 کند. ینم دیاو را تهد یخطر

 

 . دیبه سمت تخت دو مهیدر کتفش  سراس دهیچیپ قیتوجه به درد عم یب دینشن یوچون جواب 

 

 کل صورتش رادربرگرفته بود .. شانشیپر یتخت افتاده بود وموها یماند که رو رهیخ هیبرق را زد وشوکه به هد دیکل

 

 شده درلباسش نظرش راجلب کرد . جادیسالمش را جلو برد تا اورا صدا بزند که چند سوراخ ا دست

 

 سراو خشک ماند . یاش حبس شد ودستانش رو نهیدرس نفس

 

 ...ندیاو بب یشانیبزرگ وسط پ یاو را کنار بزند وسوراخ یکه موها دیترس یم

 

 چنگ انداخت.. .. شیبه گلو ینیسنگ بغض
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سر  یرو یسوراخ چیاو را کنارزد وچون ه یلرزان موها یفرستاد وبا دستان رونیس شده اش  را بنفس حب تیدرنها

 اورا دراغوش گرفت و به خود فشرد . هوشیبلند خدارا شکر گفت وجسم ب یبار باصدا نیچند یبا خوشحال دیاوند

 

 نداشت . ختیر یرنگ او م یصورت ب یقطرات اشکش که  رو  یرو یکنترل  چیه

 

 بار صدا زد ... نیاوقرارداد و ارام نام او را چند یشانیپ یرا رو شیلبها

 

نبض گردنش راگرفت وچون نبض ان را احساس کرد  احتمال داد که او از ترس وازدرد فشار گلوله ازهوش  بالفاصله

 از اتاق خارج شود . نکهیاخر قبل از ا یخدارا شکر گفت که شب قبل لحظه  گریرفته باشدوبارد

مادرش رحم کرده  بود  یازهایکند وباز خدا به دل او ونذرون هیهنش خطور کرد که لباس ضد گلوله اش را تن هدبه ذ 

 با سرش برخورد نکرده بود ........ یگلوله ا چیگلوله ها با لباسش برخورد کرده بود وه یکه تمام

 

 زد . یلبخند اشاری

 اندچرخ  نینگاه نگران نهال و خونسرد ساتک نیراب نگاهش

 

 تامل کرد وگفت نیدر نگاه ساتک  یا لحظه

 

 ادم ها زمان مرگ سه دسته ان یدون یم-

 کنن یرو ترک م ایدن نیا یخبر یکه تو ب ییاول کسا یدسته  
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 کنن  یرو ترک م ایدن ونیکه با سروصدا وش یدوم کسان ی دسته

 

 یومن  شک ندارم که توجز دسته  رنیهستن که با سکوت وارامش به استقبال مرگ م یسوم کسان یدسته  واما

 !!یسوم هست

 

 تو رو دوست دارم سرگرد!! تیمحکم شخص یوجهه  نیا ومن

 

 . دیلبانش خشک یگرفت وبه نهال دوخت ولبخند رو نینگاه پرحسرتش را  از ساتک یا لحظه

 

 پراز حسرت ادامه داد یلحن با

 

 ومات هرگز!! شی..اما ک یمن رو مات کن دیبهت گفتم شا من

 

 ومات شدم  شیبرام رقم زد ک زانمیاز عز یکیکه  یریمن سال ها قبل توسط تقد چون

 

 شن از دستم دررفت !!! یمثل ذره ها یمن تو همون عنفوان جوون یسرگرد کل زندگ یدون یم- 

 

 میزندگ یتمام باورهام گذاشت وکل باورها یکه مثل برادر نداشته ام بود پارو ییدختر وپسرعمو نیپدر ا کهیزمان از

خودم ساختم مبحوس شدم  یکه خودم برا یاهیس یایاز همه جارونده شدم وتو دن کهیکشوند....زمان یرو به تباه

 وحاال....
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 وگفت  دیخند یبلند یوار وباصدا وانهیسکوت کرد سپس با  د یا لحظه

 

 رو ترک کنم  ایدن لیحاال حاضرم بعد از گرفتن انتقام با کمال م-

 

 کرد چشم دوخت و ملتمسانه گفت یرا تماشا م اشاری یکه با خونسرد نیبه ساتکبا وحشت  نهال

 

 نه از اون!!! دیریاز من انتقام بگ دیبره .. شما با نیساتک دیبزار-

 

محکم سرگرد که نهال را صدا زده بود  یباال انداخت و با لذت از التماس نهال  بدون توجه به صدا ییتاک ابرو اشاری

 مسرورانه گفت 

 

 شناختم ! یکردم نم یبه عروسک جنس لیتبد ایرو که کشتم و  ییاز ادمها ینصف یمن حت  -

 

 اتاق خارج بشه !!!!  نی...اون محاله بدون تو از ا یسرگرد عاشق رو نشناخت نیتو هنوز ا درضمن

 

 نه سرگرد ؟ مگه

 

 دوخت ... نیبار به ساتک نیونگاه ملتمسش را ا دیگرد ینهال جار یاز گونه ها یلیاشک مانند س قطرات
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 بارارام تر صدازد!! نینام نهال راا گریبار د نیساتک

 

 ارام وشمرده گفت  یشد وبا لحن خاص کتریبه نهال نزد یقدم اشاری

 

 !!نیمون یهردوتون زنده م یدارم که اگر انجامش بد یشنهادیمن پ-

 

 له سرش را تکان داداودرسرش واضح شدبالفاص یجمله  کهیابتدا جا خورد  و زمان نهال

 

  ردیبپذ نینجات جان ساتک متیرابه ق یتوانست هرشرط ینداشت که م شک

تش ک بیاز ج برشیاسلحه کال گریرا نشان رفته بود با دست د نیدست با دقت مغز ساتک کیبا  کهیدرحال اشاری

 وارامش گفت نهینهال دوخت و با طمان سینگاهش را به نگاه خ یخارج کرد ولحظه ا

 

  نهیواون شرط ا نیهردو زنده بمون نیتون یشرط م کیتنها با   -

 

 ادامه داد   یبلندتر یمکث کرد سپس با صدا یا لحظه

 

 !!!!یمن رو بکش دیبا  تو
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 مبهوت زده زمزمه کرد نهال

 

 ؟یچ-

 

 جاخورده بود  شنهادیپ نیهم به وضوح از ا نیساتک

 

 ....نیا دنیرا داشت جز شن یزیانتظارهرچ

 

 وگفت دیخند یبلند یبا صدا دیدر نگاه او جمله اش را تکرار کرد وچون بهت را درچشمان نهال د رهیخ اشاری

 

خاموش بشه اما من  یلحظات یخشم وانتقامم برا  یشعله  دیاگر من تو واون شوهر سرگردت رو بکشم شا یدون یم-

 خوام  یرو نم نیا

 

 پس از مرگم !!! یحت دیخوام شما زجر بکش یم من

 

 به سمت عقب رفت ... یتکان داد وقدم یدست اونگاه کرد  سر یبه اسلحه  نهال

 

اگر ان ادم  یتوانست ادم بکشد ... حت یجمله ....مگر اوم کیگنگ اورا متوجه نشده بود جز  یاز حرف ها  کی چیه 

 کار را کند ... نیجونور.....هرگز....محال بود ا کیباشد و اشاری
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کرد   یاورا نگاه م ینشست که با نگران نیدرنگاه ساتک یاش لحظه ا دهیوترس شانیاما....نگاه پر ردیبم دادیم حیترج

 ... قلبش به درد امد ...

 

 کرد  یخالص م یزندگ نیخود را از شر ا ریت کیشک با  یصورت ب نیجان خود وسط بود . در ا یفقط پا کاش

 

 بود ... فیح یادیمردن ز یبرا دیپرست یبود وعاشقانه او را م ستادهیا شیکه روبه رو یمرد نیا اما

 

 اسلحه را دردست لرزان نهال گذاشت وارام گفت  اشاری

 

  یواون ماشه رو فشار بد یبش رهیبه چشمان من خ دیتو فقط با یکن یفکر م یدختر به چ ریبگ-

 

 درگوشش نشست  نیساتک  نیبم وخشمگ یصدا

 

 کاررو نکن لطفا!! نینهال ا-

 

 مغزش را مجدادا هدف قرارداد  اشاری یبرداشت که زود اسلحه  اشاریبه سمت  یقدم نیخشمگ سپس

 

  دیکش ادیفر هیهدف گرفت وبا گر اشاریصحنه وحشت زده اسلحه را سمت مغز  نیا دنیباد نهال



 پشتم باش

 
1591 

 

 

 کشمت !!! ینکن وگرنه م کیشل-

 

د وبا فاتحانه ز یبود لبخند نیتمام حواسش متمرکز ساتک کهیبه او انداخت ودرحال ینگاه میچشم ن یازگوشه  اشاری

 مشوقانه گفت  یلحن

 

 دختر خوب!!! نیافر-

 

 

 !!!میشونیدرست وسط پ یکن کیخوام که تو به من شل یرو م نیهم منم

 

 باش انتخاب کن!! زود

 

 ریانسان بم کیوخودت هم مثل  نیمرگ عشقت روبب ای

 جونورشو!!! کیبه  لیوخودت هم تبد من رو بکش ای

 

 ....چیکه ه یرو انتخاب کرد یاول اگر

   یروانتخاب کن یاگر دوم اما

 تارموست !!! کی یکیانسان  وجانور بودن به بار نیمرز ب یخوام بفهم یم
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شبانه رو.. تموم اون  یهم تجربه کنه..تمام اون کابوس ها وسفیکه من تجربه کردم دختر  ییخوام تمام لحظه ا یم

 رو ... یهارو...همه چ یشونیعذاب وجدان ها وپر

 

 مغزاورا هدف قرارداده بود سرش را تکان داد.. کهیدرحال هیباگر نهال

 

 هیکه شب یتوانست درنگاه یقاتل شود چگونه م کیبه  لیخواست تبد یقرار گرفته بود...او نم یسخت یسردوراه

 شود سپس ماشه را بکشد واورا بکشد ..... رهینگاه پدرش بود خ

 

 دیغر نیانجام دهد خشمگ یتوانست کار ینم نکهیاز ا نیخشمگ نیساتک

 

 لطفا!!! یعذابش داد یکاف یبزار اون دختر بره به اندازه  اشاری-

 

 محکم ادامه داد  یکرد وخطاب به نهال با لحن ینوچ نوچ اشاری

 

 دخترعمو!! نیعدد چهار رو گفتم مغز سرگرد وسط زم  یشمرم  ووقت یتاسه م  -

 

 را گاز گرفت وملتمسانه نجوا کرد  شیلبها  یهق هق زنان گوشه  نهال
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 دیرو تموم کن یباز نیوا دیلطفا فقط من رو بکش-

 

 شمرده گفت یلیوخ  دهیکش ینهال  باصدا یملتمسانه  یبه جمله  تیاهم یب اشاری

 ......دووووو....کی

 

 تکان داد   یچارگیسرش را باب نهال

 

 باال انداخت وگفت ییتاک ابرو اشاری

 

 سه-

 دید یشد و وقت دهیاو به سمت انگشتش کش یدرنگاه او انگشتش را سمت ماشه برد نگاه نهال از لب ها رهیخ  سپس

ماشه را پشت سرهم   دیکش یم ادیجنون وار فر کهیدرحال یان میتصم کیماشه را دارد در دنیقصد کش یکه او جد

 اشاریرنگ پشت  دیسف واریکه به د یخون یماند رو رهیگلوله نگاهش خ یدر پ یپ کیبلند شل یفشارداد  و باصدا

حس  یب یانگشت ها انیاسلحه ازم نیزم یرو اشاری یجان  وابکش شده  یشد  وهم زمان با افتادن جسم ب دهیپاچ

 افتاد . نیزم یشد اش رو

 

 وار  زمزمه کرد یلب طوط ریچشمانش گرفت و ز یش را جلومبهوت زده دستان 

 

 من کشتمش ...من کشتمش...-
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 بود واطرافش را پر کرده بود .  یانداخت که خون به شدت ازسرش جار اشاریبه  یابتدا نگاه نیساتک

 

وار  یوطوط دیلرز یم دیاسلحه رابرداشت وان راپشت کتش گذاشت سپس نهال راکه مثل ب دیبه سمت نهال دو 

 وکنار گوشش لب زد  دیکرد  سفت در اغوش کش یجمله راتکرار م کیهمان 

  

 بخاطر من ... یاون رو بکش یتموم شد...تو مجبور بود یتموم شد ...همه چ نیاروم...اروم نهالم اروم باش..بب سیه-

 عشقمون ... بخاطر

 

 دیکش ادیاخت وفراو فشار داد وازپشت به کت او چنگ اند ی نهیسرش را درس نهال

 

 ..من اون رو کشتم ... نیمن کشتمش ساتک  -

 

 برداشت . نیساتک ی نهیس یسرش را ازرو سپس

 

 وارگفت کیریستیلرزانش را مقابل صورت اوگرفت وه دستان

 

 قاتلم درست مثل اون.... کی....حاال منم جونورم ...منم نیدستام کشتمش...نگاه کن ...بب نیمن باهم نیبب-

 

 شده بود ... یدختر دچارجنون ان نی..ا دیترس یلحظه ا یبرا دیکه در نگاه او د یزیاز چ نیساتک
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 . دیبه گردنش زد وچون جسم لرزانش در اغوشش شل گرد یارام یلیخ یوضربه  دیاو رادراغوش کش عیسر

 

 انداخت وبا نفرت زمزمه کرد  اشاری یبه جسم مرده  ینگاه می.ن دیبرد واورا دراغوش کش شیزانوها ریز دست

 

 !!یتو به هدفت برس زارمیمن هرگز نم-

 

 !! یتو کابوس شبانش بش نیکه محاله بزاره بعد از ا یمثل من روداره...کس یکینکن نهال  فراموش

 

 راگفت سپس به سمت در اتاق رفت واز اتاق خارج شد ... نیا

 

 ماه بعد6

 

که هردو  یزیواز سوپرا ردیگ انیعروس نشسته ومنتظر بودند تا مراسم پا گاهیصبرانه هردو درجا یب هیوهد نهال

 کردند باخبر شوند.... یداماد ازاول صبح مدام تکرار م

 

 کردند.. یم یتو دل هردو نبود ولحظه شمار دل
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بود وخوشحال بود  ستادهیکرد ا یکه با لذت عروسش را تماشا م نیان سمت تر حاج خانوم درکنار مادر ساتک یکم

 است . رفتهیپسرش پذ ینهال را به همسر  نیکه مادر ساتک

 

 دیدیبود درلباس عروس م دهیکه کش یهمه سخت نیاورا بعد از ا نکهیبود وازا زیعز هیاومانند دخترش هد یبرا نهال

 گفت. یمدام خدارا شکر م

 

 

ساله اش  نیگرفت وبه دوست چند بایروس زدران همه سروصدا نگاهش را از هردوع نیمادر ساتک یصدا دنیباشن

 دوخت

 

اک کند پ ییرفت تا درگونه اش خودنما یرا که م یلب نشاند وبا پشت دست قطره اشک یرو یلبخند نیساتک مادر

 کرد وبا حسرت گفت

 

  هشیپررنگه واحساس م یلینبودش خ ندواالنیبب یارزو داشت تا تک پسرش رادررخت داماد شهیهم نیپدر ساتک-

 زد . یخانوم با اندوه لبخند جحا

 

 بود. دهیان چند روز شن یبار درط نیاشنا را از زبان همسرش هم چند یادیز یجمله  نیا

 

 ان را فشرد وگفت یاوقرار داد وبا همدرد یشانه  یرا رو دستش
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 سر عروس وپسرش حفظ کنه یتورو باال ی هیروحش شاد باشه وخدا سا-

 لب نشاند . یرو یبا محبت لبخند نیساتک مادر

 

 را به نهال دوخت وگفت نگاهش

 

عروسم  یکردم روز یهرگز گمان نم دمیپسرم د یتو خونه   شانیوحال پر دهیکه نهال رو با ان رنگ پر یبار نیاول-

 بشه ..

 

 

 خبر بودم  یپسرم درامده بود ومن ب یکه اومدت ها بود به عقد موقت هرچند

 انداخت . نییخانوم با شرم سرش را پا حاج

 

 زیچ نیبود که بخواهد او را بابت پنهان کردن همچ نیدانست خانوم تر ازا یشناخت وم یدوست خود را م گرچه

 مواخذه  کند... یمهم

 

انه خ کیرو باور کنم ...تک پسر من زن گرفته بود وبا اودر یزیچ نیتونستم همچ یکه شوکه بودم ونم تاچندروزاول

 خبر بودم!!! یکرد ومن ب یم یزندگ

 

 سکوت کرد سپس ادامه داد  یا لحظه
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گوشخراش  یادهایفر یفقط صدا دمیشن یاز او م ییزد واگر صدا یحرف نم یکلمه ا یوبدتر ان که ان دختر حت  -

 کرد ..... یپسرم که با امپول وقرص ارامش م تیهرشبانه اش بود ودرنها یها یوزار

 

 ذوقم خورد ... ی.تودروغ چرا ... دمیحال اورا د نیا یوقت

 

 !!!رمیتک پسرسرگردم بگ یارزوداشتم تابرا شهینبود که من هم یان دختر نیا

 

 یکنه هم برا یم دشییهر نظر تا زوازیبراش عز هیمثل هد نکهیسرهنگ  از سرنوشت دردناک او و ا یحرف ها یحت

 نبود یخشمم کاف یاروم کردن شعله 

 کنه  یترس از خدارو هم فراموش م یکه ادم حت یدرحد رهیگیرو م یهرمنطق یاحساس مادرانه جلو یگاه

 

از دور به عروسش که مشغول نوازش  یگریلبخند د نیاورا فشارداد ومادرساتک یشانه  گریخانوم با محبت بار د حاج

 بود زد وبا شرم ادامه داد ازین یکردن موها

 

 کنم  یوقت فراموش نم چیتباهش کنم  روهصحبت کنم واون رومتوجه اش نیکردم با ساتک یبار که سع نیاول-

که مثل شب  دمیشنیقربون صدقه رفتن پسرم رو م یکرده بود وصدا یوزار ونیدختر مثل هرشب شروع به ش اون

 داشت اون دختر رو اروم کنه..  یگذشته  سع یها

 

 دیهدت یه از قبل براک یاومد بالفاصله با ساک رونیکه خسته ازاتاق ب دمیرود نیدختر ساکت شد وساتک تیدرنها

 محکم گفتم یلیکردنش جمع کرده بودم کنارش رفتم وخ



 پشتم باش

 
1599 

 

 

 تو رو فراموش کنم وببخشم یبتونم پنهون کار دیخوام ...شا یتو رو م یمادرم وخوب کیگوش کن پسرم من -

 

 رو به عنوان عروسم قبول کنم!!! ونهیدختر د نیمحاله ا اما

 

 گردن پسرم...  یمتورم شده  یموند به رگ ها رهیرو گفتم ونگاهم خ نیا

 

 حرف رو زده بود .. نیا یا گهیمن هرکس د یدستانش مشت شد که شک نداشتم اگر جا چنان

 

 مشت تو دهنش نشسته بود.. اون

 

 یوقت حت چیچند سال ه نیداره ودرا یمهربون یلیبرخالف ظاهرخشنش قلب خ یشناس یرو که م نیساتک اما

 بامن نکرده  .. یبحث نیکوچکتر

 

 حرف او تکان داد  دییتا یبرا  یسر یخانوم با کنجکاو حاج

 

بهم انداخت که کل وجودم رو  ینگاه کینگفت فقط  یچیه نی...اون شب ساتک ارمیخالصه خواهر سرت رو دردن-

 رفت وتا روشن شدن هوا هم برنگشت رونیلرزوند وبعد از خونه ب
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 کردم چون ساکته خوابه یناخواسته  من رو به سمت اتاق اون دختر کشوند ..فکر م یکه گذشت حس یکم

 

 یحرف چیه یصدا نگاهم کرد وبعد اروم سمتم اومد وب یب یلحظه ا دیمن رود یبود ووقت داریاما برعکس انتظارم ب  

 بغلم کرد .

 

بار اونجا مهرش به  نیاول دیشا یدون ی.م.. زهیر یصدا داره توبغلم اشک م یب دمید یچقدر جا خوردم وقت یدون ینم

زد نگاهم به اسمون  یلب اسم مادرش رو صدا م ریوز ختیر یصدا اشک م یکه اون بغلم ب یوقت دیدلم نشست وشا

 ترس از خدا بد دلم رو لرزوند .. یرفت افتاد ولحظه ا یم یکه به روشن کیتار مهین

 

 ییدونم چه بال یجداش کنم نم نیخواستم از ساتک یبود واگر من هم م دهیعذاب کش یکاف یدختر به اندازه  نیا

 دادم .. یمادرش رو م یجواب خدا ودل شکسته  ایاون دن یچجور دیومن با ومدیسرش م

 

حاج خانوم دوخت  سیفرستاد ونگاهش را به چشمان خ رونیجمله اش نفسش را اه مانند ب انیپس ازپا نیساتک مادر

 زد وگفت  یلبخند

 

 گرفتم یخوب میفهمم که چقدر تصم یم نمیب ینگاه خندون هرسه تاشون رو م یاالن وقت-

 

  دیخانوم با تعجب پرس حاج

 

 هرسه تاشون؟-
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 که در اغوش نهال نشسته بود کرد و گفت  ازیبه ن یتکان داد و اشاره ا یباخنده سر نیساتک مادر

 

 ازهیونهال ودخترکوچولوشون ن نیمنظورم ساتک-

 

..... 

 

 بودند  ستادهیانداخته بودند ا ریمقابل هردو عروس که باشرم سربه ز یداماد با کت مشک هردو

 

 لبخندزنان به هرچهارنفر ان ها نگاه کرد . سرهنگ

 

 که با عشق محو دخترش شده بود ثابت ماند . دینگاه سع ینگاهش رو یا لحظه

 

رش نجات جان دخت یبرا دیکه سع ینبود.فداکار مانیاصال از انتخاب او به عنوان داماد پش دیسع یتوجه به سابقه  با

 تواند نور چشمش را خوشبخت کند..  یاست که م یهمان مرد نیبود تا بداند ا یاو کاف یکرده بود برا

 

را  نیساتکدست ودست  کیگفت  سپس دست نهال را در یبه همسر دوست مرحومش انداخت . با اجازه ا ینگاه

 ان ها انداخت ودست هردو را در دست هم قرار داد وگفت یبه هردو یگرفت وبا محبت نگاه گریدردست د
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سپرم به تو تا اخر عمرت  نگه  یپدر مرحومش دستش رو م یپسرم بارها گفتم نهال مثل دختر خودمه واالن من جا-

 یدار

 امانت من باش مراقب

  

 گفت ید وچشم اراملب نشان یمحو رو یلبخند نیساتک

 

سرهنگ فرورفت  یرا رهاکرد ودر اغوش پدرانه  نیدرامده بود دست ساتک انیاحساسش به طغ کهینهال درحال اما

 همه لطف ومحبت پدرانه  تشکر کرد  نیوبا بغض بابت ا

 

 امد رونینهال از اغوش سرهنگ ب نکهیاز ا بعد

 

دست اورا هم به دست  یقرارداد وهمراه بالبخند دیرا به دست گرفت ودردست سع هیبار دست هد نیا سرهنگ

 با انها کرد  یوصحبت دیکش یکرد سپس هردو داماد را گوشه ا یخوشبخت یهرچهارنفرارزو یسپرد وبرا دیسع

 

 در کنترل ان داشت گفت یکه به شدت سع یکنار نهال قرار گرفت وبا خنده ا عیسر هیهد

 

 ترسم ؟ یم یاز چ یدون ینهال م-

 

 دوخت وگفت هینگاهش را به هد ینگران با نهال
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 شده؟! یزی؟چیازچ-

 

 گفت زیر یبا خنده ا هیهد

 

همه منتظر موندن ولحظه  نیبفهمه بعد از ا یبشه وقت زیسوپرا دیبشم سع زیمن سوپرا نکهیا یترسم به جا یم-

 پشت چراغ قرمز بمونه!! گهیهفته د کیکردن قراره  یشمار

 

 گفت  یخنده وباناباور ریزد ز یجمله پق نیا دنیباشن نهال

 

  یگ ینم یجد-

 

 مقابل ان ها قرار گرفتند دیوسع نیساتک دیبگو یزیکه بخواهد چ نیخنده اش را مهار کرد وقبل از ا هیهد

 

 نثارش کرد . یبه نهال انداخت وچشمک ینگاه یرچشمیز هیهد

 

 لب نشاند . یاش رو یبدشانس یپهن برا یثابت ماند وناخواسته لبخند دیسع ینگاهش رو یلحظه ا نهال

 

 گفت طنتیباال انداخت وباش ییلبش ابرو ینهال ولبخند رو مینگاه مستق دنیبا د دیسع
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 !!ینهال خواهر من رو با شوهرت اشتباه گرفت-

 

 گفت یزد وبا بدجنس نیساتک یبر بازو یدست سپس

 

 ... نهیا سمایمن ن یکن یبراش دلبر دیکه با یاون

 

ونگاه  مملو از عشق نهال ثابت ماند  دندیهمزمان خند دیوسع هی.هد دیرا گز شیلب ها یاز شدت شرم گوشه  نهال

 پشتش بماند شهیهم یکه  مردانه داد ماند تا برا یقول ینگاه شبرنگ مردش که رو یرو

 

 که داشتند راپر کرد یاو فاصله کم یبرافروخته  یطاقت ازلمس گونه ها یب  نیساتک

 

 او را لمس کرد یاوگذاشت وباسرانگشتش گونه  یبرجسته  یگونه  یا رور دستش

 

 مهر دست او شدند   شیاوخم شد ولب ها یدست مردانه  یهردومکان وزمان را فراموش کرده بودند سرنهال رو ییگو

 گفت ینازک کرد وبا بدجنس یزد .پشت چشم یصحنه لبخند نیا دنیبا د هیهد

 

 نیریرو با اتاق خواب اشتباه نگ نجایا مایابونیهنوز خ یییییووو-
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که  ردیجدا کردوخواست از اوفاصله بگ نیرا از دست ساتک شیلب ها عیاو به خود امد وسر یصدا دنیباشن نهال

 اجازه را به اونداد. نیا نیساتک

 

 تا بناگوش باز بود رفت ششیکه ن هیبه هد یرا دور کمر اوحلق کرد وچشم غره ا دستش

 

 وباخنده گفت ختیرا به خود او هیهد زین دیسع

 

 ترسه تازه  تازه زبونش باز شده!!! یچشم غره نرو م یبه زن من اونجور قیرف-

 

 همه را به خنده انداخت... دیاخ سع یوصدا دیکوب دیبا ارنج محکم به شکم سع هیهد

 

 

 گفت  دیسع تیدرنها

 

 ؟ میخبر خوب رو به دخترا بد نیخوب ساتک-

 

 گفت جانیباه نیقبل از ساتک هیهد

  

 اره..اره..بگو-
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 او گرفت وگفت یاز گونه  یشگونیبا لبخند ن دیسع

 

 ماه عسل میبر میقرار االن مستق-

  

 حبس شد ... نهیدرس یازخوشحال یلحظه ا هینهال وهد نفس

 

  دیقفل گرد نینهال که درنگاه ساتک نگاه

 داد ولب زد  لشیتحو یبا لبخند چشمک نیساتک

 

  یخوش گذرون یکم میبهتره بر میکه گذروند یسخت یدت  وروزهام نیبعد از ا-

 گفت یوبا خوشحال دیدستانش را برهم کوب هیهد

 

 میر یحاال کجا م هیعال وووللیا-

 

 کرد وگفت تیعروس هدا نیلبخند زنان او را به سمت ماش  دیسع

 

 زمیعز یفهم یم میدیرس یوقت-

 به لباس عروس تنش انداخت وگفت  ینگاه هیهد
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 شدم یراحت م نیلباس سنگ نیتا از شر ا میرفت یکاش قبلش خونه م-

 

 وپرحرارت لب زد دیخند دیسع

 

  ارمیلباس رو من ازتنت درب نیکه ا نینشد ..کل لذت امشب به ا گهینوچ د-

 

  دیبود خند دهیکه بر دل کش یکرد دردلش به او وصابون ینازک م شیبرا ییچشم وابرو کهیدرحال هیهد

  

 عروس شود . نیهم به نهال کمک کرد تا سوارماش نیان سمت تر ساتک یکم 

 

  دیپرس ینشستن بانگران نیدرح نهال

 

 میاون رو هم ببر شدیکاش م یچ ازین-

 گفت طنتیداد وباش لشیتحو یچشمک نیلباس عروس اورا جمع کرد ودرهمان ح نییپا نیساتک

 

 هوم؟ ماه عسل مامان باباشون باشن یدیرو د یکدوم بچه ا-

 

 مراقبشه ! یاون نباش مامان حساب نگران
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 مشیبر یبا خودمون م میبر میبعد هرجا خواست یدفعه  از

 

 پشت سرهم راه افتادند  نیاو بست وهردو ماش یدر را برا نینزد وساتک یحرف گرید نهال

 

 ستادندیدوبلکس ا  ییالیها مقابل و نیهنوز هوا روشن نشده بود که ماش 

 

 داخل شدند. نیازهم گشوده شد وهردو ماش یرافشارداد ودر اهن موتیر نیساتک

 

 شد  مانیکند که پش دارشیزد خواست ب یبه نهال که غرق در خواب بود انداخت .لبخند ینگاه نیساتک

 

شد سمت در اورفت ودرراگشود .کمربندش راباز کرد واو رادر اغوش گرفت واز کنار  ادهیرا باز کرد وپ نیدر ماش ارام

 گفت  دیبه سع هیکه هد دیعبور کرد و شن ستندینگر یکه باخنده او را م دیوسع هیهد

 !! ستایبد ن یریبگ ادی نیاز ساتک کمی_

 

 شد .. الیزد و داخل و  هیهد یبه لحن طلبکارانه  یلبخند

 

 ارام باال رفت . یچیمارپ یفشرد ازپله ها یاوراسفت دراغوش م کهیدرحال
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ل چند ماه قب ی دهیبه ان دختر رنگ پر یشباهت چیشده بود وه بایوز یخواستن اریبس شیدران ارا شیکوچولو گرگ

 نداشت .

 

 برد فشرده گشت  یدراغوش خود م نگونهیکه او نهال را ا یشب نیراخریتصو یاداوریفکش از  یا لحظه

 

 ماه قبل6

 

هال را با ن یعاد یبازگردند وزندگبه عمارت  گریرا به سمت عمارت راند .وقت ان شده بود د نیماش میمستق نیساتک

 شروع کند.

 

در  ییقبل مانند سربازها قیدقا ریتصاو کهیپدال گاز فشرد درحال یرا رو شیبه نهال انداخت وپا ینگاه مین نهیا از

 یلخوشحا ی هیگر دنیبنشاند د شیلب ها یکه لبخند را توانسته بود رو یزیذهنش به رژه پرداخته بودند وتنها چ

 شرکت کرده بود. اتیعملبود ودر  اوردهیدراغوش سرهنگ  بود که دلش طاقت ن هیهد

 

 شد . اطیرا زد و وارد ح موتیر دیبه عمارت رس کهیهنگام

 

هوش  بودرفت واورا دراغوش گرفت وسمت  یشد .به سمت نهال  که همچنان ب ادهیپ نیرا نگه داشت وازماش نیماش

 گریبود که د ییولب ها دهیصورت رنگ پر یرو مشیرفت نگاه مستق یازپله ها باال م کهیخانه رفت هنگام

 زدند . یم یقرمزنبودند وبه کبود

 

 رساند  یاورا به اوج خشم خود م شانیحالت زار وپر نیاو درا دنید
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بار نهال را دران تصاحب کرده بود  نیگذاشت که اول یتخت یصورت اومهارکرد واورا رو یرا رو نشیخشمگ نفس

 اورا نه درشناسنامه بلکه درجسمش زده بود . تیومهر مالک

 

با محبت خم  دیرا چک کرد وچون نبض منظمش را د شیاتیح میو عال ختیطرف صورتش ر کیرا  شانشیپر یموها

 نشاند . شیلب ها ینرم رو یسرد شده اش گذاشت وبوسه ا یلب ها یرا رو شیشد ولب ها

 

 گرگ دخترش تنگ شده بود . یدلش برا بیعج

 

او بلند شد وبه سمت حمام رفت وبدن خسته اش را به دوش  یاو جدا کرد واز رو یاز لب ها یرا به سخت شیها لب

به تن کرد ودرکنار نهال دراز  یبدنش کاسته شد از حمام خارج شد لباس راحت یاز کوفتگ یکم یاب گرم سپرد و وقت

 . دیکش

 

را  شیبا ارامش پلک ها  یخواب یوبعد ازچند روز ب دیاورا دراغوش کش یشگیرا دراز کرد وبنا برعادت هم دستش

 هم قرار داد یرو

 

 

 خسته اش از هم گشوده شد . یقطرات اب پلک ها یباصدا

 

 تا خواب ازچشمانش بپرد وبفهمد درعمارت ودراتاقش است . دیطول کش یا هیثان
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 رفته است.نهال انداخت ومتوجه شد که نهال حمام  یخال یبه جا ینگاه

گردن درد داشته باشد که با  یبه گردنش زده بود کم شبیکه د ییتخت بلند شد .امکان داشت بخاطر  ضربه  یازرو

 . شدیاب داغ خوب م ریماشاژ ز

 

 نییرا پا رهیدستگ دینشن یگذشت وجواب هیارام به درحمام وارد کرد وچون چند ثان یسمت حمام رفت وضربه ا به

به داخل برداشت  یقدم اطیزود به خود امد وبا احت یلیبه شدت جاخورد اما خ یمقابلش لحظه ا ریتصو دنیداد وبا د

 گفت یکنترل شده ا یوباصدا

 

 !!!یبش مونینکن که بعدا ازش پش یوکار احمقانه ا نیروبنداز زم غینهال اون ت-

 

 جاخورد. یروح او لحظه ا ینگاه سرد وب دنیشدن نگاه نهال سمتش از د دهیباکش

 

 به شدت نگرانش کرد . نیبود وا دهیروح ند یحد ب نیاورا تا ا هرگزنگاه

 

 لرزان نهال درگوشش نشست یبرداشت وصدا اطیبه سمتش با احت یگرید قدم

 

 شم!!! مونیوجود نداره که بخوام پش یبعد-

 

 به سمت جلو برداشت . اطیبا احت یگریقدم د نیساتک
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 یکرد انداخت سپس مجدادا نگاهش را به نگاه ب یم ییمحبوبش خودنمارگ دست  یکه رو یغیسمت ت ییگذرا نگاه

 گفت یمینهال دوخت و با لحن مال یبرافروخته  یروح  وگونه ها

 

 وجود نداشته باشه!! یینزدم که تهش تو شیهمه خودم رو به اب وات نیا-

 

 محکم گفت یلیوخ دیچسب وارحمامیعقب رفت وبه کف سرد د یمصمم قدم یلیبه حرف او وخ تیاهم یب نهال

 

 زنم !! یسرگرد وگرنه م ایجلو ن-

 

 ندز یلحظه  سرم نیاز او در ا یدانست که هرکار ی.م ستادیا یفرستاد .لحظه ا رونیب نینفسش را خشمگ نیساتک

  

 !!امیباشه جلو نم-

 

ارت مثل فرار از خونه ک نیاز ا یوگرنه به حد یکن همیتوج یبتون دوارمیکار احمقانت رو بگو وام نیا لیدل حاال

 جانانه کنمت !! هیتنب کیوپنهان کردن بچمون ناراحت هستم که بخوام 

 

 دیش ددستان یرا رو غیت دنیلرز نیوساتک دیازگونه اش غلت یشکست وقطره اشک شیبچه بغض گلو یاداوریبا نهال

 را لرزاند . نیوجود ساتک گریگرفته ولحن تلخش بار د یصدا
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ش ا یناگهان یاز ان خنده  شترینگران کننده بود اما ب یادیاش ز یعیرطبیاوچرخاند لرزش غ یرا در سراتاپا نگاهش

 بود  که باعث شد به شدت جا بخورد ...

 

 

 !!ییخوا یم لی...دل لیدل-

 

 وامخ ینم رنیگناه بم ینفر ب نیرو که باعث شده بخاطرش چند یزندگ نیا گهیکه د ارمیب لیتونم هزار تا دل یم-

   نیخوام ساتک یرو نم یزندگ نیومن زنده بمونم...من ا رهیبم هیهد دیبا چرا

 

 دیکش ادیزنده است فر هیهد دیبخواهد بگو نیساتک نکهیاز ا قبل

 

 خوام  یروکه به خون اغشته شده رو نم ییدستا نیمن  ا-

 

 دودو زد سپس در نینگاهش در نگاه ساتک یدستش بکشد  لحظه ا یرا رو غیبخواهد ت نکهیرا گفت اما قبل از ا نیا

 افتاد . نیزم یجانش رو یجسم ب نیساتک یمقابل چشمان بهت زده 

 

 دهنش ولرزش بدنش متوجه تشنجش شد. یکف گوشه  دنیدرچند قدم بزرگ خود را به او رساند وباد نیساتک
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 انداخت . یرا ازدست اوخارج کرد وبه سمت غیت زود

 

 هیبه سمت تخت برد وبه پهلو اورا خواباند تا اگر خواست استفراغ کند وارد ر عیگرفت وسر لرزان اورا دراغوش جسم

 اش نشود .

 

 با دکتر تماس گرفت . عیبرداشت وسر یپاتخت یرا از رو یگرفت گوش یبا دکتر تماس م دیبا

 

دستش را  شیبرخورد دندان ها دنیوبا د دیکش شیموها انیم یانداخت ودست یرا کنار یرا که قطع کرد گوش تماس

 گذاشت شیلب ها انیم

 

 کرد برگشت وگفت یکه کالفه نهال راتماشا م نیکرد وبه سمت ساتک میسرم دست نهال را تنظ دکتر

 

 راحت باشه بهتره هرچه المونیخ نکهیا یبوده .اما برا یباال بوده واحتمال تشنج هم از تب وفشار عصب یلیتبش خ-

 فته بشهازش گر شیزودتر ازما

 

 اتاق را ترک کرد . یراگفت وبدون حرف اضافه ا نیا

 

بود که چگونه  نیخشمگ تینها یاورا نوازش کرد از دست خود ب یتخت نشست وموها یکنار نهال رو نیساتک

 توانسته بود بخوابد ومراقب نهال نباشد .
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 .دیوازشدت خشم دستش مشت گرد دیدرذهنش اکو گرد اشاریاخر  ی جمله

 

 نوع انتقام راگرفته بود. نیبدتر اشاری

 

 کرد تا نهال ان صحنه را فراموش کند . یم یهرچه زودتر کار دیکند .با یخوب توانسته بود با ذهن نهال باز او

 

 کرد . لیرا به سمت باالمتما شیلب ها یتلخ گوشه  یپوزخند

 

 . دیایب شیسر گرگ کوچولو ییفکر نکرده بود که تا زنده باشد محال است بگذارد بال نیبه ا اشاری

 

 

 ماه بعد6

 

تخت  یرو یعروس نیمعصوم با ان لباس پرچ یتخت خواباند .وبه او که همچون فرشته ا یارام نهال را رو نیساتک

 بود چشم دوخت. دهیارم

 

 .ردیچشم بگ شیتوانست از گرگ کوچولو یدانست چرا نم ینم یخستگ باوجود
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 نیکه به خود داده بود بماند ونهالش را خوب کند البته ا یلب نشاند اوتوانسته بود سرقول یرو روزمندانهیپ یلبخند

 یتازه برا یدیبود که توانسته بود قفل سکوت نهال را بشکاند وبه او ام شیکوچولو ازین ونیحال خوب نهال را مد

 دهد .  یزندگ یادامه 

 

 یخورد ورو ید ونگاه خواب الودش دراتاق نا اشنا چرخگشو یرا ازهم به سخت شیچشم ها ینگاه ینیازسنگ نهال

 . دیاوبود قفل گرد یکه محو تماشا نیصورت ساتک

 

 گفت  یگرفته ا یبه خود داد وبا صدا یزد وتکان یلبخند

 

 ؟یکن ینگام م ینجوریچرا ا-

 

  دیپرس طنتیباال انداخت وباش ییتاک ابرو نیساتک

 

 ؟ یچجور-

 

برهنه اش افتاد خنده اش را به  مهین یرا زد وچون به باال تنه  نیورد نگاه ساتکتخت نشست  یرو یبه سخت نهال

 گفت یکنترل کرد وبابدجنس یسخت

 

 گرگ گرس...گرسنه  کیمثل...مثل...-
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 به سمت او خم شد . یدرگلو کرد .کم یاز زبان او خنده ا هیتشب نیا دنیباشن نیساتک

 

 گفت ثانهیخب یاو به حرکت دراورد وبالحن زیاندام هوس انگ یرا رو نگاهش

 

 دوس داره شکارش روبدره  بیعج یگرگ گرسنه که  بعد از شش ماه وخورده ا کیمثل -

 

 . دیرا گز شیلب ها یگوشه  نیشرمگ نهال

 

 زمزمه کرد . یزیلب چ ریرا از او گرفت وز نگاهش

 

 تخت خواباند . یوعنان خود را ازدست داد اورا رو دیاورا د یبرافروخته  یگونه ها نیساتک

 

 گوش او چسباند وپرحرارت لب زد  یرا به الله  شیلرزان او انداخت ولب ها یبه پلک ها یزد نگاه مهیاو خ یرو

 

 اجازه هست؟ -

 

 یب یلیسکوت کرد سپس خ یدر نگاهش لحظه ا رهیکل وجودش از حرارت نفس او گر گرفته بود خ کهیدرحال نهال

 به محبوبش فهماند. نگونهیاوگذاشت وموافقت خود را ا یلب ها یرا رو شیمقدمه لب ها

..... 
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 طاقت لب زد یوب دیکش رونیب هیهد یگره خورده  یسنجاق مو را ازداخل موها نیاخر جانیبا ه دیسع

 

 پووووففف باالخره تموم شد ..  -

 

 گفت  طنتیلب نشاند وبا ش یپرمعنا رو یلبخند هیهد

 

 ....فیزتعریچی-

 

 وگفت دیحرف او پر انیم عیسر دیسع

 

 !! یکن یتموم نم گهیکه د یکن ینهه ...تو شروع م یییوا  -

 گفت یبه اسمان اشاره کرد وبا لحن مفلوک سپس

 

 !!میکوچه ا کیاون وقت ماهنوز اندر خم  شهیهوا داره روشن م نیبب-

 

 انداخت ولب زد  نییسرش را پا نینگاه خمار او شرمگ دنیبا د هیهد

 

 متاسفم-
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 وگفت دیاورا دراغوش کش دیسع

 

 ... زمیمن متاسفم عز  -

 

 گفت شیدرلب ها رهیداد وخ لشیتحو یاش جدا کرد .چشمک نهیس یسراورا ازرو سپس

 

 فردا تا شب فقط خاطره گوش کنم اما امشب.... دمیقول م-

 

 گفت عیزد وسر ایدلش را به در هیهد

 

 کنه یدلم درد م-

 

 

 شکم او گذاشت ولب زد یدستش رو رو یبامهربان دیعس

  

 دم  یخودم ماساژش م-

 

 اب دهنش را پرصدا قورت داد وباشرم گفت هیهد
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 کنه... یاووم کمرم درد م-

 

 وبا عشق گفت دیکش نییپا یلباس عروس او راکم پیز دیسع

 

 گلم .. یدیچرا انقدر ترس-

 

 باشه؟!! ینش تیمواظب باشم که اذ دمیم قول

 

 بکشد کیبار یکار به جا نکهیقبل از ا تیاوخنده اش گرفت ودر نها یاوضاع از کج فهم نیدرا هیهد

 

 گذاشت وگفت  یبه عقب راند و شتاب زده شرم را کنار یاورا کم 

 

 !!یدیدلبندم اوضاع قرمز حاال فهم  -

 

 حرف او بشود ومنظورش را درک کند  یمتوجه  دیتا سع دیطول کش یا لحظه

 وگفت دیت زده اش درقامت اوچرخبه نگاه

 

 !!!یکن یم یشوخ-

 بود یزیهرچ یایسرخ شده اش وچشمان خندانش گو ینداد اما گونه  یجواب هیهد
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  دیتکان داد ونال یوبا افسوس سر دیکش شیموها انیم یکالفه پنجه ا دیسع

 

 شانست روپسر .... دیسع– 

 

 ینده خ یصدا هیوکمتر ازچند ثان دیخند یبلند یجمله نتوانست خنده اش راکنترل کند وباصدا نیا دنیباشن هیهد

 انداخت. نیاتاق طن یودرکل فضا ختیهم با او درهم او دیسع یمردانه 

 

 

 ناارام بود . شیروبه رو یایناارام نشسته بود .افکار اوهم مانند در یایدر یروبه رو یسنگ بزرگ یرو نهال

کرد .بازهم خاطرات تلخ ان شب به ذهنش  یم یچرا ان روز بعد ازمدت ها بازهم دردلش احساس نااشوب دانست ینم

 نیرا ازب نیساتک یخواست زحمت  وتالش چندماه  یخواست به ان افکار باال وپر دهد.نم یهجوم اورده بودند واو نم

 ببرد .

 

 ه بود. دیلبانش نشاند .مدت ها بود باران نبار یمحو رو یولبخند ختیاش ر ینینوک ب یرو یباران قطره

 

 . تادسیبشاش ونادر خود مقابلش ا هیبود که با همان روح هیشانه اش به خود امد وبالفاصله هد یرو یدست بانشستن

 

 ؟یکن یحال م نجایا ینشست یگردن من خودت اومد یناهار رو انداخت یبدجنس ظرف ها-

 

 چشم دوخت وگفت ایکنارش نشست به در هیوهد دیخود را کنار کش یلبخند زد کم نهال
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 ؟یکرد یفکر م یبه چ نمی...حاال بگو بب رهیگ یادم دلش م رهیاوووف چه دلگ-

 

 فرستاد ولب زد رونینفسش را اه مانند ب نهال

 

 پدر ومادرم تنگ شده  یدلم برا  -

 رخ او چشم دوخت ارام گفت میبه ن یلحظه ا هیهد

 

 متاسفم.. -

 در جواب ابراز احساسات او نگفت  یحرف نهال

 

 دوخت   رهیوت یگرفت وبه اسمان ابر اینگاهش را از در 

 

  دیکرد واو هم چشم به اسمان دوخت وپرس بیبه خود داد نگاه اورا تعق یتکان هیهد

 ؟یدوست دار یلیرو خ نینهال ساتک  -

 

 فتگ ردینگاهش را از اسمان بگ نکهیبدون ا نهال

 کنم فشیتونم توص ینم یدوسش دارم که حت یدر حد-  -
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 گفت  دیاو قرار داد و چون نگاه نهال درنگاهش قفل گرد یچانه  ریزد دستش را ز یلبخند هیهد

 

  گهیکه م یدیضرب المثل رو شن نیا

 

 یگریدر د دیزحکمت گشا یخدا گرببند در_

 ادامه داد ینیبا لحن غمگ هیتکان داد وهد یسر جیگ نهال

 

 .. شهیکس پدر ومادر ادم نم چیدونم ه یمن م-

 ادم پرکنه  یاونا رو برا یخال یتونه جا یهم نم یا هیثان یحت ایدن نیکس تو ا چیه

 

واالن  یشدیاشنا نم نیهرگز با ساتک دیشا یداد یکه اگر اونا رو از دست نم ینگاه کرد هیبعد به قض نیتا حاال از ا اما

 ؟یمن نشسته بودودرکنار  نجایا

 

 .دیبه شدت جا خورد .کلمات او تک به تک در ذهنش پررنگ گرد یلحظه ا نهال

 

داشتن  یاو برا یعنیرقم زده بود و شیبرا یبود که زندگ یاتفاق نیباتریمثل او ز یوداشتن حام نیبا ساتک ییاشنا 

 را داده بود. ییبها نیهمچ نیساتک

 

 ختیافکارش را ازهم گس یباز درگوشش نشست  ورشته  هیارام هد یصدا
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 بوده ... ایحد به دن نیونوشته شده ..عمر پدر ومادرت تا ا نییهرکس از قبل تع ریمن معتقدم تقد-

 

تحت شعاع خودش قرار  ازین یوحت نیامروزت رودر کنار ساتک یگذشته خوشحال یاجازه نده حسرت روزها هرگز

 بده

 نشاند .لب  یرو یلبخند نهال

 

 نیتوانست در کنار ساتک یکه م یقینداشت جزدقا یسود چیکامال با او بود .فکر به گذشته وحسرت خوردن ه حق

 کند. یسپر یبا شاد شیوفرشته کوچولو

 

 زودگذر از چشم نهال گذشته بود زد. یکه چون شهاب یبه برق یدست اورا به دست گرفت ولبخند هیهد

 

 دیدست اورا فشار دادو مردد پرس یاندک دیبا ترد نهال

 

 سوال بپرسم کی هیهد-

 

 لب نشاند .باران شدت گرفته بود اما گفت یاورو دیبه لحن پر از ترد  یلبخند هیهد

 

 زمیحتما بپرس عز-
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  ییایاز پس اون اتفاق ها برب یتو چطور تونس دمیوقت نفهم چی...تو.. هتو

 جا خورد . یکم هیهد

 

وحشتناک تر هم  یدوخت باشدت گرفتن باران حت ایرا نداشت .نگاهش را به در یسوال نیهمچ دنیانتظار شن اصال

 ... امدیبه نظر م

 

 یداریکه تا مدت ها کابوس خواب وب یی.روزها دیوحشتناک پرکش یذهنش به سمت ان روزها یپرنده  ناخواسته

 اش شده بود . 

 

از  یگوشه ا شینشسته بود وجا نجایشک االن در ا ینبود ب دیخانواده اش وعشق به سع تیکه اگر حما ییروزها

 بود. مارستانیت

 

ان روز  یاور ادیجمع شد ودستش را از دست نهال خارج کرده وخود را دراغوش گرفت . ناگهان  سرمابا  یکم درخود

 بدنش رسوخ کرده بود. یها در تک تک سلول ها

 

 نیوشرمگ دیلبش را گز ی.گوشه دیگرد مانیدنش از سوالش پشاو ومچاله ش وستهیدرهم پ یابروها دنیبا د نهال

 گفت

 و... یخواسم بفهمم تو فراموش کرد یکنم ..فقط ...فقط م یاور ادیخواستم اون روزهارو برات  یمتاسفم نم-
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 جمع کرد یوخود را اندک دیوتاسف رادر صورت او د یبه نهال دوخت.ناراحت یگرفت ولحظه ا اینگاهش را از در هیهد

 بنشاند. شیلب ها یرو یهرچند اجبار یکرد لبخند ی.سع

 

 .دیگرد مانیاو ومچاله شدنش از سوالش پش وستهیدرهم پ یابروها دنیبا د نهال

 گفت نیوشرمگ دیلبش را گز ی گوشه

 

 و... یخواسم بفهمم تو فراموش کرد یکنم ..فقط ...فقط م یاور ادیخواستم اون روزهارو برات  یمتاسفم نم-

جمع کرد  یوخود را اندک دیوتاسف رادر صورت او د یبه نهال دوخت.ناراحت یگرفت ولحظه ا اینگاهش را از در هیهد

 بنشاند. شیلب ها یرو یهرچند اجبار یکرد لبخند ی.سع

 

ر چشمم عبو یضبط شده از جلو یلمیمثل ف رشیکه بعد از شش ماه  تصو ستین یمتاسف نباش ..اون اتفاق هاروز-

 نکنه

 لخش وجود نهال را لرزاند .ت نگاه

 

 که حاال درجان او هم نشسته بودگرفت ...  ییرادران سرما نیاغوش گرم ساتک یبهانه   دلش

 

 یخاطره  نیسازم اما ا یخاطره رو م یگاه یحت ایکردن دارم و فیتعر یبرا یخاطره ا شهینهال من هم یدون یم

 فراموش کنم یکنم روز یتلخ  رو با تمام وجودم ارزو م

 

 او قرار داد . یشانه  یسرش را رو هیکرد وهد کتریخود را به اونزد یکم نهال
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 یکوبندگ نیاز ذهنش گذشت خاطرات تلخ ان روزها به هم یدوخت ولحظه ا ایدر یکوبنده  یرا به موج ها نگاهش

 بود. کرشیدرپ ایدر یموج ها

 

اون خاطرات تلخ  نیگزییزود جا یلیسازه که خ یم برات یچنان خاطرات قشنگ تیدر زندگ دیشک ندارم سع-

 شهیم

 

 لب نشاند یهرچند محو قبل از غرق شدن درخاطراتش رو یولبخند دیارام نهال اززدوردست به گوشش رس یصدا

  

 ماه قبل شش

 

 زنگ نکهیبود واز ا ستادهیسرهنگ ا یدر دست داشت پشت درخانه  یدسته گل بزرگ کهیبا کالفه درحال دیسع

 مردد بود . اوردیسرهنگ را به صدا درب یدرخانه 

 

 که اورا تامرز جنون کشانده بود. یاز حد شیب یونگران ینداشت مگر دلتنگ دارید نیا یبرا یا بهانه

 

 یخاموش او چندساعت شهیاتاق هم یپنجره  رینبود که ز یبود شب دهیماه که ان دختر را ند کی نیا یط نیدرا

 .ردیدل وامانده اش ارام بگ یواندک ندیاورابب دیشا باشد تا ستادهینا

 

 شد . یاز حال او با خبرهم نم ینبود حت نینشده بود واگر ساتک یا قهیدق یبرا یاو حت دنیموفق به د اما



 پشتم باش

 
1628 

 

 

مسافرت ومشاوره هم نتوانسته بود حال بد او را  یاست وحت مارشدهیب یازشدت فشارروح هیدانست که هد یم

 کرد . یبه شدت نگرانش م نیبهترکند وا

 

قلبش  یسرهنگ لحظه ا نیماش دنیاسفالت به خود امد برگشت وبا د یوترمز ان رو نیماش کیالست یصدا با

 زود به خود امد . یلیرا فراموش کرد اما خ دنیکوب

 

 بود. رشدهید یلیخ یمانیوپش یعقب گرد یبرا گرید

 

 را زد . موتیشد ور ادهیپ نیاز ماش سرهنگ

 

 ها انتظار امدنش را داشت . نیجاخورد اما زودتر از ا یپشت درخانه اش لحظه ا دیسع دنید با

 

 . ستادیاو ا یقدم کیمحکم به سمت او قدم برداشت ودر ییگام  ها با

 

  یاو به دست گل در دستش چرخاند سپس مجدادا به نگاهش دوخت ولبخند ینگاهش را از نگاه اشفته  یا لحظه

 برلب نشاند 

 

 کرد وسالم گفت  دایجسارت پ یلب او کم یلبخند رو دنیبا د دیسع
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 دیداد وبا محبت پرس ییجواب سالم اورا با گشاده رو سرهنگ

 

 کتفت چطوره  پسرم بهتره؟-

 

را درحق دخترش کرده است ولباس ضد گلوله  یاست چه فداکار ستادهیکه مقابلش ا یپسر نیدانست ا یم خوب

 اش کرده است . هیحساس تن هدخطرناک و  طیاش را دران شرا

 !! ندیتوانست درقلبش بنش یگلوله م نیا

 

 زد وگفت یلبخند دیسع

 بله بهترم-

 

 زنگ در را فشرد . سرهنگ

 

 درجوابش گفت  دیحاج خانم را که شن یبله  یصدا

 

 میحاج خانوم مهمون دار-

 

 شد  درگشوده

 لب نشاند وگفت یرو یلبخند دیسع دنیخانوم با د حاج
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  نییقدمش سرچشم بفرما-

 

 انداخت وگفت نییشرمنده سرش را پا دیسع

 فقط.. شمیمزاحم نم-

 

 کرد گفت یم تشیبه سمت درخانه هدا کهیدستش راپشت کمراوقرارداد ودرحال سرهنگ

 

 پسرم تعارف رو بزار کنار یسیمزاحم ن-

 

ستقبال گرم حاج خانوم از او به سمت نکرد وهردو درکنار هم وبه سمت خانه رفتند وپس از ا یمخالفت گرید دیسع

 مبل رفت ونشست .

 

 سالن را ترک کرد. ییاوردن چا یبزند وحاج خانوم هم به بهانه  شیبه دست ورو یرفت تا اب سرهنگ

 فرستاد .. رونیاو نفسش را ب دنیوبا ند دیدرسالن چرخ هیهد یدرجستجو دیسع نگاه

 

 که گذشت سرهنگ نزد اورفت وکنارش نشست . یقیازدقا پس

 بود نگاه نگران وسرگردان اورا شکارکند  توانسته
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 پسربه دخترش شود . نیا قیمثل او سخت نبود تا متوجه احساس عم یا دهید ایمرد دن یکرد وبرا یاورادرک م حال

 اندوه لب باز کرد وگفت  با

 

به شدت اشفته س ودکتر هم تا االن نتونسته  یاما از نظر روح تو خوبه یبه لطف خدا وفداکار هیهد یحال عموم-

 کنه  یچندان کار

 

 صحبت اوماند یمنتظر ادامه  یبا نگران دیسع

 

 صحبت اوماند  یمنتظر ادامه  یبا نگران دیسع

 توانست حال خراب اورا درک کند. یم دیسرهنگ گرفته بود وسع یصدا

 

 اوهم بهتر ازسرهنگ نبود !! حال

 

 تکان داد وگفت  یبا افسوس سر سرهنگ

 

 !!!مونمینشون ندادم پش هیرا به هد ویفاب یمرده  نکهیازا یگاه-

 

 واون رو با خودش ببره  ادیب ویمرگ اون روباور نکرده وانگار هرلحظه منتظر تا فاب هنوز
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از خونه خارج بشه  قهیدق کیولو  تیحاضر نس یطیشرا چیوتحت ه دهیاز خونه ترس رونیب یایبه شدت از دن-

 رهیقدم زدن هم نم یبرا اظیداخل ح یوحت

 

 ترسه اون اتفاق دوباره تکرار بشه یکه م انگار

 

 را به خود جلب کرد دیحاج خانوم توجه سع یفرستاد وصدا رونینفس اه مانندش را ب سرهنگ

 

 گفت که راحت باشد .و ندیخود بلند شد وحاج خانوم با محبت تعارف کرد بنش یبه احترام او از جا دیسع

 

 به همسر خود انداخت. ینگاه سپس

 صحبت همسرش گفت یدر ادامه  دیلرز یکه ازشدت بغض م ییاونشست  وبااندوه وصدا کنار

 

 سنگ باشه پدرو مادرنباشه پسرم  ادم—

 از مرگ هم بدتره!! یحت تیوضع نیدرا هیهد دنید

 

 گفت وحاج خانوم باحسرت گفت یخدانکنه ا رلبیز دیسع

 

 چراغ خونت خاموش باشه یداره وقت یکه چه حس بد یدون ینم-
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بم دست  یخواد عروسک بشه چه حس یزنه که نم یپره وضجه م یعرق کرده از خواب م یهر بار که باتن یدون ینم

 دهیم

 

 همسرش را فشرد واو را به ارامش دعوت کرد. یشانه  سرهنگ

 

وجودش  یهمه   کهیدرحال دیاش را نوش ییاز چا یبا اصرار حاج خانوم جرعه ا دیبه سکوت گذشت وسع یقیدقا

 . اوردینتوانست طاقت ب تیبود .درنها هیهد یچشم شده بود ودر جستجو

 

 مودبانه گفت یلیجا درخود جمع کرد وخ کیشهامتش را  کل

 

 ببرم؟ رونیشام  باخودم ب یروبرا هیهد   نیدیسرهنگ اجازه م  -

 

که در   یلحظه ا یحاضر بود قسم بخورد حت دیصحبت نکردند وسع چکدومیه یلحظات یخانوم برا وحاج سرهنگ

 اندازه مضطرب نشده بود نینفوذ کرد هم تا ا ویوفاب امکیباند س

 

 حاج خانوم بود که سکوت را شکاند. تیدرنها

 

 نماند  دیسع نیزبیبه همسرش انداخت که به دور از نگاه ت یمعنادار نگاه

 

 رهینم رونیازخونه ب یطیشرا چیتحت ه هیاما پسرم هد-
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 گفت  دیبگو یزیبخواهد چ دیسع نکهیوقبل از ا دیبه محاسنش کش یدست سرهنگ

 

 ندارم یبره من مخالفت رونیشد  باتو ب یباهاش صحبت کن اگر خودش راض  -

 دونشان زده بود  ریت کی.درواقع او با  ندیرا بب دینشسته درنگاه سع یبود برق شاد توانسته

 

 دیفهم یرفت هم  م یم رونیوبعد از مدت ها از خانه ب امدیم رونیدخترش از الک انزوا ب شدیموفق م دیاگر سع هم

 نه .. ایطرفه بوده  کیپسر به دخترش داشت  نیکه ا یعشق

 

داد  یامان مزود ان هارا سروس یلیگشت خ یدارد که اگر از احساس دخترش مطمئن م یهم به او حس ادخترشیا

 رساند. یوبه وصال هم م

 

 . ستادیا هیاتاق هد یبا لبخند پشت دربسته  دیسع

 

 هستادیکه پشت به او روبه پنجره ا دیراد هیدر راگشود وهد دیرا شن هیهد یبله  فینح یبه درزد وچون صدا یا تقه

 حالت ضعف رفت نیاودرا دنیبه اغوش کش یبود.ارام پشت اوقرار گرفت ودلش برا

  دیو وجودش لرز دیرا شن هیهد نیغمگ یصدا

 

 ها منتظر اومدنت بودم.. نیزودتر ازا-
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 اوقرارداد وبه سم خودش برگرداند .  یشانه  یدستش رارو دیسع

 

 . دیخشک شیلب ها یو  لبخند رو دیاشک رادرچشمان اود حلقه

 

 او محکم فشارداد وارام گفت یشانه  یرارو دستش

 

 نداشتم نجایه اامدن ب یبرا یبهانه ا-

 

 از او فاصله گرفت  یداشت قورتش دهد کم یکه سع یوبابغض دیشانه اش را عقب کش هیهد

 

 گفت یاورا جلو رفت وبا لحن محکم یانداخت و قدم عقب رفته  نییهوا مانده بود رو پا یدستش را که رو دیسع

 

 بود !!! نجایا میزندگ یبهانه  نیاومدم ...چون بزرگتر تیدرنها-

 

 یورو دیجمله بود که خود را از بند اسارت رهان نیهم دنیمنتظر شن هیهد یقطره اشک به اسارت درامده  ییگو

  دیتبدارش غلت یگونه ها

 

 قطره اشک را ازگونه اش زدود وزمزمه کرد  شیدستش را جلو برد وباسرانگشت ها دیسع
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 !! یختیر یاشک نم ینجوریزنه ا یم شیقلبم رو ات یهرقطره اشکت چجور یدونس یاگر م-

 

 . دیگز نیلبش را شرمگ یگوشه  هیهد

 

او ازدست بدهد  دنیبه اغوش کش یکنترل خود را برا نکهیاوجدا کرد وقبل ازا یبالبخند دستش را از گونه  دیسع

 وگفت  دیخود را عقب کش

 

 رمتبب ییخوام جا یزود حاضر شو که م رونیب رمینداره تا من م یخوب یتونم اتاقت بمونم وجهه  ینم نیاز ا شتریب-

 گفت یجد یلیرفت خ یبه سمت در م کهیاجازه را به اونداد ودرحال نیا دیخواست مخالفت کند که سع هیهد

 منتظرتم زود حاضر شو !! رونیمن ب-

 

 رفته بود . دیبزند اما سع یدستش را بلند کرد تا حرف دیبا ترد هیهد

 

 . دیتپ یم یاو به تند میمستق ریهم قلبش از ابراز احساس غ هنوز

 

 داد. نتیرا ز شیاراده لب ها یب یاز مدت ها لبخند بعد

 

 امدیم نییکه از پله ها پا دندیرا د هیکه  هد یوحاج خانوم مضطرب به پله هاچشم دوخته بودند .زمان سرهنگ

 به لب زدند . یلبخند
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 تواند دخترشان را نجات دهد. یاست که م یپسرهمان نیا دندیوفهم دیدر دلشان تاب یدیام نور

 

 دیمحکم خظاب به سع یلیوخ دیاش را بوس یشانیو با شرم از او اجازه گرفت .سرهنگ پ ستادیمقابل پدرش ا هیهد

 گفت

 

 دخترم امانت دست تو!!-

 باش!! مواظبش

 

 از خانه خارج شدند . یگفت وهردو درکنارهم بعد از خداحافظ یچشم دیسع

 

 ونگاه هراسانش را به اطراف دوخت. ستادیا دیباترد یلحظه ا هیه درکوچه

 

 .ندیبنش نیگفت داخل ماش هیرا زد وبه هد مویر عیوحشت نگاه او شده بود سر یکه متوجه  دیسع

 

 .دیمچاله گرد ینشست ودر صندل نیهم بالفاصله داخل ماش هیهد

 از عشق نشات نگرفته بود بلکه ازترس بود. یقرار یب نیبار ا نیوا دیکوب یبه شدت م قلبش

 

 را به حرکت انداخت . نیاو اخم کرد وماش یشانیبه قطرات عرق نشسته در پ دیسع
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 رفت راند. یگرفت م یکه هرگاه خودش دلش م یدنج یگذاشت وبه سمت جا یکالم یب یقیموس

 

 داد خلوتش را برهم نزند . حیهم ترج دیسکوت کرده بود وسع هیهد

 

  دیپرس شانیپر یبه خود امد وبا افکار هیاز شهر خارج شدند هد کهیهنگام تیدرنها

 

 ؟یبر یمن رو کجا م  -

 

 خواهم بدزدمت  یم دیسربه سرش بگذارد تا نوک زبانش امد که بگو یخواست کم دیسع

 .دیگرد مانیپش شدیم نییکه ازشدت وحشت باال وپا شیها نهیرنگ زرد صورتش وس دنیاما باد 

 

 دست خودش گذاشت . ریدنده وز یمحبت دست اورا گرفت .رو با

 رافشرد و گفت آن

 رفتم!! یاروم کردن خودم به اونجا م یاکثرا برا  دمتیکه ند یمدت نیکه درا ییجا-

 .دیاش حبس گرد نهینفس درس یلحظه ا یهجوم برد وبرا هیهد یگونه  ریز خون

 

اشت نگه د یکوه یرا دامنه  نیماش دیسع تیبود.درنها ییبایرسبز وزس یبه اطراف نگاه کرد .جا گریبار د  نیشرمگ

 گفت  یوپرانرژ
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 شو  ادهیبجنب پ میدیرس-

 

 انداخت . یمجدادا به اطراف نگاه هیهد

 

 .با وحشت زمزمه کرد دیترس یم یخلوت نیکس نبود واو از ا چیه

 

 . میبرگرد ایترسم ب یمن م دیسع-

 

 به سمت اوخم شد وکمربندش را گشود و وبا اخم گفت  دیسع

 

 اد؟یبدش م یمرد از چ کی یدون یم  -

 

 صورتش لب زد یکیمنتظر جوابش نماند ودرنزد دیراد هیهد یشده  جینگاه گ چون

 

 که کنارش با وجود اون بترسه !! یدختر نکهیا  -

 

 شو ادهیحاال زود پ  -
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 زد. یکرد ولبخنداش را با زبانش تر  دهیلب خشک هیهد

 

گذاشت  یوقت نم چیه دیشک سع ی.بدیترس یم دینبا یچیدرکنارش بود او ازه دیسع کهیبا او بود تا زمان حق

 به اوبرسد . یگزند

 

 زد . ی.نفس نفس م دیکوه رس یکه باال یباال رفت وزمان یاز کوه به سخت دیکمک سع با

 کرد . یصورتش رانوازش م یخنک میچشم دوخت .نس شیروبه رو یبایز یکوه به منظره  یازباال

 

ا ر نشیونگاه اندوهگ دیکش یپرداخت .اه یم زیبه جست وخ گوشیباز یبود مانند خرگوش میقد ی هیاگر هد دیشا

 دوخت. امدیتر به نظر م کیفاصله نزد نیکه ازا یبه اسمان اب

 

 او نگاه کرد. نیگرفته وغمگ یوبه چهره  ستادیکنار اوا دیسع

 زد وگفت یلبخند

 

 داد بزن ..  -

 

  دیاست .متعجب پرس دهیگمان برد اشتباه شن یمتعجب به سمت اوبرگشت.لحظه ا هیهد

 

 کارکنم؟یچ-
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 ارام وشمرده گفت یلیاورا به دست گرفت وخ فیظر یبازو دیسع

 

 بلند انقدر داد بزن که گلوت زخم شه بجنب  یداد بزن باصدا -

 

 وگفت  دیکش ادیفر یبلند یخود باصدا سپس

 

 داد ولب زد لشیتحو یباخنده چشمک دیراد هیهد یچشمان درشت شده  وچون

 

 چشم درشت نکن دختر سرهنگ !!-

 

 که گفتم رو بکن  یباش کار زود

 شروع کن .. ابامنیب

 

 ادیوارد کرد اورا هم مجبور به دادزدن کرد وچون فر هیهد یکه به بازو ی. وبا فشاردیکش ادیجمله فر نیاز زدن ا پس

 نیرا که در ا یکرد و تمام درد  یم هیخود سکوت کرد وبه ان دختر که باتمام وجود گر دیرا شن هیهد یدرپ یپ یها

 چشم دوخت. دیکش یکرد را داد م یمدت در  دلش تحمل م
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ومحکم دراغوش گرفت  دیاورابه سمت خودکش دیاش اوج گرفت سع هینفس کم اورد وگر هیکه هد یقیاز دقا پس

اش بند امد لبش را به گوش  هیگر یدلش صاف شود وچون صدا یواجازه داد تا اودراغوشش ببارد تا اسمان ابر

  ردو زمزمه ک ختیر شیدختر داشت درصدا نیرا که به ا یاوچسباند و  تمام عشق

 

 دوست دارم -

....... 

 

 

 به خود اورد.را هیکه زده شدو هد یبرق رعد

 شده بودند . سیخ بایهردوتقر

 زد وخطاب به نهال گفت یدرگوشش بود .لبخند دیدوست دارم سع یجمله  هنوز

 

 .  سازهیبه بعدم م نیمن ساخته وشک ندارم از ا یخاطره ها رو برا نیبهتر دیحق باتوست سع-

 سنگ بلند شد . یازرو

 

 سرش انداخت  یباال ی رهیبه اسمان ت ینگاه

 محکم گفت یلیوخ ستادینهال را به دست گرفت واورا هم بلند کرد در مقابلش ا دست

 

هرگز فراموشش  میتون یشک تا اخر عمرمون نم یکه ب میتلخ ودردناک  مشترک دار یخاطره  کینهال من تو  -

 .... میاز ذهن مون حبس کن یاون رو گوشه ا میتون یاما م میکن
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به  میکه هرگز وقت نکن میبساز یخوب یروزها وخاطره ها میتون یاما انقدر م میش کناون روزها رو فرامو مینتون دیشا

 !!میاون خاطره ها فکر کن

 

 او زد . یوحرارت صدا یبه انرژ یلبخند نهال

 را رقم بزند.... ییبایتواست خاطرات ز یم  ازیون نیکامالبا او بود  واو درکنارساتک  حق

 

 گفت طنتیکرد وباش یزیر یکشاند خنده  یم الیاورابه سمت و کهیاورا گرفت ودرحال یبازور هیهد

 

 بشم ؟  ضیواسه امشب مر  دیکردن سع یهفته لحظه شمار کیبعد از  یخوا یتو که نم-

  دیپرس یجیبا گ نهال

 

 مگه امشب چه خبره؟-

 

 داد وگفت لشیتحو یچشمک طنتیباش هیهد

 

 هست  نیازاون خبرا که هرشب  روتخت تو ساتک  -

 نثارش کرد ... ییوپرو دیخند یبلند یابتدا جا خورد سپس باصدا هیهد ییپروا یاز ب نهال
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 انداخت . یفروغش قلب اورابه درد م یتخت دراز بکشد.رنگ زرد صورت او ونگاه ب یکمک کرد که رعنا رو حافظ

 

 ... دیتپ یاو م یکه فقط برا یقلب

 

 ان نشاند. یرو یروز بوسه ا یبار ط نیچندم یرفت وبرانشست ودست سردش رابه دست گ یصندل یاو رو کنار

 

بزند اما  یباز شد که حرف یلب نشاند .  دهان رعنا لحظه ا یمحو رو یلبخند  دیرعنا را که د یدون دون شده   بدن

 زود بسته شد. یلیخ

 

درهم گره خورد .مشت  شیوابروها دیگوش وسمت جمجمعه اش راد یباال یاو خم شد .قسمت تاس شده  یرو یکم

 نیوا دی.تکان خوردن رعنا را ددیزخم گذاشت وان را بوس یدستش را باز کرد .خم شد ولبانش را رو یگره خورده 

 .دیاش را بوس یشانیبار پ

 

 زد وگفت یو پرسشگر رعنا نشست لبخند نیلبش را جدا کرد ونگاهش درنگاه غمگ یوقت

 

 بپرس یکه دار یرعنا سکوت نکن هرسوال-

 کرد دستش را ازدست او خارج کند. یبه خود داد وسع یمجدادا تکان رعنا

  

 گفت دیلرز یکه ازشدت اندوه م ییو با صدا دیکردعاشقش است دزد یرا ازنگاه ان پسر که ادعا م نگاهش
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 ینداد حیروتوض یچیمرخص شدم وهنوز تو به من ه مارستانیچندروزه که ازب-

زد  یاشت ومجبورش کرد تا اورا نگاه کند وچون هردو نگاه درهم گره خورد لبخنداو گذ ی رچانهیدستش را ز حافظ

 وگفت

 

 بپرس تا من بهت بگم یبدون یخواه یم یتوهرچ-

 

اسمش  نکهیدانست جز ا ینم یچیازخودش ه یتوانست بپرسد وقت یم یلبانش را بازبان ترکرد.چه سوال رعنا

 ازدست داده است. یتصادف جمجمعه اش شکسته وحافظه اش راموقت کی یرعناست ودرط

 

 فشار اورد. شیبه گلو ینیسنگ بغض

 قورت داد وگفت نییبغضش را به همراه اب دهانش به پا یسخت به

 

 دمیرو جز تو ند چکسی.. چندوقت هنی...توانیچرا ..چرا..تصادف کردم...خانوادم ک..کجان .. ...چرا تو ا-

وچقدر او از دروغ گفتن به رعنا متنفر بود  دیکه منتظرش بود رس ی.روزدیصورتش کش شیته ر یرو یدست حافظ

 نداشت . ی.اما چاره ا

 

 . دیفکش منقبض گرد یبا پدر رعنا افتاد وارواره ها شبشیمالقات د ادی ناخواسته

 

 افتاده بود . یاتفاق ها نیرفته بود واو مسبب تمام ا نیاز ب رمردیپ چقدر
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او افتاد واز او خواست تک دخترشان را  یبه پاها ندیتوانست بعد ازچندوقت موفق شود وپدر رعنا را بب کهیهنگام

 دوباره بدهند .. یببخشند وبه او فرصت

 

 را به دست گرفت ومحکم نگه داشت وبا بغض گفت یحاج دست

 پرداخت . نیشد وتاوانش رو انقدر سنگ ینداشت..فقط عاشق بد کس یگناه چی...اون دختر هیرعنارو ببخش حاج-

 

 یگفت .دخترش گناه یمحکم اوخارج کند.ان جوان چه م یپنجه ها انیکرد دستش را از م یناتوان سع یحاج

 نداشت که از اعتماد ان ها سو استفاده کرده بود .

 

شده بودند به شدت  که ییرهایوتحق دهیکه شن ییاز شدت سرکوفت ها  شینداشت که االن برادرها یدخترش گناه 

 هرکس وناکس سرافکنده بودند... شینداشت که پ یشدند...دخترش گناه یافسرده شده واز خانه خارج نم

 

 حال همان دختر!!! دهیشده اش  ومادر شور شیدانست از حال دل ر یجوان چه م ان

 

 محکم گفت یلید وخزنش که افتاد باتمام توانش دستش را از دست پسر خارج کر یخون شده  گریج ادی به

 

 برامون مرد  مشیدیلکه دار د یبا دامن یما مرده ..همون شب که درکالنتر یرعنا برا  -

 

 مرده دست پسرانم هم به خون اغشته بشه .. کیخوام به خاطر  یبرنگرد نم گهیبرو ود لطفا
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که قرار است بارعنا ازدواج کند واو  دیمحکم بگو یلیماند وفقط در اخرتوانست به او خ جهینت یحافظ ب یاصرارها

 برسد که  ان ها رعنا را ببخشند... یدارد تا روز یوقت دست از تالش برنم چیه

 

با خود عهد بست  دیرا د یرا به رعنا وخانواده اش بدهکار بود وهمان لحظه که اشک جمع شده در چشم حاج نیا او

 زود به خانواده اش برگرداند  یلیکه رعنا را خ

 

 . ندیرا درنگاهش بب یقرار یتوانست ب ینگاه رعنا به خود امد.م ینیسنگ با

  دیکش شیموها یرا نوازشگونه رو دستش

 سخت اما گفت وهرچند

 

وقرار بود  می..من و تو باهم نامزد بودیکس رو ندار چیومثل من ه یتو خانواده ات رو مدت ها قبل از دست داد-

 .. میکه تصادف کرد میازدواج کن

 

 یحافظت رو از دست داده بود یبهوش اومد یو وقت ینشد اما متاسفانه تو جمجمه ات شکست وکما رفت میچیه من

... 

 

 

 . دیگونه اش لغز یاز چشمانش رو یچشمانش رابست وقطره اشک رعنا

 کرد یافتاده باشد احساس خال م قیعم یچال اهیکه درس  یمانند کس قایدق

 لب زمزمه کرد ریز 
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 !!اههیچشمام بازه س یوقت یاطرافم حت یای..دنکهیتار یهمه چ_

 

م ...ناخواسته خ دیبار به دردا نیچندم یبود تاقلبش برا یآن جمله کاف دنیوشن دیاورا شن یجمله  یبه سخت حافظ

 رعنا گذاشت .  یگونه  یقطره اشک رو یرارو شیشدلب ها

 

 خورد  اما چشمانش را باز نکرد یتکان رعنا

 

 از بغض گفت یناش یگرفته  یاو تا کنار گوشش لغزاند وبا صدا یز گونه لبانش را ا حافظ

 

 برگردونم  تیرو به زندگ ییزود روشنا یلیدم خ یرعنا ..بهت قول م _

 رو جبران کنم زیبهم اعتماد کن ..بهم اعتماد کن تا بتونم همه چ فقط

 

 محزون او رعنا را تکان داد  یصدا لحن

 حافظ دوخته شد . سیناخواسته باز شد ونگاهش در نگاه خ چشمانش

 

 .. ندیتوانست در نگاه پر از اشک پسر بب یرا م صداقت

 

 اورا زدود و لب زد  یگونه  یبا سرانگشتانش قطره اشک رو ناخواسته
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 اما .... هیحس چ نیدونم منشا ا ینم-

 ...من بهت اعتماد دارم اما

  دیاو چسباند وآن رابوس یلبانش را به سرانگشت ها حافظ

 

 نداشت .... ییابا ندیاورا بب ی هیرعنا گر نکهیاز ا گرید حاال

 

 به ساعت مچ دستش انداخت . ینگاه جانیباه دیسع

 برود . هیدلش نبود تا هرچه زودتر به اتق خواب مشترکش با هد یتو دل

 لب نشاند . یپهن رو یلبخند

 گفت نیخطاب به ساتک یبه غبغب انداخت وبالحن کوچه بازار یباد

 

 !!یباررو بزار روحساب ارفاق مشت نیا-

 

 ومات بشه.. شیک یراحت نیکه به ا ستین یکس دیسع وگرنه

 

 باال انداخت . ییابرو نیساتک

 

 گفت شخندیزد وبا ر هیمبل تک به
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 اره خوب دمت گرم داداش-

 ؟یزن یچرا مثل مرغ سرکنده بال بال م نمیبگو بب حاال

 

افتاد ونتوانست خودش را کنترل  هیهد یجمله  ادیجمله  ناگهان  نیا دنیبود باشن یمشغول باز یکه با گوش نهال

 خنده . ریزد ز یکند وپق

 

 دستش دوخت.. یونگاهش را به گوش دیلب گز عینگاه متعجب هردومرد به جانبش برگشت سر چون

 

 . ستادیمبل بلند شد ا یاز رو دیسع

 را به ان راه زد وگفت خود

 

 ... هیامشب عجب هوا عال-

 

 محو به برق نگاهش زد و باطعنه گفت  یلبخند  نیساتک

 

 هیاره داداش اب وهوا عال-

 ریشب بخ می..برو مزاحمت نش شهیترم م یعال حاال
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 سرخ شد. دیسع

 بلند سالن را ترک کرد  یرینزد وبالفاصله با شب بخ یاما حرف 

داد  لشیتحو یچشمک نیماند ساتک رهیسرش را بلند کرد وچون نگاهش در نگاه اوخ نینگاه ساتک ینیبا سنگ نهال

 گفت یبابدجنس

 

 دونفرست !!! بیگفتم المصب عج یداشتم از اب وهوا م-

 

 گفت هینازک کرد وباکنا یگوشه چشم نهال

 

 قبل نبود جناب سرگرد یشب ها نکهینه ا-

 

گاه برق ن دی.شا دیچرا نا خواسته خنده اش گرفت را نفهم نکهیت ونهال علت ابلند شد وبه سمت او جلو رف نیساتک

وشش دراغوشش کنار گ دنیکش نیدرح نیمحا بابخندد وبشنود که ساتک یبود که باعث شد ب نیساتک زیام طنتیش

 زمزمه کند 

 

 گرفت را باخنده تحمل کند. شیکه نهال از بازو یشگونیودرد ن ادیاب وهوا بدت نم نیموش کوچولو توام که ازا-

 

 کرد. یگردن ومچ دستانش خال یدخترانه عطررا رو یوشرم جانیباه هیهد
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کند وطبق معمول باخته است  یم یشطرنج باز نیمتوجه شد که باساتک ییرایاز پذ دیبلند سع یغرولندها یصدا از

 . ختیرادورش ر سشیخ مهین یزد وموها  یلبخند

 

 کوتاه وبدن نما بود.  یادیرنگ وکوتاهش انداخت .  لباس ز  ییمویلباس خواب لبه خود در  ینگاه نهیازا

 

واباژور راخاموش  دیوارد اتاق خواب شود به سمت تخت رفت ودراز کش دیسع نکهیوقبل از ا دیلبانش راگز ی گوشه

 کرد.

 

 سربه سرهمسرش بگذارد. یدوست داشت کم بیعج

 

تش صور یرا رو شیچشمانش رابست وموها دیبه حالت دمر خواب عیشد سر دهیکش نییدرکه به سمت پا ی رهیدستگ

 .ختیر

 

 یم نهیشد.قلبش به شدت درس یکیرا روشن کرد.سپس دوباره تار کینور اتاق تار یباز شد واز راهرو لحظه ا در

 . ندیرا بب دیمنتظر بود عکس العمل سع یصبر یزده بود وبا ب جانی.هدیتپ

 

 نهینفس درس گریکنارش نشسته است.حاال د دیسع دیشدن تخت متوجه گرد نییباالوپالحظه گذشت واو از  چند

 اش حبس شده بود .

 

 گفت  یافتاد که م یضرب المثل ادیکه خواب بود چشم دوخت .ناخواسته  هیبه هد زانیاو یبا لب ولوچه ا دیسع
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 که خود را به خواب زده است هرگز... یکرد اما کس داریتوان ب یاست را م دهیکه خواب یکس-

 

 سمت اوخم شد . یاورا نشناخته بود .با بدجنس هیشناخت.اما هد یرا م طونشیخوب زن ش واو

 

 صورتش کنارزد. ینم دار او زد سپس از رو یموها یرو یبوسه ا ابتدا

 

 بهش فهماند که اشتباه فکر نکرده است . شیپلک ها دنیلرز

 

 ت.خواس یم طنتیش یکم دلش

 

 مکث کرد. دیلبانش که رس یصورت اورا لمس کرد ورو یبا انگشت  اشاره اش کل اجزا ابتدا

 

 مکث کرد. دیلبانش که رس یصورت اورا لمس کرد ورو یبا انگشت  اشاره اش کل اجزا ابتدا

 

 لب نیریش یمزه  دنیتاب چش یب دایداشته باشد.واو شد اوجودیاودردن یتر از لب ها نیریش یزیامدچ ینظرنم به

 او بود. یها

 یرا قشنگ احساس م هیثابت ان را نگه داشت.تپش قلب هد یاو قرارداد ولحظه ا یلب ها یشد ولبانش را رو خم

 کرد وخنده اش گرفته بود .
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 راتا کنارگوشش سرداد . شیلب ها شیپلک ها دنیلبانش گذاشت وبالرز یرو یا بوسه

 

 کرد. یم شتریعطرش که عطشش راب یاز بوگوشش گذاشت ومست  یالله  یبررو یا بوسه

 زمزمه کرد  درکنارگوشش

 

 ؟یچشمات رو باز کن یخوا یخانومم نم-

 

 لب نشاند. یرو یپلک اورا احساس کرد ولبخند دنیلرز بازهم

 

لباس خواب  رانیاو از ز دیبدن سف دنیکنار زد وبا د یاو کم یرا دراز کرد واباژور را روشن کرد وپتو را از رو دستش

 وپرحرارت تر زمزمه کرد دیحبس گرد نهیدرس یلحظه ا رنفسشیحر

 

 !! یکردن من رودار ونهیدختر...دختر...شک ندارم تو قصد د  -

 

لب او  یلبخند رو دنیباد دیاو  خودراکنترل کند ولبخند نزند .سع یاز لحن ملتمسانه  نیاز ا شترینتوانست ب هیهد

  دیارام خند

 

خنده  یصدا هیبغل او  برد وارام مشغول قلقلک دادنش شد ودر کمتر از چند ثان ریدستش را ز عیحرکت سر کیدر

 اتاق را برداشت . کیتار مهین یکل فضا  هیهد ی
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کرد که دست از قلقلک دادن او  یالتماس م دیدرجه باز کرده بود وبا خنده به سع نیچشمانش را تا اخر حاال

 گفت  یبا بدجنس دیقلکلک دادن وقهقه  والتماس  هد نیود ودرحبدهکار نب دیبردارد.اما گوش سع

 

 وروجک!! یزن یبعد ازچندروز تشنه نگه داشتن من خودت رو به خواب م-

  دیتوانست بگو یوبه سخت دیچیپ یمثل مار به خودش م هیهد

 

 ..دیب..ب..بخش..ببخش-

 

 ها عهههه زهیر یم میینکن االن دسشو دیسع

 

جمله دست از قلقلک دادن اوبرداشت به صورت قرمز او نگاه کرد که ازخنده قرمز شده بود وبا  نیا دنیبا شن دیسع

 وگفت دیلبخند اورا بلند کرد ودراغوش کش

 

 دختر!!! ینکن تیمن رو اذ گهید یتا تو باش-

 

 ه کرد درنگاه مهربانش زمزم رهیاو جداکرد وخ ی نهیبود سرش را ازس شیکه هنوز درصدا یباته مانده ا هیهد

 

 بدجنس-
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 برد  یقفل لبانش شد که دران رژ قرمز هوش از سرش م دیسع نگاه

 دیاو گرد یطاقت به سمت اوخم شد ولبانش مهر لبها یب

 

 چشمانش را باز کرد . دیسع دیخورش مینور مستق باتابش

 

 کرد . یبدنش گرفته بود ودرد م یعضله ها تمام

 گره خورد. نیساتک یزد ونگاهش در نگاه مشک یغلت

 

 یاکران م  یینمایس لمیرا ذهنش مانند ف شبید یبود وتمام اتفاق ها دهیخواب از سرش پر یجیگ یتا حدود حاال

 تلخ.... یتراژد لمیف کیکرد .

 

 ختیاش را بهم ر یذهن ریتصو نیساتک یصدا

 

 دالور!! یخسته نباش-

 

 اورادرک کند  یجمله  یمعن دیتا سع دیطول کش یا لحظه

 

 که ته خنده داشت گفت ییباال انداخت وبا صدا ییتار ابرو نیبه او انداخت.ساتک یچپ نگاه
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 شد؟ یطوفان یکه هوا دونفره بود ک  شبیداداش د  -

 

 گفت  یاخ دیچیدرکل صورتش پ یکه سوزش بد دیبه صورتش کش یدست دیسع

 

 اخ او خنده اش را مهار کرد . دنیباشن نیساتک

 

 دیصورت او انداخت وبا طعنه پرس یرو یدگیبه خراش ینگاه

 

  ؟ینشده تو چرا کاناپه خواب شد یچیپسر ه-

 

 پرتاب کرد  نیکاناپه نشست .کوسن را  برداشت وبه سمت ساتک یرو دیسع

 .دیاو خند شانیداد وبه حال پر یخال یبا مهارت جا نیساتک

 

....... 

 امده  بود وحوله دورتنش بود که دربعد از چند ضربه توسط نهال گشوده شد. رونیازحمام تازه ب هیهد

 

 وگفت دیمفصل دست او نگاه کرد وداغ دلش تازه شد ولب برچ  ینیبه س هیهد
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 ه؟یچ نیا  -

 

 گفت یگذاشت و بابدجنس زیم یرا رو نیسنگ ینیباخنده س نهال

  

 !یریچسبه بخور جون بگ یم یحساب شبیصبحونه ..بعد ازماراتن سخت د ینیس-

 

 صبحانه برده بود وسربه سر نهال شانیونهال برا نیساتک ی غهیص یفردا یچندماه قبل افتاد.وقت ادیناخواسته  هیهد

 گذاشته بود.

 

 که یداد وباخنده ا لشیتحو یرفت .نهال چشمک شیبرا یلب نشاند وچشم غره ا یرو یاش لبخند ینیاوج غمگ در

 ود گفتکنترل کرده ب یبه سخت

 

 

  ؟یکن یچرا چپ چپ نگام م-

 

 !یتاغش وضعف نکرد ارمیگفتم زود ب یراه انداخته بود شبیکه تود ییاون سروصدا با

 

 دیپرس نیوشرمگ دیولبش را گز دیکش ینیه هیهد
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 ؟! دیشن نمیساتک-

 

 تکان داد . یخندان سر نهال

 

 نداشت یرادیا چیه یگفتن دروغ مصلحت یگاه

 

 بود دهیخواب نه

 

 وبه سمت کمد لباسش رفت دیکش ینفس اسوده ا هیهد

 حرف به سمت رختکن حمام رفت. یبرداشت وب یلباس

ضعف رفت که شب زفاف از  دیسع یمظلوم یماند ودلش برا رهیگردنش خ یکبود یرو یقد نهینگاهش از ا یلحظه ا 

 رانده شده بود . رونیاتاق به  ب

 

 فرستاد ولباسش را به تن کرد . رونیرا اه مانند ب نفسش

 

 کرد که چرا نتوانسته بود ان درد طاقت فرسا را تحمل کند . یرا مالمت م خود

 

 کردند . یدخترها تجربه م یهمه  یکه روز یمشترک درد
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 خورد . یوجودش را م یا انهیذهنش را مشغول کرده بود ومثل مور بیعج یسوال کهیرفت درحال رونیحمام ب از

 

 بود...... امدهیاز او ن یخون چیه چرا

 اوشده بود  نگران شد وبه سمت او رفت . یکه متوجه کالفگ نهال

 

 دیپرس یرا گرفت وبامهربان دستش

 

  هیافتاده هد یاتفاق-

 

 تکان داد  یبه اونگاه کرد وبا بغض  سر هیهد

 

 .دیصبحانه کش زیاو تامل کردسپس  او را به سمت م ی دهیصورت رنگ پر یرو یلحظه ا نهال

 

 . دیصبحانه کش زیاو تامل کردسپس  او را به سمت م ی دهیصورت رنگ پر یرو یلحظه ا نهال

 

 گفت  یصبحانه نشاند وبامهربان زیسرم اورا

 

 ..صبحونه بخور... دهیرنگت به شدت پر-

 بود داد  شهیکه غرق دراند هیاز کره ومربا گرفت وبه دست هد یرا گفت وخود لقمه ا نیا
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 تشکر کرد یلب ریتکان داد وز یسر هیهد

 . اوردیبود را به خاطر ب ریاس اشاریکه در دست  یکرد کل مدت یسع دنیجو نیبه لقمه زد ودرح یگاز

 

داشت تمام ان مدت را  یبه کشت زار وجودش حمله ور شده بودند .سع یناگهان ییمانند ملخ ها دیوترد شک

 . اوردیبه خاطر ب اتیباجزئ

 

 اراشیبارهم تالش کرده بود اما موفق نشده بود وبار اخر هم توسط  نیکرده بود وچند دیبارها به تجاوز تهداورا  سام

 دخترانه اش راحفظ کرده بود ....

 

از او  میقمست ریمادرش غ یکاش وقت دیشیشد وباز او اند نیگزیبالفاصله دردستانش جا گرید یولقمه  دیرا بلع لقمه

 زند ..برزخ دست وپا ن نینکرده بود ورفته بود تا االن درا یکدندگیدکتر زنان برود  ای یخواسته بود تا پزشک قانون

 

که که کل وجود تبدارش را به  یوانیل یوسرد رونیدومش همزمان شد با فرستادن نفسش به ب یدادن لقمه  فرو

 زدن ... خی کبارهی

 

 .ردادیمس رییتغال به نگاه نگران نهال تغاب پر وانیاز ل نشیغمگ نگاه

 

 پر محبت نثارش کرد وگفت  یلبخند نهال

 رو انقدر ساکت کرده؟ شبید یدختر پرانرژ نیافتاده که ا یچه اتفاق یبهم بگ یخواه ینم هیهد-
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 تامل کرد . یلخت هیهد

 

 انیمختصر جر یلیفرستاد وخ نییپا یخشک شده اش به سخت یاز اب پرتغال دستش را ازگلو یجرعه ا سپس

 کرد . فیکرد تعر یگوش م شینهال که بادقت به حرف ها یرا برا شبید

 

 سکوت کرد. یجمله اش شد. نهال مبهوت زده تا لحظات دنیرس  انیقطره اشکش هم زمان با به پا دنیچک

 

 را فشرد و گفت ان یکرد .سپس دست سرد اورا به دست گرفت وبا اخم اندک نیاو را سبک وسنگ یها صحبت

  

 لطفا !!! رونیب زیبر یفکر احمقانه تو سرت دار یهرچ-

 

 ستیبکارت ن یچند قطره خون نشانه  ختنیکه ر یبهتر بدون دیوخودت با یجامعه ا ی لکردهیدانشجو وتحص مثال

 و با اندوه گفت دیکش رونیکالفه دست خود را از دست او ب هیهد

 

 کرد  یم یمن بود باتوجه به اون مدت همه جور فکر یهرکس هم جا  -

 

 . دیبه صورت او کش یبا محبت ونوازش گونه دست نهال
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 محکم وقاطع بود یارام نیشروع به صحبت کرد لحنش درح یوقت

 

 !!! یدون یم دیرو بع یاحتمال نیاوال خودت همچ  -

 

 میکه اونجا بود یاز اون مدت یسوال وجواب چیوه دندیکش رونیمارو از اون جهنم ب دیوسع نیساتک یدوما وقت  -

 ازمون نکردن !

 رو دادن که باهامون ازدواج کردند .!! یزیاحتمال هرچ پس

 

 .....یبهش فکر کن یحت دینبا پس

 ارامش از دست رفته  اش را به او باز گرداند . یمحکم ومطمئن نهال تا حدود لحن

 

 بود.با او بود وفکر باکره نبودنش احمقانه  حق

 

 درچارچوب در قرار گرقت . دیظاهر نامرتب سع هیبه درخورد وکمتر ازچند ثان یا ضربه

 

 دوخته شد . نیبه زم نیشرمگ دیسع ی ختهیظاهر درهم ر دنیبا د هیهد نگاه

 

گذشت وان دورا با  یبه ارام دیحتما صبحونت رو کامل بخور از کنار سع دییبلند شد وبا تا یصندل یارام از رو نهال

 هم تنها گذاشت .
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 اوپر کرده بود . یخواهر نداشته اش را برا یبود که جا هیهد نگران

 

 است. دیتواند االن حال خرا ب اورا خوب کند خود سع یکه م یدانست که تنها کس یم اما

 

رده ک رونیاورا از اتاق ب  شبید نکهیرا با توجه به ا هیداد.عکس العمل هد هیدر اتاق را از پشت بست وبه ان تک دیسع

 دانست . یبود نم

 

 هیهد دیمفصل گذشت ودر صورت سرخ وسف یصبحانه  زیاز م دیتخت که همچنان نامرتب بود چرخ یاز رو نگاهش

 . دیاو پرکش دنیبه اغوش کش یثابت ماند.کل وجودش برا

 

 کند. اطیداد احت حیحساس او ترج ی هیوروح  شبید تیباتوجه به وضع اما

 

 یکه نگاهش شکارکرد جا یزیچ نیبلند کرد واول دیاش سرش رابا ترد ینگاه او وسکوت طوال ن ینیبا سنگ هیهد

 دوخت ولب زد  دیرا به نگاه مهربان ونگران سع  نشیوشرمگ سینگاه خ دویصورتش بود. لب گز  یچنگ رو

 

 متاسفم ..من واقعا متاسفم ...  -

 

 تاب لمسش بود داد واو در چند قدم بلند خود را به او رساند . یکه ب یدیجمله اجازه را به سع نیهم با
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 وکنارگوشش زمزمه کرد دیکش دراغوشش

 کردم!!! تتیاذ شبی..من متاسفم که دزمیعز سیه-

 

 .یبش تینشم که اذ کیبهت نزد گهید میتا دکتر نرفت زمیعز دمیقول م بهت

 

 نیریش یمانند جان ختیر یوگذشت ارام اشک م یحجم از مهربان نیا یرا که حاال دراغوشش  برا هیرا گفت وهد نیا

 است ......... دهیرا دراغوش کش یدانست که خود خوشبخت یخوب م هیدراغوشش تنگ فشرد وهد

 

 

 نشست.  نشیکنار قبر والد ازیآرام  وبا کمک ن نهال

 خاص خودش با گالب شست  تیبا وسواس شهیدر سکوت قبر را مانند هم نیساتک

 

 قبر پدرومادرش گذاشت و ینهال بابغض دسته گل را رو نیو پس از اتمام کار ساتک 

 زل زد.  یسنگ قبرمشک  یپدر ومادرش بر رو یشده   یحکاک یبایز ریبه تصو 

 شکاند  یسکوت فضا را لحظه ا ازین  نیریبچگانه وش یصدا

 

 مامان من برم حلوا رو پخش کنم ؟-

 

 در دستش بود... یحلوا ینیریکودکانه اش به همان ش یصدا حالوت
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 بار خدارا شکر گفت .. نیهزارم یبودن عمل او رابرا زیام تیموفق یمملو از محبت نثارش کرد و  دردل برا  یلبخند

 را  شاکر نباشد !!! شیبزند واو خدا یحرف ازشین شدیم مگر

 

 گفت  یمهربان با

 

 ... یدور نشو که مارو گم کن ادیاره دخترم. فقط ز_

 لبانش شکفت یبار گل لبخند رو نیدوم یگونه اش مهمان لب سرخ  دخترکش شد وبرا دیاش که به اتمام رس جمله

.... 

 

 کرد . یتماشا م یرا با نگران ازیدور شدن  ن رینهال حلقه کرد  که مس یدستش را دور  شانه  نیساتک

 اش نشاند ودر کنار گوشش ارام نجوا کرد  قهیشق یرو یا بوسه

 

 کمک کنم  ازیبه ن رمیمن م_

 ! یباش مونیتوراه یقول بده مواظب خودت واون گرگ بچه  توام

 

اش  رهیدرنگاه ت رهیکرد وخ لیبه سمت او متما یزد .سرش را کم یکلمه گرگ بچه   لبخند دنیباشن  نهال

 هشدارگونه  لب زد 

  انیگرگ بچه نه ..نو_
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 او لب زد  دینثارش کرد وبه تقل یچشمک نیساتک

 من  یگرگ بچه   مونیتو راه یوبچه  یپشت چشم برام نازک نکن که تو گرگ دختر خودم_

 رفت  چشم دوخت  یرا م ازین یرفته  ریخنده اش گرفت وبه اوکه  منتظر جوابش نمانده بود ومس نهال

 

 ایمرد دن نیومهربان تر نیپدرومادرش تنها بگذراد  واو با درک ترگذارد تااورا با  یم شیدانست او از قصد تنها یم

 بود .

 

او وخانواده اش  نیرحمانه ب یکه ب اهیشد .نگاه دلتنگش را به ان سنگ س دیکه از مقابل چشمانش ناپد نیساتک

 فاصله انداخته بود دوخت .

 عکس مادرش گذاشت . یرو یرا با دلتنگ شیخم شد ولب ها 

 دست خودش نبود ... شیاشک ها زشیر گرید

ان  یکه ب ییو دوزمستان ....روزها زییگذشت .دو بهار..دو تابستان ..دو پا یاز از دست دادن خانواده اش م دوسال

 کردند ... یگذشتند وهرروز اورا دلتنگ تر  از روز قبل م یم یگریپس از د یکیها

 

و تحمل انسان هارا  یدلتنگ زانیزمان وگذشت روزها م فقط به  مرور ستیخاک سرد است ...خاک سرد ن ندیگو یم

 کند .... یم شتریوارد شده  ب بتینسبت به مص

 

 یبار با قبل تفاوت فاحش نیبه اوداده بود  وامدن او ا  ازشیبچه را بعد از ن نیدوسال  خدا دوم نیگذشت ا یط در

بگذارد وان ها را  انینفر بعد از همسرش با پدر ومادرش در م نیخواست اول یبود که م یداشت  وان خبر 

 کند  میسه شیدرخوشحال

 براتون تنگ شده  یلیمامان .بابا...دلم خ_
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 اومدم تا بهتون بگم  امروز

شده  ایهمسر ودختر دن نیچون صاحب بهتر استیدختر دن نی..دخترتون االن خوشبخت تر نیمن نباش نگران

  دیمن دعا کن یتداوم خوشبخت یوبرا نی...اسوده بخواب

 

.......... 

 ندیتوانست در تمام طول عمرش بب یمرد م کیکه  یریتصو نیباتریوارد اتاق شد وز یبا دسته گل بزرگ نیساتک

 تماشا کند

 

 

 بنشاند . نیبار توانست اشک ذوق را در چشمان ساتک نیاول یبود که برا بایز یدر حد ریتصو نیا

 جانش به فرزندشان  ی رهیکه  همسر محبوبش از ش یریاز تصو باتریز یریتصو چه

 نوشاند ... یم

 

حلقه اشک بسته شده در  دنیدوخت وباد نی،نگاهش را از پسرش گرفت وبه ساتک نینگاه ساتک ینیبا سنگ نهال

 نگاهش اوهم بغض کرد.

 ج شد وان هارا باهم  تنها گذاشت .از اتاق خار هیهد یهردو محو هم شده بود. اصال متوجه نشدند که چه زمان نگاه

 

 را به خود اورد.  نیساتک دیاشک نهال که از گونه اش لغز قطره

 

 زد ودرچند قدم بلند خود را به اورساند . یلبخند 
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 کنار تخت او نشست. اطیگذاشت وبا احت زیم یگل رارو دست

 لب زمزمه کرد  ریلب نشاند وز یرو یخورد  .لبخند یم ریبه پسرش انداخت که با ولع ش یابتدا نگاه کوتاه 

 

 گرسنه   یگرگ بچه  _

 

 جان زد و ارام گفت  یب ی.لبخند دیشن  یبه سخت نهال

  انینو  -

 

 کرد  ینگاهش را به نهالش دوخت که با عشق اورا نگاه م نیساتک

 

 داده بود . هیاو هد یرا به زندگ یدختر بود که خوشبخت نیسپاسگزار ا چقدر

 دیاو راشن فیپر بغض وضع یاو قرار داد وصدا یشانیپ یرا رو شیلب ها اطیبا احت یلیشد و خ خم

  نیساتک-

 

  زمیجون ودلم عز-

 

 

 یپشتم بود یمدت مثل کوه نیکه تمام ا  یمرس_ 
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  یوعاشق شدن  بهم داد یکه فرصت دوباره زندگ یمرس

 که..... یمرس

 بانش گرفت ومماس لبش نجوا کرد از ل  قیعم یلبانش را مهر لب او کرد  بوسه ا نیساتک

 ....  سیه_

 

❀.. 

  عاشق

  یشویم که

 یشویم قشنگ

 یآفتاب یمثل روزها قشنگ

 آیدیکه آفتاب م ییروزها

 ...شودیدیدن داغ م یهوا برا و

 

  انیپا

 ۹6/اسفند/10

 

 

 



 پشتم باش

 
1671 

 

 

  |باش پشتم

 

 زاده یزهره حاج | 1

 

 

سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه این رمان رمان اختصاصی 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

